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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
1.1 วสัิยทศัน์วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

พนัธกจิ:น าสุขภาวะทีด่ีสู่สังคม 
ความหมายของสุขภาวะท่ีดี คือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีซ่ึงตอ้งไดม้าจากการด าเนินชีวิตโดยรวม
มิใช่จากการเนน้ท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงตอ้งใชท้ั้งวินยั  และเวลาไม่มีทางลดั ดงันั้น ทิปโก ้จึงไม่ใช่บริษทัท่ีมุ่งขาย
ผลิตภณัฑ์เพียงอย่างเดียวแต่เราเป็นบริษทัท่ีเกิดมาเพื่อเรียนรู้เข้าใจการใช้ชีวิตของผูค้นและคิดค้นเพื่อ
น าเสนอรูปแบบการใชชี้วิตท่ีน ามาซ่ึงสุขภาวะท่ีดีโดยใชผ้ลิตภณัฑ์และบริการเป็นตวัตอบโจทยข์องการน า
สุขภาวะท่ีดีสู่สังคม 

วสัิยทัศน์ :เป็นบริษัททีขั่บเคลือ่นช้ีน าตลาดเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่แก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ 
               (ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกจิ คือ พนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกจิ ผู้ร่วมทุนสังคม) 

เพื่อใหพ้นัธกิจของเราเป็นจริง ทิปโกไ้ม่สามารถเป็นเพียงแค่ผูส้นองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคเท่านั้น 

แต่ตอ้งเป็นผูท่ี้ช้ีน าและขบัเคล่ือนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค รวมถึงรูปแบบการใชชี้วิต

ด้วย และการขบัเคล่ือนช้ีน าตลาดดังกล่าวจะต้องน ามาซ่ึงมูลค่าเพิ่มแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็น

พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ พนัธมิตร ผูถื้อหุ้น ผูส้นบัสนุนทางการเงิน ตลอดจนชุมชนและสังคม กล่าวคือตอ้ง

น ามาซ่ึงชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของทุกฝ่าย 

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2519 โดยมีทุน จดทะเบียนเร่ิมตน้ 10 
ลา้นบาท ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท มีทุนช าระแลว้ 482.6 ลา้นบาท บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบ
ธุรกิจหลกัประเภทผลิตและจ าหน่ายสับปะรดกระป๋อง น ้ าสับปะรดเขม้ขน้ น ้ าผลไมร้วมและเคร่ืองด่ืมบรรจุ
พร้อมด่ืม น ้ าแร่ธรรมชาติพร้อมด่ืม และผลิตสารสกดัจากสมุนไพรและการเกษตร โดยจ าหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ ทปิโก้ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน   ISO 9002 เป็นแห่งแรกของโลกในดา้นการผลิตสับปะรดซ่ึง
ไดป้รับปรุงเป็น ISO 9001 Version 2000 และยงัผา่นการรับรองระบบ HACCP (HAZARD ANALYTICAL 
CRITICAL CONTROL POINT) จากบริษทั SGS(Thailand) จ ากดั นอกจากน้ียงัไดรั้บ SGF TRMAV 
(Sure–Global– Fair) การไดรัับการรับรองมาตรฐานเป็นหลกัประกนัต่อคุณภาพสินคา้ของบริษทัว่าเป็น
สินคา้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล ในเดือนธนัวาคม 2549 บริษทัไดผ้า่นการรับรองระบบ ISO 22000 ซ่ึงเป็น
ระบบเก่ียวกบั Food Safety Management โดยเป็นโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องรายแรกในประเทศไทย ท่ี
ไดรั้บการรับรองและยงัเป็นบริษทัแรกในโลกท่ีไดรั้บการตรวจประเมินแบบ Integrate ระหวา่งระบบ ISO 
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9001:2000, GMP, HACCP และ ISO 22000 พร้อมกนัในคร้ังเดียว และในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2550 ทิปโก้ ได้
ประกาศอีกกา้วหน่ึงของความส าเร็จ ดว้ยการไดรั้บการรับรอง “Single Food Audit Pack” โดยเป็นบริษทั
อาหารแห่งแรกในประเทศไทย ท่ีผ่านการตรวจสอบในทุกระบบพร้อมกนัในคร้ังเดียว ได้แก่ระบบ ISO 
9001, ISO 22000, HACCP, GMP และ IFS  ในปี 2551 บริษทัไดรั้บมาตรฐาน FAI  ซ่ึงเป็นโปรแกรมการ
ตรวจสอบ Food Safety and Food Security โดยสถาบนั FAI (Food Audit International)โดยท่ีทิปโก้ไดรั้บ rating 
"Excellent" นอกจากน้ียงัไดรั้บ Organic Aloe Vera Certified จากกรมวิชาการเกษตรและ Organic 
Agriculture Certification Thailand  ส าหรับการปลูกวา่นหางจรเขอี้กดว้ย ในปี 2554 โรงงานผลิตสับปะรด
กระป๋องไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน มรท.8001-2553ระดบัสมบูรณ์ขั้นริเร่ิม  ในปี 2557 ทิปโกไ้ดรั้บรางวลั  
“สุดยอดแบรนด์ท่ีแข็งแกร่งและทรงพลงัท่ีสุดในประเทศไทย ปี 2557” สาขากลุ่มสินคา้ น ้ าผลไม ้จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  นอกจากนั้น ในปี 2558 โรงงานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ยงัไดรั้บรางวลั  สถาน
ประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงานเป็นปีท่ี 5 ติดต่อกนั  จากอธิบดีกรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน และรางวลัสถานประกอบการดีเด่นดา้นความปลอดภยัในการท างาน ระดบัประเทศ 
จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  เขา้ร่วมด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โครงการ
รณรงค์ป้องกนั แก้ไขปัญหายาเสพติด และน าเสนอผลการด าเนินงานชมรมในจงัหวดั ได้รับรางวลัรอง
ชนะเลิศและไดรั้บสิทธิเขา้ร่วมการแข่งขนัระดบัภาค  

ทิปโก้ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพฒันาดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ใน
กลุ่ม CSR-DIW Continuous Award ประจ าปี 2558 ไดรั้บรางวลั CSR-DIW Continuous Award ปี 2558  
ได้รับต่อเน่ือง ในฐานะผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพฒันาดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ทิปโก้ ไดรั้บการประเมินผลการ
ก ากับดูแลกิจการของบริษัท ประจ าปี 2558 โดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ มีคะแนนรวม 81% อยู่ใน           
ระดบั“ดีมาก”  

นอกจากน้ี ในปี 2558 ท่ีผ่านมา ทิปโกย้งัไดรั้บรางวลัผลส ารวจแบรนด์ยอดนิยมอนัดบั 1 ของน ้ า
ผลไมแ้ท ้100% จากทางนิตยสาร Marketeer ซ่ึงเป็นผูน้ านิตยสารทางการตลาดอนัดบั 1 ร่วมกบั Video 
Research International ซ่ึงเป็นบริษทัวิจยัทางการตลาดอนัดบั 1 อีกดว้ย  และไดรั้บรางวลั Prime Minister's 
Export Award 2558 ประเภท Best Thai Brand จาก สถาบนัส่งเสริมการออกแบบและนวตักรรมเพื่อการคา้ 
กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ         
             ทปิโก้ ยงัมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ มีการด าเนินการป้องกนัความเส่ียงและขจดั
อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มา ทิปโก้ ไดเ้นน้ในเร่ืองการปรับปรุง
กระบวนการจดัการภายในตั้งแต่ประมาณการความต้องการสินค้าของลูกค้าจนถึง การส่งมอบสินค้า 
(Demand  & Supply Management) อีกดว้ย ทิปโก้ มีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ
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ออกสู่ตลาด โดยเลือกใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งขายในราคาท่ี
เหมาะสม เพื่อตอบสนองความตอ้งการสูงสุดของผูบ้ริโภค 

ทิปโก้ ไดมี้การปรับมาตราฐานการดูแลสังคมและแรงงานของทิปโกใ้ห้สอดคลอ้งกบัขอ้เรียกร้อง
และมาตราฐานของลูกคา้จากกลุ่มยุโรป โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร BSCI (Business Social 
Compliance Initiative) และ SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) ซ่ึงจะตอ้งด าเนินธุรกิจและการผลิต
ตาม แนวทางปฏิบติั และระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรฐานดา้นสังคมในกระบวนการ
ผลิต ท่ีเนน้การดูแลสังคมส่ิงแวดลอ้ม และแรงงาน  
             ในส่วนของพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตนั้ น ทางโรงงานได้ด าเนินการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรและลดตน้ทุนการผลิตโดยการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ      
มาปรับปรุง รวมถึงการติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่เพื่อให้สามารถรองรับการขยายการเติบโตท่ีจะเพิ่มข้ึนใน
อนาคตดว้ย  

ความส าเร็จของ ทิปโก้ เกิดข้ึนจากความตั้งใจของพนกังานและทีมบริหารท่ีพร้อมจะน าส่ิงท่ีดีท่ีสุด 
เพื่อเสนอให้กับลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้าคือความภาคภูมิใจของเรา นอกจากน้ีบริษัทยงัมีการ
พฒันาการท่ีไม่หยุดย ั้งในการสร้างสินค้าท่ีมีคุณภาพออกสู่ตลาด มีทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ และยงัมี
โปรแกรมการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง บริษทัไดต้ั้งปฏิญาณกบัตนเองวา่จะน าความปรารถนาของลูกคา้
เป็นท่ีตั้งและจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าให้วิถีชิวิตของผูบ้ริโภคดียิ่งข้ึน และจะน าเสนอสินคา้และวิธีการใหม่ๆ
ใหก้บัผูบ้ริโภคในปีต่อๆไป 

 
1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 
ปีพ.ศ. 2532 บริษทัฯ ได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นโดยการจดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียน      
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีการกระจายหุ้นสู่ประชาชนทัว่ไป ทั้งน้ียงัคงกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่
เป็นกลุ่มบุคคลเดิม โดยมีสัดส่วนการถือครองหุน้ลดลง  
ปีพ.ศ. 2536 บริษทัฯ ไดข้ยายการลงทุนในบริษทัย่อย บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ  ากดั โดยไดข้ยายธุรกิจ  
เขา้สู่ตลาดน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ซ่ึงผลิตภณัฑ์น ้ าผลไมข้องบริษทั ไดรั้บการตอบรับอย่างดีจากตลาดผูบ้ริโภค
ภายในประเทศ ต่อมาบริษทัฯ ไดทุ้่มเทให้กบัการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง และมีนโยบายเพิ่มผลิตภณัฑ์อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงผลิตภณัฑ์ โดยเร่ิมตั้งแต่  ปีพ.ศ. 
2540 เป็นต้นมา ในปี 2550 ได้มีการจบัมือเป็นพนัธมิตร กับ บริษทั ซันโทร่ี ประเทศญ่ีปุ่น มีเป้าหมาย
ร่วมกนักบับริษทั ซนัโทร่ี ในการขยายตลาดทั้งผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัฯ มีความเช่ียวชาญและผลิตภณัฑ์เด่นจาก
บริษทั ซันโทร่ีไปยงัตลาดในประเทศและตลาดอาเซียน โดยใช้โรงงานเคร่ืองด่ืมท่ีทนัสมยัท่ีอ าเภอวงัน้อย 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งผลิตในสายธุรกิจเคร่ืองด่ืม ทิปโกย้งัคงสร้างความเติบโตอยา่งต่อเน่ือง
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ดว้ยกลยุทธ์ส าคญัท่ีเนน้ให้ความส าคญัดา้นคุณภาพสินคา้และการแนะน าสินคา้ใหม่ จากผลงานการพฒันา
สินคา้โดยทีมงานมืออาชีพ และการลงทุนพฒันาดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ซ่ึงไดส้ร้างความเขม้แข็งให้กบั
ตราสินคา้ทิปโกใ้หไ้ดรั้บความเช่ือถือและเป็นท่ีไวว้างใจของผูบ้ริโภคเสมอมา 
ปีพ.ศ. 2547 บริษทัฯ ไดข้ยายธรุกิจใหม่เขา้สู่ธุรกิจคา้ปลีก น ้ าผลไมป่ั้นสด โดยใช้ตราผลิตภณัฑ์ Squeeze 
Juice Bar โดยเร่ิมตน้เพียง 10 สาขา จนถึงปีพ.ศ. 2550 ไดจ้ดัตั้งบริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั เพื่อรองรับ        
การขยายตวัของธุรกิจน้ี ปัจจุบนัมีร้าน Tipco Squeeze Juice Bar ทั้งส้ิน 53 สาขา โดยบริษทัเป็นเจา้ของ 45 
สาขาและเป็น Franchise 8 สาขา บริษทัไดมี้การปรับยุทธศาสตร์ เร่ืองของการปรับเมนูและรูปแบบ ของ
สาขาเก่าท่ีสร้างทั้งยอดขายและก าไรอยา่งต่อเน่ือง และวางแผนงานธุรกิจระยะยาวในการขยายสาขาใหม่ๆ โดย
ในการขยายสาขาใหม่จะปรับขนาดและเมนูของร้านใหเ้หมาะสมกบัสาขาในแต่ละช่องทาง 
ปีพ.ศ. 2550  บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค จ ากดั ซ่ึงมีสินทรัพยท่ี์ส าคญัคือ พื้นท่ีเพาะปลูก  
หอ้งปฏิบติัการชีววทิยา Tissue Culture Lab ส าหรับคดัเลือกและขยายสายพนัธ์ุพืช และโรงงานสกดัสารจาก
พืช 
ปีพ.ศ. 2552บริษทัฯ ไดเ้ปิดตวัสับปะรดพนัธ์ุทิปโกห้อมสุวรรณ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี
โดยสับปะรดพนัธ์ุน้ีมีลกัษณะเด่นคือ กล่ินหอม เน้ือมีสีเหลืองทองทั้งลูก เน้ือแน่น ไม่ฉ ่าน ้ า ตาสับปะรดต้ืน      
มีความสุกทัว่กนัทั้งลูก ปริมาณวิตามินซีสูงกว่าสับปะรดศรีราชาถึง 4 เท่า และยงัมีโรงงานสกดัสารจากพืช    
และสมุนไพรดว้ยตวัท าละลายขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย ซ่ึงมีประสิทธิภาพและระบบความปลอดภยั
ในระดบัสูง โดยทางบริษทัมีบริการครบวงจรแก่ลูกคา้ตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบการอบแห้งบดผงและ ผลิต
เป็นสารสกัด อีกทั้ งย ังมีบริการพัฒนากระบวนการสกัดร่วมกับลูกค้า เ ร่ิมตั้ งแต่ระดับทดลองใน
หอ้งปฏิบติัการตลอดจนผลิตจริงในระดบัอุตสาหกรรม 
ปีพ.ศ.2556บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเน้นและให้ความส าคญัอย่างจริงจงัในการพฒันาศกัยภาพของ บริษทั ทิปโก ้   
ไบโอเท็ค จ ากดั โดยพฒันาระบบคุณภาพการผลิตและการขยายการท ากิจกรรมการตลาดอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง
โรงงานสกดัสารจากพืชและสมุนไพรน้ี ประกอบไปดว้ยตวัท าละลายขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพและระบบความปลอดภยัในระดบัสูง โดยทางบริษทัมีบริการครบวงจรแก่ลูกคา้ซ่ึงไดรั้บการ
รับรองมารตฐานคุณภาพ Good Manufacturing Practice (GMP) จากสถาบนัอาหาร(National Food Institute) 
ปีพ.ศ.2557 บริษทัฯ ไดท้  าการติดตั้งเคร่ืองจกัรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตน ้ าแร่ตราออรา แลว้เสร็จใน
เดือนเมษายน จึงท าใหปั้จจุบนั บริษทัสามารถเพิ่มก าลงัการผลิตข้ึนเป็น 2 เท่า เพื่อเร่งการผลิตให้ตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาด ท่ีมีอตัราการเติบโตในระดบัท่ีสูง  
ปีพ.ศ.2558 บริษทัฯไดพ้ฒันาและแนะน าสินคา้ท่ีมีนวตักรรมใหม่ๆเขา้สู่ตลาดอยา่งต่อเน่ือง โดยในรอบปีท่ี
ผา่นไดท้  างานร่วมกบัลูกคา้ในการพฒันาสินคา้ใหม่หลายรายการ โดยใชจุ้ดแข็งของบริษทัฯท่ีมีสายการผลิต
ผลิตภณัฑส์ับปะรดและมะพร้าวอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั ส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ทั้งสองท าให้ไดผ้ลิตภณัฑ์
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สับปะรดในน ้ ากะทิบรรจุในถว้ยพลาสติก ซ่ึงไดเ้ร่ิมแนะน าสินคา้ดงักล่าวเขา้สู่ตลาดอเมริกาและมีผลตอบ
รับเป็นท่ีน่าพอใจอย่างยิ่ง นอกจากน้ีบริษทัฯยงัไดพ้ฒันาและแนะน า น ้ ามะพร้าวผสมรสช็อคโกแลตบรรจุ 
กระป๋อง และ เมล็ดเชียในน ้ ากะทิในรสต่างๆบรรจุในถว้ยพลาสติก อาทิ รสกลว้ย รสช็อคโกแลต รสเชอร์ร่ี
ผสมอลัมอนต์ และรสวานิลาผสมซินนามอน (อบเชย) เขา้สู่ตลาดอเมริกาและแคนนาดาในปีท่ีผ่านมาอีก
ดว้ย โดยในปี 2559 มีการคาดหวงัวา่ผลิตภณัฑใ์หม่ๆเหล่าน้ีจะเติบโตและขยายออกสู่ตลาดอ่ืนๆต่อไป 
 
การรับรองคุณภาพของสินค้ามาตรฐานสากลต่างๆโดยมีล าดับดังต่อไปนี ้
ปีพ.ศ. 2537 มาตรฐาน ISO 9002 โดยเป็นโรงงานสับปะรดกระป๋องแห่งแรกของโลกท่ีไดรั้บ

มาตรฐานน้ี โดยการรับรองของส านักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม     
และสถาบนั RW TUV ประเทศเยอรมนั 

ปีพ.ศ. 2538   มาตรฐาน HACCP โดยการรับรองของ เอสจีเอส (ประเทศไทย) 
ปีพ.ศ. 2543  มาตรฐาน  ISO 9002 ส าหรับผลิตภณัฑ์น ้ าสับปะรด และน ้ 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 ท่ีผูค้า้ปลีกในเครือสหราชอาณาจกัรไดจ้ดัท าข้ึน เพื่อประเมิน

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 ไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อประเมินผูผ้ลิตอาหารท่ีส่งไปประเทศแถบยุโรป รับรอง
โดยเอสจีเอส ประเทศเยอรมนั 

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

ปีพ.ศ. 2550  ไดรั้บการตรวจประเมินแบบ Integrated Audit รวม 5 ระบบพร้อมกนั คือ ISO 
22000, ISO 9001, GMP, HACCP, และ IFS (Single Food Audit Pack) เป็นบริษทั
แรกของประเทศไทย รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) ซ่ึงต่อมา  เอสจีเอส    
ไดใ้ช้ทิปโกเ้ป็นตน้แบบของการตรวจประเมินแบบ Integrate Audit ส าหรับทัว่
โลกในปีเดียวกนับริษทั ไดรั้บการรับรองระบบ GMA-SAFE AUDIT ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในเร่ือง Food Safety โดย Food Audit International (FAI) 
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ปีพ.ศ. 2550/2551  ไดรั้บการรับรองสินคา้ว่านหางจระเขบ้ดออกานิกปลอดเช้ือ ตั้งแต่การปลูกในไร่
จนถึงการผลิตในโรงงาน โดยกรมวชิาการเกษตร 

ปีพ.ศ. 2551/2552  ไดรั้บการรับรอง IFOAM Organic Standards สินคา้วา่นหางจระเขบ้ดออกานิก
ปลอดเช้ือตั้งแต่การปลูกในไร่จนถึงการผลิตในโรงงาน โดยส านกังานมาตรฐาน
เกษตรอินทรียไ์ทย 

ปีพ.ศ. 2552  ไดรั้บการรับรอง 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 ระดับสมบูรณ์ขั้นริเร่ิมและรางวลัสถาน
ประกอบการดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์ และสวสัดิการแรงงาน 

ปีพ.ศ. 2555 โรงงานประจวบได้มีการเพิ่มขอบเขตของการรับรองส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่       
เช่น ผลิตภณัฑ์น ้ ามะพร้าว (Coconut water) ได้รับการรับรองมาตรฐานGMP / 
HACCP / BRC / IFS และ ผลิตภณัฑผ์ลไมใ้นถว้ยพลาสติก(Fruit in Plastic Cup) ไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานGMP/HACCP/IFS ผลิตภัณฑ์สับปะรดสามารถผ่าน
มาตรฐานโรงงานของ TESCO และ YUM ผลิตภณัฑ์สับปะรดผลไมร้วม           
น ้ าสับประรดเขม้ขน้ และผลิตภณัฑ์ว่านหางจระเข ้สามารถแสดงเคร่ืองหมาย
STAR K ของ Kosher ไดแ้ลว้นอกเหนือจากการท่ีไดรั้บการรับรองกระบวนการผลิต 

ปีพ.ศ. 2556  ในเดือนมิถุนายนไดรั้บการรับรองมาตราฐานระบบคุณภาพสินคา้อาหารส าหรับ  
    ธุรกิจคา้ปลีก ประเทศองักฤษ (British Retail Consortium, BRC) และโรงงานสกดัสาร 
    จากพืชและสมุนไพร ไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพ Good Manufacturing 
    Practice (GMP) จากสถาบนัอาหาร (National FoodInstitute) 

ปีพ.ศ. 2557                     ผา่นการรับรองเร่ือง IFS ในส่วนของผลิตภณัฑ์ Canned Coconut Milk  Aseptic  
and Frozen pineapple single strength juice และ รวมทั้งได ้Kosher เพิ่มของ
ผลิตภณัฑ์coconut water with pomegranate juice และcoconut water with mango 
flavor 

                                              ผ ่านการรับรองสถานภาพผูน้ าของเขา้ ผูส่้งของออกระดบัมาตรฐานเออีโอ
(AEO:Authorized Economic Operator) 

ปีพ.ศ. 2558 โรงงานวงัน้อย  ผ่านการรับรองมาตรฐานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน  
สถานประกอบการ (มยส.) ประจ าปี 2558 ยงัไดรั้บรางวลัสถานประกอบการดีเด่น
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ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน ระดับดีเด่น 
ของ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณจากโครงการสถาน
ประกอบการปลอดภยัเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

 
การเปลีย่นแปลงในปีทีผ่่านมา 

ในปี 2558 ธุรกิจผลไม้แปรรูป ยงัคงเผชิญกบัสภาวะราคาสับปะรดอนัเป็นวตัถุดิบหลกัไดป้รับตวั
สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด โดยปริมาณสับปะรดท่ีผลิตออก
สู่ตลาดลดลงจากปีท่ีผา่นมาถึงร้อยละ 7 เป็นเหตุให้ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ราคาสับปะรดหนา้โรงงานได้
ปรับตวัสูงข้ึนเป็นประวติัการณ์ท่ีกิโลกรัมละ 13 บาท เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2557 ท่ีราคาอยู่ท่ีกิโลกรัมละ 8-9 
บาท ส่งผลให้บริษทัฯตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนท่ีสูงข้ึน การปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองของราคาสับปะรดน้ี
จะส่งผลเสียในระยะยาวเน่ืองจากอาจเป็นสาเหตุให้ตลาดหนัไปหาสินคา้จากแหล่งผลิตในประเทศอ่ืน หรือ
อาจหาสินคา้อ่ืนมาทดแทน โดยเฉพาะในภาวะท่ีเศรษฐกิจโลกท่ียงัคงถดถอยอยา่งต่อเน่ืองส่งผลให้ก าลงัซ้ือ
ในตลาดโลกชะลอลง อีกทั้งปัญหาความผนัผวนท่ีรุนแรงของราคาวตัถุดิบน้ีเกิดข้ึนเฉพาะในประเทศไทย
เท่านั้น  

บริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจของไทยท่ีถดถอยลงอยา่งเน่ือง และ
เห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งพลิกฟ้ืนสถานการณ์และสร้างความย ัง่ยืนให้กบัอุตสาหกรรมสับปะรด
ของไทย โดยบริษทัฯไดริ้เร่ิมการท าโครงการเกษตรแบบพนัธสัญญา (Contract Farming)ในรูปแบบใหม่ 
โดยมีการให้หลกัประกนัอยู่ 3 รูปแบบดว้ยกนั คือ การประกนัรายไดข้ั้นต ่าต่อไร่, การประกนัราคาขั้นต ่า 
และการประกนัการรับซ้ือ ซ่ึงจะเป็นแนวทางช่วยบรรเทาผลจากความผนัผวนของตลาดได ้โดยในปัจจุบนัมี
ชาวไร่เขา้ร่วมโครงการแลว้กวา่ 800 ราย 

 
           ส าหรับ ธุรกิจสารสกัดไดแ้สดงศกัยภาพในการท าธุรกิจอย่างต่อเน่ืองโดยมีก าไรสุทธิเป็นปีท่ีสอง
ติดต่อกนันับแต่เร่ิมตน้ด าเนินธุรกิจสารสกดัจากพืช ทางบริษทัฯก็ได้ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองในการน า
เทคโนโลยใีหม่มาปรับปรุงและสร้างผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสารสกดัจากพืช  
           ในส่วนธุรกจิการเกษตร ตอ้งเผชิญกบัปัญหาดา้นสภาพอากาศ และภาวะแหง้แลง้อยา่งหนกัในฤดูแลง้ 
ส่งผลให้ผลผลิตสับปะรดพนัธ์ุหอมสุวรรณผลิตไดน้้อยกว่าเป้าท่ีวางไว ้อย่างไรก็ดี ในปี2558 ท่ีผ่านมา 
บริษทัไดพ้ยายามขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยมีการน าสินคา้ไปจ าหน่ายยงัอาคารส านกังานต่างๆใน
กรุงเทพฯซ่ึงได้ผลตอบรับท่ีดีมากจากตลาด เน่ืองจากสับปะรดหอมสุวรรณเป็นสับปะรดท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั อาทิเช่น มีกล่ินหอม วิตามินซีสูง และตาสับปะรดต้ืนกวา่สับปะรดในทอ้งตลาดทัว่ๆไป นอกจาก
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การขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายแลว้ ในปีท่ีผา่นมา บริษทัไดน้ าเสนอผลิตภณัฑ์ในรูปบรรจุภณัฑ์ใหม่เพื่อ
เพิ่มความสะดวกในการรับประทานแก่ผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน โดยจ าหน่ายสับปะรดหอมสุวรรณตดัแต่งบรรจุ
ในถว้ยพลาสติกสวยงาม 
 
 ธุรกจิคอนซูมเมอร์ ในปี 2558 ภาพรวมตลาดน ้าผลไมมี้การเติบโตลดลง เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ี
ค่อนขา้งชะลอตวั อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของตลาดน ้ าผลไมย้งัอยู่ในกลุ่มน ้ าผลไม ้100% เป็นหลกัโดยท่ี
บริษทัฯมีส่วนแบ่งการตลาดของน ้าผลไมถึ้ง 52%  ซ่ึงถือเป็นผูน้ าตลาดดา้นน ้าผลไมโ้ดยท่ีทางบริษทัฯไดรั้บ
รางวลัผลส ารวจเป็นแบรนด์ยอดนิยมอนัดบั 1 ของน ้ าผลไม ้100% จากทางนิตยสาร Marketeer ซ่ึงเป็นผูน้ า
นิตยสาร ทางการตลาดอนัดบั1 ร่วมกบั Video Research International ซ่ึงเป็นบริษทัวิจยัทางการตลาด    
อนัดบั 1  

ในยุคท่ีผูค้นหันมาใส่ใจเร่ืองสุขภาพกนัมากข้ึน ท าให้เทรนด์การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
ไดรั้บความนิยมมากข้ึนไปดว้ย และในยุคปัจจุบนัเทรนด์การดูแลผิวพรรณจากภายในสู่ภายนอกเร่ิมไดรั้บ
ความสนใจมากยิง่ข้ึนเร่ือยๆ รวมไปถึงผลิตภณัฑ์กลุ่มเคร่ืองด่ืมท่ีถือเป็นอีกหน่ึงสินคา้ท่ีสาวไทยพิธีพิถนัใน
การเลือกด่ืมมากข้ึน เพื่อเป็นการตอบรับเทรนด์ใหม่ๆ ของการดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกน้ี บริษทัฯ
ในฐานะผูน้ าตลาดจึงไดเ้ปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่อยา่ง “ 100% Double Tomato ” น ้ ามะเขือเทศ 100% จาก
มะเขือเทศ 2 สายพนัธ์ุ สีแดงและสีทอง  ซ่ึงเป็นแบรนด์เดียวในตลาดท่ีไดผ้สานคุณค่าของมะเขือเทศ 2 สาย
พนัธ์ุ เพราะส่วนใหญ่เป็นน ้ ามะเขือเทศสายพนัธ์ุสีแดงเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงเป็นแนวคิดสร้างสรรคแ์ละพฒันา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ โดดเด่นเหนือผลิตภณัฑ์ทัว่ไป และ “100% Tomato & Camu Camu  ” น ้ ามะเขือเทศผสม
น ้า คามู คามู 100%  คามู คามู เป็นผลไมท่ี้มีวติามิน C สูงกวา่ส้มถึง 60 เท่า มีไลโคปีนสูง ช่วยบ ารุงผิวพรรณ 
วิตามินซีสูง ช่วยผิวขาว กระจ่างใส คอลลาเจนสูง ช่วยผิวยืดหยุน่ ลดร้ิวรอยเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของคนรักสุขภาพและตอ้งการดูแลผิวพรรณได้เป็นอย่างดี พร้อมเน้นส่ือการตลาดแบบออนไลน์เพื่อให้
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่และขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มน ้าผกัผสมน ้าผลไมไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

ในกลุ่มน ้ าผลไม ้100% ส าหรับเด็กตราซุปเปอร์คิด เน่ืองจากเทรนด์การดูแลสุขภาพขยายโตไปสู่
ตลาดเด็กมากข้ึน รวมทั้ งสูตรการผลิตท่ีเพิ่มวตัถุดิบพิเศษท่ีได้รับสิทธิโดยเฉพาะส าหรับท่ีช่วยสร้าง
ภูมิคุม้กนัของเด็กให้มากข้ึน ท าให้สินคา้เติบโตข้ึน โดยมีการจดัรายการส่งเสริมการตลาดใหม่ และส่ือสาร
การตลาดแบบเต็มรูปแบบโดยยงัคงใช ้license ยอดนิยมอยา่ง มิกก้ีเมา้ส์ เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 
และในปีน้ีไดเ้พิ่มรสชาติใหม่”สตอร์เบอร์ร่ี”ท่ีเป็นผลไมข้วญัเด็ก ออกสู่ตลาด เพื่อเป็นทางเลือกใหม่อีกดว้ย  
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ในดา้นของน ้ าแร่ออรา ฉลองครบรอบ 20 ปี ในฐานะแบรนด์น ้ าแร่ท่ีอยู่คู่คนไทยมายาวนานท่ีสุด
และไดรั้บความเช่ือมัน่จากผูบ้ริโภคไทยเป็นอนัดบั 1 ความเคล่ือนไหวในปีท่ีผา่นมา สรุปไดด้งัน้ี 

1. หลงัจากในปี 2557 บริษทัฯไดล้งทุนเคร่ืองจกัรใหม่ มูลค่า 200 ลา้นบาท ขยายก าลงัการผลิตสูง
ถึง 130 ลา้นขวดต่อปี เพื่อตอบรับความตอ้งการผูบ้ริโภค ล่าสุด จากขอ้มูลปี 2558 น ้ าแร่ออรา มีส่วนแบ่ง
การตลาด 26% และเติบโตสูงสุดกวา่แบรนดอ่ื์นๆ เพราะมีอตัราการเพิ่มข้ึนของยอดขายถึง 46%  

2. ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ชูจุดขายด้านความแตกต่างของแหล่งท่ีมา จากแหล่งน ้ าพุเย็นบน
เทือกเขาสูง 2,700 ฟุต  พร้อมกบั ดีไซน์ขวดใหม่ท่ีเพิ่มความทนัสมยั พร้อมเปิดตวัขนาดกะทดัรัดใหม่  330 
มล. เนน้เจาะตลาด กลุ่มผูห้ญิงรักสุขภาพ และใส่ใจดูแลผวิพรรณดว้ยผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ 
 

ธุรกิจค้าปลีก ไดรั้บผลกระทบทั้งจากปัญหาสภาวะเศรษฐกิจท่ียงัคงชะลอตวัอยา่งต่อเน่ือง ปัญหา
หน้ีสินภาคครัวเรือนท่ียงัคงอยูใ่นระดบัสูง และการเขา้มาของคู่แข่งหนา้ใหม่ในตลาด ส่งผลให้ในปี 2558 ท่ี
ผา่นมา ทางบริษทัฯไดป้รับเปล่ียนกลยทุธ์ในการบริหารงานเพื่อรองรับการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน อาทิเช่น กลยุทธ์
วิธีการขยายสาขาโดยเน้นลูกคา้เฉพาะกลุ่มมากยิ่งข้ึน การออกแคมเปญใหม่ท่ีเรียกว่า “Smoothie of the 
month” ซ่ึงเป็นการน าเสนอสินคา้รสชาติใหม่ในทุกๆเดือน และการส่งเสริมการขายผา่นบตัรสมาชิก 

โดยในปี 2559 น้ีทางบริษทัฯจะยงัคงให้ความส าคญัในการพฒันากลยุทธ์การบริหารงานดา้นการ
ขยายสาขาโดยบริษัทจะเน้นการขยายสาขาไปสู่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม การออกสินค้าใหม่ๆเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงการพฒันาและปรับปรุงแนวคิด “King of smoothie” ให้กลบัมา
แขง็แกร่งยิง่ข้ึน 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทฯในกลุ่ม  
ทีมผู ้บริหารของบริษัท จะรับผิดชอบดูแลการด า เนินงานในบริษัท ทิปโก้ฟูดส์  จ  ากัด (มหาชน)              
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ  ากัด บริษัท ทิปโก้ รี เทล จ ากัด บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ ากัด และ              
บริษทั ทีเอฟบี ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั(เรียกรวมเป็น กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้)โดยท่ีบริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน      
มีทีมบริหารแยกต่างหากจากกนั  
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ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วมและบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน 
แผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ 

       
 
    50%             23.96 % 
  
                      100% 
 
                                                                                 100% 
    
                                                       75.49% 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลของบริษัทย่อยบริษัทร่วมและบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
1. บริษัท ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) (TASCO) 
ประเภทกจิกำร :   โรงงานผลิตและจ าหน่าย ยางแอสฟัลท ์ยางมะตอยน ้ า ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากยางมะตอย  
                                    หรือมีส่วนผสมของยางมะตอยอ่ืนๆ และผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทุกชนิด 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทรศพัท ์0-2273-6000 
ทุนจดทะเบียน :   1,579.34 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ :   1,543.94 ลา้นบาท   
หลกัทรัพย์ :   เป็นหลกัทรัพยรั์บอนุญาตในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2534    
คณะกรรมกำร :   นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร                               ประธานกรรมการ 

 นายสมจิตต ์         เศรษฐิน                                               กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
                                   นายชยัวฒัน์         ศรีวรรณวฒัน์   กรรมการผูจ้ดัการ 

TIPCO 

TASCO(บริษทัร่วม) 

 

บริษัทที่มีผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการร่วมกัน 
 

THANOMWONGSE 

SIAM CONTAINER TERMINAL 

TIPCO F&B     

TIPCO BIOTECH 

BBBBBbbBbBIOTE
CH TIPCO RETAIL 

TFB  DISTRIBUTION 

RUAMSAPSIN 

TIPCO TOWER 
TTTTARUAMSAPSIN 
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                                   นายสิทธิลาภ        ทรัพยส์าคร   กรรมการ 
                                   นายจ๊าคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล   กรรมการ 
                                   นายแอร์ฟเว ่เลอ บุค    กรรมการ 
                                   นายจ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์   กรรมการ 
                                   นายจ๊าคส์ ลีออสท ์    กรรมการ 
                                   นายชายนอ้ย      เผื่อนโกสม                                กรรมการอิสระ 
                                   นายปานเฉลิม    สุธาธรรม                                 กรรมการอิสระ 
                                   นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์    กรรมการอิสระ 
                                   นายโก บนั เฮง็                   กรรมการอิสระ 
                                   นายนิพนธ์        สุทธิมยั                  กรรมการอิสระ 
                                   นายนพพร       เทพสิทธา                                 กรรมการอิสระ 
                                   นายพีรศิลป์     ศุภผลศิริ                  กรรมการอิสระ 
2.   บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มนิอล จ ากดั 
ประเภทกจิกำร :   สถานีตรวจและรับจา้งบรรจุสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ โดยท าการขนส่งสินคา้   
                                   ในระบบตูค้อนเทนเนอร์ ทั้งทางบก ทางน ้ า ทางอากาศ เพ่ือการน าเขา้และส่งออก 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
ทุนจดทะเบียน :   250 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
ทุนทีเ่รียกช ำระแล้ว :   250 ลา้นบาท  
คณะกรรมกำร :   นายประวทิย ์      กนัตะสิริพิทกัษ ์                                 กรรมการ 
                                    นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร   กรรมการ 
                                    นางอนุรัตน์  เทียมทนั    กรรมการ 
                                    นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร   กรรมการ 
                                    นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร   กรรมการ 
                                    นางสาวปิยะรัตน์  ทรัพยส์าคร              กรรมการ 
                                    นายณรงคช์ยั   อ านวยโชคหิรัญ                  กรรมการ 
3. บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ ากดั 
ประเภทกจิกำร :   เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน ซ่อมบ ารุง และบริการขนส่ง 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6000 
ทุนจดทะเบียน :    2,500 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท 
ทุนทีเ่รียกช ำระแล้ว :    2,500 ลา้นบาท  
 คณะกรรมกำร :   นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร              ประธานกรรมการ 
      นางอนุรัตน์          เทียมทนั                                กรรมการ 
                                   นายสิทธิลาภ        ทรัพยส์าคร                     กรรมการ        
                                   นายสุรเชษฐ ์   ทรัพยส์าคร              กรรมการ                 
                                   นางสาวรวมสิน    ทรัพยส์าคร                        กรรมการ 
                                   นางสาวปิยะรัตน์  ทรัพยส์าคร                                       กรรมการ 
                                   นายสามารถ          ธูปจินดา                             กรรมการ 
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4. บริษัท รวมทรัพย์สิน จ ากดั 
ประเภทกจิกำร :   เป็นผูซ้ื้อ จดัหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง  ใช ้และจดัการโดยประการอ่ืน  
                                   ซ่ึงทรัพยสิ์นใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นนั้น 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6000 
ทุนจดทะเบียน :    80 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ทุนทีเ่รียกช ำระแล้ว :    80 ลา้นบาท  
 คณะกรรมกำร :   นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร              ประธานกรรมการ 
      นางอนุรัตน์          เทียมทนั                                กรรมการ 
                                   นายสิทธิลาภ        ทรัพยส์าคร                     กรรมการ        
                                   นายสุรเชษฐ ์   ทรัพยส์าคร              กรรมการ                 
                                   นางสาวรวมสิน    ทรัพยส์าคร                        กรรมการ 
                                   นางสาวปิยะรัตน์  ทรัพยส์าคร                                       กรรมการ 
5. บริษัท ทปิโก้ ทาวเวอร์ จ ากดั 
ประเภทกจิกำร :   เป็นผูซ้ื้อ จดัหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง  ใช ้และจดัการโดยประการอ่ืน  
                                   ซ่ึงทรัพยสิ์นใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นนั้น 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6000 
ทุนจดทะเบียน :    400 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ทุนทีเ่รียกช ำระแล้ว :    400 ลา้นบาท  
 คณะกรรมกำร :   นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร              ประธานกรรมการ 
      นางอนุรัตน์          เทียมทนั                                กรรมการ 
                                   นายสิทธิลาภ        ทรัพยส์าคร                     กรรมการ        
                                   นายสุรเชษฐ ์   ทรัพยส์าคร              กรรมการ                 
                                   นางสาวรวมสิน    ทรัพยส์าคร                        กรรมการ 
                                   นางสาวปิยะรัตน์  ทรัพยส์าคร                                       กรรมการ 
                                   นายสามารถ          ธูปจินดา                             กรรมการ 
6.บริษัท ทปิโก้ เอฟแอนด์บี จ ากดั  
ประเภทกจิกำร :    ผลิตเคร่ืองด่ืมบรรจุพร้อมด่ืม                           
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ :    118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6200 
ทุนจดทะเบียน :    600  ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
ทุนทีเ่รียกช ำระแล้ว :    600  ลา้นบาท  
คณะกรรมกำร :    นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร   ประธานกรรมการ 
       นายสมจิตต ์ เศรษฐิน                   กรรมการ 
                                    นายเอกพล   พงศส์ถาพร                   กรรมการ  
       นายประสงค ์ เอมมาโนชญ ์   กรรมการ 
       นางสาวลกัขณา   ลีละยทุธโยธิน   กรรมการ 
       นายกาโต คทัซูยาซู    กรรมการ 
       นายฮอง ซิก ปาร์ค    กรรมการ 
       นายเคอิสุเกะ อินาคากิ    กรรมการ 
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7. บริษัท  ทปิโก้  รีเทล  จ ากดั 
ประเภทของกจิกำร :   ร้านคา้ปลีก เคร่ืองด่ืมและอาหาร 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6200 
ทุนจดทะเบียน :   50 ลา้นบาท 
ทุนเรียกช ำระแล้ว   :   50 ลา้นบาท 
คณะกรรมกำร :    นายเอกพล  พงศส์ถาพร                  กรรมการ 

                                       นายประสงค ์ เอมมาโนชญ ์                                กรรมการ 
                                    นายฮอง  ซิก  ปาร์ค                                 กรรมการ 
                                 นายกาโต คทัซูยาซู                  กรรมการ 

8.  บริษัท ทปิโก้ ไบโอเทค็ จ ากดั  
ประเภทของกจิกำร:  ท าฟาร์ม ปลูกพืช และสมุนไพร ซ่ึงใชเ้ป็นส่วนผสมในการเภสชักรรม รวมทั้งจดัตั้งโรงงานเพ่ือ 

                              การผลิต หรือแปรสภาพส่วนผสมของเภสชัภณัฑ ์และผลิตภณัฑท์างการแพทย ์
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่:   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6200 
ทุนจดทะเบียน :   50 ลา้นบาท 
ทุนเรียกช ำระแล้ว   :   36.8 ลา้นบาท  
คณะกรรมกำร :   นางอนุรัตน์     เทียมทนั    กรรมการ 
                                   นายเอกพล พงศส์ถาพร              กรรมการ 
                                   นายสมจิตต ์    เศรษฐิน                                          กรรมการ 
9.   บริษัท  ทเีอฟบี ดสิทริบิวช่ัน  จ ากดั 
ประเภทของกจิกำร :   จดัจ าหน่ายขายปลีก ขายส่ง  
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6200 
ทุนจดทะเบียน :   1 ลา้นบาท 
ทุนเรียกช ำระแล้ว   :   0.25 ลา้นบาท 
คณะกรรมกำร :   นายเอกพล  พงศส์ถาพร                 กรรมการ 

                                      นายพีรพงศ ์  อาชวพงษส์วสัด์ิ                              กรรมการ 
                                   นายกฤษฎ์ิ  เศรษฐิน                               กรรมการ  
 

1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ 
บุคคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
          ส่วนไดเ้สียของผูบ้ริหารในบริษทัรายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กนั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งบางบริษทัเป็นลูกคา้ของบริษทั  ทิปโกฟู้ดส์  (จ  ากดั    ) มหาชน  
บางบริษทัเป็นSupplier ใหบ้ริการขนส่งสินคา้หรือวตัถุดิบโดยท่ีราคาของสินคา้ท่ีขายให้หรืออตัราค่าบริการ
ท่ีบริษทัดงักล่าวคิดกบับริษทัจะเป็นราคาตลาดมีนโยบายราคาระหวา่งกนัเป็นไปตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 4 และไม่มีสัญญาผกูพนัระหวา่งกนัโดยคณะกรรมการของบริษทัมีส่วนไดเ้สียในฐานะกรรมการ
หรือเป็นผูถื้อหุน้  ดงัรายระเอียดต่อไปน้ี 
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  1. นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร 
               2. นางอนุรัตน์      เทียมทนั 

   3. นายสุรเชษฐ ์    ทรัพยส์าคร 
  4. นายสมจิตต ์    เศรษฐิน  
  5. นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร  
  6.  นายสิทธิลาภ    ทรัพยส์าคร  
ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการของบริษทัฯกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ประเภทและลกัษณะ

ธุรกิจ 
ความสมัพนัธ์กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ความสมัพนัธ์กบับริษทั/ 

ช่ือผูถื้อหุ้นและร้อยละของหุ้นท่ีถือต่อหุ้น
ทั้งหมดในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

บจ.ถนอมวงศ์
บริการ    

จ า ห น่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ปิ โ ต ร เ ลี ย ม รั บ เ ห ม า
ก่อสร้างอาคาร  ถนน       
และซ่อมบ ารุงผิว 

นาย 
นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร กรรมการ         
นางอนุรัตน์ เทียมทนั            กรรมการ 
นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร ก รรมการ 
นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร     กรรมการ  
นายสุรเชษฐ์  ทรัพยส์าคร     กรรมการ 
 

                                                 % 
นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร  15.23% 
นางอนุรัตน์  เทียมทนั              15.23% 
นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร  15.23% 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร      15.23%   
นายสุรเชษฐ์ ทรัพยส์าคร ถือ  1      หุ้น  
 

บมจ.ทิปโกแ้อส
ฟัลท ์       

ผลิตและจ าห น่ ายยาง
แอสฟัลต์อิมัลชันและ
จ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิง   

 
นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร กรรมการ 
นายสมจิตต ์  เศรษฐิน           กรรมการ 
นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร      กรรมการ 
       

                                                        %   
บมจ.ทิปโกฟ้ดูส์                        23.96%    
 

บจ.สยามคอนเทน
เนอร์เทอร์มินอล 

ท าการจดัตั้งสถานีบรรจุ
แ ล ะ รั บ จ้ า ง บ ร ร จุ
สินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์
แ ล ะท า ธุ ร ก ร รมด้ าน
ขนส่งและบริการด้าน
Shipping   

    
นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร กรรมการ         
นางอนุรัตน์ เทียมทนั            กรรมการ 
นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร ก รรมการ 

  นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร      กรรมการ 
 

                                                 % 
นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร  16.67% 
นางอนุรัตน์  เทียมทนั              16.67% 
นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร  16.67% 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร      16.67% 

บจ.รวมทรัพยสิ์น ท าการจัดซ้ือ จัดหา รับ 
เช่า เช่าซ้ือถือกรรมสิทธ์ิ 
ครอบครอง ปรับปรุง ใช ้
และจดัการโดยประการ
อ่ืนๆ ซ่ึงทรัพย์สินใดๆ 
ตลอดจนดอกผลของ
ทรัพยสิ์นนั้น 

 
นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร กรรมการ         
นางอนุรัตน์ เทียมทนั            กรรมการ 
นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร ก รรมการ 
นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร     กรรมการ  
 

                                                % 
นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร  20.00% 
นางอนุรัตน์  เทียมทนั              20.00% 
นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร  20.00% 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร      20.00%   
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บจ. ทิปโก ้ทาว
เวอร์ 

ค่าเช่า,บริการส านักงาน
รับเหมาก่อสร้างอาคาร 
ถนนและรับท างานโยธา
ทุกประเภท 

 
นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร กรรมการ         
นางอนุรัตน์ เทียมทนั            กรรมการ 
นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร ก รรมการ 
นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร     กรรมการ  
 

                                                % 
นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร  20.00% 
นางอนุรัตน์  เทียมทนั              20.00% 
นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร  20.00% 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร      20.00%   

 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
โครงสร้ำงรำยได้ทีเ่กดิจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรให้บุคคลภำยนอก ในระยะ 3 ปี 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ผลิตภณัฑ/์บริการ ด าเนินการโดย 
% การถือ

หุน้ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

  ของ
บริษทั 

รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 

สบัปะรดกระป๋องและ
น ้ าสบัปะรดเขน้ขน้ 

บมจ.ทิปโกฟ้ดูส์   1,734.53 31.87 1,631.28 29.19 1,440.30 26.15 

ผลไมร้วม,อ่ืนๆ บมจ.ทิปโกฟ้ดูส์   
บจ.ทิปโก ้รีเทล  
บจ.ทิปโก ้ไบโอเท็ค  

 
75.49 

100.00 

508.30 9.34 553.11 9.90 639.58 11.61 

เคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม บจ.ทิปโก ้เอฟแอนดบี์  50.00 3,199.29 58.79 3,403.81 60.91 3,427.92 62.24 

รวม   5,442.12 100.00 5,588.20 100.00 5,507.80 100.00 
 

ธุรกิจผลไม้แปรรูป ด าเนินการโดย บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์   
ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑด์งัน้ี 

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
เตม็แวน่ (Slice) สับปะรดช้ินใหญ่(Chunk) สับปะรดล่ิม (Tidbit) สับปะรดช้ินคละ(Pieces) สับปะรดลูกเต๋า
(Diced) หรือ (Cubes) สับปะรดช้ินย่อย(Crushed)ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผูน้ าเข้าและมาตรฐาน
ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
 2. น ้าสับปะรดเขม้ขน้ (Pineapple Juice Concentrate) บริษทัสามารถผลิตน ้ าสับปะรดเขม้ขน้บรรจุ
ถุงชนิดแช่แขง็ (Frozen) ชนิดปลอดเช้ือ  (Aseptic) และชนิดใส่สารกนับูด  (Preservative ) บรรจุในถงัเหล็ก
ขนาด 200 ลิตร  
 3. สับปะรดบดละเอียดบรรจุถุงปลอดเช้ือ  (Aseptic Crushed) บริษทัผลิตสับปะรดบดละเอียดบรรจุ
ถุงปลอดเช้ือขนาด 23 ลิตร และ 200 ลิตร 
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 4. สับปะรดบรรจุในถว้ยพลาสติก (Pineapple in plastic cup) ขนาดบรรจุ 4 ออนซ์ และ 7 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  และ108 ออนซ์ 
 7. ผลไมร้วมบรรจุในถว้ยพลาสติก (Tropical fruit salad in plastic cup) ขนาดบรรจุ 4 ออนซ์ และ   
7 ออนซ์ 

8. ว่านหางจระเข้กระป๋อง (Canned Aloe Vera) ชนิดลูกเต๋า (Diced) ขนาด 15 ออนซ์ และ            
108 ออนซ์ 
 9.ว่านหางจระเข้บดละเอียดบรรจุถุงปลอดเช้ือ (Aseptic Crush) บริษัทผลิตว่านหางจระเข้
บดละเอียดบรรจุถุงปลอดเช้ือขนาด 23 ลิตร และ 200 ลิตร  

10. ผลิตภณัฑ ์กะทิ บรรจุในกระป๋องขนาด15 ออนซ์  และ น ้ ามะพร้าวบรรจุกระป๋อง240 มิลลิลิตร
และ 520 มิลลิลิตร 
 ผลิตภณัฑ์หลกัของธุรกิจผลไมแ้ปรรูป  ไดแ้ก่ สับปะรดกระป๋อง และน ้ าสับปะรดเขม้ขน้โดยคิด
เป็นรายไดป้ระมาณร้อยละ65.5 ของยอดขายรวม ในปี 2558 นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑ์อ่ืนๆท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
สับปะรดบดละเอียดและว่านหางจระเขบ้ดละเอียดบรรจุถุงปลอดเช้ือ ผลไมร้วมบรรจุกระป๋อง ว่านหาง
จระเขบ้รรจุกระป๋อง น ้ามะพร้าวบรรจุกระป๋องและกะทิคั้นสดบรรจุกระป๋อง  

     เน่ืองจากสับปะรดเป็นวตัถุดิบหลกัของผลิตภณัฑ์ของบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวไร่จ านวนนบัพนัราย การปลูกสับปะรดมีลกัษณะเป็นวฎัจกัร (Cycle) โดยวฎัจกัรน้ี  จะเป็นไปตามภาวะ
ปริมาณและราคาของสับปะรดสด โดยทัว่ไปผลผลิตสับปะรดสดในประเทศไทยนั้นจะข้ึนอยู่กับการ
เพาะปลูกสับปะรดของเกษตรกรรายยอ่ย ช่วงใดท่ีผลสับปะรดสดมีราคาดี  เกษตรกรจะท าการปลูกสับปะรด
กนัมาก จนกระทัง่มีปริมาณสูงเกินความตอ้งการของตลาด ราคาผลสับปะรดสดก็จะตกต ่าส่งผลให้เกษตรกร
ทยอยเลิกท าการเพาะปลูกสับปะรดหนัไปปลูกพืชอ่ืนท่ีมีราคาดีกว่าแทน  ท าให้ปริมาณผลสับปะรดท่ีผลิต
ได้มีจ  านวนลดน้อยลงจนกระทัง่ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด  จากนั้นผลสับปะรด ก็จะมีราคา
สูงข้ึนจนจูงใจใหเ้กษตรกรเร่ิมท าการเพาะปลูกสับปะรดใหม่อีกคร้ัง โดยท่ีสับปะรด 1 รุ่น สามารถเก็บเก่ียว
ไดติ้ดต่อกนัเป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี นอกจากน้ีการให้ผลสับปะรดสดยงัมีลกัษณะเป็นฤดูกาล โดยปี
หน่ึงๆ สับปะรดจะออกผลมากใน 2 ช่วงด้วยกนัคือ           มีนาคม – พฤษภาคม และ ตุลาคม – ธันวาคม  
(High Season) 

    ส่วนผลไมร้วม บริษทัฯ มีการส่งเสริมปลูกมะละกอ ฝร่ัง และวา่นหางจรเข ้เพื่อประกนัวา่บริษทัฯจะ
มีวตัถุดิบเพียงพอต่อความตอ้งการและไดคุ้ณภาพตามท่ีบริษทัก าหนด  มะละกอเป็นพืชท่ีมีอายุสั้น โดยอายุ
จากปลูกถึงเร่ิมเก็บเก่ียว 8 เดือนและสามารถเก็บเก่ียวไดอี้กไม่เกิน 2 ปี จากนั้นตอ้งเร่ิมปลูกรุ่นใหม่ ส าหรับ
ฝร่ังเป็นพืชอายุยาว โดยอายุจากปลูกถึงเร่ิมเก็บเก่ียว 8 เดือนและสามารถเก็บเก่ียวต่อไปได้อีก 5-6 ปี 
มะละกอและฝร่ังจะมีผลผลิตออกในปริมาณมากในช่วงเดือนตุลาคม – เมษายน หลงัจากนั้นจะมีปริมาณ
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ลดลง  ส าหรับว่านหางจระเข ้ปัจจุบนับริษทัฯมีชาวไร่ท่ีป้อนวตัถุดิบให้บริษทั ถึง 200 ราย ซ่ึงมีปริมาณ
เพียงพอกับความต้องการผลิตของบริษัท ว่านหางจรเข้จะมีระยะเวลาการปลูกก่อนเก็บเก่ียวคร้ังแรก
เช่นเดียวกบัมะละกอและฝร่ัง นัน่คือประมาณ 8 เดือน อยา่งไรก็ตามหลงัจากให้ผลผลิตแลว้ ชาวไร่สามารถ
เก็บเก่ียวไดทุ้กเดือน ติดต่อกนัถึง 2 ปี หากมีการดูแลรักษาท่ีดี โดยท่ีวา่นหางจรเขจ้ะออกผลมากในช่วงหนา้
ฝนและออกนอ้ยในช่วงหนา้แลง้   

   ในส่วนของมะพร้าว ท่ีตั้งโรงงานของบริษทัอยู่ท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีว่าเป็น
แหล่งของมะพร้าวท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย นบัไดว้่าเป็นหลกัประกนัท่ีดีในการเขา้ถึงวตัถุดิบในการ
ผลิต  
              

สิทธิหรือข้อจ ากดัในการประกอบธุรกจิ 
             (1.) บัตรส่งเสริมการลงทุน 
                    บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน    ส าหรับกิจการผลิต
น ้าสับปะรดเขม้ขน้ สับปะรดบดละเอียด และน ้าสับปะรดกระป๋อง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บัตรส่งเสริมเลขที่ 1308(2)/2556 ส าหรับกิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือส่ิงปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทค
โนโลยีท่ี่ทันสมยั(ยกเว้นการผลติน า้ดืม่ และไอศรีม)เร่ิมเปิดด ำเนินกำร 4มีนำคม2556 
 สิทธิและประโยชน์ ส ำคญั สรุปดงันี้ 

1.ไดรั้บอนุญาติน าคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการ คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยูใ่นอุปการะคุณของ   
  บุคคลทั้งสองประเภทเขา้มาในราชอาณาจกัรได ้ตามจ านวนและก าหนดระยะเวลาใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร     
 เท่าท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
2.ใหค้นต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการท่ีไดรั้บอนุญาติใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรไดรั้บอนุญาติ 
ท างานเฉพาะต าแหน่งท่ีคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บอนุญาติใหอ้ยูใ่น 
ราชอาณาจกัร 
3.ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติั 
4.ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 8 ปี และหกัผลขาดทุนได ้5 ปี 
5.ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได ้8 ปี 
6.ไดรั้บอนุญาติใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกในอตัราร้อยละ 25 ของเงิน 
ลงทุน นอกเหนือไปจาการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 
7.ไดรั้บอนุญาตใหน้ าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้
เงื่อนไขทีต้่องปฏิบัติดงันี้ 
1. บุคคลต่างดา้วท่ีไดรั้บการส่งเสริมไม่อนุญาติใหป้ฎิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดน้อกเหนือขอบเขตหนา้ท่ีของ 
ต าแหน่งท่ีไดรั้บอนุมติั และจะตอ้งเร่งรัดฝึกอบรมสนบัสนุนคนไทยใหส้ามารถปฎิบติังานตามท่ีไดรั้บ 
การส่งเสริมแทนคนต่างดา้วภายในเวลาท่ีก าหนด และจะตอ้งรายงานคนต่างดา้ววา่ไดฝึ้กอบรมใหค้น 
ไทยไดรั้บความช านาญเพียงไร ตามแบบและวธีิการท่ีส านกังานก าหนด 

 2. ตอ้งใชท่ี้ดินท่ีไดรั้บอนุญาติเพ่ือประกอบกิจการส่งเสริมเท่านั้น 
 3.ในกรณีท่ีมีการค ้าประกนัเคร่ืองจกัร จะตอ้งจดัส่งเอกสารเคร่ืองจกัรท่ีขอยกเวน้ภายใน 1 ปีนบัจากวนั 
    ส้ินสุดการน าเขา้ จะตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรท่ีไดอ้นุมติัยกเวน้เฉพาะในกิจการตามบตัรส่งเสริม และจะตอ้งไม่ 
    จ านองจ าหน่าย โอน ใหเ้ช่า หรือ ยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนใชเ้คร่ืองจกัรท่ีไดรั้บยกเวน้ 
 4.จะตอ้งยืน่รายการเพ่ือขออนุมติัการน าเขา้วตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็นก่อนการน าเขา้ไม่นอ้ยกวา่ 2 เดือน 
 5.จะตอ้งจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย ส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมแยกต่างหากจากกิจการส่วนอ่ืนเพ่ือ 
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    ประโยชน์ในการค านวณก าไรสุทธิท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 6.วตัถุดิบและวสัดุจ าเป็น จะตอ้งใชใ้นการประกอบผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการส่งออก และเฉพาะในกิจการท่ี 
    ไดรั้บการส่งเสริม 
7. จะตอ้งแจง้ยนืยนัโครงการต่อส านกังานเม่ือครบ 6 เดือน ครบ 1 ปี และ ครบ 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกบตัร   
    ส่งเสริม 
8. เม่ือเปิดด าเนินการจะตอ้งรายงาน การเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการถือหุน้ระหวา่งผูมี้สญัชาติไทยและคน 
    ต่างดา้ว ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานภายใน 31 กรกฎาคม ของปีถดัไป เร่ืองอ่ืนๆเป็นคร้ังคราว  
    ตามแบบ และภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
9. จะตอ้งจดัใหมี้ระบบป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายกบัส่ิงแวดลอ้ม หรือก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือความ 
     เดือดร้อนแก่ผูอ้ยูใ่กลเ้คียง 
10.จะตอ้งปฎิบติัตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
11.การหยดุด าเนินกิจการเป็นระยะเวลาเกิน 2 เดือน ตอ้งไดรั้บอนุญาติจากส านกังาน 
12.จะตอ้งอ านวยความสะดวกแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีในการตรวจสอบ 
13.กรรมวธีิการผลิตหรือบริการ จะตอ้งเป็นไปตามโครงการท่ีเสนอและไดรั้บการอนุมติั 
14.คุณภาพผลิตภณัฑต์อ้งเป็นไปตามมาตราฐานสากล 
15.กรณีมีการยา้ยภูมิล าเนาของผูไ้ดรั้บการส่งเสริม ตอ้งแจง้ใหส้ านกังานทราบทุกคร้ังพร้อมดว้ยหนงัสือ 
     รับรองของกระทรวงพาณิชย ์
16.จะตอ้งไม่ใชแ้รงงานต่างดา้วไร้ฝืมือในโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

             (2.)  สิทธิอืน่ 
บริษัทฯ ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ตามรายละเอียด              

ในหนา้ 5-6  
3.) ข้อจ ากดัในการประกอบธุรกจิ 

                    ปัจจุบนัประเทศออสเตรเลีย โดยหน่วยงาน Australian Customs and Border Protection Service 
ไดก้ าหนดให้มี anti-dumping measures ส าหรับสินคา้สับปะรดในบรรจุภณัฑ์ ทั้งท่ีมีขนาดบรรจุเล็กกว่า
หน่ึงกิโลกรัม และขนาดบรรจุท่ีใหญ่กว่าหน่ึงกิโลกรัม ท าให้ความสามารถในการแข่งขนัของผูผ้ลิตจาก
ประเทศไทยส่วนใหญ่ ลดลงอย่างมีนัยส าคญั เม่ือเทียบกบัประเทศผูผ้ลิตในต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ดี
บริษทัไดมี้การยืน่ขอพิจารณาทบทวน anti-dumping measures ไปและไดรั้บผลเป็น zero dumping duty หาก
ซ้ือขายไม่ต ่ากวา่ Ascertained Export Prices (AEPs)ท่ีก าหนด 

แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนั 
สภาพตลาดการแข่งขนัการส่งออกผลิตภณัฑ์สับปะรดของไทยในปี 2558 ท่ีผา่นมานบัเป็นอีกช่วง

วิกฤตของอุตสาหกรรมช่วงหน่ึงในประวติัศาสตร์อุตสาหกรรมสับปะรดของไทย สืบเน่ืองจากสภาวะภยั
แลง้และการลดพื้นท่ีการปลูกสับปะรดในปีก่อนหนา้นั้น ท าให้ปริมาณวตัถุดิบลดลงอยา่งมีนยัส าคญั ส่งผล
ให้มีการแข่งขนัดา้นการจดัหาวตัถุดิบอย่างรุนแรง ท าให้ในปี 2558 ท่ีผา่นมา ราคาสับปะรดข้ึนสูงสุดเป็น
ประวติัการณ์ สูงถึงประมาณ 15 บาทต่อกิโลกรัม เทียบกบัปี 2557 ราคาวตัถุดิบสับปะรดเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 
10.23 บาทต่อกิโลกรัม แมว้่าราคาขายจะมีการปรับตวัสูงข้ึนตามเช่นเดียวกนัแต่ด้วยสภาพปริมาณของ
วตัถุดิบในปี 2558 ท่ีลดลงเหลือเพียงประมาณ 1,784,573 ลา้นตนั  
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ผลสืบเน่ืองจากการปรับราคาขายท่ีสูงข้ึนอย่างมากในช่วงปีท่ีผ่านมา ยงัท าให้คาดการณ์ว่าความ
ตอ้งการของตลาดโลก โดยเฉพาะความตอ้งการในน ้าสับปะรดเขม้ขน้อาจจะลดลงอยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจาก
ผูผ้ลิตน ้าผลไมท้ัว่โลกไดมี้การปรับเปล่ียนสูตรการผลิตใหมี้สัดส่วนการใชน้ ้าสับปะรดลงลงไปแลว้  

อยา่งไรก็ตาม มีการประเมินวา่ผลผลิตสับปะรดท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2559 จะปรับสูงข้ึนกวา่ปีท่ีผา่นมา 
และเช่ือวา่จะส่งผลให้ราคาวตัถุดิบปรับตวัลงไปอยูใ่นสภาวะท่ีแข่งขนัไดม้ากข้ึน ดว้ยฐานลูกคา้ท่ีเขม้แข็ง 
และความเช่ือมัน่ของลูกคา้ท่ีมีต่อมาตราฐานคุณภาพของสินคา้ บริษทัฯมีความมัน่ใจในการรักษาฐานและ
ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษทัไวไ้ด ้และมีความพร้อมท่ีจะเติบโตทางธุรกิจในสินคา้ตวัอ่ืน ไดแ้ก่ ผลไม้
ในบรรจุภณัฑพ์ลาสติก และผลิตภณัฑจ์ากมะพร้าว โดยเฉพาะ น ้ามะพร้าวบรรจุกระป๋องและกะทิ  

ในปี 2558 ประเทศไทยมีการส่งออกสับปะรดกระป๋อง มูลค่ารวมประมาณ 18,676 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน
จากปี 2557 ประมาณ 2,623 ลา้นบาท โดยตวัเลขประมาณการผลผลิตสับปะรดสดรวมในปี 2558 อยูท่ี่ 1.8 
ลา้นตนั บริษทัฯ ยงัมุ่งเนน้และคงไวใ้นตลาดดงักล่าว ท่ีมีฐานลูกคา้ คู่คา้ และ พนัธมิตรท่ีท าธุรกิจร่วมกนัมา
อยา่งยาวนาน ในขณะเดียวกนัมีเป้าหมายท่ีจะขยายฐานตลาดเพิ่มข้ึน ในตลาดท่ีมีอตัราการเติบโตและราคาดี
เช่น ตลาดเอเชีย ตะวนัออกกลาง รวมถึงตลาดภายในประเทศ ควบคู่ไปกบัการพฒันาสินคา้ผลไมก้ระป๋อง 
ผลไม้ในบรรจุภณัฑ์พลาสติก และผลิตภณัฑ์แปรรูปชนิดต่างๆ จากผลไม้ประเภทต่างๆ เช่น มะพร้าว 
มะละกอ มะม่วง วา่นหางจระเข ้เป็นตน้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและยอดขายใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสับปะรดกระป๋องระหว่างปี  2548-2558 
ปี ปริมาณการส่งออก อตัราเปล่ียนแปลง มูลค่าการส่งออก อตัราการเปล่ียนแปลง 
 (ลา้นหีบมาตรฐาน) % (ลา้นเหรียญสหรัฐ) % 

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 
2556 
2557 
2558 

22.62 
23.17 
29.19 

                     29.61 
29.01 
25.80 
23.73 

                  -15.94 
  2.43 

                   25.98 
                     1.44 
                    -2.03 
                  -11.60 
                    -8.03 

408.00 
433.69 
634.60 
535.00 
500.00 
498.80 
555.60 

-27.37 
                 6.30 

 46.33 
-15.69 
  -6.54 
  -0.25 
11.39 

แหล่งขอ้มูล  :   สมาคมผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูป / ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร / กรมศุลกากร 
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กลยทุธ์ทำงกำรตลำด 
กลยทุธ์ในกำรแข่งขันโดยสังเขป 
ความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัท ได้แก่ 

1） ฐานลูกคา้ของบริษทั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ท่ีมีการด าเนินธุรกิจกบับริษทัมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน 
โดยครอบคลุมทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูน้ าเข้า ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านค้าขายปลีก ผูผ้ลิตอาหารและธุรกิจ
ใหบ้ริการดา้นอาหาร  

2） ฐานชาวไร่ ท่ีไห้การสนบัสนุนการผลิตของบริษทัมาอย่างต่อเน่ืองยาวนานเช่นกนั ซ่ึงชาวไร่ส่วน
ใหญ่มีแหล่งเพาะปลูกสับปะรดอยู่ใกล้กับโรงงานของบริษัทโดยส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ระบบ Contract 
Farming, Big Grower, Quality Grower ท  าให้บริษทัไดรั้บประโยชน์ทั้งในแง่ปริมาณและความต่อเน่ืองของ
วตัถุดิบ ตน้ทุนการขนส่งท่ีต ่ากวา่ และการควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ 

3） ความหลากหลายของสินคา้ บริษทัมีความสามารถในการผลิตสับปะรดกระป๋องไดห้ลากหลายทั้ง
ในแง่ของขนาดกระป๋องท่ีใช้บรรจุ ประเภทการตัดช้ินสับปะรด และน ้ าท่ีใช้บรรจุ ซ่ึงท าให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดต่างๆไดค้รอบคลุมทัว่ทุกภูมิภาคซ่ึงมีความตอ้งการแตกต่างกนัไป  

4） การควบคุมการผลิตและเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิต ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัผลิตใน
อเมริกาและยุโรปและไดรั้บการดูแลรักษาบ ารุงอยา่งดีตลอดระยะเวลาการผลิต ท าให้สินคา้ท่ีผลิตออกมามี
คุณภาพท่ีสม ่าเสมอเป็นท่ียอมรับจากลูกคา้นานาประเทศ 

5） คุณภาพของสินคา้ จากมาตรฐานต่างๆท่ีบริษทัไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับระดบั
นานาชาติ และช่ือเสียงท่ีบริษทัไดส้ั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานเป็นเคร่ืองรับประกนัถึงคุณภาพของสินคา้
และบริการของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี 

ลกูค้ำกลุ่มเป้ำหมำย 
             ผูน้  าเขา้รายใหญ่ในต่างประเทศต่าง ๆ  ตวัแทนจ าหน่าย   Supermarket chain และ Blending House 

ลักษณะของลูกค้ำ และควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงลูกค้ำกบับริษทั 
ลูกคา้ของบริษทัมีทั้ง AGENT,  IMPORTER และ END USER ( SUPER  MARKET และ ร้านคา้ )    

80 %  ของยอดขาย  ขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ขาประจ าซ่ึงซ้ือขายกนัเป็นระยะเวลานานกว่า  10 ปีข้ึนไป  
เน่ืองจากลูกคา้มีความพึงพอใจในคุณภาพของสินคา้และการให้บริการตามความตอ้งการท่ีไดต้กลงกนัไว้
อย่ า ง ต่อ เ น่ืองและสม ่ า เสมอ  นอกจาก น้ีบ ริษัทย ัง ได้ มี การว ัดดัช นีความพึ งพอใจของ ลูกค้า                      
(Customer Satisfaction Index) อยา่งต่อเน่ืองและไดก้ าหนดเป็นเป้าหมายของบริษทัท่ีทุกคนในองคก์รตอ้ง
ช่วยผลกัดนัใหมี้การปรับปรุงดชันีความพึงพอใจของลูกคา้ใหเ้พิ่มข้ึนทุกปี 
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 ตลำดหลกัของกำรจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์ 
ในเชิงภูมิศาสตร์ ตลาดหลกัของบริษทัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ภูมิภาคหลกั 

1. ทวปีอเมริกา รวมถึงประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศในแถบลาตินอเมริกา 
โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศคู่คา้ท่ีมีมูลค่าสูงสุดของบริษทั ซ่ึงมีมูลค่าการจ าหน่ายประมาณร้อย
ละ 35 ของปริมาณการส่งออกของบริษทัในแต่ละปีในอดีตบริษทัเคยมีความไดเ้ปรียบทางการคา้ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเน่ืองจากระบบภาษีทุ่มตลาดของกระทรวงพาณิชยข์องสหรัฐอเมริกาท่ีมีต่อบริษทัทัว่ไป แต่
จากการยกเลิกภาษีทุ่มตลาดดงักล่าวในปีพ.ศ.2547 ท าใหก้ารแข่งขนัในตลาดดงักล่าวมีความรุนแรงมากข้ึน 

2. ทวปียโุรป และกลุ่มประเทศยโุรปตะวนัออก และสหพนัธรัฐรัสเชีย การจ าหน่ายสินคา้ของ

บริษทัไปยงักลุ่มประเทศดงักล่าวมีสัดส่วนเป็นอนัดบัสองรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 30 ของแต่ละปี ตลาดกลุ่มน้ีเป็นตลาดหลกัส าหรับผลิตภณัฑ์น ้ าสับปะรดเขม้ขน้ซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นการจ าหน่ายให้กบั Blending houses ต่างๆในกลุ่มประเทศยุโรป ในส่วนสับปะรดกระป๋องกลุ่ม

ตลาดน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีความอ่อนไหวต่อราคามากท่ีสุด ส่วนหน่ึงเน่ืองจากสามารถยอมรับคุณภาพของสินคา้ได้

หลากหลายท าใหมี้ผูผ้ลิตท่ีสามารถจ าหน่ายเขา้ไปในตลาดน้ีมีจ านวนมากและหลากหลายเช่นกนั  

3. ทวีปเอเชีย รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ลูกคา้ในกลุ่มน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้า

ญ่ีปุ่นมีความตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงและท าการคา้โดยอาศยัความเช่ือใจต่อกนัเป็นอย่างมาก มีมูลค่า

การคา้ในแต่ละปีประมาณร้อยละ20 ส าหรับประเทศเกาหลี ปัจจุบนัเป็นลูกคา้หลกัส าหรับผลิตภณัฑ์ว่าน

จระเขบ้ดละเอียดบรรจุถุงปลอดเช้ือซ่ึงมียอดสั่งซ้ืออยา่งต่อเน่ือง 

4. กลุ่มประเทศในตะวนัออกกลาง ปัจจุบนัมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 7  นบัวา่เป็นอีกตลาดท่ี

มีศักยภาพ เน่ืองจากมีรายได้ต่อประชากรท่ีสูงและมีความต้องการในการบริโภคสับปะรดกระป๋อง  

เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจในยโุรปและยโุรปตะวนัออกมีความซบเซาลงเน่ืองจากปัญหาความขดัแยง้ระหวา่ง

ประเทศ ส่งผลกระทบต่อก าลงัซ้ือและความตอ้งการบริโภคในตลาดดงักล่าว กลุ่มประเทศในตะวนัออก

กลางจึงเป็นเป้าหมายทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการทั้งหมดพยายามท่ีจะขยายเข้าไปเพื่อทดแทนส่วน

การตลาดท่ีหดหายจากกลุ่มประเทศยโุรปและยโุรปตะวนัออก 

 กำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 
การจ าหน่ายสินคา้ของทางบริษทัในส่วนของสับปะรดกระป๋องและน ้ าสับปะรดเขม้ขน้ เป็นการ

ส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศเกือบ100% โดยการด าเนินธุรกิจของบริษทัมีหลายช่องทาง รวมถึงการ
จ าหน่ายผ่านตวัแทนทั้งภายในและต่างประเทศ การจ าหน่ายตรงต่อผูน้ าเขา้ในประเทศปลายทาง จ าหน่าย
ตรงต่อกลุ่มซุปเปอร์มาเก็ตโดยตรง และการจ าหน่ายต่อบริษทัผูผ้ลิตอาหารและผูใ้ห้บริการดา้นอาหารต่างๆ 
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กวา่ 80% ของฐานลูกคา้ท่ีด าเนินธุรกิจกบับริษทั เป็นลูกคา้ท่ีมีการซ้ือขายกนัอยา่งต่อเน่ืองมานานกวา่ 10 ปี
ข้ึนไป กวา่ 95% ในการจ าหน่ายสินคา้สับปะรดกระป๋องของบริษทัจะใชต้ราฉลากสินคา้ของลูกคา้ ทั้งน้ีจะมี
การท าสัญญาการซ้ือขายโดยมีการตกลงรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์ปริมาณ ราคาและก าหนดการส่งมอบเป็น
การล่วงหนา้ ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีระยะเวลาประมาณ 1 ถึง 6 เดือน ระยะเวลาของสัญญานั้นข้ึนอยูล่กัษณะของ
ลูกคา้ สถานการณ์ทางวตัถุดิบและตลาด กบัการเจรจาต่อรองระหว่างบริษทักบัผูซ้ื้อ จากการจดัท าการวดั
ดชันีความพึงพอใจของลูกคา้ Customer Satisfaction Index ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในคุณภาพของ
สินคา้ท่ีมีความสม ่าเสมอ ตรงกบัความตอ้งการและความสามารถในการส่งมอบไดต้ามขอ้ตกลงท่ีมีต่อกนั  

นโยบำยด้ำนรำคำ 
ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ สินคา้ท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจอยูน้ี่จดัในกลุ่มสินคา้โภคภฑัณ์ทางการเกษตรซ่ึงกลไก

ดา้นราคาจะเป็นไปตามสภาวะตลาดและการแข่งขนั การตั้งราคาสินคา้จึงเป็นไปตามสภาวะทางการตลาด 
โดยบริษทัใช้นโยบายบริหารก าไรขั้นต้นในแต่ละสถานการณ์เป็นหลักส าคญัในการตั้งราคาขาย โดย
พิจารณาระหวา่งตน้ทุนและราคาตลาดของสินคา้ทุกประเภทรายการประกอบกนั 
การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ลกัษณะของฤดูกาลหรือวฎัจักรการประกอบธุรกจิ 
โดยปกติบริษทัจะท าการผลิต  11 เดือนใน 1 ปี และปิด 1 เดือนเพื่อท าการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ก็ตาม โดยในรอบ 11 เดือนจะแบ่งผลผลิตออกเป็นสองฤดูกาล คือในช่วงฤดูร้อน (มีนาคม  ถึง  
พฤษภาคม) และในช่วงฤดูหนาว (ตุลาคม  ถึง  ธนัวาคม) ส าหรับราคาวตัถุดิบจะมีการข้ึนลงตามปริมาณของ
สับปะรดท่ีมีในแต่ละช่วงเวลาของการผลิต  

การผลติ 
 บริษทัมีโรงงานส าหรับผลิตสับปะรดกระป๋อง 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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แผนทีโ่ดยสังเขป  โรงงาน  บริษัท  ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั  (มหาชน) 
โรงงาน  
     

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

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

ชุมพร     ถนนเพชรเกษม    กรุงเทพ ฯ 
 
 

                 ตวัเมืองประจวบ 

 
 

 
 

วตัถุดิบและผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ ( SUPPLIER ) 

 วัตถุดิบทีส่ ำคัญ 
วตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตสับปะรดกระป๋อง ไดแ้ก่ สับปะรดสด น ้ าตาล กระป๋องบรรจุสับปะรดและวสัดุ
หีบห่อ บริษทัจะซ้ือสับปะรดสดจากชาวไร่  ส่วนวตัถุดิบอ่ืนส่วนใหญ่บริษทัจะซ้ือจากผูผ้ลิตในประเทศ 

              - กระป๋องบรรจุสับปะรด  กระป๋องท่ีใช้บรรจุสับปะรดกระป๋องมี 5 ขนาดคือ  ขนาด 8 ออนซ์           
15  ออนซ์, 20 ออนซ์, 30 ออนซ์  และ108 ออนซ์ บริษทัด าเนินการจดัซ้ือจากผูผ้ลิตในประเทศทั้งหมด  
              -  สับปะรดสด   เน่ืองจากบริษทัตั้งโรงงานอยู่ในแหล่งปลูกสับปะรดแหล่งใหญ่  จากสถิติพื้นท่ี  
การเพาะปลูกท่ีไดมี้การส ารวจในปัจจุบนันบัว่าประจวบคีรีขนัธ์เป็นแหล่งปลูกสับปะรดสดแหล่งใหญ่ท่ีมี
ปริมาณรวมกันถึงเกือบร้อยละ50 ของผลผลิตสับปะรดสดของประเทศ  บริษัทจึงได้ด าเนินการสร้าง
นโยบายท่ีจะสร้างความมัน่คง ในอาชีพการท าไร่สับปะรดของชาวไร่ในเขตบริเวณใกล้เคียงและรอบๆ 
บริษทัในเขตอ าเภอเมือง  และเขตอ าเภอใกล้เคียงท่ีไม่ห่างไกลจากบริษทัฯ มากนัก  เพื่อท่ีจะให้ชาวไร่
เหล่าน้ีสามารถประกอบอาชีพต่อไปในระยะยาว และบริษทัสามารถมีวตัถุดิบป้อนโรงงานในการผลิตได้
เพียงพอสอดคลอ้งกบัก าลงัการผลิตแผนการผลิตระยะยาวไดใ้นปี 2558  บริษทัไดส้ร้างระบบเพื่อเป็นการ
สร้างฐานวตัถุดิบใหม้ัน่คงและสม ่าเสมอและเป็นการดูแลชาวไร่ใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอยา่งย ัง่ยืน 
บริษทัจึงมีโครงการส่งเสริมและพฒันาการปลูกสับปะรดเพื่อความย ัง่ยืน โดยมีรูปแบบของโครงการย่อย
แบ่งออกเป็นสามรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของชาวไร่ได้ครอบคลุม 
ดงัต่อไปน้ี 

โครงการรูปแบบแรกจะเป็นการประกนัรายไดต่้อไร่ให้กบัสมาชิก วตัถุประสงค์ของโครงการใน
รูปแบบน้ีก็เพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่มุ่งเนน้การปรับปรุงผลผลิตต่อไร่ โดยทีมส่งเสริมการเกษตรของบริษทัจะ
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เข้าไปท างานร่วมกบัชาวไร่อย่างใกล้ชิดและให้ความรู้เก่ียวกับการเพาะปลูกและการจดัการไร่ เพื่อให้
ผลผลิตต่อไร่เพิ่มสูงกว่าวิธีปฏิบติัแบบเดิมของชาวไร่ ดว้ยรูปแบบดงักล่าวทั้งบริษทัและชาวไร่จะได้รับ
ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและเป็นแนวทางการพฒันาท่ีจะส่งผลแบบยัง่ยืนต่อไป กล่าวคือส าหรับชาวไร่จาก
ผลผลิตต่อไร่ท่ีเพิ่มข้ึนส่งผลโดยตรงให้ไดรั้บรายไดต่้อไร่สูงข้ึนและเป็นการลดตน้ทุนของชาวไร่ให้ต ่าลง 
ส าหรับบริษทันอกจากราคาสับปะรดท่ีจ่ายใหก้บัชาวไร่จะอยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถแข่งขนัไดแ้ลว้ ผลผลิตท่ีได้
ยงัสามารถควบคุมคุณภาพไดม้ากกว่าทั้งในแง่ของขนาดผล ความสุก และการป้องกนัสารตกคา้ง โดยปี 
2558 เป็นปีแรกท่ีเร่ิมตน้โครงการน้ีอยา่งเต็มรูปแบบ สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่จากไร่ท่ีเขา้ร่วมโครงการน้ี
สูงถึงเกือบสองเท่า และลดจ านวนผลสับปะรดขนาดเล็กลงจากเดิมท่ีมีประมาณ 10% เหลือเพียงไม่ถึง 2 %  

โครงการในลกัษณะท่ีสองจะเป็นการประกนัราคาต่อกิโลกรัม โดยบริษทัและชาวไร่จะท าการตกลง
ราคาประกนัท่ีเป็นท่ีพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย โดยมีเง่ือนไขวา่พื้นท่ีท่ีจะสามารถเขา้ร่วมโครงการในรูปแบบ
น้ีไดจ้ะตอ้งเป็นพื้นท่ีท่ีปลูกลงหน่อคร้ังแรกเท่านั้น ซ่ึงชาวไร่ในกลุ่มน้ียงัสามารถท่ีจะเลือกเปล่ียนไปรับการ
ประกนัในรูปแบบโครงการแรกในปีต่อไปไดห้ากตอ้งการ 

โครงการทั้ งสองลักษณะจะมีการเน้นด า เ นินการเพาะปลูกให้เ ป็นไปตามหลักการ GAP                  
(Good Agricultural Practice) เร่ิมตั้งแต่การเตรียมดิน การเตรียมวสัดุปลูก การปลูก ระยะห่างของพื้นท่ีการ
ปลูก การจดัแถวลงตน้หน่อสับปะรด การดูแลและการก าจดัวชัพืช การให้ปุ๋ย การบงัคบัผล การเช็คดอก   
การใหน้ ้า ไปจนถึงการคลุมผลและการเก็บเก่ียว โดยทางบริษทัจะจดัเจา้หนา้เขา้ไปให้ความรู้แก่ชาวไร่ และ
มีการติดตามพร้อมใหค้  าแนะน าอยา่งใกลชิ้ดและสม ่าเสมอ 

โครงการในลกัษณะท่ีสาม มีลกัษณะเปิดกวา้งให้กบัสมาชิกท่ีตอ้งการอิสระในการเพาะปลูกดูแล
สับปะรดในวิถีคุน้ชินของตนเอง โดยจะมีการประกนัการรับซ้ือผลผลิตทั้งหมดของสมาชิก เพียงแต่จะตอ้ง
แจง้ขอ้มูลการปลูกและบงัคบัผลท่ีชดัเจน โครงการน้ีใชช่ื้อเรียกวา่เป็นการประกนัตลาดใหก้บัชาวไร่ 
 
              กล่าวโดยสรุปในแผนการด าเนินการดา้นวตัถุดิบ   บริษทัมีนโยบายท่ีจะสร้างความมัน่ใจในการท า
ไร่สับปะรดของชาวไร่ในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   โดยเฉพาะในเขตอ าเภอเมืองท่ีบริษทัฯตั้งด าเนินการ
ผลิตสับปะรดกระป๋องในปัจจุบนั   โดยท่ีบริษทัจะเพิ่มจ านวนสมาชิกชาวไร่โครงการส่งเสริมการท าไร่แบบ
มีสัญญาข้ึน โดยพิจารณาคดัเลือกจากชาวไร่รายย่อยทั่วๆ ไป ท่ีเป็นลูกค้าประจ าของบริษทัฯ รวมทั้ ง
รับประกนัปริมาณผลผลิตของชาวไร่ตามขอ้ตกลงกนัไว ้ซ่ึงนโยบายเพิ่มจ านวนสมาชิกชาวไร่ในโครงการ
ส่งเสริมน้ี  จะเป็นหลกัประกนัท่ีจะสร้างความมัน่ใจในการท าไร่ต่อไป  และบริษทัก็จะสามารถมีความมัน่ใจ
ในการท่ีจะวางแผนการผลิตในระยะยาว ไดโ้ดยมีวตัถุดิบพอเพียงและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการผลิตควบคู่
ไปกบัอาชีพการท าไร่สับปะรดของเกษตรกร 

สัดส่วนการซ้ือวตัถดิุบในประเทศและต่างประเทศ 
       2556  2557  2558  
สัดส่วนการซ้ือวตัถุดิบในประเทศ : ต่างประเทศ          98.0 : 2.0           96.0 : 4.0            96.0 : 4.0                 
 



 

 

25 

         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททปิโก้ฟูดส์จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2558 
254625462546252252542546 

ขั้นตอนและเทคโนโลยี่การผลติ 
แผนผงัโดยย่อของกรรมวธีิการผลติสับปะรดกระป๋อง 

 
          สบัปะรด 

                 เขา้เคร่ืองคดัขนาด 
เก็บน ้ าท่ีได ้

น ้าสบัประรด            ปอกเปลือกและเจาะแกน    ขดูเน้ือจากเปลือก 
จากการปอกเปลือกและเจาะแกน 

                เศษเน้ือสบัปะรด 
เคร่ืองสกดั-           จิกตา     ตรวจเลือกส่วนดี 
น ้าสบัปะรด   จากการจิกตา 

    ลา้งลูกสบัปะรด 
 

คดัลูกสบัปะรดท่ีพอเหมาะ 
 

เคร่ืองหัน่สบัปะรด 
 
สบัปะรดช้ินใหญ่  สบัปะรดเตม็แวน่  สบัปะรดช้ินคละ(pieces) 

     (chunks)       (slices)  และสบัปะรดล่ิม(tidbits) 
 

       คดัขนาดของสบัปะรดแต่ละช้ินและบรรจุกระป๋อง       ช้ินสบัปะรดไม่ไดข้นาด     เคร่ืองท าสบัปะรดช้ินยอ่ย 
    

      ดูดอากาศออกจากกระป๋อง    สบัปะรดช้ินยอ่ย 
   และเติมน ้ าสบัปะรดหรือน ้ าเช่ือม 

 
ปิดกระป๋อง    ใส่น ้ าสบัปะรดหรือน ้ าเช่ือมและ
ตม้ 

 
น่ึงฆ่าเช้ือโรค     บรรจุกระป๋อง 

 
ท าใหก้ระป๋องเยน็  ปิดฉลาก   ท าใหก้ระป๋องเยน็ 

บรรจุกล่อง 
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แผนผงัโดยย่อของกรรมวธีิน ้าสับปะรดและน า้สับปะรดเข้มข้น 
 

เน้ือแล่จากเปลือก,แกน 
เศษเน้ือจากตดัแต่ง,จิก  

                                                                                 สบัปะรดลูกเลก็ 
 

    เคร่ืองตีแหลก 
 

  เคร่ืองคั้นน ้ าสบัปะรด             กาก 
 
     ถงัเก็บน ้ าสบัปะรด 
 

   ขบวนการใหค้วามร้อน ( 60 - 62 oC ) 
 
    เคร่ืองแยกตะกอน            กาก 
 

ถงัเก็บน ้ าสบัปะรด 
 
ใหค้วามร้อน(85-92 oC)    ถงัพกัน ้ าสบัปะรดก่อนผลิตconc. 

 
      ถงัเก็บ     เคร่ืองระเหยน ้ า evaporation 

 
ส่งไปใชท้ าpacking media    ถงัปรับคุณภาพ blending tank 

 
เคร่ืองท าความเยน็ chiller 
 
บรรจุลง bin หรือ drum 

 
                                      เก็บสตอ๊ค 

          
            ส่งออก 
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แผนผงัวิธีการผลติผกัและ/หรือผลไม้รวม โดยสังเขป 
 

 วตัถุดิบ 
 

คดัคุณภาพ 
 

    ลา้ง 
 

ปอกเปลือกและแยกเมลด็   เปลือกและเมลด็ 
 
   ท าเป็นช้ิน    อาหารสตัว/์ท้ิง 

 
คดัขนาดของช้ิน    ช้ินท่ีไม่ไดข้นาด 

 
บรรจุลงกระป๋อง 

 
ดูดอากาศออกและเติม 
packing media 

 
ปิดฝากระป๋อง 

 
น่ึงฆ่าเช้ือโรค 

 
ท าใหก้ระป๋องเยน็ 

 
  ปิดฉลาก 

 
บรรจุกล่อง 

 
   ส่งออก 

 

เทคโนโลยีใ่ช้ในการผลติและแหล่งทีม่า 
เทคโนโลยี่ในการผลิตสับปะรดกระป๋อง ไดก้ าเนิดข้ึนท่ีฮาวายแลว้ยา้ยฐานมาไตห้วนั  ฟิลิปปินส์ 

และไทย ตามล าดบั  ดงันั้นเทคโนโลยีท่ี่ไทยถือวา่ทนัสมยัท่ีสุดของอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง 
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ความเพยีงพอของเคร่ืองจักรและบุคคลในการผลติ 
 บริษทัไดล้งทุนติดตั้งเคร่ืองจกัรผลิตสับปะรดกระป๋องตั้งแต่ปี 2520 เร่ือยมาและมี LINE การผลิต
มากถึง 15 LINE สามารถผลิตสับปะรดกระป๋องไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ พร้อมกนัน้ีบริษทัมี
คลงัสินคา้ท่ีเก็บสินคา้ไดถึ้ง1.7 ลา้นหีบมาตรฐาน   ส าหรับเคร่ืองจกัรผลิตน ้ าสับปะรดเขม้ขน้มีเพียงพอและ
สามารถผลิตสินคา้แต่ละชนิดไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้เช่นกนั 
              ดา้นบุคคลากร  บริษทัมีพนกังานท่ีเติบโตมาพร้อมกบับริษทัฯ   บริษทัมีการพฒันาบุคคลากรทุก
ระดบัอย่างต่อเน่ือง ให้มีความสามารถและรอบรู้ทั้งในดา้นเทคนิคและในการด้านจดัการ เม่ือพนกังานมี
ความช านาญความสามารถพร้อมจะไดรั้บการปรับต าแหน่งหนา้ท่ีให้สูงข้ึนหรืออาจโอนยา้ยไปรับต าแหน่ง
ท่ีสูงข้ึนในกลุ่มบริษทั 
              ปริมาณบุคคลากรมีเพียงพอในการผลิต   
              ดา้นแรงงานเป็นแรงงานทอ้งถ่ินและจงัหวดัใกลเ้คียง บางคร้ังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานบา้ง 
อยา่งไรก็ตามเป็นปัญหาท่ีไม่รุนแรงมาก ทั้งน้ีเพราะไดว้างแผนการผลิตล่วงหนา้เป็นรายเดือน และแผนผลิต
ดงักล่าวไดถู้กปรับตามความเหมาะสมแลว้จึงท าให้ทราบว่าช่วงใดตอ้งใช้แรงงานเท่าไรล่วงหน้า  ท าให้มี
การจดัหาแรงงานไดเ้พียงพอ  
 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัมีระบบการก าจดัน ้ าเสียและไดมี้การวิเคราะห์คุณภาพของน ้ าเสียตลอดเวลาตามกฎหมายท่ี
ก าหนดและไม่มีประวติัการผดิกฎหมาย 
 
ธุรกิจคอนซุมเมอร์ ด าเนินการโดย บริษทั ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จ  ากัด เป็นบริษทัย่อยร่วมทุน ระหว่าง   
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) กบั Suntory Beverage & Foods Asia ผูผ้ลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมพร้อม
ด่ืม ซ่ึงประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑด์งัน้ี 

1. ผลไมแ้ละน ้าผกัพร้อมด่ืม 
1. ทิปโก ้น ้าผลไม ้100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 
2. ทิปโก ้เวจจ้ี น ้าผกัผสมน ้าผลไมร้วม 100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 
3. ทิปโก ้ซุปเปอร์คิด น ้าผลไมแ้ละน ้าผกัผสมน ้าผลไมร้วม 100% ส าหรับเด็กบรรจุในกล่องขนาด  
     110 มิลลิลิตร 
4. ทิปโก ้ซุปเปอร์ฟรุต เอสเซนส์ น ้าทบัทิมสกดัเขม้ขน้ และน ้าพรุนสกดัเขม้ขน้ผสมผลฟิกบรรจุ 
     ในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร 
5. ทิปโก ้ฟรุตพลสั น ้าผลไม ้และน ้าผกัผสมน ้าผลไมร้วม 100 % ผสมเน้ืออโลเวรา บรรจุในกล่อง 
     ขนาด 180 มิลลิลิตร 
6. ทิปโก ้สควซี น ้าผลไม ้และน ้าผกัผสมน ้าผลไมร้วม 100% แบบพาสเจอร์ไรส์ บรรจุในกล่อง  
     300 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 
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7. ทิปโก ้คูลฟิต น ้าผกัผสมน ้าผลไมร้วม 40% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 
8. ทิปโกโ้ปรไฟเบอร์ น ้าผกัผสมน ้าผลไมแ้ละใยอาหารรวม 100% ในขวดขนาด 300 มิลลิลิตร  
      และ บรรจุในกล่องขนาด 1 ลิตร 

2. น ้าแร่ธรรมชาติ 
ออรา เคร่ืองด่ืมน ้ าแร่ธรรมชาติบรรจุในขวดขนาด 300  มิลลิลิตร 500 มิลลิลิตร และ 1.5 ลิตร ผลิต
จากแหล่งน ้ าแร่ธรรมชาติบนเทือกเขาสูง 2,700 ฟุตจากระดบัน ้ าทะเล ท่ี ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.
เชียงใหม่ ลึกลงไปจากพื้นดินใตภู้เขา  297 ฟุต มีแอ่งน ้ าขนาดใหญ่ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติท่ี
เรียกวา่ “น ้าพุเยน็”  ซ่ึงมีเพียงไม่ก่ีแห่งในโลกและเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทย  ถูกน ามาผลิตเป็น
น ้าแร่ธรรมชาติบรรจุขวด โดยปราศจากกระบวนการท่ีใชส้ารเคมี   

3. ชาพร้อมด่ืม 
ซนัโทร่ี ทีพลสั เคร่ืองด่ืมชาอู่หลง โอทีพีพี บรรจุขวด PET500 มิลลิลิตรเป็นชาอู่หลงยี่ห้อแรก และ
ยี่ห้อเดียวในประเทศไทย ท่ีมี OTPP ( Oolong Tea Polymerized Polyphenols ) มากกว่า 70 
มิลลิกรัม ในทุกๆ รสชาติ  OTPP  มีความสามารถป้องกนัการดูดซึมไขมนัเขา้สู่ร่างกาย เพราะเขา้ไป
ขดัขวางขบวนการยอ่ยไขมนัเอมไซน์ไลเปสในล าไลเ้ล็ก 
 

ลกัษณะการน าผลติภัณฑ์หรือบริการไปใช้ 
เป็นเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมประเภท น ้ าผลไม้ น ้ าแร่ธรรมชาติ และชาเพื่อสุขภาพและความสดช่ืน

ส าหรับร่างกาย  
ลกัษณะของลูกค้า 
 จดัจ าหน่ายไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยผา่นบริษทัตวัแทนจ าหน่าย (Distributor)  ไปยงัร้านคา้
ปลีกต่างๆ ทัว่ประเทศ รวมถึงการจดัจ าหน่ายไปยงัต่างประเทศ 

สิทธิหรือข้อจ ากดัในการประกอบธุรกจิ 

 บัตรส่งเสริมการลงทุน 
บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส าหรับกิจการผลิตน ้ าพืชผกัผลไม ้
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บัตรส่งเสริมเลขที่ 1733(2)/2549 ส าหรับกิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือส่ิงปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทค
โนโลยีท่ืทันสมยั (ยกเว้นการผลติน า้ดืม่ ลูกอม และไอศกรีม )เร่ิมเปิดด ำเนินกำร 31กรกฎำคม2549 
 สิทธิและประโยชน์ ส ำคญั สรุปดงันี้ 
1. ไดรั้บอนุญาติน าคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการ คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยูใ่นอุปการะคุณของ   

                    บุคคลทั้งสองประเภทเขา้มาในราชอาณาจกัรได ้ตามจ านวนและก าหนดระยะเวลาใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร     
                    เท่าท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

2. ใหค้นต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการท่ีไดรั้บอนุญาติใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรไดรั้บอนุญาติท างาน     
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                    เฉพาะต าแหน่งท่ีคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บอนุญาติใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 
3. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติั 
4. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 8 ปี และหกัผลขาดทุนได ้5 ปี 
5. ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได ้8 ปี 
 เงื่อนไขทีต้่องปฏิบัติดงันี้ 
1. บุคคลต่างดา้วท่ีไดรั้บการส่งเสริมไม่อนุญาติใหป้ฎิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดน้อกเหนือขอบเขตหนา้ท่ีของต าแหน่งท่ี  
ไดรั้บอนุมติัและจะตอ้งเร่งรัดฝึกอบรมสนบัสนุนคนไทยใหส้ามารถปฎิบติังานตามท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
แทนคนต่างดา้วภายในเวลาท่ีก าหนด และจะตอ้งรายงานคนต่างดา้ววา่ไดฝึ้กอบรมใหค้นไทยไดรั้บความ   
ช านาญเพียงไร ตามแบบและวธีิการท่ีส านกังานก าหนด 

2. ตอ้งใชท่ี้ดินท่ีไดรั้บอนุญาติเพ่ือประกอบกิจการส่งเสริมเท่านั้น 
3. ในกรณีท่ีมีการค ้าประกนัเคร่ืองจกัร จะตอ้งจดัส่งเอกสารเคร่ืองจกัรท่ีขอยกเวน้ภายใน 1 ปีนบัจากวนัส้ินสุด 

การน าเขา้ จะตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรท่ีไดอ้นุมติัยกเวน้เฉพาะในกิจการตามบตัรส่งเสริม และจะตอ้งไม่จ านอง  
จ าหน่าย โอน ใหเ้ช่า หรือ ยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนใชเ้คร่ืองจกัรท่ีไดรั้บยกเวน้ 

4. จะตอ้งยืน่รายการเพ่ือขออนุมติัการน าเขา้วตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็นก่อนการน าเขา้ไม่นอ้ยกวา่ 2 เดือน 
5. จะตอ้งจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย ส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมแยกต่างหากจากกิจการส่วนอ่ืนเพ่ือ 

ประโยชน์ในการค านวณก าไรสุทธิท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
6. วตัถุดิบและวสัดุจ าเป็น จะตอ้งใชใ้นการประกอบผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการส่งออก และเฉพาะในกิจการท่ีไดรั้บ    

การส่งเสริม 
7. จะตอ้งแจง้ยนืยนัโครงการต่อส านกังานเม่ือครบ 6 เดือน ครบ 1 ปี และ ครบ 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกบตัร   

ส่งเสริม 
8. เม่ือเปิดด าเนินการจะตอ้งรายงาน การเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการถือหุน้ระหวา่งผูมี้สญัชาติไทยและคนต่าง 

ดา้ว ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานภายใน 31 กรกฎาคม ของปีถดัไป เร่ืองอ่ืนๆเป็นคร้ังคราว ตามแบบ    
และภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

9. จะตอ้งจดัใหมี้ระบบป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายกบัส่ิงแวดลอ้ม หรือก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือความ 
เดือดร้อนแก่ผูอ้ยูใ่กลเ้คียง 

10. จะตอ้งปฎิบติัตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
11. การหยดุด าเนินกิจการเป็นระยะเวลาเกิน 2 เดือน ตอ้งไดรั้บอนุญาติจากส านกังาน 
12. จะตอ้งอ านวยความสะดวกแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีในการตรวจสอบ 
13. กรรมวธีิการผลิตหรือบริการ จะตอ้งเป็นไปตามโครงการท่ีเสนอและไดรั้บการอนุมติั 
14. คุณภาพผลิตภณัฑต์อ้งเป็นไปตามมาตราฐานสากล 
15. กรณีมีการยา้ยภูมิล าเนาของผูไ้ดรั้บการส่งเสริม ตอ้งแจง้ใหส้ านกังานทราบทุกคร้ังพร้อมดว้ยหนงัสือ 

รับรองของกระทรวงพาณิชย ์

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 
ตลาดน ้ าผลไม้และน ้ าผ ักพร้อมด่ืมของประเทศไทยในปี 2558 มีมูลค่าทั้ งหมดประมาณ           

12,909 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามคุณลกัษณะของสินคา้ออกเป็น 5 ประเภท 
- ตลาดน ้าผลไมแ้ละน ้าผกั 100 % (Premium market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู ่ร้อยละ 36  
- ตลาดน ้าผลไมแ้ละน ้าผกั 40% (Medium  market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู ่ร้อยละ 7  
- ตลาดน ้าผลไมแ้ละน ้าผกั 25% (Economy market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู ่ร้อยละ 13 
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- ตลาดน ้ าผลไม้และน ้ าผกัต ่ากว่า 25% (Super Economy market ) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู ่       
ร้อยละ27 

- ตลาดน ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกัอ่ืนๆ เช่น น ้ าล าไย น ้ าตาลสด (Other market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู ่
ร้อยละ 16 

ในตลาดของน ้าผลไมแ้ละน ้าผกัยงัสามารถแบ่งประเภทแบบตามลกัษณะการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ได้
อีกสอง แบบ คือ แบบท่ีสามารถเก็บไวท่ี้อุณหภูมิห้องและมีอายุประมาณ 6-12 เดือนหรือท่ีเรียกว่า UHT 
และแบบท่ีมีอายุประมาณ 30-45วนั และตอ้งเก็บไวใ้นตูแ้ช่หรือท่ีเรียกวา่ Pasteurized  ในปี 2558 อตัราการ
เติบโตของตลาดน ้าผลไมแ้ละน ้าผกัพร้อมด่ืมอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 4  บริษทั ทิปโก ้เอฟ แอนด ์บี จ  ากดั ยงัคง
รักษาความเป็นผูน้ าส่วนแบ่งตลาด ในตลาดน ้ าผลไม ้100%  โดยเน้นการสร้างคุณค่าของตราผลิตภณัฑ ์
คุณภาพท่ีคดัสรรของวตัถุดิบและกระบวนการผลิต ท่ีให้คุณประโยชน์ ต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั 
รวมถึงการพฒันาและออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการขยายฐาน
ตลาดของผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกัไปยงัประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย เช่น เกาหลีใต ้จีน อิน
โดนีเชีย ฟิลิปปินส์ เป็นตน้  

ตลาดน ้ าแร่ในปี 2558 มีมูลค่าประมาณ 3,200 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 25 โดย
หลงัจากท่ีบริษทัฯไดข้ยายก าลงัการผลิต ออรา เพิ่มข้ึน เพื่อรองรับกบัการเติบโตของตลาด ท าให้ออรามีการ
เติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งในดา้นยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด โดยปีน้ีบริษทัจะมีการด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดส าหรับออราเพิ่มมากข้ึน   

ตลาดชาพร้อมด่ืมในปี 2558 มีมูลค่าประมาณ 16,000 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตร้อยละ 0.4 ในปีท่ี
ผา่นมา บริษทัฯ มีแผนท่ีท ากิจกรรมทางการตลาดส าหรับ ซันโทร่ี ทีพลสั เคร่ืองด่ืมชาอู่หลง อย่างต่อเน่ือง
เพื่อรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ีเป็นกลุ่มผูนิ้ยมชาเพื่อสุขภาพ 

- กลยทุธ์ธุรกจิ       

1. ผลิตสินคา้ท่ีเป็นท่ียอมรับของตลาดและรักษามาตรฐานของสินคา้ทั้งในด้านคุณภาพและรสชาติ
อยา่งต่อเน่ือง  

2. ความหลากหลายของสินคา้เพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งเตม็ท่ีบริษทัมีการ 
วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี 
ห่วงใยสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง 

3. จดัท ากิจกรรมทางการตลาดสม ่าเสมอ   เพื่อเป็นการรักษาสัมพนัธภาพกบัลูกคา้ตลอดจนสร้างความ
จดจ าในยีห่อ้และความตอ้งการสินคา้ในคร้ังต่อ ๆ ไป 

4. วางแผนจดัซ้ือวตัถุดิบ  การผลิตสินคา้และการเก็บสินคา้คงคลงัให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาด 

5. มีการบริหารตน้ทุนดา้นการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อด ารงสถานภาพของการแข่งขนั 



 

 

32 

         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททปิโก้ฟูดส์จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2558 
254625462546252252542546 

6. สามารถกระจายสินคา้ไดท้ัง่ถึงและมีระบบการหมุนเวยีนสินคา้ใหส้ดใหม่อยูเ่สมอ 
- ลกูค้ำกลุ่มเป้ำหมำย 
          กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีห่วงใยสุขภาพ และมองหาเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ (Health Conscious) 
 - ลกัษณะของลกูค้ำ และควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงลกูค้ำกบับริษทั 

   ลูกคา้ของบริษทัเป็นผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (End user) 
- นโยบำยด้ำนรำคำ 
           นโยบายดา้นราคาตั้งราคาอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 
- กำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 
           ส าหรับขายในประเทศการจดัจ าหน่ายสามารถแบ่งไดเ้ป็นสองส่วนดว้ยกนัคือ การจดัจ าหน่ายผ่าน
ผูแ้ทนจ าหน่าย (Distributor) ซ่ึงเป็นช่องทางจดัจ าหน่ายหลกั ส่วนอีกทางคือทางบริษทัเป็นผูข้ายเองตามช่อง
ทางการออกร้านจ าหน่ายสินคา้และช่องทางจ าหน่ายพิเศษ ในส่วนของตลาดต่างประเทศนั้นมีการขยายตวั
อยา่งรวดเร็วจากการท่ีผลิตภณัฑ์ของบริษทัไดรั้บการตอบรับท่ีดี โดยตลาดต่างประเทศท่ีส าคญัไดแ้ก่ ทวีป
เอเซียและแอฟริกา  
 
การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ 
ลักษณะของฤดูกำลหรือวัฎจักรกำรประกอบธุรกจิ 
            แหล่งวตัถุดิบแบ่งไดเ้ป็น 2 แหล่ง 

1. แหล่งวตัถุดิบในประเทศ บริษทัจะรับซ้ือผลไมส้ดชนิดต่าง ๆ เช่น ส้ม ฝร่ัง และสับปะรด  จาก
ชาวไร่โดยตรง  โดยมีนโยบายท่ีจะใชว้ตัถุดิบในประเทศให้มากยิ่งข้ึนเร่ือย ๆ  แต่ทั้งน้ีคงข้ึนอยูก่บัปริมาณ
วตัถุดิบ ซ่ึงจะมีจ านวนเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามฤดูกาล เช่น สับปะรดจะมีมากในช่วงเดือนมีนาคม ถึง 
พฤษภาคม  และอีกช่วงในเดือนตุลาคมถึงธนัวาคมเป็นตน้ 

2. แหล่งวตัถุดิบจากต่างประเทศ บริษทัจะซ้ือน ้ าผลไมเ้ขม้ขน้ (Juice Concentrate) มาใช ้เพื่อผลิต
น ้าผลไม ้ 
วัตถุดิบทีส่ ำคัญ 
             วตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตน ้ าผลไม ้คือ สับปะรด ฝร่ัง ส้ม และ ผลไมอ่ื้น ๆ  ซ่ึงซ้ือจากชาวไร่ และ 
น ้ าผลไมเ้ขม้ขน้และกล่องและซองบรรจุซ่ึงสั่งซ้ือจากต่างประเทศ มีสัดส่วนการสั่งซ้ือวตัถุดิบในประเทศ
และต่างประเทศอยูใ่นระดบั สัดส่วนเท่ากบั 40%  ต่อ 60% 
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ขั้นตอนและเทคโนโลยีกำรผลิต 
แผนผงัโดยย่อของกรรมวธีิการผลติน า้ผลไม้ / เคร่ืองดื่มพร้อมดื่ม 

    น ้าผลไม ้/ วตัถุดิบ 
 
    ผสมตามสูตร 
 

        ใหค้วามร้อนเบ้ืองตน้ 45-50 oC 
 

        ใหค้วามร้อน 98-100 oC 
 

             ลดความเยน็ท่ีระดบั 25 oC 
 

                     บรรจุลงกล่อง 200 , 1,000 มิลลิลิตร 
   

         ติดหลอดส าหรับดูด 
 

                 เก็บสตอ็ค             

  
 
 เทคโนโลยีท่ีใ่ช้ในกำรผลิต 
 บริษทัซ้ือเคร่ืองบรรจุเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมจากต่างประเทศซ่ึงเป็นเคร่ืองท่ีทนัสมยั และมีปริมาณการ
สูญเสียนอ้ย โดยมีก าลงัการผลิตเคร่ืองด่ืม รวมเป็นมูลค่า 220 ลา้นลิตร 

ควำมเพยีงพอของเคร่ืองจักรและบุคคลในกำรผลิต 
 บริษทัไดมี้การสร้างโรงงานเคร่ืองด่ืมข้ึน ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาโดยท่ีโรงงานดงักล่าวมีก าลงั
การผลิตพร้อมผลิตเพียงพอต่อความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึน โดยโรงงานดงักล่าวจะมีรูปแบบบรรจุภณัฑ์ 3 แบบ 
กล่าวคือ UHT , Pasteurized และ Aseptic PET โดยไดท้  าการเปิดตวัโรงงานท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาอยา่ง
เป็นทางการเม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2551ปัจจุบนับริษทัมีการใชอ้ตัราการผลิตอยูท่ี่ระดบั 80% ของก าลงัการ
ผลิตเตม็ท่ี 
 ดา้นบุคคลากร บริษทัมีพนกังานท่ีเติบโตมาพร้อมกบับริษทั บริษทัมีการพฒันาบุคลากรทุกระดบั
อย่างต่อเน่ือง ให้มีความสามารถและรอบรู้ทั้งในด้านเทคนิคและในด้านการจดัการ การด าเนินการของ
บริษทัเพื่อลดผลกระทบและผลการปฏิบติัจริงเทียบกบัอตัราสูงสุดท่ีกฎหมายก าหนดตลอดจนประวติัการ
กระท าผิดเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมบริษทัมีระบบการก าจดัน ้ าเสีย และได้มีการวิเคราะห์คุณภาพของน ้ าเสีย
ตลอดเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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ธุรกิจค้าปลีก ด าเนินการโดย บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ย ร่วมทุน ระหวา่ง บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ  ากดั(มหาชน) กบั บริษทั ทิปโก ้เอฟ แอนด์ บี จ  ากดั ด าเนินธุรกิจคา้ปลีก ภายใตต้ราสัญญลกัษณ์ “Squeeze 
Juice Bar by Tipco” ประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑด์งัน้ี 

1. เคร่ืองดื่มสมูตตี้ (Smoothie) เป็นน ้ าผลไมป่ั้นสด โดยไม่ได้เติมน ้ าตาลหรือน ้ าเช่ือมแต่อย่างใด 
ผลท่ีไดคื้อผลไมเ้ตม็ๆแกว้พร้อมเน้ือละเอียด เนียน นุ่ม แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 

 Super fruit 
 Hi Fiber 
 Mega Smoothie 
 Anti-Aging 

2. ต้นอ่อนข้าวสาลี (Wheatgrass) ตน้อ่อนขา้วสาลีคั้นสด อุดมไปดว้ยสารอาหารท่ีมีประโยชน์ ซ่ึง
มีส่วนช่วยในการขบัสารพิษออกจากร่างกาย และช่วยต่อตา้นมะเร็ง 

3. เคร่ืองดื่มกาแฟ (Mountain Beans) สูตรเฉพาะของร้านสควีซ เราพิถีพิถนัตั้งแต่การเลือกเมล็ด
กาแฟ วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ส่งมอบใหผู้บ้ริโภค 

4. อาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Meal) เมนูอาหารเอาใจคนรักสุขภาพ พร้อมเสิร์ฟท่ีหนา้ร้าน ใหม่ 
สด ทุกวนั เช่น สลดั ซุป แซนวชิ เป็นตน้ 

5. สินค้าพเิศษ (Special Goods) 
 Happy yoghurt (โยเกิร์ตพร้อมดื่ม) โยเกิร์ต ท่ีผลิตจากนมโคสด 100% มีจุลินทรีย ์ท่ีช่วยให้

ระบบขบัถ่ายและภูมิคุม้กนัของร่างกายดีข้ึน 
 Happy Soya (นมถั่วเหลอืงเข้มข้น) คดัสรรเมล็ดถัว่เหลืองแท ้Non GMO น ้าตาลนอ้ยและไม่มี

ส่วนผสมของนมผง คุณประโยชน์เตม็ๆขวด 
                 นอกจากน้ีร้าน Squeeze ยงัเป็นจุดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษทัในเครือ เช่น น ้ าผลไมทิ้ปโก ้
สับปะรดสดพนัธ์ุหอมสุวรรณ เป็นตน้ 

    Squeeze Juice Bar นบัเป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอ
ตวัลงอย่างต่อเน่ือง และภาระหน้ีสินภาคครัวเรือนท่ียงัคงอยู่ในระดบัสูง อย่างไรก็ตาม บริษทัได้พยายาม
หาทางรับมือกบัวิกฤตทางเศรษฐกิจ โดยมีการปรับเปล่ียนทั้งกลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์ท่ีตั้ง โดยยงัคง
มุ่งเนน้การสร้างรายได ้ควบคุมค่าใชจ่้าย เพื่อสร้างก าไร มีการท าโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายมากยิ่งข้ึน และ
การเลือกขยายสาขาในสถานท่ีตั้งท่ีเหมาะกบักลุ่มเป้าหมายของเรา นอกจากน้ีบริษทัยงัคงให้ความส าคญัใน
การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอ เช่น การออกแคมเปญ “Smoothie of the month”  ซ่ึงจะเป็นสินคา้
รสชาติใหม่ในแต่ละเดือน และการพฒันาสินคา้ในรูปแบบน ้ าผลไมส้กดัเยน็ หรือ Cold pressed juice เป็น
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ตน้ จากการพฒันากลยุทธ์และผลิตภณัฑ์อยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้ในปี 2558 ยอดขายเฉล่ียต่อสาขาต่อเดือน 
เพิ่มสูงข้ึน  ร้อยละ 6 
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 
             ธุรกิจคา้ปลีกมีแนวโน้มท่ีจะมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงต่อเน่ือง ทั้งจากผูป้ระกอบธุรกิจเดิมท่ีพยายาม
รักษาฐานลูกคา้และส่วนแบ่งการตลาด และผูป้ระกอบธุรกิจรายใหม่ท่ีเขา้สู่ธุรกิจคา้ปลีก โดย Squeeze Juice 
Bar มีแผนท่ีจะพฒันาการบริหารจดัการ และ การตลาดอย่างต่อเน่ือง ทั้งในเร่ืองรูปแบบร้านคา้ สถานท่ี 
สินคา้และการบริการ เพื่อให้สอดรับกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสร้าง
การรับรู้และจดจ าในตวัร้านคา้ สินคา้ และการพฒันาสินคา้ใหม่ๆ ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขยายฐาน
ลูกคา้ประจ าใหมี้เพิ่มมากข้ึน กระตุน้ใหลู้กคา้เพิ่มความถ่ึและมูลค่าในการซ้ือใหม้ากข้ึน  

 
ธุรกจิสารสกดัและการเกษตร ด าเนินการโดยบริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  

กลุ่มธุรกิจการเกษตร ด าเนินธุรกิจดา้นการเกษตรโดยเน้นดา้นการวิจยัและพฒันาพนัธ์ุพืชและการ
เพาะปลูก โดยส่วนหน่ึงเป็นการสนบัสนุนการพฒันาวตัถุดิบท่ีใชใ้นกลุ่มธุรกิจดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม โดย
มีฟาร์มในการพฒันาสายพนัธ์ุและเพาะปลูกสับปะรดสายพนัธ์ุปัตตาเวีย เพื่อใช้ในการผลิตสับปะรด
กระป๋อง และ สับปะรดสดทิปโกห้อมสุวรรณ เป็นสินคา้ท่ีจ  าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ และ ร้าน Squeeze 
Juice Bar by Tipco  
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 
             นบัจากวนัแรกท่ีแนะน าสับปะรดทิปโกห้อมสุวรรณเขา้สู่ตลาดอยา่งจริงจงัจนกระทัง่ถึงปัจจุบนัรวม 
5 ปีเต็ม (2554-2558) ไดรั้บการตอบรับอย่างดีมากจากลูกคา้เป้าหมายอย่างต่อเน่ือง ภาพรวมปี 2558 ของ
ธุรกิจสับปะรดพนัธ์ุหอมสุวรรณ ยงัคงเป็นสถานการณ์ตลาดขาข้ึน เพราะยงัมีความตอ้งการของผูบ้ริโภค
อย่างมากโดยช่ืนชอบความโดดเด่นของคุณลกัษณะและรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของสับปะรดทิปโกห้อม
สุวรรณ    แต่ปริมาณของผลิตผลจากฟาร์ม ในปีน้ีไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้เน่ืองจากในช่วงคร่ึงปีแรก
ทางฟาร์มพบปัญหาสภาวะแห้งแลง้ ซ่ึงฝนขาดช่วง   จึงท าให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ลดน้อยลง  
แต่ในคร่ึงปีหลังสถานการณ์ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตดีข้ึนเป็นไปตามแผนคาดการณ์ จึงท าให้
ยอดขายในช่วงคร่ึงปีหลงัดีข้ึนเม่ือเทียบกบัคร่ึงปีแรก 

สับปะรดทิปโก้หอมสุวรรณ มีคุณลักษณะท่ีแตกต่างจากสับปะรดทัว่ไป  ความสดสะอาดและ
ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค  โดยเฉพาะสับปะรดทิปโกห้อมสุวรรณมีความหอม  หวาน  เน้ือแน่นนุ่ม  ไม่กดัล้ิน   
มีวติามินสูงกวา่สับปะรดทัว่ไป  เป็นเอกลกัษณ์แตกต่างจากสับปะรดทัว่ไปในทอ้งตลาด  และไม่ไดต้ดัแต่ง
พนัธุกรรมท าใหเ้ป็นท่ีช่ืนชอบของลูกคา้เป็นอยา่งมาก 
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ทางด้านของราคาบริษทัได้วางไวท่ี้สูงปานกลางเม่ือเทียบกบัคู่แข่งในตลาด  เน่ืองจากสับปะรด    
ทิปโกห้อมสุวรรณน้ีเป็นพนัธ์ุท่ีค่อนขา้งอ่อนแอ จึงตอ้งมีการดูแลอยา่งดีเพื่อให้ผลผลิตท่ีไดมี้คุณภาพดีกว่า
สับปะรดทัว่ๆ ไป ลกัษณะเปลือกท่ีบางท าใหต้อ้งเก็บเก่ียวและคดับรรจุอยา่งพิถีพิถนัเพื่อมิให้ช ้ าเสียหาย ซ่ึง
ตอ้งใชแ้รงงานจ านวนมาก แต่ก็เป็นขอ้ดีต่อผูบ้ริโภคคือ ปอกง่าย ไม่ตอ้งคว ัน่ตา ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือ
เป็นผลสดและกลบัไปปอกเองท่ีบา้นได ้

กลุ่มลูกค้าสับปะรดทิปโก้หอมสุวรรณเป็นกลุ่มกวา้งตั้ งแต่เด็กจนถึงผูใ้หญ่ท่ีชอบในความเป็น
เอกลกัษณ์ของพนัธ์ุน้ี และตระหนกัถึงความคุม้ค่า ถึงแมว้า่ราคาจะสูงกวา่สับปะรดทอ้งตลาดเช่น สับปะรด
ศรีราชา   สับปะรดภูเก็ต และอ่ืน ๆ 

สับปะรดทิปโกห้อมสุวรรณเน้นการจดัจ าหน่ายในห้างซุปเปอร์มาเก็ต  ไฮเปอร์มาร์เก็ต(พรีเม่ียม) 
ร้านคา้ทัว่ไปท่ีคดัสรรแลว้รวมถึงตลาดนกัท่องเท่ียวไทยและต่างชาติ  โดยการวางจ าหน่ายมี 2 ประเภทคือ 
จ าหน่ายทั้งผล และตดัแต่งเป็นช้ินในถุง มีเอกลกัษณ์ตามแบบของทิปโกส้ับปะรดพนัธ์ุหอมสุวรรณคือ เสียบ
ไมห้อมสุวรรณ และติดสต๊ิกเกอร์หอมสุวรรณบนแพค็ โดยเราพยายามท่ีจะหาช่องทางจ าหน่ายให้เพิ่มมาก
ข้ึนใหค้รอบคลุมไดท้ั้งประเทศตั้งแต่ปีน้ีเป็นตน้ไป 
ด้านการค้าขาย 

สภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของความแห้งแล้ง  ระดบัน ้ าฝน และอุณหภูมิ  มี
ผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโต ผลผลิต คุณภาพโดยรวม และรสชาติของสับปะรดหอมสุวรรณทั้งส้ิน  การ
คาดการณ์ถึงแมท้  าไดย้ากแต่ก็ตอ้งมีแผนส ารองและปรับเปล่ียนการเพาะปลูกให้เหมาะสมเพื่อให้มีผลผลิต
หอมสุวรรณคุณภาพดีออกสู่ตลาดอยา่งต่อเน่ือง  ค่าแรงท่ีเพิ่มข้ึนแบบกา้วกระโดดและปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ 
ค่าขนส่งและค่าสถานท่ีจ าหน่ายท่ี เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนัปัจจยัลบท่ีฝ่ายจดัการตอ้งหาทางลดและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมาชดเชย 
โอกาส 
ในแต่ละปีประเทศไทยบริโภคสับปะรดสดในทุกภาคส่วนปีละ300,000 ตนั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสับปะรดพนัธ์ุ
ปัตตาเวยี (สับปะรดศรีราชา) ดว้ยรสชาติท่ีแตกต่างเป็นเอกลกัษณ์สับปะรดหอมสุวรรณยงัสามารถเพิ่มส่วน
แบ่งลูกคา้สับปะรดเดิมไดอี้กมากเพราะจากการท่ีเราท าตลาดมา 3 ปี ผูท่ี้ช่ืนชอบสับปะรดทิปโกห้อมสุวรรณ
มีแนวโนม้จะไม่กลบัไปบริโภคสับปะรดทัว่ไป ซ่ึงเป็นการแบ่งกลุ่ม ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งชดัเจน  และคาด
วา่จะไดรั้บการยอมรับในวงกวา้ง วิสัยทศัน์ของหอมสุวรรณคือ “ Thinking Of Premium Thai Pineapple, 
Thinking of Homsuwan” 
 
            กลุ่ มธุรกิจสารสกัด  ด าเนินธุรกิจด้านสารสกัดจากพืชประเภทต่างๆ เพื่อน ามาเป็นวัตถุดิบ 
ส่วนประกอบของ อาหาร เคร่ืองด่ืม เคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารและยา โดยบริษทัมีโรงงานสกดั
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สารจากพืชและสมุนไพรดว้ยตวัท าละลายขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทยซ่ึงมีประสิทธิภาพในการสกดั
และระบบความปลอดภยัในระดบัสูง อีกทั้งทางบริษทัยงัมีบริการครบวงจรแก่ลูกคา้ตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ 
อบแห้ง บดผงและผลิตเป็นสารสกดั นอกจากน้ี บริษทัยงัมีบริการพฒันากระบวนการสกดัร่วมกบัลูกคา้
ครอบคุลมตั้งแต่ระดบัทดลองในหอ้งปฏิบติัการตลอดจนผลิตจริงในระดบัอุตสาหกรรม 

ธุรกิจสารสกดัจากพืชนบัจากปีพ.ศ.2554 เป็นตน้มา บริษทัไดใ้ห้บริการรับจา้งสกดัสารจากพืชและ

สมุนไพรต่างๆเพื่อป้อนใหก้บัลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ โดยปัจจุบนัสินคา้และบริการของบริษทัมีดว้ยกนั 

2 รูปแบบหลกัคือ 

- บริการรับจ้างสกัดสารสกัดจากพืชและสมุนไพรตามความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้เป็น

ส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเคร่ืองส าอางและยา (OEM) 

- สกดัและจ าหน่ายสารสกดัจากพืชและสมุนไพรเพื่อใชเ้ป็นส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารเคร่ืองส าอางและยา (Ingredient) 

บริษทัมีโรงงานสกดัสารจากพืชและสมุนไพรดว้ยตวัท าละลายขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทยซ่ึง

มีประสิทธิภาพและระบบความปลอดภยัในระดบัสูง โดยทางบริษทัมีบริการครบวงจรแก่ลูกคา้ตั้งแต่การ

จดัหาวตัถุดิบ การอบแห้ง การบดผงและการผลิตเป็นสารสกดั อีกทั้งยงัมีบริการพฒันากระบวนการสกดั

ร่วมกบัลูกคา้เร่ิมตั้งแต่ระดบัทดลองในห้องปฏิบติัการ ตลอดจนผลิตจริงในระดบัอุตสาหกรรม บริษทัมี

ความพยายามพฒันาระบบคุณภาพอย่างต่อเน่ือง จนผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานต่างๆ อาทิเช่น Good 

Manufacturing Practice หรือ GMP เป็นตน้ 

เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์สารสกดัท่ีมีคุณภาพ ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้งเป็นการพฒันา

ประสิทธิภาพในการผลิต บริษทัมีทีมงานวจิยัและพฒันาท่ีสามารถตรวจสอบมาตรฐานของสารส าคญัในเชิง

ปริมาณ (Standardization) โดยใช้เคร่ืองมือขั้นสูงไดแ้ก่ GC และ HPLC อีกทั้งยงัไดรั้บความร่วมมือจาก

หน่วยงานต่างๆ ของทางภาครัฐเพื่อพฒันาและน าเอานวตักรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในการพฒันาสารสกดั

สมุนไพร โดยนบัตั้งแต่ปี 2556 บริษทัไดเ้ร่ิมน าเทคโนโลยกีารกกัเก็บสาร (Encapsulation technology) มาใช้

ในการผลิตสารสกดั อนัเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของสารสกดัให้ดียิ่งข้ึน และในปี 2558 ท่ีผา่น

มา บริษทัไดเ้ขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ในประเทศหลายงานดว้ยกนั อาทิเช่น งาน Food Ingredients, งาน 

Cosmetic ingredients ซ่ึงจดัข้ึนท่ีศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค หรือ BITEC และ งานมหกรรม

สมุนไพรไทย ซ่ึงจดัข้ึนท่ีศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นตน้ อีกทั้งยงัได้มี
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โอกาสเขา้ร่วมงาน Health Ingredients Japan ซ่ึงจดัข้ึนท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น เพื่อเป็นอีกหน่ึงช่องทาง

ในการประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการของบริษทั อีกทั้งยงัเป็นการขยายฐานลูกคา้ไปสู่ต่างประเทศ 

 นอกจากการรับจา้งสกดัอนัเป็นธุรกิจหลกัในขณะน้ี ในปีท่ีผา่นมาน้ีบริษทัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์สาร

สกดัจากพืชและสมุนไพรและจ าหน่ายแลว้หลายชนิด ไดแ้ก่ สารสกดัจากเปลือกมงัคุด สารสกดัจากวา่นหาง

จระเข ้สารสกดัทบัทิม ใยอาหารจากสับปะรด ใยอาหารจากเน้ือมะพร้าว ผลไมผ้งจากแกว้มงักร ผลไมผ้ง

จากมะนาวไทย เป็นตน้ 

โดยในปี 2558 นบัเป็นโอกาสท่ีดีท่ีบริษทัไดแ้สดงศกัยภาพในการสร้างรายไดแ้ละท าก าไรติดต่อกนั

เป็นปีท่ีสองนับแต่เร่ิมตน้ด าเนินธุรกิจสารสกดัจากพืชมา อีกทั้งยงัได้ผ่านเกณฑ์การคดัเลือก และได้รับ

ประกาศนียบตัรใหเ้ป็นโรงงานท่ีมีธรรมมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มโรงงานหน่ึงของกระทรวงอุตสาหกรรม 

แนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนั 
แนวโนม้ของการให้ความส าคญัดา้นสุขภาพ และ ความงามเพิ่มสูงข้ึน และตลาดผลิตภณัฑ์ สินคา้

และบริการดา้นสุขภาพและความงามภายในประเทศ มีการเติบโตสูงในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา นบัเป็นโอกาส
ส าหรับ บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค จ ากดั ท่ีจะสร้างอตัราการเติบโตของยอดขายจากธุรกิจการสกดัสารจากพืช
และสมุนไพร ต่างๆ เพื่อเป็นวตัถุดิบให้กับผูผ้ลิตอาหาร เคร่ืองด่ืม อาหารเสริม เคร่ืองส าอาง และ ยา 
ภายในประเทศ ขณะเดียวกนัยงัมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกบัพนัธมิตร และ คู่คา้จากต่างประเทศ ท่ีมึ
ความตอ้งการวตัถุดิบจากสารสกดัจากพืชและสมุนไพรท่ีมีเฉพาะพื้นท่ีบางชนิด หรือมีตน้ทุนต ่ากวา่  
 

3.ปัจจยัความเส่ียง 
              บริษทัฯ ไดก้ าหนดเป็นนโยบายการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร และไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง เพื่อท าหนา้ท่ีบริหารจดัการความเส่ียงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงทั้ง
ปัจจยัภายใน และภายนอก ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
1   ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (S)  2   ความเส่ียงดา้นการเงิน (F)   
3   ความเส่ียงดา้นเทคโนโลย ี(T)  4   ความเส่ียงดา้นการเมือง (P)  
5   ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ (O) 6   ความเส่ียงดา้นกฎหมาย (C) 
 
ทั้งน้ีการประเมินความเส่ียงในแต่ละดา้น  ไดป้ระเมินถึงโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  และผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึน  เพื่อหาระดบัความรุนแรงเม่ือเกิดข้ึน   โดยจ าแนกความรุนแรงเป็น 4 ขั้นดงัน้ี 
สูง (High)       ค่อนขา้งสูง (Significant)       ปานกลาง (Moderate)       ต ่า (Low)  
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จากการท่ีบริษทัฯ ได้บริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง ด าเนินการหามาตรการรองรับ เพื่อลดความรุนแรง
อยา่งต่อเน่ืองนั้น  ท าให้ปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีปรากฎในปีท่ีผา่นมาไดรั้บการบริหารจดัการ จนสามารถควบคุม
ไดใ้นระดบัหน่ึง   คงเหลือประเด็นท่ียงัมีความเส่ียงในระดบัสูง (High) ท่ีด าเนินการในปีปัจจุบนั ดงัน้ี 
 

1. ความสามารถในการท าก าไรในธุรกจิหลกัไม่ได้ตามเป้าหมาย 
ท่ีมา/สาเหตุ 
 ตน้ทุนวตัถุดิบโดยเฉพาะสับปะรดในปี 2558 มีความผนัผวนมาก ทั้งราคาท่ีสูงข้ึนมาก และปริมาณ
ท่ีลดลง  ประกอบกบั ราคาขายสินคา้หลกัของบริษทัฯ เป็นการตกลงราคาล่วงหนา้ ในช่วงท่ีสับปะรดราคา
ไม่สูงนกั ท าใหบ้ริษทัฯ ประสบกบัภาวะขาดทุนในช่วงคร่ึงปีแรก 
การด าเนินการเพื่อลดความเส่ียง 
 บริษทัไดป้รับวิธีการรับซ้ือวตัถุดิบและท าขอ้ตกลงรับซ้ือล่วงหน้า (Contract Farming) ควบคุม
ตน้ทุนการผลิต และปรับโครงสร้างราคาขายใหม่  ผลิตสินคา้ใหม่ท่ีสร้างมูลค่าสูง และขยายสินคา้ไปยงั
ตลาดใหม่ๆ ท่ีมีแนวโนม้การเติบโตท่ีดี จากมาตรการดงักล่าว ส่งผลดีข้ึนในช่วงหลงัของปี 
 

2. การปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ 
ท่ีมา/สาเหตุ 
 บริษทัฯ มีการปรับโครงสร้างองคก์ร และขยายธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต แต่เน่ืองจาก
ความผนัผวนของเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลง ส่งผลต่อการวางแผนดา้นบุคคลากร 
การด าเนินการเพื่อลดความเส่ียง 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงการพฒันาผูบ้ริหารร่วมกบั สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 
ในหลกัสูตร Strategic Business Management Program (SBMP) 12 วนั เพื่อพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถ
ในดา้นการบริหารจดัการธุรกิจให้กบัผูบ้ริหารระดบัตน้ กว่า 30 คน   และก าหนดนโยบายการหมุนเวียน
บทบาทหนา้ท่ี (Job Rotation) ใหก้บัผูบ้ริหารระดบัตน้และระดบักลาง  
 

3. ความเสียหายหรือการร่ัวไหลของข้อมูลทีส่ าคัญของบริษัท 
ท่ีมา/สาเหตุ 
 เพื่อสร้างความมัน่คงปลอดภยั และความต่อเน่ืองในการด าเนินงานดา้นสารสนเทศ  
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การด าเนินการเพื่อลดความเส่ียง 
จดัตั้งทีมงานเพื่อประเมินความส าคญัของขอ้มูล ภยัคุกคาม หรือความเสียหาย การร่ัวไหลต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
และส่งผลกระทบ จดัท าระบบสิทธ์ิ และการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ  และจดัประชาสัมพนัธ์ให้
พนกังานรับทราบกฎระเบียบและนโยบายดา้นความปลอดภยัทางสารสนเทศ (IT Security)  
 

4. ความผนัผวนของปริมาณและราคาวตัถุดิบ 
ท่ีมา/สาเหตุ 
 ปริมาณพื้นท่ีเพาะปลูกสับปะรด ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลักน้อยลง อีกทั้ งความผนัแปรของสภาพ
ภูมิอากาศ ส่ิงแวดลอ้ม ภยัธรรมชาติ และพฤติกรรมการเพาะปลูกของเกษตรกร ส่งผลต่อการพยากรณ์ดา้น
ปริมาณและราคาวตัถุดิบ  
การด าเนินการเพื่อลดความเส่ียง 
 บริษทัฯ ไดติ้ดตั้ง Software เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการเพาะปลูกและควบคุมผลผลิตใน
แปลงสับปะรด มีการน าภาพถ่ายดาวเทียม GISTDA  ช่วยในการแปลผลพื้นท่ีสับปะรดของประเทศ ร่วมกบั 
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ปรับแผนการติดตามขอ้มูลของหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีจดัหาวตัถุดิบ 
เพื่อปรับวธีิการพยากรณ์ไดดี้ข้ึนในระดบัหน่ึง 
 

5. ความไม่พร้อมของผู้สืบทอดต าแหน่งในต าแหน่งงานทีส่ าคัญ 
ท่ีมา/สาเหตุ 
การปรับโครงสร้างองค์กร และขยายธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต  การวางแผนด้านบุคคลากร
รองรับเพื่อใหธุ้รกิจด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร 
การด าเนินการเพื่อลดความเส่ียง 
 บริษทัฯ ไดค้ดัเลือกต าแหน่งงานท่ีส าคญั และวางแผนผูสื้บทอดในต าแหน่งนั้นๆ    จา้งท่ีปรึกษา
เพื่อท าการประเมิน และวางแผนการพฒันาผูสื้บทอดในต าแหน่งงานท่ีส าคญัอย่างต่อเน่ือง เพื่อรองรับการ
ทดแทนหรือขยายงานในอนาคต  
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 4.ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
สินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย 

 
***ติดจ านองมูลค่ารวม 629.5 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงิน*** 
หมายเหตุ  1. อาคารส านกังานท่ีส านกังานใหญ่ เป็นการเช่าพ้ืนท่ี ชั้น 24,27-29 ของบริษทั ทิปโก ้ทาสวเวอร์ จ ากดั  โดยมี  
ค่า เช่าและค่าบริการรวม  14.90 ลา้นบาท ต่อปี 
รูปแบบเคร่ืองหมายการค้า ช่ือเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ เลขทะเบียน/

ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียน 

ระยะเวลา
คุ้มครอง 

  

 

บมจ.ทิปโกฟ้ดูส์ เคร่ืองด่ืมน ้ าแร่ธรรมชาติ น ้ าเปล่า น ้ าสมุนไพรท่ีไม่ใช้
ในทางการแพทย์ เคร่ืองด่ืมธัญญาหาร น ้ านมถั่วเหลือง 
เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ เคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม้ผสมวิตามินท่ีไม่ใช้
ในทางการแพทย ์

ค . 2 8 1 0 0 9  / 
ประเทศไทย 

10 ปี 

 

    

บมจ.ทิปโกฟ้ดูส์ เคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม ้น ้ าผกั น ้ าผกัผสมน ้ าผลไมร้วม น ้ าผลไม้
รวม เคร่ืองด่ืมธัญญาหาร น ้ านมถัว่เหลือง น ้ าขา้วโพด น ้ า
ลุกเดือย น ้ าสมุนไพรท่ีใช้ในทางการแพทย ์เคร่ืองด่ืมเกลือ
แร่ เคร่ืองด่ืมผสมวิตามิน น ้าแร่ น ้าด่ืม 
ชาเขียวพร้อมด่ืม ชาเขียวพร้อมด่ืมผสมน ้าผลไม ้กาแฟ ชา 

ค . 2 7 2 0 4 1  / 
ประเทศไทย 
 
 
ค . 2 7 2 7 8 9 /
ประเทศไทย 

10 ปี 
 
 

10 ปี 

 

หน่วย:ลา้นบาท

1 ท่ีดิน 28.12 ***120.74 41.29 84.50 ***ติดจ านอง***
2 คา่พฒันาท่ีดิน -             18.44 2.44 -                    
3 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 0.18 ***179.63 346.48 55.68 ***ติดจ านอง***
4 เคร่ืองใช้ส านักงาน 6.02 4.02 9.03 1.51
5 ยานพาหนะ 1.19 (1.54) 0.72 0.00
6 เคร่ืองจกัรและส่วนประกอบ 0.00 222.18 1,021.62 186.79
7 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 1.80 30.48 42.42 12.66
8 ทรัพยสิ์นไมมี่ตวัตน 45.39 0.22 0.76 0.03
9 งานระหวา่งก่อสร้าง 2.79 8.15 100.19 0.50
10 เคร่ืองจกัรระหวา่งน าเขา้ -             -             -                        -                    
11 ส ารองทรัพยสิ์นเส่ือมสภาพ -             (20.60) (191.64) (31.61)

85.49 561.72 1,373.31 310.06

รวม 2,330.58          

สนญ ประจวบ พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่รายการ



 

 

42 

         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททปิโก้ฟูดส์จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2558 
254625462546252252542546 

นโยบายการลงทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558   บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในธุรกิจต่าง ๆ คือ  ธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายน ้ าผลไมแ้ละเคร่ืองด่ืมบรรจุพร้อมด่ืม   มูลค่ารวม 398.90 ลา้นบาท ธุรกิจคา้ปลีก มูลค่ารวม 
14.01  ลา้นบาท ธุรกิจผลิตสารสกดัจากสมุนไพร จ านวน  165.99 ลา้นบาท  และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายยาง
มะตอย  2,466.36   ลา้นบาท   โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 
45.35 ของสินทรัพยร์วม 
 เงินลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายยางมะตอย บริษทัมีวตัถุประสงคใ์นการถือเป็นเงินลงทุนระยะ
ยาว โดยท่ีอาจมีการขายในช่วงสั้นบา้งเม่ือไดก้ าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน อยา่งไรก็ตามบริษทัมีนโยบาย
การถือเงินลงทุนดงักล่าว ในอตัราร้อยละ 20-25 
 

5.ข้อพพิาททางกฎหมาย 
           - ไม่มี – 
 

6.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 
     ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัท 
บริษัท  ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) [เดิมช่ือ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)] 
ประกอบธุรกิจหลัก ประเภทผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง  น ้ าสับปะรดและผลไม้รวม  

ปัจจุบนัมีทุนช าระแลว้  482.58  ลา้นบาท 
สถานท่ีตั้งส านักงานใหญ่ เลขท่ี 118/1 อาคารทิปโก้  ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน               

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
                เลขทะเบียนบริษทั บมจ.0107535000052       Home Page www.tipco.net 
               โทรศพัท ์  0-2273-6200        โทรสาร 0-2271-4304, 0-2271-1600 

สถานท่ีตั้งส านกังานโรงงาน     เลขท่ี  212 หมู่ 16  ต าบลอ่าวนอ้ย  อ าเภอเมือง  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
77210 

สถานท่ีตั้งส านกังานโรงงาน     เลขท่ี  205/1 หมู่ 2 ต าบลโป่งแยง  อ าเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม ่
50180 
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1.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัท ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั  (มหาชน)   
ประกอบธุรกิจ ผลิตยางมะตอยและจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 

23.96   มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้  1,543.94  ลา้นบาท 
สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่         เลขท่ี 118/1 อาคารทิปโก ้ ถนนพระราม 6   แขวงสามเสนใน       

เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 10400 
 
บริษัท ทปิโก้  เอฟแอนด์บี จ ากดั 
ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุน้ ในอตัราร้อยละ 50 มีทุน

จดทะเบียนช าระแลว้ 600 ลา้นบาท 
สถานท่ีตั้งส านักงานใหญ่   เลขท่ี 118/1 อาคารทิปโก้  ถนนพระราม 6   แขวงสามเสนใน             

เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 10400 
สถานท่ีตั้งส านกังานโรงงาน   เลขท่ี  212 หมู่16 ต าบลอ่าวนอ้ย  อ าเภอเมือง   จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

77210 
สถานท่ีตั้ งส านักงานโรงงาน   เลขท่ี  90/1 หมู่7 ต าบลสนับทึบ  อ าเภอวงัน้อย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 13170 
 
บริษัท ทปิโก้  ไบโอเทค็ จ ากัด 
ประกอบธุรกิจ ผลิตสารสกดัจากสมุนไพรและการเกษตรปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99  มี

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 36.8 ลา้นบาท 
สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่     เลขท่ี 118/1 อาคารทิปโก ้ ถนนพระราม 6   แขวงสามเสนใน           

เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 10400 
สถานท่ีตั้ งส านักงานโรงงาน  เลขท่ี  504  ต าบลประจวบคีรีขนัธ์   อ าเภอเมือง  จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ 77210 
 
บริษัท ทปิโก้  รีเทล  จ ากดั 
ประกอบธุรกิจ กิจการค้าปลีกปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50.99  และถือหุ้นผ่าน      

บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ  ากดั ในอตัราร้อยละ 49  มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 50 ลา้นบาท 
สถานท่ีตั้งส านักงานใหญ่  เลขท่ี 118/1 อาคารทิปโก้  ถนนพระราม 6   แขวงสามเสนใน              

เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 10400 
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บริษัท  ทเีอฟบี  ดิสทบิิวช่ัน  จ ากดั 
ประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายขายปลีก ขายส่ง   ปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุ้นผา่น บริษทั ทิปโก ้ เอฟแอนด์บี 

จ  ากดั ในอตัราร้อยละ 50  มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 0.25 ลา้นบาท 
สถานท่ีตั้งส านักงานใหญ่  เลขท่ี 118/1 อาคารทิปโก้  ถนนพระราม 6   แขวงสามเสนใน               

เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 10400 
  

1.3 บุคคลอ้างองิ 
นายทะเบียนหุน้   :  บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย)  จ ากดั 
เลขท่ี  93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานทูตจีน)  ชั้น 14 
ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์  0-2009-9000 
ผูส้อบบญัชี:  นายพรชยักิตติปัญญางามผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2778 และ/หรือ 

       นางสุวนียกิ์ตติปัญญางามผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  2899                                                  
           บริษทั บญัชีกิจ  87 อาคารโมเดอนทาวน์ชั้น 9-10 ซอยเอกมยั 3 คลองตนักรุงเทพฯ  10110 
           โทรศพัท ์    0-2382-0414 
 

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย : นายธวชัชยั    จรณะกรัณย ์
ส านกังานทนายความซ.ชนะสงคราม 
เลขท่ี   52 / 3  ถนนพระสุเมรุ  กรุงเทพฯ  โทรศพัท ์  0-2282-2955 

 
2.ข้อมูลส าคัญอืน่ 

   - ไม่มี –  
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7.ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
7.1จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

บริษทัมีทุนจดทะเบียน 500ล้านบาท เรียกช าระแลว้ 482.58 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 482.58 
ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้เปล่ียนจากหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาทเม่ือวนัท่ี 19 
ธนัวาคม 2546) 

7.2ผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุ้น รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจ  านวนหุ้นท่ีถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ 

30 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี  
ล าดบัท่ี รายช่ือผูถื้อหุน้ จ านวนหุ้น % 

1 นายสิทธิลาภ   ทรัพยส์าคร 58,500,000 12.122 
2 น.ส. รวมสิน   ทรัพยส์าคร 48,437,398 10.037 
3 น.ส. ลกัษณา   ทรัพยส์าคร 37,861,267 7.845 
4 นางอนุรัตน์     เทียมทนั 30,966,765 6.417 
5 น.ส. ปิยะรัตน์  ทรัพยส์าคร 30,379,328 6.295 
6 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ  ากดั 20,834,706 4.317 
7 นายววิฒัน์  โกวทิยโ์สภณ 19,746,900 4.092 
8 นางเรียม  ทรัพยส์าคร 18,039,299 3.738 
9 น.ส. นาตาลี    ทรัพยส์าคร 11,832,520 2.452 
10 นายสมจิตต ์    เศรษฐิน 11,599,846 2.404 

 
รายช่ือกลุ่มครอบครัวผูถื้อหุน้รายใหญ่ตามสัดส่วนการถือหุน้ ณ 30 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี  

รายช่ือตระกลู จ านวนหุ้น(หุ้น) สัดส่วนการถือหุน้ % 
กลุ่มทรัพยส์าคร 205,049,852 42.49 
กลุ่มเทียมทนั 30,966,841 6.42 
กลุ่มเศรษฐิน 15,749,844 3.26 
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รายงานการถือหุน้ของคณะกรรมการบริษทั

 
 
7.3 การออกทรัพย์อืน่ 
           - ไม่มี – 
 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
        บริษทัและบริษทัยอ่ย จะจ่ายเงินปันผล เม่ือมีก าไรสะสมเป็นผลบวก  อตัราการจ่ายเงินปันผลข้ึนอยูก่บั
ผลประกอบการของบริษทัและโครงการลงทุนในอนาคตโดยก าหนดวา่ไม่ต ่ากวา่ 1 ใน 3 ของก าไรสุทธิของ
เฉพาะกิจการ 
        

ปี 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราก าไรสุทธิ/หุน้ 0.3791 (0.2756) (0.1578) 0.1380 0.3313 
อตัราเงินปันผล/หุน้ 0.25 0.00 0.00 0.00 0.12 
อตัราการจ่ายเงินปัน
ผลต่อก าไรสุทธิ(%) 

66% 0% 0% 0% 36.2% 

       
 
 

หน่วย:หุ้น

          กรรมการ      ต าแหน่ง ยอดยกมา โอน (ขาย) ยอดคงเหลือ %

ณ วันที ่1 มกราคม 2558 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558

1  นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร ประธานกรรมการ 33,861,267                     4,000,000     -               37,861,267                           7.85       

2 นางอนุรัตน์  เทียมทนั กรรมการ 26,966,765                     4,000,000     -               30,966,765                           6.42       

3 นายสมจิตต ์ เศรษฐิน กรรมการ 11,599,846                     -                 -               11,599,846                           2.40       

4 นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร กรรมการ 48,437,398                     -                 -               48,437,398                           10.04     

5 นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการ 57,555,643                     4,000,000     (3,055,643) 58,500,000                           12.12     

6 นายสุรเชษฐ์  ทรัพยส์าคร กรรมการ         -ไมมี่-          -ไมมี่-  

7 นายวิรัช  ไพรัชพิบูลย์ กรรมการอิสระ         -ไมมี่-          -ไมมี่-

8 นายชลิต  ลิมปนะเวช กรรมการอิสระ         -ไมมี่-         -ไมมี่-

9 นายไพศาล  พงษป์ระยรู กรรมการอิสระ         -ไมมี่-         -ไมมี่-

10 นางอจัฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ         -ไมมี่-         -ไมมี่-

11 นายเอกพล  พงศส์ถาพร กรรมการผูจ้ดัการ         -ไมมี่-         -ไมมี่-
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8.โครงการการจดัการ 
                                                   โครงสร้างองค์กร 

 
 
 
 

                                                              1.คณะกรรมการตรวจสอบ ( 3 ) 
                                                                                                                                 2.คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ( 3 ) 

                                                   3.คณะอนกุรรมการบรรษัทภิบาล ( 11 ) 
                                                              4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ( 7 ) 

 
 
 
 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 

1.  นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร     ประธานกรรมการ  
     2.  นางอนุรัตน์ เทียมทนั                        กรรมการ  
     3.  นายสมจิตต ์  เศรษฐิน    กรรมการ 
     4.  นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร            กรรมการ 
     5.  นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร               กรรมการ 
     6.  นายสุรเชษฐ ์ทรัพยส์าคร       กรรมการ 
    7.  นายวรัิช ไพรัชพิบูลย ์  กรรมการอิสระ 
    8.  นายชลิต ลิมปนะเวช                        กรรมการอิสระ 
    9.  นางอจัฉรา ปรีชา                       กรรมการอิสระ 
  10.  นายไพศาล  พงษป์ระยรู                  กรรมการอิสระ 
  11.  นายเอกพล พงศส์ถาพร  กรรมการผูจ้ดัการ 
  12.  นายพิจารณ์  สลกัเพชร  เลขานุการ 
 
  

คณะกรรมการบริษัท (11) 

ฝฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะผู้บริหาร 

คณะอนกุรรมการ ( 4) 

กรรมการผู้จดัการ 

ธุรกิจผลไม้
แปรรูป 

ธุรกิจค้าปลกี ธุรกิจคอนซูมเมอร์ ธุรกิจสารสกดัและการเกษตร 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. นายวรัิช ไพรัชพิบูลย ์    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. นายไพศาล  พงษป์ระยรู  กรรมการ  
3. นางอจัฉรา ปรีชา    กรรมการ 
4. นางสาวกุลกาน จีนป่ัน   เลขานุการ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. นายไพศาล  พงษป์ระยรู  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายสุรเชษฐ ์ทรัพยส์าคร  กรรมการ 
3. นางอจัฉรา ปรีชา                     กรรมการ 
คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล  
คณะกรรมการบริษทัทั้งคณะท าหนา้ท่ีเป็นคณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาล 
คณะคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
1.   นายเอกพล  พงศส์ถาพร   ประธานกรรมการ 
2. นายประสงค ์ เอมมาโนชญ ์   รองประธานกรรมการ 
3. นายพิจารณ์  สลกัเพชร   กรรมการ 
4. นายภาณุ  เสถียรพจน์   กรรมการ 
5. นายโชคชยั  โตเจริญธนาผล   กรรมการ 
6. นางภรอนงค ์ อยูช่า    เลขานุการ 
7. น.ส.กนิษฐา  สืบจากดี   ผูช่้วยเลขานุการ 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จ านวนคร้ังการประชุม จ านวนเคร้ังเข้าร่วมการ
ประชุม 

น.ส.ลกัษณำ ทรัพย์สำคร ประธานกรรมการ 6 6 
นำงอนุรัตน์  เทยีมทนั กรรมการ 6 6 
นำยสุรเชษฐ์  ทรัพย์สำคร กรรมการ 6 6 

ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ
ก าหนดค่าตอบแทน 

1 1 

นำยสมจติต์  เศรษฐิน กรรมการ 6 6 
น.ส.รวมสิน  ทรัพย์สำคร กรรมการ 6 5 
นำยสิทธิลำภ  ทรัพย์สำคร กรรมการ 6 5 
นำยวรัิช  ไพรัชพบูิลย์ กรรมการอสิระ 6 6 

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

4 4 

นำยไพศำล  พงษ์ประยรู กรรมการอสิระ 6 6 
กรรมการตรวจสอบ 4 4 
ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

1 1 

นำงลออ  เชำวนเมธำ กรรมการอสิระ 1 1 
กรรมการตรวจสอบ 1 1 

นำงอัจฉรำ  ปรีชำ กรรมการอสิระ 6 6 
กรรมการตรวจสอบ 3 3 
ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ
ก าหนดค่าตอบแทน 

1 1 

นำยชลติ  ลมิปนะเวช กรรมการอสิระ 6 6 
นำยเอกพล  พงศ์สถำพร กรรมการผู้จดัการ 6 6 

หมายเหตุ 
- นางลออ เชาวนเมธา ครบวาระเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ในเดือนเมษายน 2558   
- แตง่ตัง้ นางอจัฉรา ปรีชา ด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ ตามมติการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2258 ปฏิบตัิงานกรรมการ

ตรวจสอบตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป 
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8.2 ผู้บริหาร-กลุ่มธุรกจิอาหาร ทปิโก้   
1. นายเอกพล พงศส์ถาพร   กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายเซอิชิ อูเอโนะ                 ผูอ้  านวยการสายปฏิบติัการ- ธุรกิจคอนซูมเมอร์   
3. นายประสงค ์ เอมมาโนชญ ์           ผูอ้  านวยการสายงานบริหารการเงิน- ธุรกิจผลไมแ้ปรรูป, 
                                                               ธุรกิจสารสกดัและการเกษตร  และรักษาการกรรมการผูจ้ดัการ  
                                                               บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ  ากดั 
4. นางสาวนิธิมา องัอติชาติ   ผูอ้  านวยการสายงานบริหารการเงิน – ธุรกิจคอนซูมเมอร์ 
                                                               และธุรกิจคา้ปลีก 
5. นายพีรพงษ ์อาชวพงษส์วสัด์ิ  กรรมการการผูจ้ดัการ บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั 
6. นายภานุ  เสถียรพจน ์                        ผูอ้  านวยการ สายงานบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 
                                                              และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. นายโชคชยั โตเจริญธนาผล   ผูอ้  านวยการสายปฏิบติัการ-ธุรกิจผลไมแ้ปรรูป 
8. นายฉตัรชยั สงวนวงศ ์   ผูอ้  านวยการ สายงานนวตักรรมและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
 

8.3 เลขานุการบริษัท 
           คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให้ นายพิจารณ์  สลกัเพชร ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั 
ตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2547  โดยบริษทัไดแ้ต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ท าหนา้ท่ี
เลขานุการบริษทั โดยก าหนดคุณวฒิุและคุณสมบติั ตลอดจนหนา้ท่ีความรับผดิชอบดงัน้ี 

คุณวฒิุ และคุณสมบติั 
- ปริญญาตรี (ดา้นบญัชีหรือกฎหมาย) 
- มีความรู้เร่ืองหลกักฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและ กลต. 
- มีมนุษยสัมพนัธ์และความสามารถส่ือสารดี 
- มีประสบการณ์ท างานต าแหน่งน้ีมาก่อน 
- มีความรู้เร่ืองบรรษทัภิบาล 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
- ด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และการประชุมผูถื้อหุน้ 
- จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและเก็บรักษา 
- ดูแลเปิดเผยขอ้มูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 



 

 

51 

         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททปิโก้ฟูดส์จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2558 
254625462546252252542546 

- ให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้กบัคณะกรรมการในประเด็นดา้นกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบติัและขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 
- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปย ังผู ้เ ก่ียวข้อง ติดตามผล และรายงาน
คณะกรรมการ 
- ติดต่อและใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจการของบริษทัแก่กรรมการ 
- จดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และสนบัสนุนการพฒันากรรมการอยา่งต่อเน่ือง 
- ประสานกบัท่ีปรึกษาภายนอก เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการละผู้บริหาร 
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยูใ่น

ระดบัเหมาะสมตามอุตสาหกรรม ผลตอบแทนอยูใ่นระดบัค่าเฉล่ียกลางของตลาด และไดข้ออนุมติัจากผูถื้อ
หุ้นแล้ว กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มท่ีเหมาะสมตาม
ปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน กรรมการผูจ้ดัการและพนกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบติังานของ
แต่ละคน ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและ
เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและความชดัเจนในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
ผูถื้อหุ้นไดพ้ิจารณานโยบายและหลกัการค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2549 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2549  

ในปี 2558 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ีอน่ึงกรรมการแต่ละ
ท่านไม่ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัยอ่ย 

 
1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน (ต่อปี) 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ประกอบดว้ยเบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมกา
รบริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกา
รสรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

รวม 

นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร ประธานกรรมการ 480,000   480,000 
นางอนุรัตน์ เทียมทนั กรรมการ 360,000   360,000 
นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร กรรมการ 360,000   360,000 
นายสมจิตต ์เศรษฐิน กรรมการ 360,000   360,000 
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นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการ 360,000   360,000 
นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร  - กรรมการ 

- กรรมการสรรหา
แ ล ะ ก า ห น ด
ค่าตอบแทน 
 

360,000 
 
 

 30,000 390,000 

นายวรัิช ไพรัชพิบูลย ์ -กรรมการอิสระ 
-ป ร ะ ธ า น
ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ 

360,000 240,000  600,000 

นางลออ เชาวนเมธา -กรรมการอิสระ 
-ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ 

120,000 40,000  160,000 

นายชลิต  ลิมปนะเวช กรรมการอิสระ 360,000   360,000 
นายไพศาล พงษป์ระยรู -กรรมการอิสระ 

-ป ร ะ ธ า น
กรรมการสรรหา
แ ล ะ ก า ห น ด
ค่าตอบแทน 
-ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ 

360,000 120,000 50,000 530,000 

นางอจัฉรา  ปรีชา -กรรมการอิสระ 
-กรรมการสรรหา
แ ล ะ ก า ห น ด
ค่าตอบแทน 
 360,000 120,000 30,000 510,000 

นายเอกพล พงศส์ถาพร กรรมการผูจ้ดัการ 360,000   360,000 
 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

             ในปี 2558 บริษทัได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กบัผูบ้ริหารจ านวน        
12  ราย รวมทั้งส้ิน 29,421,059.64 บาท  
 
      2. ค่าตอบแทนอืน่ 

ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ   
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                   - ไม่มี - 
ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 

          บริษทัได้จดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหาร โดยบริษทัได้สมทบในอตัราส่วนร้อยละ 5  
ของเงินเดือน  โดยในปี 2558 บริษทัไดจ่้ายเงินสบทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 12 ราย รวม
ทั้งส้ิน  1,368,097.15  บาท  กรรมการบริหารและผูบ้ริหารรวม 3 ราย มีรถยนตป์ระจ าต าแหน่ง และผูบ้ริหาร 
9  รายไดรั้บเงินช่วยเหลือค่ารถยนตแ์ละค่าพาหนะเดินทางรวมกนัเท่ากบั 2,031,400บาท 
 
8.5 บุคลากร 

บริษทัมีพนกังานทั้งหมด 1,414 คน โดยในปี 2558 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจ านวน
ทั้งส้ิน 322 ลา้นบาท  ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ  เงินช่วยเหลือ
พิเศษ เงินประกนัสังคม เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้ นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทน
ใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทัรวม  293  ลา้นบาท 
 บริษทัยงัให้ความส าคญัเร่ืองสุขภาพของพนักงาน โดยจดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี  ซ่ึงใช้
งบประมาณ 748,662 บาท โดยในปีท่ีผ่านมา บริษทัไดจ่้ายค่ารักษาพยาบาล (ประกนัสุขภาพ) รวมถึงให้
พนกังานฉีดวคัซีนป้องกนัเช้ือไวรัสไขห้วดัใหญ่ เป็นจ านวน เงิน 1,096,659 บาท  

ปี 2558 บมจ.ทปิโก้
ฟูดส์ 

บจ.ทปิโก้ เอฟ
แอนด์ บี 

บจ.ทปิโก้ รีเทล บจ.ทปิโก้ ไบโอ
เทค็ 

พนกังานปฏิบติัการ 1,369 597 242 135 

พนกังานบริหาร 45 37 2 2 

รวม (คน) 1,414 634 244 137 

พนกังานในส านกังานใหญ่ 98 131 115 2 

พนกังานนอกส านกังานใหญ่ 1,316 503 129 135 

รวม (คน) 1,414 634 244 137 

ค่าตอบแทนพนักงาน(ล้านบาท) 322 234 43 16 
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การเปลีย่นแปลงจ านวนพนักงานในช่วง  3   ปีทีผ่่านมา 
บริษทั  ทิปโกฟู้ดส์  จ  ากดั (มหาชน)  มีจ  านวนพนกังานรวมทั้งส้ิน ดงัน้ี 
ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2555     มีจ  านวนพนกังานทั้งส้ิน   จ  านวน  1,906  คน 
ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2556     มีจ  านวนพนกังานทั้งส้ิน   จ  านวน  2,155  คน 
ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2557     มีจ  านวนพนกังานทั้งส้ิน   จ  านวน  1,470  คน 
 
ข้อพพิาทแรงงานทีส่ าคัญในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 
           บริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปี ท่ีผา่นมา ไม่มีการประทว้งหรือนดัหยุดงานแต่
ประการใด   
 
สถิติการเกดิอุบัติเหตุ ในปี 2558 

 เกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน         2 ราย (LTA./อตัราความถ่ี=0.13) 
 จ านวนวนัท่ีหยดุงาน                15 วนั (DLT./หรืออตัราความรุนแรง=0.97) 

 

การพฒันาทรัพยากรบุคคล 
 บริษทัใหค้วามส าคญัในการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถและศกัยภาพ สอดคลอ้งกบักล
ยทุธ์และเป้าหมายทางธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว รวมถึงการเตรียมพร้อมส าหรับการเขา้สู่ธุรกิจ
ใหม่ๆในอนาคตอีกดว้ย  
 ในปีท่ีผา่นมาบริษทัจึงไดจ้ดัการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ ในทุกระดบัเพื่อสนบัสนุนใหพ้นกังานมี
ความพร้อมในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ส าหรับผูบ้ริหารระดับสูงและระดับกลาง ได้จดัการอบรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการเป็นผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพผา่นหลกัสูตร Manager as Coach และหลกัสูตร Leader as Coach และเพิ่มศกัยภาพและ
มุมมองทางธุรกิจ ผา่นหลกัสูตร Business Strategic Management  
 ส่วนระดับหัวหน้างานและพนักงาน เราได้เน้นพัฒนาให้พนักงานส่วนน้ีมีทักษะในการคิด 
วิเคราะห์ปัญหา และการตดัสินใจมากข้ึน ผ่านการเรียนรู้ในหลกัสูตร  Mind Map, Systematic Thinking, 
Problem Solving & Decision Making, High Performance Employee etc. เพื่อให้น าความรู้เหล่านั้นไปใชใ้น
การท างานจริงต่อไป 
              นอกจากหลกัสูตรต่างๆ ท่ีจะสนบัสนุนพนกังานให้มีความพร้อมในการปฏิบติังานตามแผนธุรกิจ
ของบริษทัแลว้ บริษทัยงัได้จดัให้มีการฝึกอบรมพนักงานในหลกัสูตรต่างๆ เช่น การตลาด การขาย การ
ให้บริการ การบญัชี การเงิน การบริหารงานบุคคล และภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการปฏิบติังานแก่ตวับุคลากรและบริษทัเป็นจ านวนเงินทั้งส้ินประมาณ 5 ลา้นบาท และในปี 2558 
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ทางบริษทัก าหนดให้เป็นปีแห่งการพฒันาบุคคลากรโดยให้ความส าคญัเร่ืองแผนพฒันารายบุคคล การ
หมุนเวยีนเปล่ียนงาน การบริหารความกา้วหนา้ในอาชีพ และการพฒันาคนเก่ง 
 

9.การก ากบัดูแลกจิการ 
รายงานคณะอนุกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษทัฯในฐานะท่ีเป็นคณะอนุกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท า
ให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล    
 

บริษทัฯ ส่งเสริมการปฏิบติังานท่ีมีธรรมาภิบาลให้กบัพนักงานทุกระดบัชั้น โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่ือมัน่วา่บริษทัฯมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตอยา่ง
ย ัง่ยนืของบริษทัฯ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของบริษทัฯ ท่ีมุ่งให้ธุรกิจเติบโตอยา่งต่อเน่ืองสามารถแข่งขนั
ได ้และเป็นท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ   

 
บริษทัฯไดอ้บรมเก่ียวกบัคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อส่ือสารนโยบาย

ของบริษัทฯในเร่ืองน้ีไปยงัผู ้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้พนักงานเห็น
ความส าคญัของธรรมาภิบาล และตระหนกัในความรับผิดชอบและปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ เพื่อ
ก่อใหเ้กิดวฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในบริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง  พร้อมกนัน้ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมรณรงค์
ต่อตา้นคอรัปชัน่ทุกรูปแบบ ในปี 2558 ผลประเมินความพึงพอใจของพนกังานในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริต
คอรัปชัน่ไดค้ะแนนสูงสุดทุกสถานประกอบการไดค้ะแนนเฉล่ีย  4.24 คะแนน (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) และ 
บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการการเขา้สู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจริต(CAC) 

 
 ผลของการยดึมัน่และด าเนินการตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท าให้บริษทัฯไดรั้บรางวลั  
SET Award  ในดา้นการรายงานการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจ  านวน 5 คร้ัง (ปี2546-2549 
และปี 2553)  ในปี 2558 ไดรั้บการประเมินการก ากบัดูแลท่ีดีโดยบรรษทัภิบาลแห่งชาติ ไดค้ะแนนรวม 81% 
ระดบั “ดีมาก” สูงกวา่คะแนนเฉล่ียของบริษทัใน SET 100 INDEX  ท่ีได ้75%    นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดรั้บ
การประเมินคุณภาพการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดค้ะแนน 
98.50 คะแนน คือ ระดบั“ดีเยีย่ม”    
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              ในปี 2558 บริษทัไดรั้บรางวลั CSR-DIW Continuous Award 2558 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6ในฐานะ
ผู ้ประกอบการท่ีด า เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง ย ั่งยืน และพร้อมเข้า สู่
มาตรฐานสากล เทียบชั้น ISO 26000 กา้วสู่  Sustainable Development จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม และยงัไดจ้ดัท ารายงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสถาบนัรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นวา่บริษทัมีการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดมา ส าหรับการดูแลดา้นทรัพยากรบุคคล บริษทัฯ เน้นในดา้นการพฒันาความสามารถของ
พนกังานควบคู่ไปกบัการสร้างและส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีในการท างานใหก้บัพนกังานซ่ึงจากการด าเนินการ
ดา้นพฒันาทรัพยากรอย่างมีระบบมาอย่างต่อเน่ือง ท าให้บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลั
สถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน  เป็นปีท่ี 5 ติดต่อกนั จากกรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน  รางวลัสถานประกอบการดีเด่นดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน ระดบัประเทศ  จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน และยงัไดรั้บโล่ห์เกียรติคุณโครงการ
ลดการสูญเสียในวงจรการผลิตและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน  
 
              ทั้งน้ีเพื่อบริษทัฯ จะสามารถเติบโตอยา่งย ัง่ยืน และอยู่ร่วมกบัสังคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นสุข 
สมดงัความมุ่งหวงัของนโยบายการด าเนินงาน โดยมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 

                                                                                            
                 (นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร) 
                  ประธานคณะอนุกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
 

บริษทัไดน้ าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย   ซ่ึงเป็นการน าข้อพึงปฏิบติัจากหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน           
ปี 2549 มาก าหนดเป็นแนวปฏิบติัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีไดป้ฏิบติัมาระหวา่งปี 2549-2555  มาปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2555  เพื่อให้เทียบเคียงกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางของ OECD        
(The Organization for Economic Co-operation and Development) และหลกัเกณฑข์องอาเซียน  

 ทั้งน้ีในปี 2558 บริษทั ไดป้รับปรุงคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพิ่มเติม
อีกคร้ัง   โดยไดว้างโครงสร้างขององคก์รใหมี้ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบและวดัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน  และไดก้ าหนดแนวทางในการด าเนินธุรกิจรวมถึงขอ้พึงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มไว้
อยา่งชดัเจนในเล่มเดียวกนั  เพื่อให้มีความทนัสมยั เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
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รวมถึงกฏระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ท่ีเปล่ียนไป  นอกจากน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัให้มีการอบรมเก่ียวกบัคู่มือน้ี
ในทุกสถานประกอบการของบริษทัในกลุ่มธุรกิจอาหาร เพื่อให้พนกังานเขา้ใจถึงการปฏิบติัตามการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจดงักล่าวอยา่งชดัเจน และถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตลอดจนผลกัดนั
ให้เกิดวฒันธรรมในการก ากับดูแลอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นรากฐานในการเติบโตอย่างย ัง่ยืนและสร้าง
มูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  

 ผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ประจ าปี 2558 โดยบรรษทัภิบาลแห่งชาติ บริษทัได้
คะแนนรวม 81% อยูใ่นระดบั“ดีมาก”  โดยมีรายละเอียดคะแนน ดงัน้ี 
      2558   2557 

สิทธิของผูถื้อหุน้           99%     91% 
 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียม 96%     96% 
 สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   65%     62% 
 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 84%     84% 
 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 78%     80% 
 
9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

ในปี 2558 บริษัทได้ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายในการท างาน ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนการ
ด าเนินการเร่งด่วนต่างๆ  เพื่อให้เหมาะกบัสภาพการท าธุรกิจในปัจจุบนัและในอนาคต วิสัยทศัน์ใหม่น้ี ได้
เนน้เร่ืองการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจซ่ึงไดแ้ก่ พนกังาน ผูบ้ริโภค คู่คา้ทางธุรกิจ ผูร่้วมทุน 
สังคม  และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ บริษทัเน้นการบริหารตามมุมมอง  4  ดา้น คือ 
ดา้นการเงิน (Financial) ดา้นลูกคา้ (Customer) ดา้นการจดัการภายในองคก์ร (Internal Process) และดา้นการ
เติบโตของบุคลากร (Learning and Growth)  นอกจากน้ีบริษทัยงัน าองคป์ระกอบท่ีท าให้ส าเร็จ (Critical 
Success Factors)  และจุดเด่น (Excellence) ของบริษทัมาปรับใชก้บัการด าเนินงานของบริษทั หรือพูดอีกนยั
หน่ึงว่า เป้าหมายของทุกหน่วยในองค์กร เช่น เป้าหมายของแต่ละบุคคล แผนก ฝ่าย และสายธุรกิจ ถูก
เช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนั   เพื่อเสริมและผลกัดนัไปสู่เป้าหมายใหญ่และวสิัยทศัน์ขององคก์ร  นอกจากน้ีบริษทัยงั
ไดก้ าหนดนโยบายต่างๆ  เช่น นโยบายคุณภาพซ่ึงเนน้เร่ืองการสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ โดยใช้ปัจจยั
ดา้นบุคลากร กระบวนการท างาน  ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม เขา้มาผลกัดนัอย่างต่อเน่ือง เพื่อ
สร้างและสนับสนุนให้เกิดจิตวิญญาณในการปฏิบติังานให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคมและประเทศชาติ  
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาล ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการบริษทัทั้งคณะ 
และไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปีและ Website ของบริษทั  และยงัผลกัดนัให้เกิดการพฒันาในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีให้มี
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ความชดัเจนเป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน  ดว้ยการปลูกฝังให้เกิดจิตส านึกในองค์กรเพื่อให้พนกังานทุกคนไดเ้ขา้ใจ
และถือปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี    

ในปี 2558 คณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาลไดอ้นุมติัให้ยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษทัจดทะเบียนปี 2555  ซ่ึงหลกัการปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
สิทธิของผู้ถือหุ้น 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
 ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัในปี 2558 มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 10 ท่าน ซ่ึงรวมถึงประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  กรรมการอีกสองท่าน คือ 
นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร กรรมการและนายชลิต ลิมปนะเวช กรรมการอิสระ  ติดภาระกิจในต่างประเทศ 
จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได ้โดยบริษทัไดก้ าหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย
ตั้งแต่การเรียกประชุม การจดัส่งเอกสาร และแจง้วาระการประชุม และยงัให้สารสนเทศท่ีเพียงพอแก่ผูถื้อ
หุ้นในเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อพิจารณาก่อนการประชุม รวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเข้า
ประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน (ดูรายเอียดเพิ่มเติม
ในเร่ืองความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น)  ปี 2558 บริษทัใชร้ะบบ barcode ในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น เพื่อให้ทราบจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมและการนบัคะแนนลงมติแต่ละวาระไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน 
และในการลงคะแนนเสียง ประธานในท่ีประชุมไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดย
ใช้บตัรลงคะแนนก่อนการประชุมในการนบัคะแนนยงัก าหนดให้มีตวัแทนจากกรรมการอิสระและผูส้อบ
บญัชีภายนอกเป็นพยานในการนบัคะแนนร่วมกบัพนกังานของบริษทั และยงัมีการบนัทึกภาพพร้อมเสียงใน
การประชุมเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและตรวจสอบได ้นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเท่าเทียมกนั
ในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทั สอบถามและแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการ
ประชุมดงักล่าวไวใ้น Website ของบริษทั อยา่งไรก็ตามส าหรับเร่ืองการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยในการ
เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า และให้เวลาแก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยมาก
พอสมควร  ซ่ึงไดล้งไวใ้น Website ของบริษทั  บริษทัได้รับการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการ
ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2558  โดยผลการประเมินอยูใ่นช่วงคะแนน 98.50  คะแนน (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน) ผลประเมิน “ดีเยีย่ม” คะแนนเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวมเท่ากบั 92.68 คะแนน  
 
ความเท่าเทียมกนัของผู้ถือหุ้น 
          บริษทั ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ในการไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และมี
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการพิจารณา  บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผูถื้อหุ้นพร้อมทั้ งข้อมูล
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ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆรวมทั้งเอกสารท่ีตอ้งใชแ้สดงตวัเพื่อเขา้ประชุม หนงัสือมอบฉนัทะและ
รายละเอียดวธีิการมอบฉนัทะ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 14 วนั  นอกจากน้ีตั้งแต่การประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2549  เป็นตน้มา บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรับทราบขอ้มูลโดยเร็ว โดยได้
เผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไวใ้น Website ก่อนการจดัส่งเอกสาร   และตั้งแต่ปี 
2552 ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลใน Website ก่อนการประชุม 30 วนั   นอกจากน้ีบริษทัยงัไดก้ าหนดเวลาการประชุม
และสถานท่ีจดัประชุมท่ีเหมาะสมเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น    ในการด าเนินการปฏิบติัจริงใน
วนัประชุมผูถื้อหุ้น ไดเ้ปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชัว่โมงและยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซักถามไดโ้ดยอิสระ การลงคะแนนเสียงลงตามล าดบัวาระท่ีก าหนด ไม่มีการเพิ่ม
วาระการประชุมโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า มีการแจง้วิธีการลงคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อน
ลงคะแนน เปิดใหมี้การช้ีแจงและอภิปรายในท่ีประชุมก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุ้นทุกรายสามารถ
ลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกันยกเวน้ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียให้งดออกเสียง ดงักรณีเช่นวาระพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียตอ้งงดออกเสียง    ตั้งแต่ปี 2551 ไดเ้ผยแพร่วตัถุประสงคแ์ละ
หลกัเกณฑ์ให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยไดมี้โอกาสเสนอวาระการการประชุมและช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม
เป็นกรรมการผา่นทาง  Website ของบริษทั  ส าหรับปี 2558 บริษทัมีการประชุมผูถื้อหุ้น 1 คร้ัง  โดยท่ีวาระ
การประชุมในแต่วาระมีเน้ือหาเร่ืองรายละเอียดทัว่ไป เหตุผลและผลกระทบเพิ่มเติมและความเห็นของคณะ
กรรมการฯ  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีความเขา้ใจในเน้ือหาในแต่ละวาระและสามารถวิเคราะห์ตดัสินใจไดช้ดัเจน
มากข้ึน เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้และบริษทัยงัได้เพิ่มทางเลือกให้กบัผูถื้อหุ้นนอกจากมอบ
ฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมและลงความเห็นแทนแลว้  ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดย้งัสามารถมอบ
อ านาจให้กรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงแทน   ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ทุกคร้ัง กรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัอยา่งมาก กรรมการทุกท่านมีเป้าหมายท่ีจะเขา้ประชุมร่วมกนั
ทุกคร้ัง นอกจากมีเหตุจ าเป็นจริงๆ นอกจากน้ีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัยงัเขา้ร่วมประชุมเป็นประจ า และ
สม ่าเสมออีกดว้ย   
 รายงานการประชุมมีรายละเอียดสาระส าคญัครบถ้วน เช่น กรรมการท่ีเขา้ประชุม ค าช้ีแจงของ
ประธานคณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่านอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้ซักถาม และแสดงความเห็นของผูถื้อหุ้น วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 
จ านวนคะแนนแยกเป็น เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีรายงาน
การประชุมดงักล่าวยงัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 14 วนั มีการเผยแพร่ผา่น Website ของบริษทั เพื่อให้
ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจดูความถูกตอ้งของมติ และเร่ืองท่ีอภิปรายหรือช้ีแจงในท่ีประชุมและให้ค  าแนะน า
เพิ่มเติมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีควรบนัทึกเพิ่มเติมหรือแกไ้ขไดก่้อนท่ีบริษทัจะน ารายงานการประชุมดงักล่าวเสนอ
เพื่อรับรองในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังถดัไป  
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 บตัรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ มีระบบการจดัเก็บท่ีดี สามารถตรวจสอบและอา้งอิง
ได ้บริษทัไดแ้จง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัถดัไปโดยมติดงักล่าว
ระบุผลของมติว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละวาระอย่างครบถว้นให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดเ้ขา้
ประชุมไดท้ราบมติผลการประชุมไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 ส าหรับสิทธิในส่วนแบ่งก าไร บริษทัมีกลไกท่ีท าให้ผูถื้อหุ้นมีความมัน่ใจว่าจะไดรั้บผลตอบแทน
อยา่งครบถว้น โดยบริษทัมีโครงสร้างการถือหุ้นท่ีชดัเจน ไม่มีลกัษณะการถือหุ้นไขวก้นั แต่มีการถือหุ้นใน
ลกัษณะท่ีมีผูถื้อหุ้นร่วมกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง (บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ  ากดั (มหาชน)) ในรูปของเงิน
ลงทุนในหุน้สามญัในสัดส่วนเงินลงทุนในอตัราร้อยละ 23.96 ส าหรับมาตรการในการอนุมติัการท ารายการ
เก่ียวโยงกนั ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้น าเสนอคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณา
อนุมติั โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะงดออกเสียงในการอนุมติัรายการดงักล่าว นอกจากน้ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบยงัมีอ านาจหน้าท่ีในการดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และให้มีมาตรการดูแล
ขอ้มูลภายในเพื่อป้องกนัการน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติม ก าหนดให้ตอ้งรายงานให้
เลขานุการคณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ังท่ีมีการเคล่ือนไหวของการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหาร  
โดยเร่ิมตั้งแต่ปี 2547 จากเดิมท่ีตอ้งรายงานดว้ยตวัเอง นอกเหนือจากไดก้ าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร
เปิดเผยการถือหุน้ของบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง 
 
บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย   
บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอก โดยไดมี้การก าหนด“จริยธรรม
ในการประกอบธุรกิจ” ซ่ึงได้แก่การต่อต้านการคอร์รัปชั่น  การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมี                   
ความรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู ้ท่ี เ ก่ียวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม และการปฏิบติัดา้นแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนกังาน และข้อพึงปฏิบัติของบุคคล 3 
กลุ่ มหลัก ท่ี มี ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและมีส่วนได้เสียในบริษัทได้แก่  ฝ่ายจัดการ  (หมายถึง 
คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหารระดบัสูง ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีระดบับงัคบับญัชา) พนักงาน และผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ โดยเฉพาะขอ้พึงปฏิบติัของฝ่ายจดัการมีการระบุเป็นรายละเอียดขอ้พึงปฏิบติัของฝ่ายจดัการต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 7 กลุ่มไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้หรือผูบ้ริโภค คู่คา้และ/หรือเจา้หน้ี คู่แข่งทางการ
คา้ ส่ิงแวดลอ้ม และการมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน โดยท่ีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจและขอ้พึง
ปฏิบัติดังกล่าวอยู่บนรากฐานของอุดมการณ์ในเร่ืองคุณภาพและคุณธรรม นอกจากน้ีย ังเน้นเร่ือง
กระบวนการก ากบัดูแลกิจการเพื่อไม่ให้ผูถื้อหุ้นรายใหญ่แทรกแซง การตดัสินใจใดๆของนักบริหารท่ี
บริหารงานโดยสุจริตและบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ  นอกจากน้ีบริษทัยงัตะหนกัดีวา่ เป็นส่วนหน่ึง
ของชุมชน จึงก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีดีต่อสังคม
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และส่ิงแวดลอ้ม มีการก าหนดบุคลากรท่ีรับผิดชอบและกิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมให้เป็นไปตามนโยบาย  ซ่ึง
กิจกรรมในดา้นส่ิงแวดลอ้มและการช่วยเหลือชุมชนดงัตวัอยา่งเช่น การรับโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่กลโ้รงงาน หรือ
โรงเรียนอ่ืนตามความเหมาะสม เป็นโรงเรียนในอุปถมัภ ์โดยสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่นกัเรียน จดัอุปกรณ์
การศึกษา หรือพฒันาโรงเรียนโดยวิธีการอ่ืนๆ อย่างเหมาะสม การสนบัสนุนเงินหรือผลิตภณัฑ์ส าหรับ
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ โรงเรียน วดั องค์กรอ่ืนๆ และชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงรักษา
ส่ิงแวดลอ้มในบริเวณโรงงานไม่ใหมี้หรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มชุมชนโดยรอบและอ่ืนๆอีก 
 
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
              บริษทัขจดัรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดว้ยการปฏิบติัตามนโยบายในจริยธรรมธุรกิจ 
โดยไดมี้การก าหนดขอ้พึงปฏิบติัของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงเนน้เร่ืองการ
ควบคุมไม่ใหเ้กิดผลกระทบทางลบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืน   นอกจากน้ีคณะกรรมการไดท้ราบถึงรายการ
ท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและไดพ้ิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุก
คร้ัง (โปรดดูรายละเอียดเร่ืองการขจดัความขดัแยง้ของผลประโยชน์เพิ่มในหวัขอ้ความเท่าเทียมกนัของผูถื้อ
หุ้นประกอบ) รวมทั้งยงัมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไดเ้พิ่มเติมในขอ้บงัคบัของ
บริษทัเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยซ่ึงได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในปี 2546 ให้
เพิ่มเติมขอ้บงัคบัดงักล่าว ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 “ขอ้บงัคบัของบริษทั หมวด 8 ขอ้ 48 ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนั หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ตามความหมายท่ี
ก าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีใชบ้งัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั
จดทะเบียนหรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนแลว้แต่กรณี ให้บริษทัปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆ ดว้ย” 
 นอกจากน้ีบริษัทยงัได้ป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดยการให้พนักงานลงนามใน 
“ขอ้ตกลงเร่ืองการกระท าท่ีขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั” ซ่ึงบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวไดร้ะบุการลงโทษ
ทางวนิยัตามขั้นตอนและถึงขั้นเลิกจา้งหากพบวา่มีการจงใจฝ่าฝืนหรือละเมิดขอ้ตกลงและเพื่อให้มีมาตรการ
ดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติมได้ก าหนดให้
กรรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยการถือหุ้นของบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส  และตอ้ง
รายงานใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบริษทั ทราบทุกคร้ังท่ีมีการเคล่ือนไหวของการถือหุน้  
 รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จากนั้นน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั โดยท่ีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียงดออกเสียง และถา้
ขนาดของรายการท่ีใหญ่ตอ้งผา่นการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมทั้งลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์อน่ึง
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รายการท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นรายการท่ีใชร้าคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการท ารายการ โดยจะมีการเปรียบเทียบราคา
ตลาดกบับริษทัอ่ืนอีก อยา่งนอ้ย 3 ราย   
 
จริยธรรมธุรกจิ  
    จริยธรรมธุรกิจไดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก ้เพื่อเป็นแนวทางและขอ้พึง
ปฏิบติัท่ีดีซ่ึงประกอบดว้ย อุดมการณ์ อนัไดแ้ก่ เช่ือมัน่ในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มุ่งมัน่ในความเป็นเลิศ 
และถือมัน่ในความรับผดิชอบต่อสังคม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ อนัไดแ้ก่ การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่
การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การปฏิบติัเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผูท่ี้เก่ียวข้อง ความ
รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มและการปฏิบติัดา้นแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนกังาน พร้อม
ทั้งก าหนดข้อพึงปฏิบติัส าหรับผูมี้ส่วนได้เสีย อันได้แก่ข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการ ข้อพึงปฏิบัติของ
พนกังาน และขอ้พึงปฏิบติัของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และขอ้เสนอแนะเม่ือเกิดปัญหา พร้อมทั้งส่ือให้กรรมการ
และพนกังานทุกคนทราบอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งลงนามรับทราบทุก 2 ปี และตกลงท่ีจะ
ถือปฏิบติั นอกจากน้ีฝ่ายจดัการตอ้งรับผดิชอบในการดูแลใหพ้นกังานท่ีอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาทุกคน ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดต่างๆอยา่งเคร่งครัด กรณีพนกังานไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ จะถูกพิจารณาลงโทษ
ตามระเบียบของบริษทั 
  
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการ 

 เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี  สร้าง           
ความโปร่งใสบนพื้นฐานของความซ่ือสัตย ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการอยา่งย ัง่ยืน และ
เพิ่ม ความเช่ือมัน่ให้ผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholders) คณะกรรมการบริษทัจึงมีนโยบายให้ด าเนินการตาม
บรรษทัภิบาล ดงัต่อไปน้ี 

1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบาทและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายอย่าง                          
มีประสิทธิภาพ 

2. จดัใหมี้ระบบการควบคุม และการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
3. ใหน้โยบายและทบทวนแผนยทุธศาสตร์/แผนธุรกิจกบัฝ่ายบริหาร 
4. ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
5. ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
6. ด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส มีคุณธรรม  สามารถตรวจสอบได ้
7. เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยเฉพาะเร่ืองผลประกอบการและงบการเงิน 
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8. จดัใหมี้คู่มือจรรยาบรรณของบริษทั เพื่อใหก้รรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทุกคนถือปฏิบติั                                                               
9. ด าเนินกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมอยา่งเป็นรูปธรรมและฝ่ายบริหารไดน้ านโยบายดงักล่าวไป

ใชป้ฏิบติัพร้อมทั้งส่ือสารใหพ้นกังานในองคก์รเขา้ใจและปฏิบติัอยา่งทัว่ถึง 
 

 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
             ทุกปีคณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาวา่จะปรับปรุงแกไ้ขนโยบายในการด าเนินการบรรษทัภิบาล 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของบริษทั สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ี  สร้างความ
โปร่งใสบนพื้นฐานของความซ่ือสัตย ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการอย่างย ัง่ยืน เพิ่มความ
เช่ือมัน่ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder)  และสอดคลอ้งในการด าเนินธุกรกิจในปัจจุบนั   
 นอกจากน้ีเพื่อใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจและใชเ้ป็นแนวทางในการท างานอยูเ่สมอ ไดว้างรากฐาน
ในเร่ืองนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการบริหารธุรกิจตั้งแต่การอบรมเร่ิมแรกเม่ือ
รับเขา้ท างาน (Orientation) และยงัมีการทบทวนในเร่ืองดงักล่าวอยา่งน้อย ปีละ 2 คร้ัง และนอกจากน้ียงั
ก าหนดเป็นค าถาม และ ให้เสนอความคิดเห็นในแบบส ารวจความคิดเห็นของพนกังานประจ าปี (Employee 
Opinion Survey)  เช่น “ท่านเห็นดว้ยกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ ปฏิบติังานดว้ยความ
โปร่งใส ทั้งดา้นผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย” และ “ท่านเห็นดว้ยเก่ียวกบัการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม (CSR) และปฏิบติัตามนโยบายบริษทั” อีกดว้ย ซ่ึงผล
การประเมินทั้งสองหัวขอ้ในปี 2558 ไดค้ะแนน 4.10 และ 4.16 ตามล าดบั จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
นอกจากน้ีเพื่อให้สอดคล้องกับจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจซ่ึงนอกเหนือจากการส่ือสารให้พนักงาน
ตระหนักในเร่ืองการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นแล้ว บริษทัยงัได้เพิ่มค าถามในแบบส ารวจความคิดเห็นของ
พนักงานประจ าปี 2558 ว่า  “ท่านเห็นด้วยและจะปฏิบติัตามนโยบายบริษทัเร่ืองการต่อตา้นการทุจริต
คอรัปชัน่ (Anti-corruption)” ซ่ึงผลการประเมินได ้4.24 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5.00  ทั้งน้ีการวางระบบใน
เร่ืองการก ากบัดูแลกิจการดงักล่าว ท าให้บริษทัสามารถผลกัดนัให้เกิดการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและกระตุน้
ใหอ้ยูใ่นจิตวญิญาณของพนกังานทุกระดบั 
 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ ขอบเขตอ านาจหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
            คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถอย่างสูงพร้อมทั้ งมี          
การพฒันาตนเองตามหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างต่อเน่ือง 
คณะกรรมการไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนด และให้ความเห็นชอบในเร่ืองวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน
ธุรกิจและงบประมาณของบริษทั ตลอดจนก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและ
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งบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความ
รับผิดชอบตามหน้าท่ีต่อผูถื้อหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกบั
ฝ่ายจดัการ รวมทั้งไดมี้การทบทวนและประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสม ภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั  ตลอดจนมติท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษทับนพื้นฐานของหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้จัดตั้ ง
คณะอนุกรรมการข้ึน 4 คณะไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบติั
และหนา้ท่ีรับผิดชอบตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงไดมี้การก าหนดบทบาทและ
ภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการและคณะกรรมการกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
1. ดูแลและจดัการให้การด าเนินการของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั

ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  และรักษาผลประโยชน์ของบริษทับนพื้นฐานของหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 

2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทัและก ากบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้
เป็นตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
ใหแ้ก่กิจการและความมัง่คัง่สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

3. จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีภายในไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัปิดบญัชี 
       ส้ินปีของบริษทัและจดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือมีความจ าเป็น 
4. จดัประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาสและในการประชุมตอ้งมีกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ 
       ทั้งหมดการวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นมติถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธาน    
       ของท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
5. ใหค้  าปรึกษาร่วมอภิปรายปัญหาอยา่งกวา้งขวางโดยทัว่กนัและวนิิจฉยัดว้ยดุลยพินิจท่ีรอบคอบเร่ืองท่ี 
        เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

6.  จดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณวนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนและคณะกรรมการ
บริษทัตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จส้ินก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

7. แต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ 
8. มอบอ านาจด าเนินการใหก้รรมการผูจ้ดัการในการด าเนินกิจการของบริษทัตลอดจนมีอ านาจแต่งตั้งและ 
       ถอดถอนพนกังานของบริษทัรวมทั้งก าหนดค่าตอบแทนในการท างานตามนโยบายของคณะกรรมการ 
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       รวมทั้งมอบอ านาจด าเนินการแก่พนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของธุรกิจ 
9. พิจารณาอนุมติังบประมาณในการลงทุนและในการด าเนินกิจการของบริษทัประจ าปีรวมทั้งดูแลการใช ้
       ทรัพยากรของบริษทั 
10. ก าหนดหลกัการและนโยบายค่าตอบแทนการท างานของผูบ้ริหารระดบัสูง 
11. จดัใหมี้การควบคุมและตรวจสอบภายในตลอดจนจดัท าระบบการควบคุมทางการเงินการด าเนินงานและ 
       การก ากบัดูแลการปฏิบติังานรวมทั้งควบคุมและบริหารความเส่ียง 
12. จดัใหมี้การรายงานขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไปท่ีส าคญัต่อผูถื้อหุน้อยา่งครบถว้นถูกตอ้งเพียงพอ 
       และยนืยนัการตรวจสอบรับรองขอ้มูลท่ีรายงาน 
 
อ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ 
1. จดัการงานและด าเนินงานของบริษทัตามนโยบายและอ านาจท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 
2. ก าหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแผนธุรกิจประจ าปีรวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย

และแผนยทุธ์ศาสตร์ระยะยาวใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
3. บริหารการปฏิบัติงานผ่านคณะจัดการให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนธุรกิจโดยสร้าง

ความสามารถการแข่งขนัและใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้ 
4. จดัสรรทรัพยากรและสรรหาบุคคลากรท่ีมีศกัยภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
5. ส่งเสริมและสร้างวฒันธรรมองคก์รใหเ้ขม้แขง็และสนบัสนุนวสิัยทศัน์และการเติบโตของธุรกิจ 

6. ติดตามการด าเนินงานของบริษทัอยา่งใกลชิ้ด  วดัผลการด าเนินการและรายงานถึงกิจการท่ีฝ่ายจดัการได้
กระท าไปแลว้ต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นระยะและทนัสถานการณ์ 

7. พิจารณากลัน่กรองและน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายและทิศทาง
ธุรกิจของบริษทัเร่ืองท่ีหากท าไปแลว้จะเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งส าคญัแก่กิจการของบริษทัและเร่ืองท่ี
ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

8. จดัท ารายละเอียดอ านาจด าเนินการภายในบริษทัเพื่อกระจายอ านาจให้พนกังานสามารถปฏิบติังานและ
ตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพมีความคล่องตวัโดยไม่เสียการควบคุม เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษทั
อนุมติั 

9. ท ารายงานสถานะการเงินและงบการเงินใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัทุกๆไตรมาส 
 
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษทัใหต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอและเช่ือถือได ้ 
2. ดูแลใหบ้ริษทัและฝ่ายจดัการด าเนินการใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมี  
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ประสิทธิภาพ  หากเห็นสมควรสามารถท่ีจะเชิญกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือเจ้าหน้าท่ีของบริษทัเขา้ร่วม
ประชุม และใหข้อ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งได ้

3. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั พร้อมก าหนดค่าตอบแทน 
4. ดูแลใหบ้ริษทัและฝ่ายจดัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
6.     จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั  ซ่ึงรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องมีความเห็นในเร่ืองต่างๆ ตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1.   คณะกรรมการมีหนา้ท่ีท าการสรรหา   และเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมส าหรับการด ารงต าแหน่ง

กรรมการ   ตามระเบียบปฏิบัติเร่ืองการคัดเลือกสรรหากรรมการบริษัท    และพิจารณาผลงาน  
คุณสมบติั   และความเหมาะสมของกรรมการท่ีพน้ต าแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อแต่งตั้ งเป็น
กรรมการบริษทั 

2.   คณะกรรมการมีหน้าท่ีเสนออตัราค่าตอบแทนและก าหนดเง่ือนไขในการว่าจ้าง และอตัราค่าจ้าง
ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการผูจ้ดัการ  และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัมอบหมาย 

3.   คณะกรรมการมีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่ออนุมติั  เก่ียวกบัอตัรา
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษทั  และกรรมการบริษทั  ตามระเบียบการพิจารณาผลตอบการ
ท างาน   เพื่อขอรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในภายหลงั 

4.   คณะกรรมการมีหน้าท่ีให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผูสื้บทอดต าแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร  กรรมการผูจ้ ัดการ   และทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง 
ผูบ้ริหาร    และต าแหน่งท่ีส าคญัท่ีประธานกรรมการบริหาร   หรือกรรมการผูจ้ดัการไดจ้ดัเตรียมไว ้

5.   คณะกรรมการ มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบเก่ียวกบักลยทุธ์ดงัต่อไปน้ี 
5.1 กลยทุธ์ดา้นทรัพยากรบุคคลส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 

         5.1.1 พิจารณาและให้ความเห็นต่อขอ้เสนอของประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ
ผูจ้ดัการ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั   เก่ียวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล
ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการท าธุรกิจของบริษทั 
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         5.1.2       สร้างความมัน่ใจว่าแผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  ผูบ้ริหาร และต าแหน่งท่ี
ส าคญั  มีรายช่ือผูท่ี้อยูใ่นเกณฑท่ี์จะไดรั้บการพิจารณา   และตรวจสอบให้แน่ใจวา่แผนการ
สืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และต าแหน่งท่ีส าคญั  ไดรั้บการทบทวนอยู่
เสมอโดยประธานกรรมการบริหาร  และกรรมการผูจ้ดัการ 

5.2 กลยทุธ์ดา้นการประเมินผลและผลประโยชน์ตอบแทนส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
5.2.1ทบทวนกลยทุธ์ในการใหผ้ลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษทัพื่อรับรอง 
5.2.2 ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนและเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อการจูงใจให้ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพของตน  รวมถึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย  และอุทิศตน
เพื่อพฒันาธุรกิจของบริษทัอยา่งเต็มสติปัญญาและความสามารถในการปฏิบติังานทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว  รวมถึงการพิจารณาใหถื้อหุน้ของบริษทัดว้ย 

5.2.3 ให้ค  าเสนอแนะแก่ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ ถึงหลกัการพิจารณา
เงินเดือน  สวสัดิการค่าตอบแทน  และผลประโยชน์ต่างๆ แก่ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 

5.2.4 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบันโยบายและรูปแบบของการ
ให้ผลประโยชน์ตอบแทนซ่ึงออกแบบไวส้ าหรับการจูงใจ  และรักษาไวซ่ึ้งพนกังานท่ีมี
ความสามารถ  มีคุณภาพ  และมีศกัยภาพ 

 
อ านาจหน้าทีข่องคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล 

1. ก าหนดนโยบายบรรษทัภิบาลใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. ทบทวนนโยบายบรรษทัภิบาลและการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายเป็นระยะ 
3. พิจารณาอนุมติัจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษทั 

 
อ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

1. จดัประชุมเพื่อประเมินความเส่ียงท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมี  
การทบทวนความเส่ียง อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

2. ก าหนดแผนการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจ 
3. ติดตามและรายงานผลการด าเนินการบริหารความเส่ียงใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

 
รายช่ือกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

นายวรัิช  ไพรัชพิบูลย ์(สามารถดูประวติัไดจ้ากเอกสารแนบ 1 ) 
รายช่ือกรรมการท่ีมีความรู้ทางดา้นการเงิน 
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 นายสมจิตต ์เศรษฐิน  นายเอกพล  พงศส์ถาพร และนายวรัิช  ไพรัชพิบูลย ์(สามารถดูประวติัไดจ้าก
เอกสารแนบ 1) 
 
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
ข้ันตอนในการพจิารณาคัดเลอืกและแต่งตั้งกรรมการ  กรรมการอสิระ และกรรมการผู้จัดการ 
1. คณะกรรมการบริษทัก าหนดคุณสมบติัของกรรมการ  กรรมการอิสระ และกรรมการผูจ้ดัการ 
2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าการกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ี            
      เหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไว ้เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
3.  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเลือกผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการ เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้    
      พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
4. คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผูท่ี้เหมาะสมเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 
คุณสมบัติกรรมการอสิระ 
1.  เป็นผูมี้คุณสมบติัของกรรมการตามท่ีก าหนดไว ้
2. เป็นกรรมการท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีแสดงความคิดเห็นโดยใชดุ้ลยพินิจของตนเองอยา่งเป็นอิสระและมี

จริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององคก์รเป็นหลกั โดยไม่ไดค้  านึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้รายยอ่ยหรือตนเอง  

3. เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ก าหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดี ดงัต่อไปน้ี 
3.1  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษทั บริษทัในเครือ 

บริษทัร่วม  หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (นับรวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตาม
กฎหมายหลกัทรัพย)์ 

3.2  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน
ประจ าหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อย
กวา่ 1 ปี  

3.3  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้งใน
ดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

3.4  ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแยง้  และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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3.5  เปิดเผยความสัมพนัธ์ใดๆ ท่ีอาจท าใหข้าดความเป็นอิสระ แก่คณะกรรมการบริษทั 
คุณสมบัติของกรรมการ 
1.  เป็นบุคคลท่ีไม่มีประวติัด่างพร้อย 
2. เป็นผูมี้วสิัยทศัน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจไดดี้ 
3. เป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกท่ีเหมาะสม 
4. เป็นผูมี้ทกัษะในการส่ือความอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. เป็นผูมี้แนวคิดทางธุรกิจและการตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ 
6. เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจดา้นการเงิน หรือการพาณิชยกรรมหรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์

เก่ียวกบัการบริหารธุรกิจ 
7. เป็นผูมี้ประสบการณ์เคยเป็นกรรมการของบริษทัหรือรัฐวสิาหกิจ 
คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ 
1. มีคุณธรรมและไม่มีประวติัด่างพร้อย 
2. ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นนกับริหารและจดัการสมยัใหม่โดยอาชีพ 
3. มีทกัษะและมีประสบการณ์ในการท างานหลากหลายหนา้ท่ีรวมทั้งธุรกิจต่างประเทศ 
4. มีความเป็นผูน้ าสูง วสิัยทศัน์กวา้ง มนุษยส์ัมพนัธ์ดี ส่ือสารกระจ่าง และบุคลิกเหมาะสม 
5. สามารถประสานความแตกต่างและความสามารถของพนกังานใหบ้รรลุเป้าหมายธุรกิจและสอดคลอ้งกบั

วฒันธรรมขององคก์ร 
6. มีทกัษะเร่ืองการตลาด การเงินและการบริหารบุคคล 
7. สามารถก ากบัดูแลและอ านวยการท างานของทั้งองคก์ร 
8. มองโอกาสธุรกิจไดดี้และแกปั้ญหาเป็นเยีย่ม 
หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาคัดเลอืกกรรมการ 
1. บุคคลตอ้งมีคุณสมบติัของกรรมการตรงตามท่ีก าหนดไว ้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความหลากหลายของความช านาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทางและ

ควบคุมการด าเนินงานของบริษทั 
วธีิปฏิบัติและหลกัเกณฑ์การเลอืกตั้งกรรมการในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
1. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหน่ึงต าแหน่ง 
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต าแหน่งนั้น ใหผู้ถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบั

จ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่ โดยถือวา่หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง 
3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต าแหน่ง  ผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการในต าแหน่งนั้น 

ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนเกีย่วข้องกบัคณะกรรมการ  
ขอ้ 16. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง  ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัราหน่ึงใน

สาม ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึง
ในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลาก
กนัวา่ผูใ้ดจะออก  ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง   
กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้
 

ขอ้ 17. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
  (1)   ตาย 
  (2)   ลาออก 

(3)   ขาดคุณสมบติั มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั    
 พ.ศ. 2535 

  (4)   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 20. 
(5)   ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
 

ขอ้ 18. กรรมการคนใดลาออกจากต าแหน่ง  ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั  การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลา
ออกถึงบริษทัฯ      

กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึงจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยกนัก็ได ้
 

ขอ้19.ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน  นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม  ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535  เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรมการ
จะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน  บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการแทนได ้เพียง
เท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน ไม่มีการก าหนดสัดส่วน 
 มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

ขอ้ 20. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้  อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่ง  ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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ขอ้ 21. กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้
 

การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั มีจ านวน 11 ท่านประกอบดว้ยผูมี้ความรู้และประสบการณ์หลากหลาย ซ่ึง
เป็นประโยชน์ต่อบริษทั  โดยประกอบดว้ย 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร                1 ท่าน                คิดเป็นร้อยละ  9 
             กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 10 ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 91 
             กรรมการอิสระ   4  ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 36 
 คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัของกรรมการอิสระเกินกวา่หน่ึงในสามและมี
จ านวนกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารมากกวา่ 1 ใน 2 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ 

จ านวนกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุม (Significant Shareholders) เป็น
สัดส่วนท่ียติุธรรมต่อผูถื้อหุน้รายอ่ืน 

ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์และข้อบังคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตาม
หลกัการก ากบัดูแลท่ีดี โดยกรรมการบริษทัมีวาระการด ารงต าแหน่ง ซ่ึงตามขอ้บงัคบัฯของบริษทัก าหนดไว้
วา่ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง (โปรดดูรายละเอียด
ในเร่ืองการสรรหากรรมการและกรรมการผู ้จ ัดการ ในข้อ 2 ประกอบ) นอกจากน้ีตั้ งแต่ปี  2546 
คณะกรรมการบริษทัไดเ้ร่ิมประเมินตนเอง (Self - Assessment) และประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ 
กรรมการแต่ละท่านให้ความสนใจต่อการพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะและมาตรฐานการปฏิบติั
หนา้ท่ีของกรรมการในการบริหารงานบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพและมีการก ากบัดูแลท่ีดี  

 (โปรดดูหวัขอ้การประเมินคณะกรรมการประกอบ) 
 

     การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
 ประธานกรรมการและกรรมการ 5 ท่าน รวมเป็น 6  ท่านเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 

กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีความสัมพนัธ์ใดๆกบัผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ และโครงสร้างคณะกรรมการมีกรรมการอิสระเกินกว่าหน่ึงในสาม และมีจ านวนกรรมการท่ีไม่ใช่
ผูบ้ริหารมากกว่า 1 ใน 2 ของจ านวนกรรมการทั้ งคณะ ก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการ
บริหารงานท่ีดี   นอกจากน้ีการแบ่งแยกหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและการบริหารงาน
ประจ าอย่างชดัเจน (โปรดดูรายละเอียดบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของ กรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการ
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บริษทัและคณะอนุกรรมการแต่ละคณะในหัวขอ้โครงสร้างการจดัการ) คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการหรือกรรมการ พร้อมทั้ง
พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร    

เพื่อให้กลไกติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอ านาจในการบริหารงานมีความถูกต้องโปร่งใส  
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการร่วมก าหนดขอบเขตในการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
(โปรดดูขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ) 

 
  กระบวนการก าหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยูใ่น
ระดบัเหมาะสมตามอุตสาหกรรม และไดข้ออนุมติัจากผูถื้อหุ้นแล้ว กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็น
กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มท่ีเหมาะสมตามปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน กรรมการผูจ้ดัการและ
พนกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบติังานของแต่ละคน ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บไดผ้่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความชดัเจนใน
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง ผูถื้อหุ้นไดพ้ิจารณานโยบายและหลกัการ
ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2549 ในวนัท่ี 
28 เมษายน 2549  

ในแต่ละปีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาว่าค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการเหมาะสมหรือไม่โดยเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกนัและขนาดธุรกิจในระดบั
เดียวกนั 
9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยใชห้ลกัเกณฑก์ารปฏิบติังานเหมือนกนั  ซ่ึง
เขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก ้ การบริหารงานในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมปฏิบติั 
ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทัพิจารณาส่งตวัแทนของบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมตามอตัราส่วนการลงทุน 

2. บริษทัยอ่ยรายงานผลการด าเนินงานและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุก
ไตรมาส  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 
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3. จดักิจกรรมร่วมกนัทั้งบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  เพื่อใหรั้บทราบแผนการด าเนินงานไปใน
แนวทางเดียวกนั 

4. การจดัท างบประมาณตอ้งน ามารวมกนั  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา
ร่วมกนัทั้งกลุ่มธุรกิจอาหาร 

5. การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาสโดยผา่นการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มีการโยกยา้ยหรือเล่ือนต าแหน่งภายในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโกไ้ดต้ลอดและอายกุารท างาน
นบัต่อเน่ือง 

9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
   บริษทัมีการก าหนดนโยบายและขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้ผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลไปใช้เพื่อประโยชน์

ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยเฉพาะในช่วง   1  เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
นโยบายดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยใช้ข้อมูลใดๆขององค์กรซ่ึงยงัไม่
เปิดเผยต่อสาธารณะ 

 ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัขององคก์รต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง 

 ก าหนดให้คณะผูบ้ริหารระดับสูง   5  คนแรก  คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการ
บริหารต้องรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษทัต่อส านักงานก .ล .ต  .ตามระเบียบข้อก าหนดอย่าง
เคร่งครัดและขอความร่วมมือคณะกรรมการบริษทัหา้มซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะหวา่งหลงัประชุมคณะกรรมการ
บริษทัและก่อนส่งขอ้มูลให้ตลาดหลกัทรัพยห์รือส านกังานก .ล .ต  . อยา่งไรก็ตามตั้งแต่ปี   2547  ทุกคร้ังท่ีมี
การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัตอ้งส่งรายงานซ้ือขายผ่านเลขานุการบริษทัจากเดิมท่ีรายงานดว้ยตนเอง 
เพื่อน าส่งส านกังานก .ล .ต  .ต่อไปนอกเหนือจากน้ีตอ้งรายงานการถือหุ้นของบริษทัของคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงในแต่ละไตรมาสเพื่อใหท้ราบความเคล่ือนไหวในการถือหุน้ของบริษทั  
มาตรการลงโทษ 
 มีการตกัเตือนหรือลงโทษทางวนิยัตามหลกัเกณฑก์ารบริหารงานบุคคลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญชี น า เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแต่ละปี  รวมถึงค่าสอบบญัชี เพื่อเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้  ทั้งน้ีรายช่ือผูส้อบบญัชีท่ีจะเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  จะตอ้งเป็นผูส้อบ
บญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
             ในปี 2558 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  ประกอบดว้ย 
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1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
บริษทัและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีรวมจ านวน 2,630,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
     งบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวม  จ านวน 1,200,000   บาท 
     งบการเงินของบริษทัยอ่ย 4  บริษทั  จ  านวน  1,430,000  บาท 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าบริการอ่ืน  จ  านวน  310,900  บาท 

9.7 การปฎบิัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอื่นๆ 
ในเร่ืองการบริหารความเส่ียง จากเดิมระยะเวลาในการทบทวนเร่ืองการบริหารความเส่ียงจะท าทุก 

6 เดือนปรับเปล่ียนเป็นทบทวนทุก 3 เดือน พร้อมให้ มีระบบเตือนภยั และทบทวนเป็นประจ าถึงขนาดของ
ความรุนแรงว่ามีการเปล่ียนแปลงมากข้ึนหรือน้อยลง รวมทั้งมาตรการท่ีใช้ในการแกไ้ขและป้องกนัว่ามี
ประสิทธิภาพหรือไม่ ระยะเวลาและความถ่ีในการทบทวนข้ึนอยูก่บัลกัษณะของรายการควรท าบ่อยแค่ไหน 
ซ่ึงไดน้ าไปปฏิบติัตั้งแต่ปี 2557 โดยมีการก าหนดสัญญาณเตือนภยัท่ีชดัเจนข้ึน ระบุความรุนแรงเป็นระดบั
พร้อมใช้สีประกอบ เช่นสีแดง แปลว่า รุนแรงมาก เป็นต้นซ่ึงนอกจากระบุระดับความรุนแรงแล้ว ยงั
ประเมินถึงโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบท่ีจะไดรั้บ และปลูกฝังให้เกิดการบริหารความเส่ียงในทุกระดบั
ของการปฏิบติังาน โดยมีการประชุมยอ่ยทุกวนัในระดบัหน่วยงาน ประชุมทุกเดือนในระดบัฝ่าย และระดบั
จดัการ และประชุมทุก 3 เดือน ในระดับคณะกรรมการบริหารความเส่ียง พร้อมกันน้ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบการควบคุมภายในตรวจสอบการบริหารความเส่ียงวา่สามารถปฏิบติัได้
จริงหรือไม่  มีความคืบหนา้ในการแกไ้ขในแต่ละประเด็นอยา่งไรบา้ง  ซ่ึงมีการพิจารณาทุกไตรมาส  ถา้มีส่ิง
ใดท่ีตอ้งปรับปรุงคณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

ในเร่ืองเลขานุการบริษัทไดก้ าหนดบุคคลท่ีเก่ียวเน่ืองและมีความรู้ความสามารถเฉพาะ พร้อมทั้งมี
ความเขา้ใจในเร่ืองกฎหมายต่างๆ รวมถึงหลกัเกณฑ์ ขอ้ก าหนด และหลกัปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นอยา่งดี ซ่ึงบริษทัไดแ้ต่งตั้ง
และส่งอบรมหลกัสูตรเลขานุการบริษทัแลว้ในปี2547 

ในเร่ืองการเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการ
ประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไวใ้น Website ของบริษทัก่อนจดัส่งเอกสาร และก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ย 
30 วนั โดยเร่ิมปฏิบติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2551 วนัท่ี 24 เมษายน 2551 เป็นตน้ไป 

 ในเร่ืองให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีโอกาสเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ  ในปี 2549 บริษทัได้
เร่ิมให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระโดยส่งหนงัสือถึงผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ให้แจง้ถึงผูถื้อหุ้นของบริษทั ใน Website ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อ
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หุ้นส่วนนอ้ยไดมี้โอกาสเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เขา้สมคัรเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระ
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระตามกระบวนการสรรหาของบริษทั เพื่อให้ทนัการคดัเลือกกรรมการแทน
กรรมการอิสระท่ีออกตามวาระ และตั้งแต่ปี 2551 เสนอผา่น Website ของบริษทัไดโ้ดยตรง  

 ในเร่ืองควรมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อส่ือสารกับคณะกรรมการ ในกรณีท่ีผูมี้ส่วน
ได้เสียมีประเด็นท่ีเป็นห่วงเก่ียวข้องกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน  ระบบควบคุมภายในท่ี
บกพร่อง หรือการท าผดิกฎหมายและผดิจรรยาบรรณ ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อส่ือสารกบัคณะกรรมการ
ตรวจาอบ ไดโ้ดยตรงตาม ช่ือ ต าแหน่ง ท่ีอยู ่ และ อีเมล์ ของกรรมการตรวจสอบทุกท่านตามรายละเอียดใน 
Website ของบริษทั 

 ในเร่ืองควรก าหนดนโยบายในการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน ซ่ึงได้ปฏิบติัแล้วใน        
ปี 2549 

 ในเร่ืองให้จัดท ารายงานความเห็นจากการท าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยให้รายงานประจ าปี  
ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่รายงานประจ าปี 2548 

 ในเ ร่ืองประธานกรรมการ ก าหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดยอ่ยตั้งแต่ปี 2546   และประธานกรรมการไม่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเร่ิมในปี 
2550 

 ในเร่ืองจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการ ในกรณีท่ีบริษทัไม่ได้มีการประชุม
กรรมการบริษทัทุกเดือน บริษทัจดัท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน โดย
ไดเ้ร่ิมจดัท าตั้งแต่ปี 2550 และปรับปรุงการรายงานใหม่ในปี 2552 

 ในเ ร่ืองหลักการและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้ จัดการและผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดร่้างหลกัการและนโยบายให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา
และน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัแลว้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2549 คณะกรรมการสรรหาฯได้
พิจารณาการปรับค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับเพื่อให้สอดคล้องการด าเนินธุรกิจของบริษทัและ
เป็นไปแนวทางเดียวกนักบักลุ่มธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั 

 ในเร่ืองแผนสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานเป็นประจ าถึงแผนสืบ
ทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง  จดัท าและรายงานโครงการส าหรับพฒันาผูบ้ริหาร
เป็นประจ าทุกปีโดยไดเ้ร่ิมท าตั้งแต่ปี 2548 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2558 มีการประเมินตนเองเร่ืองการปฏิบติัตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามหัวขอ้จ านวน 99 ขอ้ย่อย ในแบบฟอร์มของฝ่ายพฒันาธรรมภิบาลเพื่อตลาดทุน  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2556 โดยคณะกรรมการมีการประเมินล่วงหน้าก่อนการ
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ประชุม และมติจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัโดยขอ้ท่ีกรรมการเห็น
วา่ยงัไม่ไดป้ฏิบติัหรือไม่แน่ใจในความสมบูรณ์ของการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

  ในเร่ืองประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระ ยงัไม่ไดป้ฏิบติัดว้ยความไม่พร้อมของผูถื้อหุ้นใหญ่ท่ี
จะปรับปรุงและกรรมการอิสระไม่ประสงคท่ี์จะรับต าแหน่ง 

  ในเร่ืองคณะกรรมการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการชัดเจน  ยงัไม่ได้ก าหนดวาระท่ี
กรรมการจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุด  เน่ืองจากเกรงวา่จะหาผูท่ี้เหมาะสมมาเป็นกรรมการไม่ได ้
ถึงแมข้ณะน้ี IOD ไดจ้ดัท าท าเนียบของ Chartered director ข้ึน แต่มีผูผ้า่นเกณฑน์อ้ยมาก  

  ในเร่ืองคณะกรรมการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการชุดย่อยชัดเจน ยงัไม่ไดป้ฏิบติั 
เหตุผลเดียวกนักบัก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 

  ในเร่ืองคณะกรรมการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการให้
เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจ  มีนโยบายก าหนดให้กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 บริษทั  แต่ไม่ไดก้  าหนดการเป็นกรรมการในบริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียน 
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมชุดย่อย  

รายช่ือกรรมการ(จ านวน
คร้ังที่ เ ข้า ร่วมประชุม/
จ านวนคร้ังทีป่ระชุม) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
ส ร ร ห า แ ล ะ
ก า ห น ด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริษัท 

ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร
ประชุมผู้ถือหุ้น 

น.ส.ลกัษณำ ทรัพย์สำคร   6/6 1/1 
นำงอนุรัตน์  เทยีมทนั   6/6 1/1 
นำยวรัิช  ไพรัชพบูิลย์ 4/4  6/6 1/1 
นำยสุรเชษฐ์  ทรัพย์สำคร  1/1 6/6 1/1 
นำยสมจติต์  เศรษฐิน   6/6 1/1 
นำยชลติ  ลมิปนะเวช   6/6                0/1 
น.ส.รวมสิน  ทรัพย์สำคร   5/6 0/1 
นำยสิทธิลำภ  ทรัพย์สำคร   5/6 1/1 
นำยไพศำล  พงษ์ประยรู 4/4 1/1 6/6 1/1 
นำงลออ  เชำวนเมธำ 1/1  1/1 1/1 
นำงอัจฉรำ  ปรีชำ 3/3  1/1  6/6   1/1 
นำยเอกพล  พงศ์สถำพร   6/6 1/1 



 

 

77 

         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททปิโก้ฟูดส์จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2558 
254625462546252252542546 

นางลออ เชาวนเมธา ครบวาระเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เดือนเมษายน  2558  และ                   
นางอจัฉรา  ปรีชา  เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่พฤษภาคม 2558 

 
การประเมินคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน)  ไดจ้ดัใหมี้การประเมินคณะกรรมการ ดงัต่อไปน้ี 
 กรรมการแต่ละท่านประเมินตนเองและประเมินคณะกรรมการ  ตามแบบฟอร์มของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนในการท าหน้าท่ีในคณะกรรมการ  และ
คณะกรรมการบรรษทัภิบาล  
 คณะกรรมการประเมินบทบาทและประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง  โดยการอภิปราย
ทบทวนหวัขอ้วาระการประชุมท่ีผา่นมา  และผลงานท่ีส าคญั   เช่น  ผลการด าเนินงานในรอบปีเทียบกบัแผน
ธุรกิจ   ประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง   การก าหนดยุทธศาสตร์   การอนุมติัแผนธุรกิจ  การ
พิจารณาการลงทุนท่ีส าคัญ  เป็นต้น  ส่วนท่ีคณะกรรมการยงัปฏิบัติไม่ได้คือ ประธานกรรมการเป็น
กรรมการอิสระ  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระเกินกวา่คร่ึงหน่ึงของคณะกรรมการ   
 กรรมการประเมินประธานกรรมการ  ดว้ยการอภิปรายกรรมการช่ืนชมประธานกรรมการวา่ปฏิบติั
หน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมท าให้บรรยากาศในการประชุมดีมาก ด ารงความเป็นกลางและเปิดโอกาสให้
กรรมการทุกท่านแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่จ  ากดัเวลาในการประชุมแต่ละวาระ  ท าให้กรรมการมี
ความรู้สึกวา่มีคุณค่าท่ีท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินตนเอง  ท าหน้าท่ีครบถว้นตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ปฎิบติัตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯและส านักงานกลต. ได้ประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชีภายนอกและผู ้
ตรวจสอบบญัชีภายใน  บางคร้ังได้แยกประชุมกับผูต้รวจสอบทั้ งสองฝ่ายเป็นเอกเทศประชุมร่วมกับ
กรรมการโดยไม่มีผูบ้ริหารพร้อมไดน้ าผลการประชุมแจง้ให้ผูบ้ริหารปรับปรุงแกไ้ขท าหนา้ท่ีสอบทานงบ
การเงินและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ระเมินตนเอง  ผลการท างานเป็นไปตามนโยบาย
ท่ีก าหนดไวเ้ป็นอยา่งดี   
 กรรมการผู ้จ ัดการประเมินตนเอง  และถูกประเมินโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  และประธานกรรมการ  โดยพิจารณาผลการปฏิบติัหน้าท่ี  อาทิเช่น    ผลการด าเนินงานของ
บริษทั  การวดัผลการด าเนินงานระดบัองคก์ร  (Business Performance Scorecard)   การตั้งเป้าหมายในการ
ท างานรายบุคคล (Smart Goal)   การบรรลุเป้าหมายธุรกิจ งบประมาณ แผนงาน เป็นตน้ 
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 คณะกรรมการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ท างานครบถว้นมีประสิทธิภาพมาก  
ท าให้บริษัททราบถึงความเส่ียงได้ครบถ้วน  พร้อมทั้ งแนะน าให้ปฏิบัติตามหลักการท่ีถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมการประเมินคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่าสามารถแนะน าส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั  เช่น การบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์ การให้ความเห็นเก่ียวกบัโครงสร้างเงินเดือน  
เป็นตน้ 

 ในการประเมินคณะกรรมการไม่พบส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงท่ีมีนยัส าคญั 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ คณะกรรมการไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ เขา้ใจบทบาทและ
หนา้ท่ีของตนเอง  เขา้ใจธุรกิจและสถานการณ์ของบริษทั เป็นอย่างดี     และกรรมการแต่ละท่านอุทิศเวลา
ท าหนา้ท่ีอยา่งมีส่วนร่วมต่อผลงานของคณะกรรมการ 

ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลทั้งรายงานทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปให้
มีความถูกตอ้ง ทนัเวลาและโปร่งใส ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานข้ึน
เฉพาะมีผูรั้บผิดชอบคือ Corporate  Planning Manager นายอดิศกัด์ิ  บวัประเสริฐ ท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบั
ผูล้งทุน ซ่ึงผู ้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ท่ีโทร 02-273-6807 หรือท่ี Website : 
www.tipco.netหรือท่ี e-mail address :  Ardisak@tipco.net ผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัได้ทาง 
Website ซ่ึงไดแ้ยกหวัขอ้นกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor)ไวโ้ดยเฉพาะ 

 
10.ความรับผดิชอบต่อสังคม 
            บริษทั ด าเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และดว้ยความตระหนกัดี
ว่าเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน จึงมุ่งมัน่ในการแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมโดยท าหน้าท่ี
เป็นพลเมืองดีท่ีอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ และได้ปลูกฝังแนวความคิดดงักล่าวให้กับ
พนกังานทุกระดบัชั้นในทุกบริษทั ซ่ึงไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูจ้ดัการ และเจา้หนา้ท่ี
ระดบับงัคบับญัชา พนกังาน และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืนๆ ให้ถือปฏิบติัเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั ตลอดจน
จดัท าเอกสารนโยบายและหลกัการดา้นความรับผิดชอบของบริษทั เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียใชเ้ป็นแนวทางใน
การปฏิบติัในทุกกรณีอยา่งสม ่าเสมอและจริงจงั จนกล่าวไดว้า่   การด าเนินธุรกิจและการปฏิบติังานอยา่งมี
ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมนั้นเป็นหลกัประจ าใจของผูมี้ส่วนได้เสียทุกคนในกลุ่มธุรกิจ
อาหารทิปโกต้ามนโยบาย “ทปิโก้ พฒันาธุรกจิควบคู่กบัส่ิงแวดล้อมและสังคม” 
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 นอกจากน้ี เพื่อให้การบริหารงานและการด าเนินงานดา้นส่ิงแวด ลอ้มและสังคมของบริษทัเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าวบริษทัจึงไดแ้ต่งตั้งคณะท างานเพื่อส่ิงแวดลอ้มและ
สังคม ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนฝ่ายบริหารดา้นการสนบัสนุนและส่งเสริม ส่ิงแวดลอ้มและสังคม หวัหน้า
คณะท างาน  คณะท างานและเลขานุการ ประจ าโรงงานแต่ละแห่งและส านกังานใหญ่ โดยก าหนดหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบ ดงัน้ี 
 
1. น าเสนอเพื่อพิจารณาให้การสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมส าหรับหน่วยงานราชการ    

และ ชุมชนในแต่ละพื้นท่ีท่ีสังกดั 
2. ประสานงานและด าเนินกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั 
3. ดูแล สอดส่อง และน าเสนอกิจกรรมเพื่อให้การจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของโรงงานเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนด กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. เป็นศูนยก์ลางการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมผา่น 

ส่ือทอ้งถ่ิน 
5. จัดท าแผนกิจกรรมประจ าปี และเสนองบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการสนับสนุนด้าน

ส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
6. กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีด้านส่ิงแวดลอ้มและสังคมของบริษทัตามท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

 ทั้งน้ีให้คณะท างานเพื่อส่ิงแวดล้อมและสังคม มีการจดัประชุมเพื่อการวางแผน ด าเนินกิจกรรม 
ติดตามงาน และรายงานผลการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมใหฝ่้ายบริหารทราบอยา่งสม ่าเสมอ  
โดยก าหนดแผนกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 
1.กิจกรรมดา้นสังคม 

 สนบัสนุนทุนการศึกษาใหก้บัโรงเรียนในชุมชน 

 สนบัสนุนทุนการศึกษาใหก้บับุตรเกษตรกรท่ีส่งวตัถุดิบ 

 ออกหน่วยชุมชนสัมพนัธ์ร่วมกบัชุมชนใกลเ้คียงและหน่วยงานราชการ เช่น ออกหน่วยดูแลสุขภาพ

ผูสู้งอายรุ่วมกบัโรงพยาบาลในชุมชน   

 สนบัสนุนงบประมาณตามปีงบประมาณของบริษทัเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม 
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2.กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 สนบัสนุนกิจกรรมดา้นการอนุรักษพ์นัธ์สัตวน์ ้าร่วมกบัประมงจงัหวดั 

3.กิจกรรมดา้นศาสนา  
 เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมเพื่อส่งเสริมให้พนกังานมีจิตส านึกในเร่ืองการ
อาสา การท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

 

          ในปี 2558 บริษทัไดรั้บรางวลั  CSR-DIW Continuous Award 2558 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ซ่ึงไดรั้บติดต่อกนัเป็นปีท่ี 6 และยงัไดจ้ดัท ารายงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสถาบนั
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นวา่บริษทัมีการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม
อยา่งต่อเน่ืองตลอดมา 
 
               จากนโยบายของบริษทัท่ีได้ก าหนดแนวทางการปฏิบติังานให้อยู่บนพื้นฐานของความซ่ือสัตย ์
โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตวัท่ีขดัแยง้กบัประโยชน์ของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
อนัรวมถึงการเก็บรักษาความลับท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผูมี้ส่วนได้เสีย จึงได้ก าหนดให้มี
ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน/ทุจริต คือ 
 

 เปิดโอกาสใหแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระท าความผดิกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ตามท่ีอยู ่

เบอร์โทรศพัท ์เปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  

 ออกพบปะชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น 

 สานเสวนาร่วมกบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชนและชุมชน 

 จดัใหมี้กระบวนการด าเนินการหลงัจากมีผูแ้จง้ขอ้ร้องเรียน โดยใหมี้การตรวจสอบขอ้มูลและมีการ

รายงานต่อคณะกรรมการ 

   ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของชุมชน Community Satisfaction Level 
(CSL)   ซ่ึงบริษทัด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองนั้นผลการส ารวจในปี 2558 ไดรั้บความพึงพอใจโดยเฉล่ีย 4.41
คะแนน สูงกวา่ปีท่ีแลว้ 4.35 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5.00  โรงงานประจวบคีรีขนัธ์ ได้ 4.52 คะแนน  สูงกวา่
ปีก่อนท่ีได ้4.51 คะแนน  โรงงานเชียงใหม่ได ้4.37 คะแนน สูงกวา่ปีก่อนท่ีได ้4.15 คะแนน และโรงงานวงั
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น้อยได ้4.37 คะแนน สูงกว่าปีก่อนท่ีได ้4.24 คะแนน ทั้งน้ีบริษทัได้มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน า
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ของชุมชนไปด าเนินการปรับปรุงและแกไ้ขต่อไป 

              และเพื่อใหก้ารรับรู้และตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้การปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง   
บริษทัไดน้ าไปก าหนดเป็นกรอบใหญ่ในการด าเนินธุรกิจ บริษทัไดมี้การจดัท าวสิัยทศัน์ และ ค่านิยมร่วม  
ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
“เป็นบริษัทที่ขับเคลือ่นช้ีน าตลาดเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่แก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกจิ”                                                           
(ผูมี้ส่วนร่วมทางธุรกิจ :  พนกังาน ผูบ้ริโภค คู่คา้ทางธุรกิจ ผูร่้วมทุน สังคม ) 
 

ค่านิยมร่วม (Core Values) ก าหนด  5 ขอ้ ตามตวัยอ่วา่ TIPCO มีความหมายดงัน้ี 
T มาจากค าวา่ Teamwork (เป้าหมายเดียวกนั)  
I  มาจากค าวา่ Innovation (สร้างสรรคส่ิ์งใหม่)  
P มาจากค าวา่ Passion      (ดว้ยใจเตม็ร้อย) 
C มาจากค าวา่ Commitment (ไม่ถอยมุ่งมัน่) และ 
O มาจากค าวา่ Openness  (ส่ือสารจริงใจ)  

 

โดยยงัคงเนน้ถึงความสัมพนัธ์ของวสิัยทศัน์และค่านิยมร่วมของบริษทัเพื่อผลกัดนัใหเ้กิดการเติบโต
อย่างย ัง่ยืน ในเร่ืองค่านิยมร่วมได้กล่าวถึงความมุ่งมัน่ท่ีมอบให้กบัลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงลูกคา้ทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกหน่วยงานของบริษทั โดยให้ทุกหน่วยงานของบริษทัตระหนักถึงจิตและวิญญาณในการ
ใหบ้ริการและเสนอสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคและผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ท่ีก่อให้เกิดวฒันธรรมในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ซ่ึงในปี 2558 ผลคะแนนจากการส่งแบบประเมินความ
พึงพอใจจากลูกคา้กลุ่มต่างๆ (Customer Satisfaction Index) ไดรั้บการตอบรับในระดบัพอใชถึ้งดีมาก โดย
เฉล่ียอยูท่ี่ 95.8%    

 
บริษทัยงัได้ตระหนักถึงความส าคญัของพนักงานซ่ึงเป็นกลไกส าคญั  ในการผลกัดนัให้เกิดการ

เติบโตอยา่งต่อเน่ือง บริษทัไดมี้การจดัท าการส ารวจความคิดเห็นของพนกังาน Employee Opinion Survey 
(EOS) ท่ีมีต่อองคก์รในเร่ืองภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง สวสัดิการ การบริหารงานและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   ใน
ปี 2558 ผลส ารวจได ้3.99 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5.00  ต ่ากวา่ปีก่อนท่ีได ้4.08 คะแนน   

   
นอกจากน้ีบริษทัยงัไดส่้งแบบส ารวจความพึงพอใจของคู่คา้ (Supplier) ไดร้ะดบัความพึงพอใจ

เฉล่ีย 4.65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนสูงกวา่ปีก่อนท่ีได ้4.60 คะแนน โดยบริษทัไดน้ าความ
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คิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุงโดยก าหนดบุคคลท่ีรับผดิชอบและระยะเวลาในการด าเนินการท่ีแน่นอน พร้อมกบั
มีการประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อให้เป็นบริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลท่ีดีและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่ง
เท่าเทียมกนั 

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

 
ปี 2558 บริษัทได้ด าเนินกจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆดังนี้ 
ด้านสังคม 

 สนบัสนุนกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2558 โดยไดม้อบน ้ าผลไม ้น ้ าชาทีพลสั และผลิตภณัฑ์
ต่างๆ ใหก้บัโรงเรียนและหน่วยงานราชการ ในเขต อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรีอยธุยา 

 สนบัสนุนกิจกรรมงานวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2558 โดยมอบน ้าแร่ออราใหก้บัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโป่งแยง ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

 สนบัสนุนผลิตภณัฑน์ ้าผลไม ้จุดบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต ์ประจ าปี 2558  
 สนบัสนุนผลิตภณัฑน์ ้าผลไมทิ้ปโกแ้ละน ้าแร่ออร่า ในกิจกรรมวิง่มาราธอน SUPER SPORT 10 

Miles International Run 2015  
 สนับสนุนกิจกรรมวนัแรงงานแห่งชาติ2558 ส านักงานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั

เชียงใหม่ 
 สนบัสนุนผลิตภณัฑ์น ้ าผลไมทิ้ปโก ้ ให้แก่ ส านกังานจดัหารายได ้สภากาชาดไทย เพื่อสนบัสนุน

กิจกรรมคอนเสิรตก์าชาดการกุศล 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

 สนบัสนุนน ้าแร่ออรา ใหก้บัโครงการบวชป่าศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงทุ่งเรา บา้นบวกจัน่ หมู่ 7  
ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และ กิจกรรมบวชป่า ณ ตน้น ้า หว้ยน ้าอุ่น บา้นโป่งแยงใน ต.โป่ง
แยง อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  

 สนับสนุนน ้ าแร่ออรา ให้กับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง          
หนองหอย ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่และ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม   ปลูกป่า
ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

 สนบัสนุนน ้าแร่ออรา โครงการแกไ้ขปัญหาคลองแม่ข่า อ.เมือง จ.เชียงใหม ่
ด้านการศึกษา 

 สนบัสนุนขา้วสารใหก้บัโรงเรียนบา้นบึง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
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 สนบัสนุนผลิตภณัฑน์ ้าผลไมทิ้ปโก ้ ใหแ้ก่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมการแข่งขนัคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดบัชาติ  

   จดักิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรพนกังาน ประจ าปี 2558 โดยมีการมอบทุนการศึกษาใหก้บับุตร
ของพนกังานบริษทัฯ ในระดบัชั้นต่างๆ รวมเป็นเงิน  557,000 บาท 

 
ด้านศิลปวฒันธรรมและศาสนา 

   สนบัสนุนร่วมกิจกรรมทอดผา้ป่าสามคัคีกบัโรงเรียนบา้นบึง เพื่อน าเงินท่ีไดซ้ื้ออุปกรณ์การเรียน  
 สนบัสนุนน ้าแร่ออรา และ ถวายเทียนพรรษา "วนัเขา้พรรษา" ส านกัสงฆโ์ป่งแยงพฒันา ต.โป่งแยง 

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
      ทั้งน้ี กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ได้สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เช่น      
การออกเยีย่มเยยีนชุมชน การส่งพนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัองคก์ร หน่วยงานราชการ โรงเรียน      
วดั ฯลฯ 

 
การเปิดเผยเกีย่วกบัการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 
 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาส่งเสริมให้บริษทัเขา้ร่วมแสดงเจตจ านงปฏิบติัตามหลักการต่อตา้น
คอรัปชัน่ในประเทศไทย (Anti –Corruption Collective Action in Thailand)ในปี 2553 ร่วมกบัสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ สมาคมธนาคารไทย  และส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. บริษทัมีนโยบายในการด าเนินการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยไดจ้ดัท าแนวทางการปฏิบติั เป็น     

ลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั ซ่ึงไดผ้า่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
2.  คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไดแ้สดงเจตนารมณ์         

เขา้ร่วมกบัโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัไดร่้วมให ้  
สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามค าประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้าน        
การทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ  

3.  คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่เป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นเวบ็ไซด์ของบริษทั 
เพื่อใหพ้นกังานทุกคนถือปฏิบติัในแนวทางเดียวกนัอยา่งเคร่งครัด  ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและ
เป็นธรรม สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 
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4.  ในปี 2558 บริษทัตั้งคณะท างานโดยประกอบดว้ยผูรั้บผิดชอบทุกฝ่ายมาร่วมท างานเพื่อน าเสนอขอการ
รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) ให้ไดภ้ายในปี 
2559 

                นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การด าเนินการเพื่อป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
ดงัน้ี 

(1) บริษทัไดส่ื้อสารไปทั้งระดบักรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน โดยก าหนดใหก้ารด าเนินการทุก
กระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือ ถา้เกิดขอ้ผิดผลาดในกระบวนการด าเนินงาน 
เน่ืองจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตอ้งรับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิง่เตน้ใหพ้น้ผดิ 

(2)  บริษทัจดัให้มีระเบียบการแจง้เบาะแส  หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระท า
ทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ และมีมาตรการคุม้ครองให้กบัผูร้ายงาน  ทั้งน้ี รายละเอียดของนโยบายและการ
ด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการมีส่วน เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทั (เวบ็ไซตบ์ริษทั) ภายใตห้วัขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 
 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
11.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

               คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกด้านทั้ งด้านการเ งิน                  
การปฏิบติังานการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและการบริหารความเส่ียง
และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการบริหารงาน การดูแลทรัพยสิ์น 
รวมถึงผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกท่าน บริษทัมีการก าหนดอ านาจด าเนินการในการอนุมติั
และก าหนดความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานเป็นล าดบัขั้น มีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการพฒันาพนกังานระดบัผูจ้ดัการและผูมี้ศกัยภาพให้ผา่นหลกัสูตร Internal Quality 
Audit ISO 9001 : 2000 ท าให้สามารถตรวจสอบการปฏิบติังานขา้มสายงาน มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
แยกเป็นอิสระ ตั้ งแต่ปี 2547 ได้จ้างบริษทัภายนอกท าการตรวจสอบภายในให้ซ่ึงจะร่วมกันพิจารณา
แผนงานตรวจสอบภายในและรายงานตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ    
  นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทั  มอบอ านาจหนา้ท่ีและความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน  เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมในการคดัเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถเขา้มาบริหารงาน
ในฐานะกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงพิจารณาผลตอบแทนท่ีให้แก่กรรมการ และพนักงาน
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตามผลงาน และยงัไดจ้ดัตั้งคณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาล เพื่อก าหนดนโยบาย
บรรษทัภิบาล จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและมีการทบทวนนโยบายและการประเมินผลการปฏิบติั
ตามนโยบายเป็นระยะๆ มีการสร้างวฒันธรรมการก ากบัดูแล เน่ืองจากบริษทัมีความเช่ือเร่ืองการบริหารงาน
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ดว้ยคุณภาพและคุณธรรม ดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซ่ึงจะเป็นส่วนช่วยผลกัดนัให้บริษทัมีการ
เติบโตอยา่งย ัง่ยนืได ้ 
 11.2 ระบบการควบคุมภายใน 

  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2558  เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยมี
กรรมการอิสระ 3 ท่าน  เขา้ร่วมประชุมดว้ย  คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั โดยการอนุมติัแบบประเมินท่ีฝ่ายบริหารจดัท าและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

  ในด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน บริษทัมีการก าหนดอ านาจด าเนินการ ขั้นตอนการปฏิบติัของ
ผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ มีระบบงบประมาณและการพิจารณาความเป็นไปไดข้องโครงการ
ลงทุนก่อนลงทุนในทรัพยสิ์น มีระบบการติดตามหากผลการด าเนินงานแตกต่างจากงบประมาณ และยงัมี
การแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนัเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยมีระบบ
รายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผดิชอบ 

  ในด้านการตรวจสอบภายใน บริษทัจา้งบริษทัภายนอกปฏิบติังานตรวจสอบภายในเพื่อให้มัน่ใจวา่
การปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินส าคญัของบริษทัไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด รวมถึง
ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  และเพื่อให้บริษทัภายนอกดงักล่าวมี
ความเป็นอิสระ สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเต็มท่ี   คณะกรรมการจึงก าหนดให้บริษทัท่ี
รับหน้าท่ีตรวจสอบภายในดงักล่าวรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก าหนดขอบเขตในการตรวจสอบร่วมกนักบัคณะกรรมการตรวจสอบอีกดว้ย 
   ในด้านการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อท า
หน้าท่ีก าหนดขอบเขตและนโยบายในการบริหารความเส่ียง รวมทั้งมีการจดัประชุมร่วมกบัผูจ้ดัการฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดและประเมินความเส่ียงของกิจการทุก 3 เดือน และก าหนดให้มีการประชุมย่อยทุกวนั
ในระดบัหน่วยงาน และประชุมทุกเดือนในระดบัฝ่ายจดัการและคณะกรรมการบริหาร  พร้อมทั้งก าหนด
มาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียงท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของบริษทั   มีการก าหนดสัญญาณเตือนภยั  
มีการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  และมีการจดัท ารายงานบริหารความเส่ียง
ซ่ึงสามารถตรวจสอบได ้ ตั้งแต่ปี 2547   คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้ผูต้รวจสอบภายในติดตามการ
บริหารความเส่ียงวา่ผูบ้ริหารไดท้  าตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ หรือถา้ไดท้  าแลว้จะลดความเส่ียงไดจ้ริงหรือไม่ 
และใหน้ าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 
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 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน  
 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงทางธุรกิจของบริษทัและ

การก ากบัดูแลกิจการโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจและสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลต่อความ
โปร่งใสและงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยประจ าปี 2558 ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน
ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชีของบริษทัไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานถูกตอ้ง ครบถว้น 
เช่ือถือได ้สมเหตุสมผล ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม
และถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ดงัท่ีผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัไวแ้ลว้ในรายงานของผูส้อบบญัชี 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน  
3 ท่าน โดยนายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพศาล พงษ์ประยูร และ                           
นางอจัฉรา  ปรีชา  เป็นกรรมการตรวจสอบ     คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซ่ึงสอดคล้องกับข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูต้รวจสอบภายใน 
อยา่งเป็นทางการจ านวน 4 คร้ัง และไดร่้วมปรึกษาหารือกบัผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชีภายนอกและฝ่าย
บริหารหลายคร้ัง ซ่ึงมีสาระส าคญัสรุปผลการปฏิบติังานไดด้งัต่อไปน้ี 

 
1.ร่วมก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปี เพื่อทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

กบั บริษทั ออดิต แอนด ์แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทั นอกจากน้ี
ยงัเนน้ถึงการบริหารความเส่ียงของธุรกิจซ่ึงไดม้อบหมายใหผู้ต้รวจสอบภายในท าการทบทวนทุกไตรมาส  

2.ไดส้อบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินประจ าไตรมาสและประจ าปีร่วมกบัผูส้อบบญัชี
ภายนอก ว่าได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่ ของ สภาวิชาชีพ และกระทรวง
พาณิชย ์ปฎิบติังานตรวจสอบ  เพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั  

3.ไดส้อบทานการท ารายการระหว่างบริษทักบับุคคลและนิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เห็นว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของบริษทัในราคาท่ีสมเหตุสมผลและไดมี้การเปรียบเทียบราคา
กบัผูข้ายรายอ่ืนๆทุกคร้ัง 

4.ไดส้อบทานให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและไม่พบขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัท่ี
อาจก่อให้เกิดผลกระทบท่ีมีสาระส าคญั และเน้นย  ้าให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และ
ระบบการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 
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นอกจากนั้น พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี 2559 รวมทั้งส่งเสริมและ
ผลกัดนัใหก้ารปฏิบติังานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

5.ติดตามโครงการลงทุนของบริษทั โดยสอบถามความคืบหน้าและรับฟังรายงานจากฝ่ายจดัการ
เป็นระยะ ๆ 

6.สอบทานการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดความถูกตอ้งและโปร่งใส   
แก่ผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เก่ียวข้องทุกฝ่าย พบว่าบริษทัฯได้ปฏิบัติครบถ้วน ถูกต้องตามข้อก าหนดและตาม
กฎหมาย 

7.พิจารณาเสนอแต่งตั้งเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีตามเวลาท่ีเหมาะสม  และ เสนอค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ส าหรับปี 2558 ไดพ้ิจารณาแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีจากบริษทับญัชีกิจ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  

   โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนการด าเนินงานหลกัของบริษทัฯและได้พิจารณา
ร่วมกบัผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ ผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความพอใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในปัจจุบันมีความเพียงพอ และมีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง มีระบบการก ากบัดูแลกิจการและการบริหารความเส่ียงท่ีดี รวมทั้งกระบวนการการจดัท างบการเงิน
ของบริษทั  มีระบบการควบคุมอย่างเหมาะสมเพียงพอ และงบการเงินของบริษทัฯไดจ้ดัท าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน เช่ือถือได ้นอกจากน้ียงัพิจารณาเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีตามเวลาท่ีเหมาะสม และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานกฏหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบปฏิบติัต่างๆอย่างสม ่าเสมอ
รวมทั้งไดมี้การประเมินเพื่อให้มัน่ใจว่า บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ 
อยา่งถูกตอ้ง 

                                                                                                  
                        

                                                                                               (นายวรัิช  ไพรัชพิบูลย)์ 
                 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                   วนัท่ี  17  กุมภาพนัธ์ 2559 

11.3 การตรวจสอบภายใน 
                ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 3/2547 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2547 ได้แต่งตั้ง    
บริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ  ากดั (AMC)ให้ปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของ
บริษทัตั้งแต่วนัท่ี 9 สิงหาคม 2547 ซ่ึงบริษทัออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั ไดม้อบหมาย
ให้นางพิไล  เป่ียมพงศ์สานต์ต าแหน่งผูต้รวจสอบภายใน เป็นผูรั้บผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีผู ้
ตรวจสอบภายในของบริษทัคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบริษทัออดิต แอนด์ แมเนจ



 

 

88 

         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททปิโก้ฟูดส์จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2558 
254625462546252252542546 

เมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั และนางพิไล  เป่ียมพงศส์านตแ์ลว้เห็นวา่มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติั
หนา้ท่ีดงักล่าวเน่ืองจากมีความเป็น อิสระและมีประสบการณ์ในปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน เคยเขา้
รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นตรวจสอบภายในไดแ้ก่ Certified Public Account 
an (Thailand)– (CPA No.2336)และ Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors – 
(CIA No.30861)โดยบริษทัยงัได้ให้ฝ่ายจดัการเพื่อท าหน้าท่ีประสานงานกับผูต้รวจสอบท่ีว่าจ้างจาก
ภายนอกดว้ย 
                ทั้งน้ีการพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งถอดถอนโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษทัจะตอ้งผา่นการอนุมติัหรือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
1.รายละเอยีดหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
               คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ง นายพิจารณ์  สลกัเพชร ให้ปฎิบติัหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้งานก ากบัดูแล
การปฏิบติังานมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางการก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัให้
เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบขอ้บงัคบันโยบายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้งเช่น
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต.  ส านกังานคณะกรรมการคปภ. ส านกังานกกพ.
หรือหน่วยงานทางการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัได้อนุมติั
นโยบายด้านการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบผูบ้ริหารระดบัสูงฝ่ายงานหรือหน่วยงานและพนกังานตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตาม
กฎหมายรวมถึงมีการส่ือสารกบัพนักงานได้ตระหนกัว่าพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบใน
การศึกษาและท าความเขา้ใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในงานท่ีรับผิดชอบและปฏิบติัให้
ถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามกฎเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัด(ประวติัตามเอกสารแนบ 1  ในแบบ 56-1) 
 
2.รายละเอยีดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
              คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งบริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซัลแตนท์ จ  ากดัให้ปฏิบติั
หนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ซ่ึงบริษทัออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท ์คอนซัลแตนท์ จ  ากดั ไดม้อบหมาย
ให้นางพิไล  เป่ียมพงศ์สานต์ต าแหน่งผูต้รวจสอบภายใน เป็นผู ้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีผู ้
ตรวจสอบภายในของบริษทั( ประวติัตามเอกสารแนบ 3 ในแบบ 56-1) 
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 12.รายการระหว่างกนั 
         รายการบญัชีระหวา่งบริษทั  ทิปโกฟู้ดส์  (จ  ากดั    ) มหาชน  และบริษทัยอ่ยท่ีมี  กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ในปี  2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
       ลกัษณะรายการ บริษัท / ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

           (ล้านบาท) 
    นโยบายการคดิราคา 
 

1.   รายไดอ่ื้นๆ บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์                 0.20 ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
   ราคาท่ีท ากบับุคคลภายนอก 

             รวม               0.20  
2.    รับบริการและอ่ืนๆ บจ.  ถนอมวงศบ์ริการ                 6.30  ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
 บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์                 1.05    ราคาท่ีท ากบับุคคลภายนอก 
 บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ                 0.56  
 บจ. รวมทรัพยสิ์น                 0.09  
 บจ. ทิปโก ้ ทาวเวอร์                 8.99  

              รวม             16.99  
 รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทั  ทิปโก ้เอฟแอนดบี์  จ ากดั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

       ลกัษณะรายการ บริษัท / ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

           (ล้านบาท) 
    นโยบายการคดิราคา 
 

1.    ขายสินคา้ บจ.สยามคอนเทนเนอร์ฯ                0.19 ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
 บจ.เรยโ์คลแอสฟัลท ์                0.03 ราคาท่ีท ากบับุคคลภายนอก 
 บจ.  ถนอมวงศบ์ริการ                1.61  
 บมจ.  ทิปโกแ้อสฟัลท ์                1.76  
 บจ.  รัตนะจิตต ์                0.50  
 บจ.  ไทยบิทูเมน                 0.07  
 บจ. ไทยสเลอร่ีซีล                0.03  
 บจ. ทิปโก ้มารีไทม ์                0.02  
 บจ. ทิปโก ้ ทาวเวอร์                0.03  

           รวม              4.24  
2.    รับบริการและอ่ืนๆ บมจ.  ทิปโกแ้อสฟัลท ์                 0.37 ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
 บจ.  ถนอมวงศบ์ริการ                 3.81 ราคาท่ีท ากบับุคคลภายนอก 
 บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ                  0.27  
 บจ. รวมทรัพยสิ์น                 7.53   
 บจ. ทิปโก ้ทาวเวอร์                 3.80   

             รวม            15.78  
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 รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทั  ทิปโก ้ รีเทล  จ ากดั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

       ลกัษณะรายการ บริษัท / ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

           (ล้านบาท) 
    นโยบายการคดิราคา 
 

1.    รับบริการและอ่ืนๆ บจ.  ถนอมวงศบ์ริการ                  0.41 ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
 บมจ.  ทิปโกแ้อสฟัลท ์                  0.10 ราคาท่ีท ากบับุคคลภายนอก 
 บจ. รวมทรัพยสิ์น                  6.53  
 บจ. ทิปโก ้ ทาวเวอร์                  0.96  

               รวม                8.00  
 
รายการค่าบริการและอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นค่าเช่าอาคารทิปโก ้ กบับริษทั  ถนอมวงศบ์ริการ  จ  ากดัและบริษทั 

ทิปโก ้ทาวเวอร์  เป็นค่าใช้จ่ายของบริษทัฯ  บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ  ากดั และบริษทั ทิปโก ้ รีเทล จ ากดั 
จ านวนเงิน 10.07 ล้านบาท 4.45 ล้านบาท และ 1.00 ล้านบาท ตามล าดับ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาอย่างละเอียด  โดยได้เปรียบเทียบค่าเช่าและส่ิงอ านวยความสะดวก  (Facility) กบัตึกต่างๆระดบั
เดียวกนัในกรุงเทพฯและมีความเห็นวา่อตัราค่าเช่ามีความเหมาะสมแลว้  และไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทั
ซ่ึงพิจารณาอนุมติัโดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดอ้อกเสียง 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนระหว่างบริษัท  บริษัทย่อยกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน เป็นรายการ
ด าเนินการทางธุรกิจตามปกติ  และไดผ้า่นการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหลงัจากไดผ้่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบก่อนแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมติัท่ีเหมาะสมตามระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของบริษทัทุกประการรวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการจดัซ้ือปกติซ่ึงตอ้งมีการเปรียบเทียบราคากบั
ผูข้ายรายอ่ืน  และราคาท่ีซ้ือขายกนัเป็นราคาตามราคาตลาด 

 
มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 รายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนและอาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคตจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัหลงัจากผา่นการตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงเป็นไปตามขั้นตอนการ
อนุมติัท่ีเหมาะสมตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกระบวนการจดัซ้ือซ่ึงตอ้งมีการเปรียบเทียบราคา
และคดัเลือกผูข้ายทุกคร้ัง รวมทั้งมีการประเมินผลผูข้ายเพื่อจดัอนัดบัอีกดว้ย โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียงด
ออกเสียงในการอนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าว  
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นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
รายการระหวา่งกนัของบริษทัท่ีเกิดข้ึนและอาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต  จะเป็นรายการท่ีด าเนินการ

ทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหวา่ง บริษทั บริษทัยอ่ย 
กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี บริษทั จะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีของบริษทั  หรือผูเ้ช่ียวชาญ
อิสระ  พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา  และความสมเหตุสมผลของการท า
รายการด้วยพร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการดงักล่าว  พร้อมทั้งเหตุผลในการท ารายการต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปี  นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยง  และ
การไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทั  หรือบริษทัย่อย  ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดย
สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  ทั้งน้ี  หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษทั  หรือ
บริษทัยอ่ยเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง มีส่วนไดส่้วนเสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต 
บริษทัจะไดใ้ห้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็น  และความเหมาะสมของ
รายการนั้น  ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญ  ในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจ
เกิดข้ึน  บริษทัจะได้ให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับรายการ
ระหวา่งกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี  
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินการ 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคญั 
ตารางสรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 2556-2558 

 

(หน่วย: พนับาท)

2558 % 2557 % 2556 % 2558 % 2557 % 2556 %

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 76,355.55       1.1% 41,657.23        0.8% 36,913.99        0.6% 39,155.49       1.5% 18,045.19        0.7% 15,495.93        0.5%
เงินลงทุนชัว่คราว 3,800.86         0.1% 3,737.50          0.1% 673.67             0.0% -                   0.0% -                    0.0% -                    0.0%

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 874,654.04     13.0% 485,733.41     8.8% 759,646.69     12.3% 259,835.46     9.8% 144,715.77      5.3% 197,442.41      6.2%

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.0% -                    0.0% -                    0.0% -                   0.0% 33,500.00        1.2% 51,000.00        1.6%

สินคา้คงเหลือ 808,683.82     12.0% 935,936.52     17.0% 1,340,461.26  21.8% 304,986.74     11.5% 352,607.85      12.8% 771,018.68      24.1%

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 68.77               0.0% -                    0.0% -                    0.0% -                   0.0% -                    0.0% -                    0.0%

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 20,811.14       0.3% 13,178.20        0.2% 20,531.78        0.3% 7,268.31          0.3% 3,771.05           0.1% 11,677.61        0.4%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,784,374.17 26.6% 1,480,242.85  26.8% 2,158,227.38  35.0% 611,246.00     23.1% 552,639.86      20.1% 1,046,634.63   32.7%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินลงทุนเผ่ือขาย 0.0% -                    0.0% 720.28             0.0% -                   0.0% -                    0.0% 720.28              0.0%

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,466,355.21 36.7% 1,431,925.24  25.9% 1,274,972.94  20.7% 644,929.74     24.3% 647,109.74      23.6% 647,109.74      20.2%

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   0.0% -                    0.0% -                    0.0% 465,336.90     17.6% 465,336.90      16.9% 465,336.90      14.5%

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 1,016.00         0.0% 1,016.00          0.0% 4,000.00          0.1% -                   0.0% -                    0.0% -                    0.0%

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 7,269.56         0.1% 18,284.06        0.3% 11,014.50        0.2% 7,269.56          0.3% 18,284.06        0.7% 11,014.50        0.3%

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,284,168.11 34.0% 2,418,612.56  43.8% 2,623,497.23  42.6% 819,733.85     30.9% 962,650.39      35.0% 975,005.75      30.5%

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 46,411.92       0.7% 39,319.72        0.7% 37,787.74        0.6% 35,654.91       1.3% 33,057.91        1.2% 33,413.97        1.0%

เงินมดัจ าและเงินประกนั 12,068.99       0.2% 11,938.60        0.2% 11,949.57        0.2% 3,140.57          0.1% 2,328.97           0.1% 2,328.97           0.1%

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ 106,684.27     1.6% 115,572.46     2.1% 33,563.54        0.5% 56,052.79       2.1% 62,473.02        2.3% 17,942.05        0.6%

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 6,595.48         0.1% 4,552.83          0.1% 2,998.82          0.0% 5,749.37          0.2% 3,789.75           0.1% 1,570.63           0.0%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,930,569.54 73.4% 4,041,221.47  73.2% 4,000,504.61  65.0% 2,037,867.69  76.9% 2,195,030.74   79.9% 2,154,442.79   67.3%

รวมสินทรัพย์ 6,714,943.71 100.0% 5,521,464.31  100.0% 6,158,731.98  100.0% 2,649,113.69  100.0% 2,747,670.60   100.0% 3,201,077.42   100.0%

งบแสดงฐานะทางการเงิน

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สินทรัพย์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน 2558 % 2557 % 2556 % 2558 % 2557 % 2556 %

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 1,320,288.28 19.7% 1,467,108.98  26.6% 1,734,754.08  28.2% 620,058.74     23.4% 990,000.00      36.0% 939,754.08      29.4%

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 720,540.42     10.7% 494,381.63     9.0% 814,286.61     13.2% 222,357.92     8.4% 124,679.67      4.5% 194,056.79      6.1%

หน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 94,513.98       1.4% 182,351.80     3.3% 490,090.02     8.0% 13,882.00       0.5% 80,922.73        2.9% 281,621.80      8.8%

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 3,044.17         0.0% 8,251.15          0.1% 3,419.08          0.1% -                   0.0% -                    0.0% -                    0.0%

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า -                   0.0% 202.98             0.0% 11,873.27        0.2% -                   0.0% 156.44              0.0% 7,017.23           0.2%

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 19,507.43       0.3% 17,653.16        0.3% 16,642.25        0.3% 4,072.27          0.2% 3,867.50           0.1% 4,766.00           0.1%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,157,894.28 32.1% 2,169,949.70  39.3% 3,071,065.31  49.9% 860,370.92     32.5% 1,199,626.33   43.7% 1,427,215.89   44.6%

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 

หน้ีสินระยะยาว 517,181.98     7.7% 551,932.00     10.0% 234,283.80     3.8% 116,550.00     4.4% 71,932.00        2.6% 152,854.73      4.8%

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื -                   0.0% 2,434.75          0.0% 3,718.11          0.1% -                   0.0% 2,434.75           0.1% 3,718.11           0.1%

ประมาณการตน้ทนุการร้ือถอน 2,406.00         0.0% 2,391.50          0.0% 2,660.00          0.0% -                   0.0% -                    0.0% -                    0.0%

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 56,682.39       0.8% 39,778.76        0.7% 39,028.21        0.6% 37,125.09       1.4% 23,358.76        0.9% 31,503.83        1.0%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 576,270.36     8.6% 596,537.01     10.8% 279,690.11     4.5% 153,675.09     5.8% 97,725.51        3.6% 188,076.67      5.9%

รวมหนีสิ้น 2,734,164.64 40.7% 2,766,486.71  50.1% 3,350,755.42  54.4% 1,014,046.01  38.3% 1,297,351.84   47.2% 1,615,292.56   50.5%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุจดทะเบียน

 หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 500,000.00     7.4% 500,000.00     9.1% 500,000.00     8.1% 500,000.00     18.9% 500,000.00      18.2% 500,000.00      15.6%

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้

หุ้นสามญั 482,579,640 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท

          เรียกช าระเตม็มลูคา่แลว้ 482,579.64     7.2% 482,579.64     8.7% 482,579.64     7.8% 482,579.64     18.2% 482,579.64      17.6% 482,579.64      15.1%

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย

ของบริษทัร่วมท่ีซ้ือในราคาต ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชี 1,494.47         0.0% 1,510.35          0.0% 1,517.57          0.0%

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม

โดยไมไ่ดสู้ญเสียอ านาจควบคุมของบริษทัร่วม (73,900.86) (1.1%) (74,686.16) (1.4%) 3,139.51          0.1%

ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม18,078.26       0.3% 9,305.76          0.2% 5,656.44          0.1%

ก าไรสะสม

จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 50,000.00       0.7% 50,000.00        0.9% 50,000.00        0.8% 50,000.00       1.9% 50,000.00        1.8% 50,000.00        1.6%

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,081,058.34 45.9% 1,892,590.34  34.3% 1,821,062.83  29.6% 1,102,488.04  41.6% 919,521.01      33.5% 1,055,583.75   33.0%

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 6,109.52         0.1% (31,213.68) (0.6%) (16,609.14) (0.3%) -                   0.0% (1,781.90) (0.1%) (2,378.53) (0.1%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 3,565,419.36 53.1% 2,330,086.25  42.2% 2,347,346.86  38.1% 1,635,067.68  61.7% 1,450,318.75   52.8% 1,585,784.86   49.5%

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 415,359.71     6.2% 424,891.35     7.7% 460,629.70     7.5% -                   0.0% -                    0.0% -                    0.0%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,980,779.07 59.3% 2,754,977.60  49.9% 2,807,976.56  45.6% 1,635,067.68  61.7% 1,450,318.75   52.8% 1,585,784.86   49.5%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,714,943.71 100.0% 5,521,464.31  100.0% 6,158,731.98  100.0% 2,649,113.69  100.0% 2,747,670.60   100.0% 3,201,077.42   100.0%

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย: พนับาท)                                                                                                                                                   หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททปิโก้ฟูดส์จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2558 
254625462546252252542546 

 

(หน่วย :พนับาท)

2558 % 2557 % 2556 % 2558 % 2557 % 2556 %

รายได้จากการขายและการใหบ้ริการ 5,337,909    100.0% 5,507,795   100.0% 5,588,199   100.0% 2,266,844   100.0% 2,113,300    100.0% 2,268,038     100.0%

ตน้ทุนขายและบริการ 3,635,920    68.1% 3,735,894   67.8% 4,030,334   72.1% 2,108,564   93.0% 2,009,079    95.1% 2,162,186     95.3%

ก าไรขั้นต้น 1,701,989    31.9% 1,771,902   32.2% 1,557,866   27.9% 158,280      7.0% 104,222       4.9% 105,853        4.7%

รายได้อ่ืน 252,499       4.7% 250,539      4.5% 305,612      5.5% 365,881      16.1% 97,527         4.6% 186,697        8.2%

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,954,489    36.6% 2,022,441   36.7% 1,863,478   33.3% 524,161      23.1% 201,748       9.5% 292,550        12.9%

ค่าใช้จ่ายในการขาย (1,430,458) (26.8%) (1,490,145) (27.1%) (1,373,626) (24.6%) (87,298) (3.9%) (75,081) (3.6%) (160,451) (7.1%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (489,103) (9.2%) (518,108) (9.4%) (450,421) (8.1%) (211,600) (9.3%) (215,078) (10.2%) (146,291) (6.5%)

ด้อยค่าเคร่ืองจกัร (1,341) 0.0% (229,273) (4.2%) -              0.0% (1,341) (0.1%) (37,629) (1.8%) -               0.0%

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 33,587         0.6% (215,085) (3.9%) 39,430        0.7% 223,922      9.9% (126,039) (6.0%) (14,192) (0.6%)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,216,173    22.8% 283,450      5.1% 202,496      3.6% -              0.0% -               0.0 -               0.0%

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,249,760    23.4% 68,365        1.2% 241,926      4.3% 223,922      9.9% (126,039) (6.0%) (14,192) (0.6%)

ตน้ทุนทางการเงิน (59,019) (1.1%) (83,415) (1.5%) (89,358) (1.6%) (34,981) (1.5%) (50,891) (2.4%) (55,338) (2.4%)

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,190,742    22.3% (15,050) (0.3%) 152,568      2.7% 188,942      8.3% (176,930) (8.4%) (69,531) (3.1%)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (11,805) (0.2%) 68,777        1.2% (5,182) (0.1%) (5,975) (0.3%) 43,918         0.0 (6,615) (0.3%)

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 1,178,936    22.1% 53,727        1.0% 147,386      2.6% 182,967      8.1% (133,013) (6.3%) (76,146) (3.4%)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื 2,227           0.0% 1,264          0.0% (7,222) (0.1%) 2,227          0.1% 1,264           0.1% (7,222) (0.3%)

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 0.0% -             0.0% (1,523) (0.0%) 0.0% -               0.0% -               0.0%

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -               0.0% (9,808) (0.2%) -              0.0% 0.0% (3,813) (0.2%) -               0.0%

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 35,614         0.7% (15,052) (0.3%) 30,722        0.5% 0.0% -               0.0% -               0.0%

ผลกระทบของภาษีเงินได้ (518) 0.0% 1,272          0.0% 2,538          0.0% (445) 0.0% 510              0.0% 2,598            0.1%

37,323         0.7% (22,325) (0.4%) 24,515        0.4% 1,782          0.1% (2,039) (0.1%) (4,623) (0.2%)

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 0 0.0% (518) (0.0%) (5,770) (0.1%) 0 0.0% (518) (0.0%) (5,770) (0.3%)

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 104 0.0% 104

0 0.0% (414) (0.0%) (5,770) (0.1%) 0 0.0% (414) (0.0%) (5,770) (0.3%)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี 37,323 0.7% (22,739) (0.4%) 18,744 0.3% 1,782 0.1% (2,453) (0.1%) (10,394) (0.5%)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,216,260 22.8% 30,988 0.6% 166,131 3.0% 184,749 8.2% (135,466) (6.4%) (86,539) (3.8%)

การแบ่งปันก าไร 

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,188,468 22.3% 77,693 1.4% 114,415 2.0% 182,967 8.1% (133,013) (6.3%) (76,146) (3.4%)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (9,532) (0.2%) (23,965) (0.4%) 32,971 0.6% 0.0% 0 0.0% 0.0%

1,178,936 22.1% 53,727 1.0% 147,386 2.6% 182,967 8.1% (133,013) (6.3%) (76,146) (3.4%)

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,225,791 23.0% 56,923 1.0% 133,159 2.4% 184,749 8.2% (135,466) (6.4%) (86,539) (3.8%)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (9,532) (0.2%) (25,934) (0.5%) 32,971 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

1,216,260 22.8% 30,989 0.6% 166,131 3.0% 184,749 8.2% (135,466) (6.4%) (86,539) (3.8%)

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2.46             0.16            0.24            0.38            (0.28) (0.16)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ทิปโก้ฟดูส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททปิโก้ฟูดส์จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2558 
254625462546252252542546 

 

(หน่วย : พนับาท)

2558 2557 2556 2558 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 1,190,741.55    (15,050.07) 152,568.26       188,941.78            (176,930.34) (69,530.58)

ปรับกระทบก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับสุทธิ

                  -จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 232,371.66       250,991.74       236,540.47       123,636.02            135,366.05       118,464.21    

ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหนา้ -ตดับญัชี -                    -                    156.18              -                        -                    -                 

หน้ีสงสยัจะสูญโอนกลบั 388.62              -                        

ขาดทุนจากสินคา้เส่ือมสภาพ (โอนกลบั) (30,971.61) 39,888.62         (45,807.88) (33,066.23) 38,521.84         (26,415.72)

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 559.77 (7,210.02) 7,972.62           559.77                   (7,210.02) 7,972.62        

(ก าไร)ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (337.65) (12,146.59) 21,640.13         (222.97) (7,154.13) 13,115.57      

ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                    (1,523.24) -                        -                    (705.93)

(ก าไร)จากการขายเงินลงทุนเผ่ือขาย -                    (4,770.43) (10,067.85) -                        (4,770.43) (10,067.85)

(ก าไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (7,671.25) -                    (10,313.75)

(ก าไร)ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพยสิ์นถาวร (68,676.79) 2,751.17           (728.13) (48,486.68) (513.48) (1,929.52)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 1,340.66           229,272.68       1,340.66                37,628.71         -                 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 20,312.70         8,184.79           5,824.56           17,021.12              5,284.91           4,201.43        

เงินปันผลรับ -                    -                    (222,004.00) (46,917.16) (37,113.17)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,216,173.25) (283,450.21) (202,495.71) -                        0 0

รายได้ดอกเบ้ียรับ (65.57) (94.66) (99.75) (725.42) (1,549.24) (1,532.12)

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจ่าย 59,018.77         85,957.01         88,771.67         34,980.51              50,891.33         55,159.82      

180,448.99       294,712.66       252,751.32       51,660.82              22,648.03         51,618.76      

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของเงินทุนด าเนินงาน

สินทรัพย ์(เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (391,948.89) 275,209.19       21,471.88         (122,065.25) 58,673.80         47,995.33      

สินคา้คงเหลือ 156,547.56       370,865.36       63,643.11         79,760.71              386,474.17       107,476.62    

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,712.15           2,108.94           795.76              772.52                   73.63                1,735.38        

เงินมดัจ าและเงินประกนั (130.39) (1,688.55) (1,267.06) (841.60) -                    (182.10)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 488.04              919.75              892.97              269.25                   269.25              269.25           

หน้ีสินเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 113,970.67       (338,296.82) (84,448.45) 97,094.70              (68,815.71) (80,991.81)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 76,038.68         2,450.47           1,221.06           (1,045.49) (656.60) (3,915.30)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (3,409.07) (17,242.51) (1,153.11) (3,254.79) (17,242.51) (637.79)

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 134,717.72       589,038.49       253,907.48       102,350.86            381,424.06       123,368.33    

จ่ายดอกเบ้ีย (60,251.67) (87,388.82) (92,807.58) (35,714.55) (52,328.50) (56,606.72)

รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ -                    2,255.54           -                    -                        2,255.54           -                 

จ่ายภาษีเงินได้ (14,846.33) (6,874.52) (8,920.96) (1,474.41) (2,086.83) (2,488.37)

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 59,619.71         497,030.69       152,178.95       65,161.90              329,264.27       64,273.24      

บริษทั ทิปโก้ฟดูส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททปิโก้ฟูดส์จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2558 
254625462546252252542546 

 
 

(หน่วย : พนับาท)

2558 2557 2556 2558 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (63.36) (79.83) (278.48) -                        -                    -                 

จ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    -                    33,500.00              17,500.00         (19,500.00)

ขายเงินลงทุนเผ่ือขาย 12,493.75         4,972.92           10,211.15         12,493.75              4,972.92           10,211.15      

ขายทรัพยสิ์นถาวร 87,290.94         3,469.74           6,156.41           63,569.92              2,064.92           2,267.25        

ขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 48,734.37         48,734.37              

ซ้ือทรัพยสิ์นถาวร (114,867.38) (270,092.02) (194,618.26) (27,897.06) (168,166.06) (112,297.18)

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,167.23) (214.40) (4,610.11) (4,051.04) (170.90) (4,225.21)

รับเงินปันผล 222,004.00       37,113.17         37,113.17         222,004.00            46,917.16         37,113.17      

รับดอกเบ้ีย 65.57                94.66                99.75                725.42                   1,549.24           1,532.12        

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 249,490.67       (224,735.76) (145,926.37) 349,079.35            (95,332.71) (84,898.72)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,820.69) (2,645.10) 2,855.55           58.74                     (4,754.08) 4,754.08        

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (162,724.62) (265,000.00) 375,000.00       (370,000.00) 55,000.00         185,000.00    

จ่ายช าระเจ้าหน้ีค่าเคร่ืองจกัรระยะยาว -                    (5,863.58) (9,260.02) -                        -                    -                 

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (4,609.93) (4,687.98) (5,188.04) (3,702.73) (3,621.80) (3,263.77)

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 129,500.00       500,000.00       -                    129,500.00            -                    -                 

จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาว (234,769.23) (479,538.46) (379,538.46) (149,000.00) (278,000.00) (178,000.00)

จ่ายเงินปันผลใหส่้วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                    (9,804.00) -                    -                    -                 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (274,424.47) (267,539.12) (16,130.96) (393,143.99) (231,375.88) 8,490.31        

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12.41                (12.56) 93.20                13.04                     (6.43) 75.40             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ - สุทธิ 34,698.32         4,743.24           (9,785.19) 21,110.30              2,549.26           12,059.78-      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 41,657.23         36,913.99         46,699.18         18,045.19              15,495.93         27,555.71      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กนัยายน 76,355.55         41,657.23         36,913.99         39,155.49              18,045.19         15,495.93      

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มใิช่เงินสด

เจ้าหน้ีการคา้ 35,723.96         32,395.95         -                    4,056.31                379.10              -                 

เจ้าหน้ีค่าทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน 12,430.51         2,148.80           -                    3,745.73                57.20                -                 

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -                    -                    3,268.83           -                        -                    3,268.83        

บริษทั ทิปโก้ฟดูส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    2558 2557 2556 2558 2557 2556 

สภาพคล่อง               

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.8 0.7 0.7 0.7 0.5 0.7 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.1 0.3 0.1 0.1 0.3 0.1 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 6.6 13.9 9.4 9.1 16.6 13.0 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 55 26 39 40 22 28 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 4.5 4.0 3.0 6.9 5.7 2.8 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 81 91 121 53 64 130 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 12.3 13.6 10.9 14.9 24.7 16.2 
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 30 27 34 25 15 23 

CASH  CYCLE (วนั) 107 91 127 69 71 136 

ความสามารถในการท าก าไร               

ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น                      (%) 33.3% 3.3% 4.9% 11.2% (9.2%) (4.8%) 
อตัราส่วนก าไรขั้นตน้    (%) 31.9% 32.2% 27.9% 7.0% 4.9% 4.7% 
อตัราก าไรสุทธิ    (%) 22.3% 1.4% 2.0% 8.1% (6.3%) (3.4%) 
ประสิทธิภาพ               

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์    (%) 17.7% 1.4% 1.9% 6.9% (4.8%) (2.4%) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร    (%) 51.0% 3.2% 4.3% 21.4% (13.4%) (7.5%) 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.8 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 

นโยบายการเงิน               
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้                   (เท่า) 0.7 1.0 1.2 0.6 0.9 1.0 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 21.2 0.8 2.7 6.4 -2.5 -0.3 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระ                
ผกูพนั ( CASH  BASIS) (เท่า) 0.7 1.2 0.7 0.7 1.3 0.8 

อตัราการจ่ายเงินปันผล    (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
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14. ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 

 ปี 2558 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 5,337.91 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน

หน้า 169.89 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 3.08 โดยก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนให้บริษทัร่วม

เพิ่มข้ึนเป็น 33.59 ลา้นบาท จากขาดทุน 215.09 ลา้นบาทในปีก่อนหน้า เพิ่มข้ึน 248.67 ลา้นบาท หรือ

เพิ่มข้ึนร้อยละ 115.62 ในขณะท่ีก าไรสุทธิในส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่เติบโตข้ึนเป็น 1,188.47 ลา้นบาท 

เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้า 1,110.78 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 1,429.70 ส่งผลให้ในปีน้ีก าไรต่อหุ้นปรับ

สูงข้ึนเป็น 2.46 บาทต่อหุน้ จาก 0.16 บาทต่อหุน้ในปีท่ีผา่นมา 

การวเิคราะห์รายได ้

การวเิคราะห์รายไดจ้ากการขายและบริการ 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจ 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ จ าแนกตามส่วน

งานธุรกจิ (พนับาท) 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 อตัราการเตบิโต (%) 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 2558/2557 2557/2556 

ผลิตภณัฑจ์ากพืช ผกั และ
ผลไม ้

   
1,905,505.28  35.7% 

   
1,888,390.83  34.3% 

   
2,080,061.55  37.2% 0.91% (9.21)% 

เคร่ืองด่ืม 
   
3,684,521.10  69.0% 

   
3,845,834.02  69.8% 

   
3,787,655.68  67.8% (4.19)% 1.54% 

อ่ืนๆ 
      
149,660.13  2.8% 

      
117,241.60  2.1% 

      
146,576.75  2.6% 27.65% (20.01)% 

รายการตดับญัชี 
    
(401,777.02)  (7.5)% 

     
(343,671.04)  (6.2)% 

    
(426,094.53)  (7.6)% 16.91% (19.34)% 

รวม 
   
5,337,909.49  100.0% 

   
5,507,795.42  100.0% 

   
5,588,199.45  100.0% (3.08)% (1.44)% 

 

สัดส่วนรายไดจ้  าแนกตามส่วนงานธุรกิจ 

           ในปี 2558 ร้อยละ 69.0 (ก่อนหกัรายการตดับญัชี) ของรายไดบ้ริษทัฯมาจากธุรกิจเคร่ืองด่ืม น ้ าผลไม้

และน ้ าผกัตราทิปโก ้น ้ าแร่ออรา และเคร่ืองด่ืมชาอูหลง Tea+  โดยมีรายไดเ้ปรียบเทียบกบัปี 2557 ลดลง
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ประมาณ ร้อยละ 4.19 เน่ืองจาก ตลาดเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมโดยรวมหดตวัลง ในส่วนของรายไดจ้าก

ผลิตภณัฑ์จากพืช ผกั และผลไมมี้สัดส่วนร้อยละ 35.7 (ก่อนหักรายการตดับญัชี) โดยผลิตภณัฑ์หลกัคือ 

สับปะรดบรรจุกระป๋อง อโลเวล่าบรรจุกระป๋อง น ้ ามะพร้าวบรรจุกระป๋อง สับปะรดสดหอมสุวรรณ  ซ่ึงใน

ปีน้ีมียอดรายไดเ้พิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 จากการปรับราคาขายสูงข้ึนตามสภาวะตน้ทุนวตัถุดิบ 

และ ปัจจยับวกจากเงินบาทอ่อนค่า 

 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์                                 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ จ าแนกตามส่วน
งานภูมิศาสตร์ (พนับาท) 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 อตัราการเตบิโต (%) 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 2558/2557 2557/2556 

ต่างประเทศ 
   
2,201,607.13  41.24% 

   
2,000,544.70  36.32% 

      
2,167,391.34  38.79% 10.05% (7.70)% 

ในประเทศ 
   
3,538,079.38  66.28% 

   
3,850,921.76  69.92% 

      
3,846,902.64  68.84% (8.12)% 0.10% 

รายการตดับญัชี 
  
(401,777.02)  (7.53)% 

    
(343,671.04)  (6.24)% 

       
426,094.53  (7.62)% 16.91% (19.34)% 

รวม 
   
5,337,909.49  100.00% 

   
5,507,795.42  100.00% 

      
5,588,199.45  100.00% (3.08)% (1.44)% 

 

สัดส่วนรายได้จ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 

             บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายในต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.05 โดยเป็นผลจากธุรกิจผลไมแ้ปรรูป

ท่ีมียอดขายเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตามจากสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัในประเทศ เป็นผลให้รายได้ในประเทศ

ลดลงร้อยละ 8.12 

ค าอธิบายสถานการณ์รายได้ตามประเภทธุรกจิ 

1. ธุรกจิผลไม้แปรรูป 

              แมใ้นปีท่ีผา่นมาจะยงัคงเผชิญกบัสภาวะราคาสับปะรดอนัเป็นวตัถุดิบหลกัไดป้รับตวัสูงข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง ปริมาณผลผลิตสับปะรดท่ีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด ส่งผลให้ผลด าเนินงานของบริษทั

มีความผันผวนตามสถานการณ์ของผลผลิตและราคาว ัตถุดิบ บริษัทได้ตระหนักถึงการพัฒนาขีด

ความสามารถในการแข่งขนัและการสร้างความย ัง่ยืนให้กบัอุตสาหกรรมสับปะรดของไทย จึงได้ริเร่ิม

ปรับปรุงและเพิ่มรูปแบบโครงการเกษตรแบบพนัธสัญญา (Contract Farming) ให้มีกระบวนการความ
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ร่วมมือระหว่างบริษทั และ ชาวไร่ ท่ีย ัง่ยืนมากข้ึน มุ่งเนน้การเพิ่มผลผลิต ระบบการเพาะปลูกท่ีให้ผลผลิต

ตามเป้าหมาย ระยะเวลาการเก็บเก่ียว และ การควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐานท่ีบริษทัพฒันาและก าหนดข้ึน 

โดยในปัจจุบนัมีชาวไร่เป็นสมาชิกในโครงการต่างๆ กวา่ 800 ราย นอกจากน้ี จากการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ใน

การบริหารธุรกิจ ส่งผลให้ในปี 2558 ท่ีผา่นมา บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการเพิ่มข้ึน 153.54 

ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.3 

2. ธุรกจิการเกษตร 

             บริษทัประกอบธุรกิจเพาะปลูก และจ าหน่ายสับปะรดสดท่ีปรับปรุงพฒันาสายพนัธ์ุข้ึนเองของ

บริษทั ภายใตต้ราสัญลกัษณ์ “หอมสุวรรณ” โดยในปี 2558 ท่ีผา่นมา สับปะรดหอมสุวรรณ ไดก้ารตอบรับ

เป็นอยา่งดี มีการจดัวางจ าหน่ายใน ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นน าทัว่ไป เป็นผลให้รายไดจ้ากการขายสับปะรดหอม

สุวรรณในปีท่ีผ่านมาเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.81 บริษทัไดเ้ร่ิมวางแผนขยายพื้นท่ีในการเพาะปลูกสับปะรดหอม

สุวรรณใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของตลาดท่ีเพิ่มมากข้ึนในอีก 5 ชา้งหนา้  

3. ธุรกจิสารสกดั 

             บริษทัด าเนินธุรกิจรับจา้งผลิตสารสกดั จากวตัถุดิบท่ีต่อเน่ืองจากธุรกิจผลไมแ้ปรรูปและธุรกิจ

การเกษตรเป็นหลกั รวมถึงการวิจยัพฒันาการสกดัสารประกอบส าคญัต่างๆจากวตัถุดิบท่ีมาจากพืชและ

สมุนไพรทอ้งถ่ิน ร่วมกบัสถาบนัการศึกษาและองคก์รพฒันาและวจิยัต่างๆ ในประเทศ โดยมีพนัธมิตรระยะ

ยาวดา้นตลาดในธุรกิจสารสกดัและส่วนประกอบในอาหารเคร่ืองด่ืม เคร่ืองส าอางค ์จากต่างประเทศ โดยใน

ปี 2558 ท่ีผา่นมา มีก าไรสูงข้ึนกวา่ร้อยละ 147.60 

4. ธุรกจิคอนซูมเมอร์ 

              บริษทัประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายน ้ าผลไม ้“Tipco” น ้ าแร่ธรรมชาติ “ออรา” และน ้ าชาอู่หลง

เพื่อสุขภาพ “Tea+” จากสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้ ในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษทัมี

รายไดล้ดลงท่ีร้อยละ 8 จากภาพรวมตลาดน ้ าผลไมแ้ท ้100% ในปีน้ี มีมูลค่าลดลงร้อยละ 9 โดยทิปโกย้งัคง

รักษาส่วนแบ่งการตลาดไดเ้ป็นอนัดบัหน่ึง มีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 51 บริษทั ไดห้นัมามุ่งเนน้สร้างความ

เขา้ใจกบัผูบ้ริโภค เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของน ้าผลไม ้ใหมี้การบริโภคอยา่งถูกตอ้ง รวมถึง “ช่วงเวลาในการ

บริโภค หรือ Moment of consumption”  นอกจากน้ีบริษทัยงัคงไม่หยุดน่ิงในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยในปี 2558 ท่ีผ่านมานั้น บริษทัได้ออก

ผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองกระแสน ้ าผกัเพื่อสุขภาพ ไดแ้ก่ น ้ ามะเขือเทศสองสี หรือ Double tomato ซ่ึง

ไดรั้บผลตอบรับจากตลาดเป็นอยา่งดี ส าหรับธุรกิจน ้ าแร่ธรรมชาติ จากการขยายก าลงัการผลิตของน ้ าแร่ออ

ราในปี 2557 ท่ีผา่นมา ส่งผลใหย้อดขายน ้าแร่ออราในปี 2558 เพิ่มสูงข้ึนถึงร้อยละ 40 ในขณะท่ี มูลค่าตลาด
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รวมของธุรกิจน ้าแร่ธรรมชาติเติบโตข้ึน ร้อยละ 26 โดย โดยน ้าแร่ออราครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัท่ี

สอง อยูท่ี่ร้อยละ 22 (ท่ีมา: ข้อมลูวิจัยการตลาดโดยบริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จ ากัด) 

5. ธุรกจิค้าปลกี 

             ธุรกิจคา้ปลีกร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมสมูทต้ี “Squeeze” ไดรั้บผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ ในช่วง 

3 ปี ท่ีผ่านมา บริษทัไดเ้ร่ิม ปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดรับการสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 

โดยเฉพาะตน้ทุนค่าเช่าพื้นท่ี ท่ีปรับเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั ดงันั้น บริษทั มุ่งเนน้การเพิ่มรายไดต่้อสาขาดว้ย

ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ และมีแผนงานในการเพิ่มจ านวนสาขา รวมถึงการพิจารณาสถานท่ีตั้ งของสาขา ให้มี

รูปแบบขนาดท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ท่ีตอบสนองและตรงกบักลุ่มเป้าหมาย ขนาดก าลงัซ้ือ จากการพฒันา

กลยทุธ์และผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหใ้นปี 2558 ยอดขายเฉล่ียต่อสาขาต่อเดือน เพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 6 
 

การวเิคราะห์รายได้อืน่ 

รายได้อืน่ (พนับาท) 2558 2557 2556 

รายไดค้่าสนบัสนุนทางการตลาด 63,737.55 182,704.42 194,868.32 

รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ 5,858.95 5,707.05 7,388.74 

ก าไรจากการขายเงินลงทุน 7,671.25 4,770.43 10,067.85 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 19,681.40 14,916.78 - 

ขาดทุนจากสินคา้เส่ือมสภาพโอนกลบั 30,972.12 - 45,807.88 

ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 70,819.84 - - 

ดอกเบ้ียรับ 57.55 94.66 99.75 

อ่ืนๆ 53,700.82 42,345.72 47,379.40 

รวม 252,499.49 250,539.05 305,611.94 
 

            ในปี 2558 บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นเพิ่มข้ึนเป็น 252.50 ลา้นบาท จาก 250.54 ลา้นบาทในปี 2557 ท่ีผา่น

มา เพิ่มข้ึน 1.96 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.78 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

- รายไดค้่าสนบัสนุนทางการตลาด ซ่ึงเป็นเงินสนบัสนุนจาก เจา้ของตราสัญลกัษณ์สินคา้ เพื่อใช้

ส าหรับการท าโฆษณาและการท าการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑด์งักล่าว โดยในปี 2558 บริษทัฯมีรายไดค้่า

สนบัสนุนทางการตลาดลดลงจากเดิม 118.97 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 65.11 
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- ขาดทุนจากสินคา้เส่ือมสภาพโอนกลบั ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีตั้งส ารองเส่ือมสภาพ ตามหลกัเกณฑ์

บญัชีท่ีก าหนดไว ้แต่เน่ืองจากบริษทัฯสามารถจ าหน่ายในตลาดอ่ืนได ้จึงโอนกลบัมาเป็นรายได ้ซ่ึงในปี 

2558 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการโอนกลบัสินคา้เส่ือมสภาพ 30.97 ลา้นบาท 

- ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น ในปี 2558 บริษทัมีการจ าหน่ายออกเคร่ืองจกัรบางชนิด และ

ท่ีดินในส่วนท่ีไม่ไดใ้ชง้าน รวมเป็นรายได ้70.82 ลา้นบาท 

- ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน ในปี 2558 มีก าไร 19.7 ล้านบาท เน่ืองจากตลอดทั้งปีอตัรา

แลกเปล่ียนมีความผนัผวนสูง จากการท่ีแต่ละประเทศด าเนินมาตรการทางการเงินเพื่อแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ

ในประเทศ กระแสเงินทุนเคล่ือนยา้ย ท าให้คาดการณ์แนวโน้มอตัราแลกเปล่ียนได้ยาก บริษทัจึงด าเนิน

มาตรการป้องกนัความเส่ียงอย่างเคร่งครัด ดว้ยการติดตามค่าเงินอย่างใกลชิ้ด และเขา้ไปท าสัญญาซ้ือขาย

อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าทั้งดา้นน าเขา้และส่งออก เพื่อปิดความเส่ียงของเฉพาะค าสั่งซ้ือและค าสั่งขายท่ี

ไดรั้บการยนียนัแลว้ ในจงัหวะท่ีค่าเงินเคล่ือนไหวไปทางให้ประโยชน์กบับริษทั ส่งผลให้บริษทัมีก าไรจาก

อตัราแลกเปล่ียน 

การวเิคราะห์ต้นทุนขายและก าไรข้ันต้น 

(พนับาท) ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

  พนับาท 
% 

ยอดขาย พนับาท 
% 

ยอดขาย พนับาท 
% 

ยอดขาย 

รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้ริการ 

        
5,337,909  100.0% 

        
5,507,795  100.0% 

        
5,588,199  100.0% 

ตน้ทุนขายและบริการ 
        

3,635,920  68.1% 
        

3,735,894  67.8% 
        

4,030,334  72.1% 

ก าไรขั้นตน้ 
        

1,701,989  31.88% 
        

1,771,902  32.17% 
        

1,557,866  27.9% 
 

             ในปี 2558 บริษทัมีตน้ทุนขายและบริการลดลงอย่างต่อเน่ือง ตามรายได้จากการขายและการ

ให้บริการท่ีลดลง ส่งผลให้ในปี 2558 บริษทัฯมีก าไรขั้นตน้ลดลงเหลือ 1,701.99 ลา้นบาท จาก 1,771.90 

ลา้นบาท  ลดลง 69.91 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.95 นอกจากน้ี อตัราก าไรขั้นตน้ปรับลดลงเล็กนอ้ย

เหลือร้อยละ 31.88 จากเดิมท่ีร้อยละ 32.17 โดยก าไรขั้นตน้ท่ีลดลงนั้น มีสาเหตุหลกัมาจากสินคา้ท่ีจ  าหน่าย

ภายในประเทศ นอกจากนั้นธุรกิจส่งออกสับปะรด ธุรกิจน ้ าแร่ธรรมชาติ ธุรกิจสารสกดัจากธรรมชาติ และ

ธุรกิจคา้ปลีกยงัคงสร้างก าไรขั้นตน้เพิ่มข้ึนใหแ้ก่บริษทัฯ 
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การวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

(พนับาท) ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

  พนับาท 
% 

ยอดขาย พนับาท 
% 

ยอดขาย พนับาท 
% 

ยอดขาย 
ค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหาร         1,919,561  36.0% 

        
2,008,253  36.5% 

        
1,824,073  32.6% 

 

          ในปี 2558 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงเหลือ 1,919.56 ลา้นบาท จาก 2,008.25 ลา้นบาทในปี 

2557  ลดลง 88.69 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 4.42 โดยค่าใชจ่้ายในการขายลดลงเหลือ 1,430.46 ลา้นบาท 

จาก 1,490.14 ลา้นบาท ลดลง 59.69 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 4.01 โดยสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของค่า

ใชใ้นการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงเหลือ 489.10 ลา้นบาท จาก 518.11 

ลา้นบาท ลดลง 29.00 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 5.60 เน่ืองจากในปี 2557 บริษทัไดมี้การตั้งส ารองสินคา้

เส่ือมสภาพกวา่ 40 ลา้นบาท  

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

          ในปี 2557 บริษทัย่อยของบริษทัฯ มีรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยร์วม 229.27 ลา้นบาท 

โดยเป็นการดอ้ยค่าเคร่ืองจกัรกวา่ 191.50 ลา้นบาท และตั้งส ารองดอ้ยค่าสินทรัพยข์องบริษทัฯอีกกวา่ 37.77 

ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2558 มีการตั้งส ารองดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวรอยูท่ี่ 1.34 ลา้นบาท 

การวเิคราะห์ก าไรสุทธิในส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 

(พนับาท) ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

  พนับาท % ยอดขาย พนับาท % ยอดขาย พนับาท % ยอดขาย 

ก าไรสุทธิในส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,188,478 21.3% 77,693 1.3% 114,415 1.9% 
 

          ก าไรสุทธิในส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่เพิ่มข้ึนเป็น 1,188.47 ลา้นบาท จาก 77.69 ลา้นบาท เพิ่มสูงข้ึน 

1,110.78 ลา้น บาท คิดเป็นร้อยละ 1,429.72 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทั

ร่วมเป็นจ านวน 1,216.17 ลา้นบาท ทั้งน้ีผลก าไรท่ีไม่นบัรวมส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมก็มี

แนวโนม้ท่ีดีข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 
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รายงานการวิเคราะห์กระแสเงินสด 

ค่าใช้จ่าย (พนับาท) ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
      ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 1,190,741.55  (15,050.07) 152,568.26 

   ปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสด (1,010,292.57) 309,762.73 100,183.07 

รับสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 
      ปรับ เงินหมุนเวยีนสุทธิ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง         (120,829.28) 202,318.03   (100,572.38) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 59,619.71 497,030.69 152,178.95 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 249,490.67 
 

(224,735.76) 
    

(145,926.37) 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (274,424.47) (267,539.12)     (16,130.96) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12.41            (12.56) 93.20 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 34,698.32 4,743.24        (9,785.19) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมา 41,657.23 36,913.99 46,699.18 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไป 76,355.55 41,657.23 36,913.99 

 
          ในปี 2558 บริษทัมีเงินสดรับสุทธิไดจ้ากการด าเนินงาน 59.6 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 เน่ืองจาก
รายการลูกหน้ีการคา้ท่ีเพิ่มข้ึน โดยเป็นลูกหน้ีการคา้ของบริษทัยอ่ย ซ่ึงเดิมเป็นผูแ้ทนจดัจ าหน่ายท่ีมีการเลิก
สัญญากนั จ านวนคา้งช าระจ านวน 294 ลา้นบาท อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบเพื่อช าระบญัชี  ส่วนเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมการลงทุนในปี 2558 มีเงินสดสุทธิรับ จากการขายสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ตามแผนการ
บริหารสินทรัพย ์จ  านวน 136 ลา้นบาท และจากเงินปันผลรับท่ีไดจ้ากบริษทัร่วม จ านวน 222 ลา้นบาท ส่วน
การลงทุนเพิ่มเติมเป็นลงทุนทางดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์รวมทั้ง ทางดา้น IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน ส าหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน การกูย้ืมจากสถาบนัการเงินลดลง เม่ือเปรียบเทียบกบั
การจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว และไม่มีการจ่ายเงินปันผล  
สภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 2558 2557 2556 

สินทรัพยห์มุนเวยีนต่อหน้ีสินหมุนเวยีน (เท่า) 0.8 0.7 0.7 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 21.2 0.8 2.7 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.7 1.0 1.2 
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          ในปี 2558 อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน ปรับเพิ่มสูงข้ึนเล็กนอ้ยเป็น 0.8 เท่า 

จากปีก่อนหนา้ท่ี 0.7 เท่า โดยเป็นการเพิ่มสูงข้ึนของสินทรัพยห์มุนเวยีนอาทิเช่น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

นอกจากนั้นแลว้ในส่วนของหน้ีสินหมุนเวียน ปรับลดลงเล็กนอ้ยจากการช าระคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน

กูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ียเพิ่มสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัเป็น 21.2 เท่า จาก 0.8 เท่า มาจากบริษทัฯมี

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 1,249.76 ลา้นบาท จาก 68.37 ลา้นบาทในปี 2557 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้นปรับลดลงอยา่งมีนยัส าคญัเป็น 0.7 เท่า จาก 1.0 เท่า โดยมีสาเหตุหลกัมา

จากการปรับเพิ่มสูงข้ึนของก าไรสะสมในส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น 3,081.06 ลา้นบาท จาก 1,892.59 ลา้น

บาทในปี 2557 ส่งผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้นปรับเพิ่มข้ึนเป็น 3,980.78 ลา้นบาท จาก 2,754.98 ลา้นบาท 

นอกจากนั้นแลว้ ในส่วนของหน้ีสินรวมปรับลดลงเหลือ 2,734.16 ลา้นบาท จาก 2,766.49 ลา้นบาท 

ความสามารถในการท าก าไร 

อตัราส่วน 2558 2557 2556 

ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น (เท่า)                    33.3% 3.3% 4.9% 

อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ (เท่า) 31.9% 32.2% 27.9% 

อตัราก าไรสุทธิ (เท่า) 22.3% 1.4% 2.0% 
 

 อตัราส่วนผลตอบแทนส่วนผูถื้อหุน้ในปี 2558 ปรับเพิ่มเป็นร้อยละ 33.3 เน่ืองจากก าไรสุทธิในส่วน

ท่ีเป็นของบริษทัใหญ่เติบโตข้ึนเป็น 1,188.47 ลา้นบาท 

 อตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2558 ปรับลดลงเล็กน้อยจากผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ียงัคงชะลอตวัใน

ประเทศ 

 อตัราก าไรสุทธิในปี 2558 เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัเป็นร้อยละ 22.3 จากร้อยละ 1.4 ในปี 2557 เป็น

ผลจากการเพิ่มข้ึนของส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
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254625462546252252542546 

คุณภาพของสินทรัพยแ์ละอตัราส่วนทางการเงิน 

สัดส่วนของสินทรัพย ์ 2558 2557 2556 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 13.0% 8.8% 12.3% 
สินคา้คงเหลือ 12.0% 17.0% 21.8% 

เงินลงทุน 36.7% 25.9% 20.7% 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 34.0% 43.8% 42.6% 

อ่ืนๆ 4.2% 4.5% 2.6% 
 

 ในปี 2558 สัดส่วนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนปรับเพิ่มสูงข้ึนเป็นร้อยละ 13.0 จากร้อยละ 8.8 

ในปี 2557 โดยในส่วนของหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระเพิ่มข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 30.12 และหน้ีคา้งช าระ

ระหวา่ง 1-90 วนั เพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 845.83 อยา่งไรก็ตาม ในส่วนของหน้ีคา้งช าระท่ีมากกวา่ 90 วนั ปรับ

ลดลงอยา่งต่อเน่ือง 

 สัดส่วนของสินคา้คงเหลือปรับลดลงเหลือร้อยละ 12.0 จาก ร้อยละ 17.0 ในปี 2557 ซ่ึงเป็น

ผลกระทบจากภาวะขาดแคลนวตัถุดิบโดยเฉพาะสับปะรดซ่ึงผลผลิตท่ีออกมา ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ

ตลาด ส่งผลให้สินคา้คงเหลือในรูปของวตัถุดิบปรับลดลงกว่าร้อยละ 29.64 นอกจากน้ี จ  านวนวนัสินคา้

คงเหลือยงัคงลดลงอยา่งต่อเน่ืองเป็น 81 วนั 

 เงินลงทุน ซ่ึงเป็นเงินท่ีบริษทัฯลงทุนในบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท์ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีนโยบายให้

คงสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ท่ีร้อยละ 20-25 เงินลงทุนดงักล่าวไดถู้กบนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดส่้วนเสีย 

ตามหลักการบนัทึกบัญชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงสามารถทราบต้นทุนท่ีซ้ือมาในราคาทุนได้จากหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

 สัดส่วนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัฯมีการซ่อมแซมและบ ารุงอยูส่ม  ่าเสมอทุกปี โดยใน

ปี 2558 บริษทัไดมี้การจ าหน่ายออกเคร่ืองจกัรบางชนิด ส่งผลให้สัดส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจาก

ปีก่อนหนา้ 
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254625462546252252542546 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

อตัราส่วน 2558 2557 2556 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 17.7% 1.4% 1.9% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร 51.0% 3.2% 4.3% 
 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละสินทรัพยถ์าวรเพิ่มสูงข้ึนเป็นผลจากการเติบโตข้ึนของอตัรา

ก าไรสุทธิ 
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254625462546252252542546 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

“บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั 
บริษทัขอรับรองวา่ ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควร
ตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูล ในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตาม
ระบบดงักล่าว 

(3)  บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว  
และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์  2559 ต่อผูส้อบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง
แลว้บริษทัไดม้อบหมายให้ นายพิจารณ์ สลักเพชร เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายพิจารณ์ สลักเพชร ก ากบัไวบ้ริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรอง
ความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

             ช่ือ                ต าแหน่ง                         ลายมือช่ือ 

 
1. นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร กรรมการ              ............................................………………………  
 
 
 
2. นายเอกพล พงศส์ถาพร กรรมการผูจ้ดัการ               .........................................................................…… 

  
 
 
 
ผูรั้บมอบอ านาจนายพิจารณ์สลกัเพชร   เลขานุการบริษทั ...............................……....................................…. 
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254625462546252252542546 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท ของ บมจ.ทปิโก้ฟูดส์ 
 

1.ขอ้มลูของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ เลขานุการบริษทั 
1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ตามตาราง ดงัน้ี 
ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บ 
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุ 
ทาง การศึกษา /ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วย 

งาน/ 
บริษทั/ 
ประเภท 
ธุรกิจ 

นส.ลักษณา  
ทรัพย์สาคร   

*ได้รับการ

แต่งตัง้เป็น
กรรมการเมื่อ
ปี พ.ศ. 2535 

ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

63 
ปี 

ปริญญาโท : MBA Wharton Business 
School, University of Pennsylvania, 
USA 
ปริญญาตรี : บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัการอบรม
บทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย :  
 - Director Accreditation Program 
(DAP) 
 - Role of the Chairman Program (RCP) 
 - Director Certification  Examination    

Program (DCP) 

 

37,861,267  
หุ้น คิดเป็น 
7.85% 

น้องสาวของนาง
อนุรัตน์ เทียมทัน 
และนายสิทธิลาภ 
ทรัพยส์าคร,พี่สาว
ของนางสาวรวม
สิน ทรัพย์สาคร 
แ ล ะพี่ ส า ว ข อ ง
ภรรยานายสมจิตต ์
เศรษฐิน 

 
ปี 2558– 
ปัจจุบนั 
 

ปี 2557– 
ปัจจุบนั 
 
ปี  2556 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2556 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2556 – 
ปัจจุบนั 
 
 
ปี 2555– 
ปัจจุบนั 
 
 
ปี 2555 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2555 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2554– 
ปัจจุบนั 
 

 
ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 

 
บริษทั ทิปโก ้   
ทาวเวอร์ จ  ากดั 
 
บริษทั รวม
ทรัพยสิ์น จ ากดั 
 
 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษทั ทิปโก ้เอฟ
แอนดบี์  จ  ากดั 
 
บริษทั ทิปโกแ้อส
ฟัลท ์จ ากดั 
(มหาชน)  
 
 บริษทั สยามคอน
เทนเนอร์
เทอร์มินอล จ ากดั  
   
บริษทั ปิยะณรงค์
วทิย ์จ  ากดั 
 
บริษทั วณิชภาค 
จ ากดั 
 

บริษทั ถนอมวงศ์
บริการ จ ากดั 
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254625462546252252542546 

นางอนุรัตน์ 

เทียมทัน*
ได้รับการ
แต่งตัง้เป็น
กรรมการเมื่อ
ปี พ.ศ. 2535 

ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

66ปี M.Sc.(Biochemistry) TheAmerican 
University, Washington, D.C., USA
วทบ. สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์การอบรม 
 
บทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย :  
 -2547 Director Accredited Program       

-2544 Chairman Program 2000 

 

 

30,966,765

หุ้ น คิ ด เ ป็ น 
6.42% 

พี่ ส า ว น า ย       
สิทธิลาภ ทรัพย์
สาคร ,  นางสาว
ลัก ษณ า  ท รั พ ย์
สาคร  ,นางสาว
ร วม สิ น  ท รั พ ย์
สาครและพี่สาว
ข อ ง ภ ร ร ย า       
น า ย ส ม จิ ต ต ์
เศรษฐิน 
 

ปี 2558– 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2557– 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2557– 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2551 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2546–
2556 
 
 
ปี 2546–
2556 
 
 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
 

บริษทั ทิปโก ้   
ทาวเวอร์ จ  ากดั 
 
บริษทั รวม
ทรัพยสิ์น จ ากดั 
 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) , 
 
บริษทั ถนอมวงศ์
บริการ จ ากดั  
 
บริษทั สยามคอน
เทนเนอร์
เทอร์มินอล จ ากดั    
 
บริษทัทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน), 
บริษทั ทิปโกแ้อส
ฟัลท ์จ ากดั 
(มหาชน), 
บริษทัถนอมวงศ์
บริการ จ ากดั 

นายสุรเชษฐ์   
ทรัพย์สาคร*
ได้รับการ
แต่งตัง้เป็น
กรรมการเมื่อ

วนัท่ี  14 
สิงหาคม 2546 

ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

54ปี บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต(การเงิน) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปี 2531 
                                                
บริหารธุรกิจบณัฑิต(การบญัชี) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี่ราชมงคล         
ปี 2528 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย : 
- 2549 Oil Outlook in 2006” program 
- 2549 Thailand’s Economic Outlook 
- 2547 Director Certification Program    
(DCP), Diploma, IOD 
- 2546 Director Certification Program 
(DCP), Certificate of Completion, IOD 
 
  

ไม่มี ลู ก พี่ ลู ก น้ อ ง      
นางอนุรัตน เทียม
ทนั, นายสิทธิลาภ 
ท รั พ ย์ ส า ค ร  ,
นางสาวลักษณา 
ท รั พ ย์ ส า ค ร ,
นางสาวรวมสิน 
ทรัพย์สาคร และ
ลูกพี่ ลูกน้องของ
ภรรยานายสมจิตต ์
เศรษฐิน 
 

ปี 2558– 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2557– 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2554 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2547 – 
ปัจจุบนั 
 
 
 
ปี 2544–
2553 
 
ปี 2543 
 
ปี 2537 – 
2542 
 
 
ปี 2535 – 
2540 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
ประธาน 
กรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 
ผูจ้ดัการอาวโุสสาย
การบริหาร 
อาจารยพ์ิเศษ 
 
 
 
อาจารยพ์ิเศษ 
 
 

บริษทั ทิปโก ้    
ทาวเวอร์ จ  ากดั 
 
บริษทั รวม
ทรัพยสิ์น จ ากดั 
 
บริษทั ถนอมวงศ์
บริการ จ ากดั 
 
บริษทั ยไูนเตด็ เป
เปอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
บริษทั ถนอมวงศ์
บริการ จ ากดั 
 
บริษทัถนอมวงศ์
บริการ จ ากดั 
ภาควชิา
บริหารธุรกิจ 
มหาวทิรยาลยัราช
ภฏัจนัทรเกษม 
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวทิยาลยัเทค
โนโลยีร่าชมงคล 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททปิโก้ฟูดส์จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2558 
254625462546252252542546 

นายสมจิตต์ 
เศรษฐิน*
ได้รับการ
แต่งตัง้เป็น
กรรมการเมื่อ

วนัท่ี  28 
กนัยายน 2548 

ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

63 
ปี 

ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก 
Babson College, Wellesley, 
Massachusetts  ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย :  
-2546Director Accreditation Program 
(DAP) 
- 2556Director Certification Program 
(DCP) 

  - 2557   Notional Director  Conference 
  - 2557   Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP) 

 

 

11,599,846  
หุ้น คิดเป็น 
2.4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้ อ ง เ ข ย           
นางอนุรัตน์ เทียม
ทนั, น.ส. ลกัษณา 
ท รั พ ย์ ส า ค ร ,      
น า ย สิ ท ธิ ล า ภ 
ทรัพย์สาครและ 
น . ส . ร ว ม สิ น 
ทรัพยส์าคร และ 
เ ป็ น ส า มี          
น . ส . ปิ ย ะ รั ต น์  
ทรัพยส์าคร 
 

ปี 2550 – 
ปัจจุบนั 
 
 
ปี 2548 –
ปัจจุบนั 
 
ปี 2544 – 
ปัจจุบนั 
 
 
ปี 2529 – 
ปัจจุบนั 
 
 
ปี 2523 - 
2529 

กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 
 
 
กรรมการบริหาร 
 
 
 
ผูอ้  านวยการอาวโุส
ฝ่ายสินเช่ือ 
 

บริษทั ทิปโก ้ไบ
โอเทค็ จ ากดั 
 
 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั ทิปโกแ้อส
ฟัลท ์จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั ทิปโกแ้อส
ฟัลท ์จ ากดั 
(มหาชน) 
 
ธนาคารเชส แมน
ฮตัตนั สาขาไทเป 

นส.รวมสิน  
ทรัพย์สาคร          

*ได้รับการ

แต่งตัง้เป็น
กรรมการ   
เมื่อปี พ.ศ.
2539 

ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

62ปี ปริญญาตรี : B.S. Boston University, 
Boston, Mass 
ปริญญาโท : MBA The American 
University, Washington DCการอบรม
บทบาทหน้าท่ีกรรมการ/สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย :  
-2556 Director Accreditation Program 

(DAP) 

  ปริญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, Mass  ปริญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, Mas 

48,437,398  
หุ้น คิดเป็น 
10.04% 

น้ อ ง ส า ว            
น า ง อ นุ รั ต น์      
เ ที ย ม ทั น  ,          
น า ย สิ ท ธิ ล า ภ 
ท รั พ ย์ ส า ค ร
นางสาวลักษณา 
ทรัพย์สาคร  และ 
พี่สาวของภรรยา
น า ย ส ม จิ ต ต ์
เศรษฐิน 

ปี 2558 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2557 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2539 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2555– 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2525– 
ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 

บริษทั ทิปโก ้ทาว
เวอร์ จ  ากดั 
 
บริษทั รวม
ทรัพยสิ์น จ ากดั 
 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั สยามคอน
เทนเนอร์ 
เทอร์มินอล จ ากดั 
 
บริษทั ถนอมวงศ์
บริการ จ ากดั 
 

นายสิทธิลาภ  
ทรัพย์สาคร          

*ได้รับการ

แต่งตัง้เป็น
กรรมการ   
เมื่อปี พ.ศ. 
2535 

ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 
 

65ปี ปริญญาตรี: B.S. Business  
Administration, Babson College, MA, 
USA 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย :  
-Director Accreditation Program 

(DAP) 

  ปริญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, Mass  ปริญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, Mas 

58,500,000  
หุ้น คิดเป็น 
12.12% 

น้ อ ง ช า ย            
น า ง อ นุ รั ต น์      
เ ที ย ม ทั น  ,          
พี่ ช า ย น า ง ส า ว
ลัก ษณ า  ท รั พ ย์
ส า ค ร  แ ล ะ 
นางสาวรวมสิน  
ทรัพย์สาคร  และ 
พี่สาวของภรรยา
น า ย ส ม จิ ต ต ์
เศรษฐิน 

ปี 2558 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2557 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2556 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2555– 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2544– 
ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 

บริษทั ทิปโก ้ทาว
เวอร์ จ  ากดั 
 
บริษทั รวม
ทรัพยสิ์น จ ากดั 
 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั สยามคอน
เทนเนอร์ 
เทอร์มินอล จ ากดั 
บริษทั ทิปโกแ้อส
ฟัลท ์จ ากดั 
(มหาชน) 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททปิโก้ฟูดส์จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2558 
254625462546252252542546 

ปี 2539– 
ปัจจุบนั 

กรรมการ 
 

บริษทั ถนอมวงศ์
บริการ จ ากดั 

นายเอกพล  

พงศ์สถาพร*
ได้รับการ
แต่งตัง้เป็น
กรรมการเมื่อ

วนัท่ี 1
พฤษภาคม  
2555 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

51 ปี ปริญญาโท : MBA (Finance/Marketing) 
Northwestern University, USA 
ปริญญาตรี : วทิยาศาตร์บณัฑิต (เคมี
วศิวกรรม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัการ
อบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย :  
 -Director Certificate Program 
 -Collective Bargaining for Successful 
Labor Relations 
 - AMFInternational  Marketing 
Conference 
- Powerful Psychology in Branding & 
Marketing 
 - เปิดเคล็ดลบัRetail Go Asian ท า
อยา่งไรให้ส าเร็จ 
- Thailand’s Economic Outlook 2014 
-Anti-Corruption for Executive 

Program (ACEP) 2014  
-Advanced Retail Management 

Program 
 

ไมม่ี ไมม่ี ปี 2558 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2555 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2552 – 
2555 
 
 
ปี 2549 – 
2555 
 
 
ปี 2543 – 
2549 
 
 
 
 
 
 
 
ปี 2537 – 
2542 
 

ประธานกรรมการ  
 
 
กรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
รักษาการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูจ้ดัการทัว่ไป 
Corp. Planning 
 

บริษทั ไวท ์โลจิ
สติกส์ จ ากดั
(มหาชน) 
บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั ไทยฟิลม์
อินดสัตรี จ  ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั ไทยคอป
เปอร์อินดสัตรี 
จ  ากดั (มหาชน) 
 
DHL ประเทศ
เวยีดนาม 
Regional Sales 
Manager DHL 
ประเทศสิงคโปร์ 
National Sales 
Manager DHL  
ประเทศไทย 
 
บริษทั กรุงเทพ
ผลิตเหล็ก จ ากดั 
(มหาชน) 
 

นายวิรัช 

ไพรัชพิบูลย์*
ได้รับการ
แต่งตัง้เป็น
กรรมการเมื่อ

วนัท่ี7กนัยายน
2550 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูไ้ม่
มีอ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

68 
ปี 

ปริญญาตรี  : เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ Adam State College, 
Colorado, USA 
Executive Development Program, 
Princeton University, USA 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย :  
-Director Certification Program  
(DCPU)– 2557 
-Role of the Compensation Committee 
Program (RCC) – 2551 
-Audit Committee Program (ACP) – 
2547 
-Director Certification Program (DCP)– 
2545 
-Thai Institute of Directors Association 
IOD - 2545 

ไมม่ี ไมม่ี ปี2550 – 
ปัจจบุนั 

 
 
 
ปี2550 – 
ปัจจบุนั 
 
 
 
ปี 2543 
 
ปี 2538 
 
 
ปี 2535 

กรรมการอิสระ
และประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
 
กรรมการ
ตรวจสอบ,
กรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการรอง
ผูจ้ดัการใหญ่ดา้น
การเงิน 
ผูอ้  านวยการฝ่าย
สินเช่ือ 

บริษทั 
ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บมจ. ธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา 
 
 
 
บงล. ศรีมิตร 
 
บจก. สยามกลการ 
 
 
ธนาคารเชส
แมนฮนัตนั สาขา
กรุงเทพฯ 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททปิโก้ฟูดส์จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2558 
254625462546252252542546 

นายชลิต
ลิมปนะเวช  

*ได้รับการ

แต่งตัง้เป็น
กรรมการเมื่อ
วนัท่ี24
เมษายน 2551 

ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูไ้ม่
มีอ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

63 
ปี 

ปริญญาโท  : MPA คณะรัฐศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี  : บริหารธุรกิจ สาขา

การตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญัการ
อบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย :  
 -Director Certificate Program (DCP) 

 -Financial Statements for Directors      

-Audit Committee Program  

ไม่มี ไม่มี ปี 2551 – 
ปัจจุบนั 
 
 
 
ปี 2554 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2554 – 
ปัจจุบนั 
 
 
 
ปี 2546 -
2554 
 
 
ปี2546 -
2553 
 
 
ปี2518 -
2532 
 

กรรมการอิสระ 
 
 
 
 
อุปนายก ฝ่าย
วชิาการ  
 
ประธานกลุ่ม
การตลาดและ
กรรมการ
ผูท้รงคุณวฒุิ 
 
กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
คณบดี 
 
 
 
Account Executive 
and Executive 
Director 

บริษทั 
ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั 
(มหาชน) 
 
สมาคมการตลาด 
แห่งประเทศไทย 
 
สมาคมการจดัการ 
ธุรกิจแห่ง 
ประเทศไทย 
(TMA) 
 
บริษทั ชูโอเซ็นโก 
(ประเทศไทย) 
จ ากดั 
 
คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวทิยาลยั 
อสัสัมชญั 
 
Lintas Thailand 

นางอัฉรา  
ปรีชา      
*ได้รับการ

แต่งตัง้เป็น
กรรมการเมื่อ

วนัท่ี 1
พฤษภาคม
2557 

ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูไ้ม่
มีอ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

59 
ปี 

ปริญญาโท  : Business Management, 
Asian Institute of Management 
ปริญญาตรี  : วารสารศาสตร์ (Mass 
Communications  Arts) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  วิชาเอก นักหนงัสือพิมพ์ 

(Journalism) วิชาโท สื่อสารมวลชน 
(Mass Communications) 
วิทยาลยับพิตรภิมขุ   เอกภาษาฝร่ังเศส 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย :  
 -2557 Directors Certification Program    

- 2558 Advanced Audit Committee 

Program (AACP) 

  

 

ไมม่ี ไมม่ี ปี 2557 – 
ปัจจบุนั 
 
 

 
ปี 2538 – 
ปัจจบุนั 

 
ปี2556- 
25557 
 
 
 
ปี 2553 - 
2555 
 
ปี 2548- 
2553  
 
ปี 2531 - 
2548 
 
 
 

กรรมการอิสระ  
และอนกุรรมการ
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
 
กรรมการ 
 
 
งาน Part Time ท่ี
ปรึกษาด้านการ
สง่ออก
เคร่ืองส าอางค์ 
 
รองประธาน
กรรมการ 
 
ผู้ช่วยรองประธาน
กรรมการ แผนก
ธุรกิจต่างประเทศ 
 
ผู้ช่วยรองประธาน
กรรมการ แผนก
น า้หอมและ
เคร่ืองส าอางค์ 

บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท ศานติ กรีน 
แพค จ ากดั 
 
บริษัท ปฐวิน 
จ ากดั 
 

 
 
บริษัท เรย์โน 
(ประเทศไทย) 
จ ากดั 
บริษัทไอซีซี 
อินเตอร์เนชัน่นล  
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัทไอซีซี 
อินเตอร์เนชัน่นล 
จ ากดั (มหาชน) 
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นายไพศาล  

พงษ์ประยูร*
ได้รับการ
แต่งตัง้เป็น
กรรมการเมื่อ
วนัท่ี2เมษายน 
2555 

ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูไ้ม่
มีอ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

66 
ปี 

ปริญญาโท :  วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมอตุสาหกรรม Fairleigh 
Dickinson  
University, USA 
ปริญญาตรี  : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมโยธา Villanova University, 
USA 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย :  
 -2555 Directors Accreditation  Program 
- 2557 Role of the Chairman Program  
- 2557Director Certification  Program  

 

ไมม่ี ไมม่ี ปี 2555 – 
ปัจจบุนั 

 
 
 
ปี 2543 -
2553 
 
 

ปี 2540– 
2542 
 
 
ปี 2536 – 
2540 
 
 
ปี 2535 – 
2536 
 
 
ปี 2534 – 
2535 
 
 
ปี 2532 – 
2534 
 
 
 

กรรมการอิสระ 
และ อนกุรรมการ
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

 
ผู้อ านวยการฝ่าย 
Head of 
Business Partner 
 
กรรมการผู้จดัการ 
 
 
 
ผู้อ านวยการกอง
พาณิชย์ 
 
 
ผู้จดัการโครงการ
พฒันาอสงัริม
ทรัพย์ 
 
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการ 
 
 
ผู้จดัการโครงการ
พิเศษ 
 
 
 

บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท ทรู คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษัท สามารถ 
เคเบิลซิสเต็ม 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท เทเลคอม
เอเชีย จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษัท ไทวา เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากดั 
 
 
บริษัท ไฮเทค 
อินดสัตรี เอสเตท 
จ ากดั 
 
บริษัท ซิโน-ไทย 
เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
คอนสตรัคชัน่ 
จ ากดั 
 

นายพิจารณ์ 

สลักเพชร*
ได้รับการ
แต่งตัง้เป็น
เลขานุการ    
เมื่อวนัท่ี 25
มีนาคม 2547 

59 
ปี 

ปริญญาโทบญัชีและปริญญาตรีบญัชี
จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย :  
-Company Secretary Program  
-Effective Minute Taking  
- กฎหมายต่อต้านการทสุริตฉบบัใหมก่บั
การพฒันาองค์กรไทยไปสูค่วามโปร่งใส 

2011 
- Improving Corporate Governance : 
Key to Advancing Thailand  2014 
- Strengthening  Anti-Corruption 
Practices in Your Boardroom 2014 
 

ไม่มี ไม่มี ปี2547– 
ปัจจุบนั 
 
ปี2549 – 
2557 
 
ปี 2533-
2548 
 
ปี 2532 
 
 
ปี 25523 - 
2531 

เลขานุการบริษทั 
 
 
VP ฝ่ายบญัชีและ
ควบคุมภายใน 
 
ผูจ้ดัการสายบญัชี
และการเงิน 
 
ผูจ้ดัการแผนก
บริหาร 
 
เจา้หนา้ท่ีบญัชีและ
งบประมาณ 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน)  
 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน)  
 
บริษทัท่อธารา 
จ ากดั 
 
บริษทั ปูนซีเมนต์
ไทยจ ากดั 
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นายภาณุ  
เสถียรพจน์ 

56 
ปี 

MPA National Institute of Development 
Administration. 
MINI MBA University of the Thai 
Chamber of Commerce 

ไม่มี ไม่มี ปี 2558-
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
ปี2555 – 
2557 
 
ปี2552 – 
2555 
 
 
 
ปี2551 – 
2552 
 
 

ผูอ้  านวยการสาย
งานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
และเทคโนโลยี่
สารสนเทศ 
 
ผูช่้วยกรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่  
 
 ผูอ้  านวยการฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์
ภาคพื้นเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้
 
ผูอ้  านวยการฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์
ภาคพื้นเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้
 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
  
 
 
บมจ.อสมท 
 
 
กลุ่มบริษทัแซง – 
โกแบ็ง 
 
 
 
บริษทัคอนโพร
ดกัส์ อินเตอร์
เนชนัแนล 

นายประสงค์ 
เอมมาโนชญ์ 

49 ปี ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
Cleveland State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี สาขาสงัคมวิทยาและ
มานษุยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย :  
-Director Accreditation Program 
62/2007 
-Anti-Cirruption : The Practical Guide 
2014 
 

ไม่มี ไม่มี ปี 2556 – 
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
ปี 2553 – 
2556 
 
 
ปี 2552 – 
2556 
 
ปี 2549 – 
2552 
 
 

ผูอ้  านวยการสาย
บริหารการเงิน 
 
กรรมการบริษทั 
 
 
กรรมการบริษทั 
 
 
กรรมการบริษทั 
 
 
 
รองกรรมการ
ผูจ้ดัการอาวโุส 
 
กรรมการบริษทั 
 
 
 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั ทิปโก ้เอฟ
แอนดบี์ จ ากดั 
 
บริษทั ทิปโก ้รี
เทล จ ากดั 
 
บริษทัไทยฟิลม์ 
อินดสัตร่ี 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั ไทยฟิลม์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั มาสเตอร์ 
แอด จ ากดั 
(มหาชน) 

นายเซอชิิ   
อูเอโนะ 

63ปี ปริญญาโท : M.B.A., New York 

University, Leonard N. Stern 

School of Business, U.S.A. 

ปริญญาตรี : (Commerce), 

Doshisha University, Kyoto, 

Japan 

 

ไมมี่ ไมมี่ ปี2556-
ปัจจุบนั 
 
ปี2554-
2556 
 
 
ปี2553-
2554 
 

Chief Operating 
Officer 
 
Executive Officer, 
Overseas Business 
Division II 
 
Executive General 
Manager, 
International 

บริษทัทิปโกเ้อฟ
แอนดบี์ จ ากดั 
 
Calbee, Inc., 
Tokyo, Japan 
 
 
Suntory Limited, 
Tokyo, Japan 
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ปี 2550-
2553 
 
 
 
ปี 2545-
2550 
 
 
 
ปี 2540-
2545 

Strategy Division,  
 
President and CEO 
 
 
 
 
Executive General 
Manager, Food 
and Beverage 
Division,  
 
Vice President, 
Sales and 
Marketing 
 

 
 
Suntory 
International 
Corporation, New 
York, U.S.A. 
 
Suntory 
Limited,Tokyo, 
Japan 
 
 
 
Suntory 
International 
Corporation, New 
York, U.S.A. 
 

นายพีรพงษ์ 
อาชวพงษ์
สวัสด์ิ 

45 
ปี 

ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจการค้า
ระหวา่งประเทศ จาก University of 
New Orleans, USA 
ปริญญาตรีสาขาการตลาด จาก 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ไมม่ี ไมม่ี ปี2558 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี2555 – 
2557 
 
 
ปี2548-
2555 
 
 
ปี2546-
2548 
 
ปี2545-
2546   
 
 
ปี 2543-
2544 
ปี 2541-
2543 
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
Commercial 
Director – 
Beverage& Retail 
 
Senior Manager - 
Retail Business & 
Food Services 
 
Retail Business 
Manager 
 
Business 
Development 
Manager 

 
Channel 
Manager – QSR 
Brand Manager 
– Carnation 
 

บริษัท ทิปโก้ รีเทล 
จ ากดั 
 
บริษัท ทิปโก้เอฟ
แอนด์บี จ ากดั 
 
 
บริษัท ทิปโก้ รีเทล 
จ ากดั 
 
 
บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ 
จ ากดั (มหาชน) 

 
บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ 
จ ากดั (มหาชน) 

 
 
Nestle Co,Ltd. 
 
Nestle Co,Ltd. 
 
 

นส.นิธิมา      
อังอติชาติ 

49 ปี ปริญญาโท:MBA 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ประกาศนียบตัร วิชาชีพการสอบบญัชี

ชัน้สงู  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี:คณะพาณิชยศาสตร์และ

1,645  หุ้น 
คิดเป็น 
0.0003% 

ไม่มี ปี 2556 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2548– 
2556 
 
 

ผูอ้  านวยการสาย
งานบริหารการเงิน 
 
ผูจ้ดัการอาวโุส 
ฝ่ายการเงินและ
วางแผน 
 

บริษทั ทิปโก ้เอฟ
แอนดบี์ จ ากดั 
 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
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การบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย :  
-เลขานกุารบริษัท 
- นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
 

ปี 2542– 
2548 
 
ปี 2541– 
2542 
 
 
 

ผูจ้ดัการ ฝ่าย
การเงินและ
วางแผน 
Financial 
controller 
(Thailand) 
 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
Media Trans Asia 
(Thailand) and its 
affiliated 
companies  

นายโชคชัย    
โตเจริญธนาผล 

52 ปี ปริญญาตรี  ภาควิชาเคมี คณะวิทยา
ศาตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญโท   ภาควิชาการตลาด คณะ
พาณิชยช์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ไม่มี ไม่มี ปี 2558-
ปัจจุบนั 

ผูอ้  านวยการ สาย
งานปฏิบติัการ 
 
Product Manager 
 
 
Sales and 
Marketing 
Director 
 
Sales and 
Marketing 
Director 
 
Managing Director 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
General Electric,  
( Asia Pacific ) 
 
Guardian industry 
 
 
 
Ocean glass 
 
 
 
Kuiburi fruit 
cannery 

นายฉัตรชัย  
สงวนวงศ์ 

47 ปี วทม.(การบริหารนวตักรรมและ
เทคโนโลยี) มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้า
ธนบรีุ 
วทบ.(ชีวเคมี) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี ปี 2558-
ปัจจุบนั 

ผูอ้  านวยการ สาย
งานนวตักรรมและ
พฒันาผลิตภณัฑ ์
 
General Manager 
(Business 
Development) 
 
Plant Manager, 
Business 
Development 
Manager 
 
Production 
Manager  

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
CPRAM Co.,Ltd.   
 
 
 
The Peace 
Canning Co.,Ltd. 
 
 
 
Chef’s Choice 
Food 
Manufacturer 
Co.,Ltd. 
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1.2  หนา้ท่ีความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 
คุณวุฒิ และคุณสมบัติ 

- ปริญญาตรี (ดา้นบญัชีหรือกฎหมาย) 
- มีความรู้เร่ืองหลกักฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและ กลต. 
- มีมนุษยสัมพนัธ์และความสามารถส่ือสารดี 

- มีประสบการณ์ท างานต าแหน่งน้ีมาก่อน 

- มีความรู้เร่ืองบรรษทัภิบาล 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

- ด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และการประชุมผูถื้อหุน้ 

- จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและเก็บรักษา 
- ดูแลเปิดเผยขอ้มูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
- ให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้กบัคณะกรรมการในประเด็นดา้นกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบติัและขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 
- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปย ังผู ้เ ก่ียวข้อง ติดตามผล และรายงาน
คณะกรรมการ 
- ติดต่อและใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจการของบริษทัแก่กรรมการ 
- จดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และสนบัสนุนการพฒันากรรมการอยา่งต่อเน่ือง 
- ประสานกบัท่ีปรึกษาภายนอก เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย 

1.3 กรณีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (holding company) 
- ไม่มี – 
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2.รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 
ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งของผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และบริษทัอ่ืน  

รายช่ือบริษัท บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม             บริษัทอืน่หรือบริษัททีเ่กีย่วข้อง 

ร   รายช่ือผูบ้ริหาร  1 2 3 4 1 1 2 3 4 
นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร X X    X X X X X 
นางอนุรัตน์   เทียมทนั /   X    / / / / 
นายสมจิตต ์ เศรษฐิน / /  /  ///     

นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร       / / / / 

นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร /     / / / / / 

นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร /      /  / / 

นายเอกพล    พงศส์ถาพร // // // // //      
นายวรัิช        ไพรัชพิบูลย ์ /          

นายชลิต        ลิมปนะเวช /          

นาอจัฉรา      ปรีชา /          

นายไพศาล    พงษป์ระยรู /          

        หมายเหตุ   บริษทั  หมายถึง  บมจ. ทิปโกฟู้ดส์  
บริษทัยอ่ย 

   1  หมายถึง   บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ  ากดั  
   2  หมายถึง    บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั 
   3 หมายถึง    บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ  ากดั 

   4 หมายถึง    บริษทั ทีเอฟบี ดีสทริบิวชัน่ จ  ากดั 
บริษทัร่วม  

1  หมายถึง  บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์
บริษทัอ่ืนและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1  หมายถึง   บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จ ากดั 
2  หมายถึง   บริษทั สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอน จ ากดั 
3 หมายถึง   บริษทั รวมทรัพยสิ์น จ ากดั 
4 หมายถึง    บริษทั ทิปโก ้ทาวเวอร์ จ  ากดั 

X  =  ประธาน          /  =  กรรมการ          //  =  กรรมการผูจ้ดัการ       /// = กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (CEO) 
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3.ประวติัคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุมท่ีถูกลงโทษของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้
อ านาจควบคุมในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากการกระท าความผดิตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535หรือพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  
 

- ไม่มี – 
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เอกสารแนบ 2 
 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 
 

รายช่ือกรรมการของบริษทัยอ่ยตามตาราง ดงัน้ี 
 รายช่ือบริษทัยอ่ย 
                                    รายช่ือกรรมการ 

บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ากดั 

นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร         X 
นายสมจิตต ์ เศรษฐิน / 
นายเอกพลพงศส์ถาพร // 
นายประสงค ์ เอมมาโนชญ ์ / 
นางสาวลกัขณา  ลีละยทุธโยธิน / 
นายกาโต คทัซูยาซู  / 
นายฮอง ซิก ปาร์ค / 
นายเคอิสุเกะ อินาคากิ / 
 

 หมายเหตุ 
1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการผูจ้ดัการ 

 2.  บริษทัยอ่ย ใหห้มายถึง บริษทัย่อยท่ีมีนยัส าคญั เช่น มีรายไดเ้กินกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 
ตามงบก าไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด 
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เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
1.รายละเอยีดหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้ง นายพิจารณ์  สลกัเพชร ให้ปฎิบติัหน้าท่ีเป็นหัวหน้างานก ากับดูแลการ
ปฏิบติังานมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นศูนยก์ลางการก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัให้เป็นไป
ตามกฎหมายกฎระเบียบขอ้บงัคบันโยบายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้งเช่นธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, ส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต., ส านกังานคณะกรรมการคปภ.,ส านกังานกกพ.หรือหน่วยงาน
ทางการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายดา้นการ
ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูบ้ริหารระดบัสูงฝ่ายงานหรือหน่วยงานและพนกังานตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมายรวมถึงมีการส่ือสาร
กบัพนกังานไดต้ระหนกัว่าพนกังานทุกคนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการศึกษาและท าความเขา้ใจใน
กฎหมายรวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องในงานท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม
กฎเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัด(ประวติั ตามเอกสารแนบ 1 ) 
 
2.รายละเอยีดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งบริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซัลแตนท์ จ  ากดัให้ปฏิบติัหน้าท่ีผู ้
ตรวจสอบภายในของบริษทั ซ่ึงบริษทัออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ  ากัด ได้มอบหมายให ้      
นางพิไล  เป่ียมพงศ์สานต์ต าแหน่งผูต้รวจสอบภายใน เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบ
ภายในของบริษทั 

ประวตัิ นางพไิล  เป่ียมพงศ์สานต์ 
การศึกษาและวุฒิทางวชิาชีพ 

- บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- Mini MBA. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- Certified Public Account an (Thailand) – (CPA No.2336) 

- Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors – (CIA No.30861) 

- Director Certification Program (DCP) – IOD รุ่น 9/2544 

ประสบการณ์ 
2524 – 2537 ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
2537- 2539 ผูช่้วยผูว้า่การฝ่ายบญัชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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2538 – 2540 นายกสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
2542 – ปัจจุบนั ประธานบริษทั ออดิต แอนด ์แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
งานตรวจสอบภายใน 
2547 –  ปัจจุบนั กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก ้
2543 –  ปัจจุบนั บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 
2546 – ปัจจุบนั บริษทั ยไูนเตด็ เปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
2546 –  ปัจจุบนั บริษทั โรงแรมปาร์คนายเลิศ จ ากดั 
งานประเมินระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
2554 – 2557 การควบคุมงบประมาณ การจดัซ้ือ / วา่จา้ง การควบคุมรายไดค้่าเช่าพื้นท่ีและการจดัท า
สัญญาเช่าพื้นท่ีและการควบคุมทรัพยส์นถาวร ฯลฯ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทุนรวม
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์างแห่ง โดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จ  ากดั 

      งานการอบรม 
ปี 2537 – 2540  สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย – จดัหลกัสูตรการอบรมและร่วมเป็น
วทิยากร 
ปี 2541 – 2544  American Corporation for Thailand Internal Auditor Training Program ร่วมกบั
กระทรวงแรงงานฯ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สถาบนั KENAN, Price Waterhouse Coopers, 
TRIS และสมาคมผูต้รวจสอบภายใน ฯลฯ 

- ท าหนา้ท่ีกรรมการโครงการฝึกอบรม จดัท าหลกัสูตร ร่วมเป็นวทิยากร หลกัสูตร “Internal Auditing 

for New Internal Auditor” ส าหรับผูจ้บปริญญาตรีท่ีวา่งงาน เน่ืองจากถูกเลิกจา้งช่วงวกิฤต

เศรษฐกิจ ปี 2541 จ านวน 22 รุ่น ประมาณ 1,000 คน 
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เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
 
                                              -ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 
 

อ่ืน ๆ  
 
                                              -ไม่มี- 
 
 


