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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

พนัธกจิ:น าสุขภาวะทีด่ีสู่สังคม 
ความหมายของสุขภาวะท่ีดี คือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีซ่ึงตอ้งไดม้าจากการด าเนินชีวิตโดยรวม
มิใช่จากการเนน้ท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง ตอ้งใช้ทั้งวินยั  และเวลา ไม่มีทางลดั ดงันั้น ทิปโก ้จึงไม่ใช่บริษทัท่ีมุ่งขาย
ผลิตภณัฑ์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นบริษทัท่ีเกิดมาเพื่อเรียนรู้เขา้ใจการใช้ชีวิตของผูค้นและคิดคน้เพื่อน าเสนอ
รูปแบบการใชชี้วิตท่ีน ามาซ่ึงสุขภาวะท่ีดีโดยใชผ้ลิตภณัฑ์และบริการเป็นตวัตอบโจทยข์องการน าสุขภาวะท่ีดี
สู่สังคม 
วสัิยทัศน์ :เป็นบริษัททีขั่บเคล่ือนช้ีน าตลาดเพ่ือสร้างมูลค่าเพิม่แก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ  
(ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกจิ คือ พนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกจิ ผู้ถือหุ้น ชุมชน และ สังคม) 
เพื่อใหพ้นัธกิจของบริษทัเป็นจริง ทิปโกไ้ม่สามารถเป็นเพียงแค่ผูส้นองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคเท่านั้น 

แต่ตอ้งเป็นผูท่ี้ช้ีน าและขบัเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค รวมถึงรูปแบบการใชชี้วิต

ดว้ย และการขบัเคล่ือนช้ีน าตลาดดงักล่าวจะตอ้งน ามาซ่ึงมูลค่าเพิ่มแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นพนกังาน 

ลูกคา้ คู่คา้ พนัธมิตร ผูถื้อหุ้น ผูส้นับสนุนทางการเงิน ตลอดจนชุมชนและสังคม กล่าวคือตอ้งน ามาซ่ึงชีวิต

ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของทุกฝ่าย 

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ  ากัด (มหาชน) ก่อตั้ งข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2519 โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น  
10 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มีทุนช าระแล้ว 482.6 ล้านบาท บริษัทฯและบริษัทย่อย
ประกอบธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ผลิตและจ าหน่าย ผลไมแ้ปรรูป ผลไมส้ด น ้าผลไม ้น ้าผกั น ้ าแร่ธรรมชาติ เคร่ืองด่ืม
พร้อมด่ืม ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม สารสกดัจากสมุนไพรและการเกษตร โดยจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ  
เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ บริษทัฯไดว้างเป้าหมายร่วมกนัภายในองคก์รในดา้นต่างๆไวด้งัน้ี 

• เป้าหมายในด้านการวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ 
 สร้างและรักษาความเช่ียวชาญดา้นการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพท่ีมีคุณภาพสูง โดดเด่น  

              ในดา้นนวตักรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ และจดสิทธิบตัรภายใตแ้บรนดข์ององคก์ร 
• เป้าหมายการสรรหาแหล่งวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และพนัธมิตรทางธุรกจิ 

 มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจดัหาวตัถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีเทคโนโลยีและ 
              นวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางธุรกิจขององคก์ร 
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• เป้าหมายในด้านการตลาด 
คน้หาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงและความตอ้งการแฝงของลูกคา้ ตลอดจนเขา้ใจกระบวนการตดัสินใจ  

             ซ้ือและใช้สินคา้และบริการอย่างลึกซ้ึง สามารถส่ือสารคุณค่าท่ีโดดเด่นและแตกต่างของผลิตภณัฑ ์
             แก่ผูบ้ริโภค ด้วยวิธีท่ีสร้างสรรค์และคุ้มค่าเพื่อท่ีจะรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่อย่าง 
             ต่อเน่ือง  

 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 
ปี พ.ศ. 2519  

จดทะเบียนคร้ังแรก ช่ือ บริษทั สับปะรดไทย จ ากดั โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 10 ลา้นบาท 
ปี พ.ศ. 2521-2531  

บริษทัฯเร่ิมด าเนินการผลิตและส่งสับปะรดกระป๋องออกไปจ าหน่ายต่างประเทศเป็นคร้ังแรก กิจการ
ของบริษทัฯไดข้ยายตวัมาโดยตลอดและมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้ึนตามล าดบั จนบริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 
120 ล้านบาท วตัถุประสงค์ในการเพิ่มทุนแต่ละคร้ังเพื่อเพิ่มก าลังการผลิต โดยการลงทุนในเคร่ืองจกัรท่ี
ทันสมัย และเพื่อขยายสายผลิตภัณฑ์ให้มากข้ึน  ผลจากการลงทุนดังกล่าวท าให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ            
มีคุณภาพดีเป็นท่ียอมรับของลูกคา้ และมีประเภทของผลิตภณัฑ์ในกลุ่มสับปะรดกระป๋องและน ้ าสับปะรด
ครบทุกประเภท จึงท าให้บริษทัฯสามารถขยายฐานการตลาดออกไปไดอ้ยา่งมากโดยเฉพาะตลาดในอเมริกา 
ยโุรป และ ตะวนัออกกลาง 
ปี พ.ศ. 2532  

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ปี พ.ศ. 2536  

บริษทัฯ ขยายธุรกิจเขา้สู่ธุรกิจน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมผา่นทางบริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ  ากดั  
ปี พ.ศ. 2546  

บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ปีพ.ศ. 2547 
  บริษทัฯ ขยายธรุกิจเขา้สู่ธุรกิจคา้ปลีก ร้านผลไมส้ดป่ัน (Smoothie) ภายใตแ้บรนด ์Squeeze Juice Bar  
ปี พ.ศ. 2550   

- จดัตั้งบริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั เพื่อรับโอนธุรกิจคา้ปลีก ร้านผลไมส้ดป่ัน (Smoothie) ภายใตแ้บรนด ์       
Squeeze Juice Bar 

- บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ ากัด ซ่ึ งมี สินทรัพย์ท่ีส าคัญคือ พื้ น ท่ี เพาะปลูก 
ห้องปฏิบติัการชีววิทยา Tissue Culture Lab ส าหรับคดัเลือกและขยายสายพนัธ์ุพืช และโรงงานสกดั
สารจากพืช 
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ปีพ.ศ. 2552  
บริษทั ทิปโก ้ไบโอเท็ค จ ากดั เร่ิมจ าหน่ายสับปะรดพนัธ์ุทิปโกห้อมสุวรรณ ซ่ึงเกิดจากการพฒันาโดย

หอ้งปฏิบติัการชีววทิยา Tissue Culture Lab 
ปี พ.ศ. 2554  

บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) 
ปี พ.ศ.2556  

บริษทั ทิปโก ้ไบโอเท็ค จ ากดั ไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพ Good Manufacturing Practice (GMP) 
จากสถาบนัอาหาร (National Food Institute) 
ปี พ.ศ.2557  

บริษทัฯขยายก าลงัการผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติออราเพิ่มข้ึนจากเดิม 100% เป็นประมาณ 120 ล้านขวด 
ต่อปี  
ปี พ.ศ.2559  

- จดัตั้ง บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จ ากดั เพื่อรับโอนธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลไมแ้ปรรูปจากบริษทั 
ดว้ยวิธีการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) โดยบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้น 100% ในบริษทั ทิปโก ้
ไพน์แอปเป้ิล จ ากดั  

- บริษทัฯ ออกผลิตภณัฑ์ใหม่ได้แก่ TIPCO WAVE และTIPCO BEAT และขยายสาขาร้านอาหาร 
August Organic Eatery ท่ีหา้งสรรพสินคา้เมกาซิต้ี บางนา  

- บริษทัฯ ขยายธุรกิจคา้ปลีกใหม่ 2 ธุรกิจ ไดแ้ก่  
o ร้านอาหาร August Organic Eatery สาขาแรกท่ี อาคาร MERCURY VILLE  
o ร้าน Homsuwan Pina Pina ท่ีหา้งสรรพสินคา้สยามพารากอน 

ปี พ.ศ.2561 
- บริษทัฯ ขยายก าลงัการผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติออรา เปิดตวัแหล่งน ้ าแร่ธรรมชาติ “ภูน ้ าหยด” แห่งใหม่

ท่ี ต.พุขาม อ.วเิชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ มีก าลงัการผลิตประมาณ 140 ลา้นขวดต่อปี  
- บริษทัฯ ออกผลิตภณัฑใ์หม่ และขยายธุรกิจใหม่ ดงัน้ี  
o ทิปโก ้ฟรุ๊ตต้ี มิกซ์ สูตรน ้าผกัผลไมร้วม 40% บรรจุในกล่องขนาดใหม่ 750 มิลลิลิตร 
o ทิปโก ้ฟรุ๊ตต้ี มิกซ์ สูตรน ้าผกัผลไมร้วม 40% บรรจุในขวดขนาด 300 มิลลิลิตร 
o ทิปโก้ มี น ้ าผลไม้น ้ าตาลน้อยและแคลอรีต ่า มีส่วนผสมจากสารสกัดใบหญ้าหวาน (Stevia) 
บรรจุในขวดขนาด 225 มิลลิลิตร 

o ขยายสาขาร้านอาหาร August Organic Eatery ท่ีห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และ
เซ็นทรัลเวลิด์ 

o ขยายสาขาร้านเคร่ืองด่ืม Squeeze Juice Bar by Tipco ท่ีหา้งสรรพสินคา้ไอคอนสยาม  
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การรับรองคุณภาพของสินค้ามาตรฐานสากลต่างๆโดยมีล าดับดังต่อไปนี้ 
ปี พ.ศ. 2537 มาตรฐาน ISO 9002 โดยเป็นโรงงานสับปะรดกระป๋องแห่งแรกของโลกท่ีได้รับ

มาตรฐานน้ี จากการรับรองของส านักงานผลิตภณัฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมและ
สถาบนั RW TUV ประเทศเยอรมนั 

ปี พ.ศ. 2538   มาตรฐาน HACCP โดยการรับรองของ เอสจีเอส (ประเทศไทย) 
ปี พ.ศ. 2543  มาตรฐาน  ISO 9002 ส าหรับผลิตภณัฑน์ ้ าสับปะรด และน ้าสับปะรดเขม้ขน้ โดยการ

รับรองของ SGF International E.V./IRMA ประเทศเยอรมนั 
ปี พ.ศ. 2545   มาตรฐาน HALAL รับรองโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

มาตรฐาน KOSHER รับรองโดย Thai Kashurt Service Co., Ltd.  
ปี พ.ศ. 2545/2546  มาตรฐาน BRC ท่ีผูค้า้ปลีกในเครือสหราชอาณาจกัรไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อประเมินผูผ้ลิต

อาหารท่ีส่งไปประเทศองักฤษ ไดรั้บการรับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) และ
โดย EFAIA (SAI GLOBAL) 

ปี พ.ศ. 2546   มาตรฐาน ISO 9001 version 2000 รับรองโดยเอสจีเอส (ประเทศไทย) 
ปี พ.ศ. 2547  มาตรฐาน International Food Standard (IFS) ท่ีผูค้ ้าปลีกในประเทศเยอรมันและ

ฝร่ังเศส ไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อประเมินผูผ้ลิตอาหารท่ีส่งไปประเทศแถบยุโรป รับรองโดย
เอสจีเอส ประเทศเยอรมนั 

ปี พ.ศ. 2549 มาตรฐาน ISO 22000 ในเร่ือง Food Safety Management เป็นบริษทัผูผ้ลิตอาหารราย
แรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บมาตรฐานน้ี รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) 

ปี พ.ศ. 2550  ได้รับการตรวจประเมินแบบ Integrated Audit รวม 5 ระบบพร้อมกัน คือ  ISO 
22000, ISO 9001, GMP, HACCP, และ IFS (Single Food Audit Pack) เป็นบริษัท
แรกของประเทศไทย รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) ซ่ึงต่อมาเอสจีเอส ไดใ้ช้
ทิปโก้เป็นต้นแบบของการตรวจประเมินแบบ Integrate Audit ส าหรับทั่วโลกใน    
ปี เดียวกันบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ GMA-SAFE AUDIT ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในเร่ือง Food Safety โดย Food Audit International (FAI) 

ปี พ.ศ. 2550/2551  ได้รับการรับรองสินคา้ว่านหางจระเขบ้ดออแกนิคปลอดเช้ือ ตั้งแต่การปลูกในไร่
จนถึงการผลิตในโรงงาน โดยกรมวชิาการเกษตร 

ปี พ.ศ. 2551/2552          ไดรั้บการรับรอง IFOAM Organic Standards สินคา้วา่นหางจระเขบ้ดออแกนิคปลอด
เช้ือตั้งแต่การปลูกในไร่จนถึงการผลิตในโรงงาน โดยส านักงานมาตรฐานเกษตร
อินทรียไ์ทย 

ปี พ.ศ. 2552  ได้ รับการรับรอง Food Safety and Food Security Audit Program ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดย FAI (ประเทศไทย) ซ่ึงผลการประเมินอยูใ่นระดบั “Excellent” 
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ปี พ.ศ. 2553   มาตรฐาน ISO 9001 version 2008 รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) 
ปี พ.ศ. 2554 ได้รับรางวลัธรรมมาภิบาลส่ิงแวดล้อม ของโรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ใบรับรองมาตรฐาน มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์ขั้นริเร่ิมและรางวลัสถาน
ประกอบการดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์ และสวสัดิการแรงงาน 

ปี พ.ศ. 2555 เพิ่มขอบเขตของการรับรองส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์น ้ ามะพร้าว 
(Coconut water) ไ ด้ รับ ก าร รับ รองม าต รฐ าน GMP / HACCP / BRC / IFS และ 
ผลิตภัณฑ์ผลไม้ในถ้วยพลาสติก (Fruit in Plastic Cup) ได้รับการรับรองมาตรฐาน
GMP/HACCP/IFS ผลิตภณัฑ์สับปะรดสามารถผ่านมาตรฐานโรงงานของ TESCO 
และ YUM ผลิตภณัฑ์สับปะรดผลไมร้วม น ้ าสับประรดเขม้ขน้ และผลิตภณัฑ์ว่าน
หางจระเข ้สามารถแสดงเคร่ืองหมาย STAR K ของ Kosher ไดแ้ลว้นอกเหนือจากการ
ท่ีไดรั้บการรับรองกระบวนการผลิต 

ปี พ.ศ. 2556 ไดร้ับการรับรองมาตราฐานระบบคุณภาพสินคา้อาหารส าหรับ ธุรกิจค้าปลีก   
ประเทศอังกฤษ  (British Retail Consortium, BRC) และโรงงานสกัดสารจากพืชและ
สมุนไพร ไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพ Good Manufacturing Practice (GMP) 
จากสถาบนัอาหาร (National FoodInstitute) 

ปี พ.ศ. 2557 ผา่นการรับรองเร่ือง IFS ในส่วนของผลิตภณัฑ์ Canned Coconut Milk  Aseptic  and 
Frozen pineapple single strength juice และรวมทั้ งได้ Kosher เพิ่มของผลิตภัณฑ์ 
coconut water with pomegranate juice และ coconut water with mango flavor  

   ผ ่านการรับรองสถานภาพผูน้ าของเขา้ ผูส่้งของออกระดบัมาตรฐานเออีโอ   

ปี พ.ศ. 2558 โรงงานของ บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ  ากดั  ผา่นการรับรองมาตรฐานป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดใน  สถานประกอบการ (มยส.) ประจ าปี 2558 ยงัไดรั้บรางวลั
สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม         
ในการท างานระดับดีเด่น ของ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และได้รับใบประกาศ
เกียรติคุณจากโครงการสถานประกอบการปลอดภยัเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ปี พ.ศ. 2559 โรงงานผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติ ออรา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ไดรั้บการรับรอง
มาตรฐาน HALAL  FSSC22000 GMP Codex และ HACCP Codex    

                                    บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี  จ  ากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการรับรอง 
มาตรฐาน FSSC22000 จาก UKAS Management System 
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ปี พ.ศ. 2560 บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์ บี จ  ากัด ได้รับการรับรอง มาตรฐาน Halal Assurance 
System Status จ า ก ป ร ะ เท ศ อิ น โ ด นี เซี ย  ไ ด้ รั บ  HAS Certification Status                         
“ A “ Grade  

ปีพ.ศ. 2561 โรงงานผลิตน ้าแร่ธรรมชาติ ออรา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ไดรั้บรองมาตรฐาน 
Food Safety System Certification (FSSC) 22000 Version 4.1 ซ่ึ งพัฒ น า ข้ึ น โด ย
มูลนิธิเพื่อการรับรองความปลอดภยัของอาหาร เป็นตวัแทนของแนวทางใหม่ในการ
จดัการความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของอาหารในห่วงโซ่อุปทานของอาหาร FSSC 
22000 เป็นแผนการรับรองมาตรฐานแบบสมบูรณ์ท่ีอา้งอิงจากมาตรฐาน ISO 22000 
ซ่ึงเป็นมาตรฐานระบบการจดัการความปลอดภยัของอาหารระดบัสากล โรงงานผลิต
น ้าแร่ธรรมชาติ ออรา อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไดรั้บเคร่ืองหมายรับรองฮา
ลาล (Halal) และใบอนุญาตผลิตอาหาร (FDA Certification) 

บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จ ากดั ไดรั้บการรับรองมาตรฐานดา้นความปลอดภยัและ
คุณภาพของอาหาร ได้แก่ BRC (Unannounced audit) ระดับ A+ โดย TUV SUD , 
IFS (Unannounced audit) ร ะ ดั บ  Higher level โด ย  TUV SUD, Organic coconut 
product ไดแ้ก่ Canned coconut water, Canned coconut milk และ Organic pineapple 
juice concentrate ให้การรับรองโดย Control Union มาตรฐานอาหาร HALAL ซ่ึง
สินค้า ท่ี ได้ รับ รองเพิ่ ม เติม  คือ  Homsuwan pineapple juice in glass bottle และ
มาตรฐานอ่ืนๆท่ียงัคงได้การรับรองเช่นเดียวกับปีท่ีผ่านมา คือ ISO22000, GMP, 
HACCP, SGF, HALAL, Kosher, Fairtrade USA (Coconut water, Coconut milk), 
IPM, BSCI, SMETA 4 Pillar 

ปี 2561 รางวลัแห่งความส าเร็จ 
•  แบรนด์ “ทิปโก้” ได้รับรางวลั Marketeer No.1 Brand Thailand 2017-2018 กลุ่ม Fruit Juice (100%) 

และ Fruit Juice (Non-100%) จากนิตยสาร Marketeer เป็นรางวลัท่ีพิจารณาและตัดสินจากผลส ารวจของ
นิตยสาร Marketeer ร่วมกบั บริษทั วิดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงส านักงานใหญ่
ตั้งอยูท่ี่ประเทศญ่ีปุ่น ท าการส ารวจความนิยมในสินคา้และบริการประเภทต่างๆของผูบ้ริโภคชาวไทยจ านวน 
4,000 ตวัอยา่ง  

•  แบรนด์ “ทิปโก”้ ไดรั้บรางวลั Superbrands Thailand’s Choice 2018 สุดยอดแบรนด์แห่งปีเป็นปีท่ี 3  
เป็นรางวลัท่ีตดัสินจากผูท้รงคุณวุฒิดา้นการสร้างแบรนด์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก Superbrands ไดรั้บการยอมรับ
จากนานาชาติวา่เป็นองคก์รอิสระเพียงหน่วยงานเดียวในโลก ท่ีเป็นผูต้ดัสินดา้นความเป็นเลิศดา้นการสร้างแบ
รนด ์จากหลายสาขาอาชีพ ทั้งทางดา้นการตลาดและการส่ือสาร โดยพิจารณาจากแบรนด์ชั้นน าต่างๆถึง 1,450 
แบรนด์ภายใตเ้กณฑ์ท่ีก าหนด คือ ความเป็นผูน้ าในตลาด ความย ัง่ยนืของแบรนด์ ความเช่ือถือในแบรนด์ของ
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ลูกคา้ ความนิยมในตวัแบรนด์ และการยอมรับโดยรวมในตลาด ซ่ึงผลการคดัเลือกจะมุ่งเนน้ท่ีภาพพจน์ของ
แบรนด์และภาพลกัษณ์ของสินคา้ ความโดดเด่นของแบรนด์ เจตนารมณ์ของแบรนด์ ความภกัดีของลูกคา้ 
ความเช่ือถือและความรู้สึกผกูพนัธ์กบัสินคา้ดว้ย 

•  แบรนด์ “ทิปโก้” ได้รับรางวลั The Most Powerful Brands of Thailand 2018 กลุ่มน ้ าผลไม้ ซ่ึงเป็น
รางวลัท่ีตดัสินจากการส ารวจและวิจยัจากผูต้ดัสินใจซ้ือสินคา้ ผูบ้ริโภคสินคา้และบริการต่างๆ จ านวน 12,400 
ตวัอย่างท่ีเก่ียวกับความนิยมในแบรนด์ผลิตภณัฑ์อย่างเป็นระบบ และครบทุกมิติ ซ่ึงผลวิจยัสรุปปัจจยัท่ี
ส าคัญ  3 องค์ป ระกอบหลัก  คื อ  การมุ่ ง เน้ น ลู กค้า  (Customer Orientation) ขี ดความส าม ารถขอ ง
องค์กร (Corporate Competency) แล การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสามารถ
อธิบายแนวทางในการพฒันากลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์ให้ประสบความส าเร็จส าหรับตลาดใน
ประเทศไทย 

•  โรงงานจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และ
สวสัดิการแรงงาน ปีท่ี 8 จากผูว้า่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีหอ้งเกาะหลกัศาลากลางจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

•  โรงงานจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 ในการประกวดการน าเสนอการ
ด าเนินงานของชมรมทูบีนมัเบอร์วนั ในระดบัจงัหวดั ณโรงแรมหาดทอง  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   

•  โรงงานจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวลัโครงการยกระดับโรงงานสีขาวสู่มาตรฐานการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) ต่อเน่ือง ประจ าปี  2561   

•  โรงงานจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวลัอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทบริหารงานคุณภาพ 
ประจ าปี 2561 

•  โรงงานจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ประจ าปี 2561 ระดบัประเทศ ปีท่ี 2 ระดบัทอง 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทฯในกลุ่ม  
ทีมผู ้บ ริหารของบริษัท  จะรับผิดชอบดูแลการด าเนินงานในบริษัท  ทิปโก้ฟูดส์  จ  ากัด  (มหาชน)                 
บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จ ากดั บริษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ  ากดั บริษทั ทิปโก้ รีเทล จ ากดั บริษทั ทิปโก ้  
ไบโอเท็ค จ ากดั และ บริษทั ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จ  ากดั(เรียกรวมเป็น กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้)โดยท่ีบริษทัร่วมและ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนมีทีมบริหารแยกต่างหากจากกนั  
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ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ บริษัทย่อยบริษัทร่วมและบริษัทที่เกีย่วข้องกนั 
แผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ 

       
 
    100%             23.50 % 

                                              
                                                         100% 

 
                                                       100%            100% 
                                                       12.25%        
                                                              87.75% 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัททีเ่กีย่วข้อง 
1. บริษัท ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) (TASCO) 
ประเภทกจิการ: โรงงานผลิตและจ าหน่าย ยางแอสฟัลท ์ยางมะตอยน ้ า ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากยางมะตอย หรือมีส่วนผสมของ  ยาง

มะตอยอ่ืนๆ และผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทุกชนิด 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศพัท ์0-2273-6000 
ทุนจดทะเบียน :   1,579.34 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ :   1,574.82 ลา้นบาท   
หลกัทรัพย์ :   เป็นหลกัทรัพยรั์บอนุญาตในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี  1 มีนาคม 2534    
คณะกรรมการ :  นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร                                           ประธานกรรมการ 

 นายสมจิตต ์เศรษฐิน                                               กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
                                   นายชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์   กรรมการผูจ้ดัการ 
                                   นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร    กรรมการ                                    

TIPCO FOODS PCL. 

TIPCO ASPHALT PCL.(บริษัทร่วม) 

 

บริษัทที่มีผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการร่วมกัน 
 

THANOMWONGSE CO.,LTD 

SIAM CONTAINER TERMINAL CO.,LTD 

TIPCO F&B CO.,LTD    

TIPCO BIOTECH CO.,LTD 

BBBBBbbBbBIOTECH 
TIPCO RETAIL CO., LTD 

TFB  DISTRIBUTION CO.,LTD    

RUAMSAPSIN CO.,LTD 

TIPCO TOWER CO.,LTD 
CCOTTTTARUAMSAPSIN 
THAI SLURRY SEAL CO.,LTD 

TIPCO PINEAPPLE CO.,LTD    
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2561  

                                   นายแอร์ฟเว ่เลอ บุค                  กรรมการ 
                                   นายจ๊าคส์ มาร์แชล ปาสตอร์                 กรรมการ 
                                   นายจ๊าคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล                 กรรมการ 
                                   นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม    กรรมการอิสระ                                                               
                                   นายปานเฉลิม    สุธาธรรม                                 กรรมการอิสระ 
                                   นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์    กรรมการอิสระ 
                                   นายโก บนั เฮง็                   กรรมการอิสระ 
                                   นายนิพนธ์ สุทธิมยั                  กรรมการอิสระ                                    
                                   นายนพพร  เทพสิทธา                                 กรรมการอิสระ 
                                   นายพีรศิลป์  ศุภผลศิริ                  กรรมการอิสระ 
                                   นายเฟรเดริค ชอง ปีแอร์ การ์ด                                         กรรมการอิสระ 
 
2.   บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มนิอล จ ากดั 
ประเภทกิจการ:   สถานีตรวจและรับจา้งบรรจุสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ โดยท าการขนส่งสินคา้ ในระบบตูค้อนเทนเนอร์     

ทั้งทางบก ทางน ้ า ทางอากาศ เพ่ือการน าเขา้และส่งออก 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศพัท ์0-2273-6000 
ทุนจดทะเบียน :   105 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
ทุนทีเ่รียกช าระแล้ว :   105 ลา้นบาท  
คณะกรรมการ :   นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร    กรรมการ 
                                    นางอนุรัตน์    เทียมทนั    กรรมการ 
                                    นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร   กรรมการ 
                                    นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร   กรรมการ 
                                    นางสาวปิยะรัตน์  ทรัพยส์าคร              กรรมการ 
                                    นายณรงคช์ยั  อ านวยโชคหิรัญ                                  กรรมการ 
 
3. บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ ากดั 
ประเภทกจิการ :   เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน ซ่อมบ ารุง และบริการขนส่ง 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6000 
ทุนจดทะเบียน :    2,500 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท 
ทุนทีเ่รียกช าระแล้ว :    2,500 ลา้นบาท  
 คณะกรรมการ :   นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร              ประธานกรรมการ 

 นายชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์              กรรมการ 
      นายสมจิตต ์ เศรษฐิน                                 กรรมการ 
                                   นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร                     กรรมการ        
                                   นายฟาเบียง สเตฟาน ลุค จิล                        กรรมการ 
                                   นายอูกส์ เอม็มานูเอล มารี เดอชองส์ เดอแซงด์-เลเช่ร์   กรรมการ 
                                   นายจ๊าคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล                                กรรมการ 
                                   นายจ๊าคส์ มาร์เชล ปาเตอร์                              กรรมการ 
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4. บริษัท รวมทรัพย์สิน จ ากดั 
ประเภทกจิการ :   เป็นผูซ้ื้อ จดัหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง  ใช ้และจดัการโดยประการอ่ืน  
                                   ซ่ึงทรัพยสิ์นใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นนั้น 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6000 
ทุนจดทะเบียน :   80 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ทุนทีเ่รียกช าระแล้ว :   80 ลา้นบาท  
 คณะกรรมการ :   นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร              ประธานกรรมการ 
      นางอนุรัตน์          เทียมทนั                                กรรมการ 
                                   นายสิทธิลาภ        ทรัพยส์าคร                     กรรมการ        
                                   นายสุรเชษฐ ์   ทรัพยส์าคร              กรรมการ                 
                                   นางสาวรวมสิน    ทรัพยส์าคร                        กรรมการ 
                                   นางสาวปิยะรัตน์  ทรัพยส์าคร                                       กรรมการ 
 
5. บริษัท ทปิโก้ ทาวเวอร์ จ ากดั 
ประเภทกจิการ :   เป็นผูซ้ื้อ จดัหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช ้และจดัการโดยประการอ่ืน  
                                   ซ่ึงทรัพยสิ์นใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นนั้น 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6000 
ทุนจดทะเบียน :   400 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ทุนทีเ่รียกช าระแล้ว :   400 ลา้นบาท  
 คณะกรรมการ :   นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร              ประธานกรรมการ 
      นางอนุรัตน์  เทียมทนั                                 กรรมการ 
                                   นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร                     กรรมการ        
                                   นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร               กรรมการ                 
                                   นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร                        กรรมการ 
                                   นางสาวปิยะรัตน์  ทรัพยส์าคร                                       กรรมการ 
                                   นายสามารถ  ธูปจินดา                              กรรมการ 
6. บริษัท ไทยสเลอร่ี ซิล จ ากดั 
ประเภทกจิการ :   เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน ซ่อมบ ารุง และบริการขนส่ง 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6000 
ทุนจดทะเบียน :   497.33 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ทุนทีเ่รียกช าระแล้ว :   497.33 ลา้นบาท  
 คณะกรรมการ :   นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร              ประธานกรรมการ 
      นายสมจิตต ์ เศรษฐิน                                               กรรมการ 
                                   นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร                     กรรมการ 
                                   นายชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์                                           กรรมการ 
                                   นายอูกส์ เอม็มานูเอล มารี เดอชองส์ เดอแซงด์-เลเชร์  กรรมการ                 
                                   นายฟาเบียง สเตฟาน ลุค จิล                        กรรมการ 
                                   นายจ๊าคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล                                กรรมการ 
                                   นายจ๊าคส์ มาร์เชล ปาเตอร์                              กรรมการ 
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7.บริษัท ทปิโก้ เอฟแอนด์บี จ ากดั  
ประเภทกจิการ :   ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมบรรจุพร้อมด่ืม                           
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศพัท ์0-2273-6200 
ทุนจดทะเบียน :   600  ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
ทุนทีเ่รียกช าระแล้ว :   600  ลา้นบาท  
คณะกรรมการ :    นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร   ประธานกรรมการ 
                                    นางอนุรัตน์  เทียมทนั                                    กรรมการ 
       นายสมจิตต ์ เศรษฐิน                   กรรมการ 
                                    นายเอกพล   พงศส์ถาพร                   กรรมการ  
       นายโชคชยั  โตเจริญธนาผล    กรรมการ   
                                    นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร                          กรรมการ        
                                    นายลือชา  พิศิษฐการ                                                        กรรมการ 
 
8. บริษัท  ทปิโก้  รีเทล  จ ากดั 
ประเภทของกจิการ :  ร้านคา้ปลีก เคร่ืองด่ืมและอาหาร 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศพัท ์0-2273-6200 
ทุนจดทะเบียน :   200 ลา้นบาท 
ทุนเรียกช าระแล้ว   :   200 ลา้นบาท 
คณะกรรมการ :    นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร   ประธานกรรมการ 
                                    นางอนุรัตน์  เทียมทนั                                    กรรมการ 
       นายสมจิตต ์ เศรษฐิน                   กรรมการ 
                                    นายเอกพล   พงศส์ถาพร                   กรรมการ  
       นายโชคชยั  โตเจริญธนาผล    กรรมการ   
                                    นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร                          กรรมการ        
                                    นายลือชา  พิศิษฐการ                                                        กรรมการ 
                              
9.  บริษัท ทปิโก้ ไบโอเทค็ จ ากดั  
ประเภทของกจิการ:  ท าฟาร์ม ปลูกพืช และสมุนไพร ซ่ึงใชเ้ป็นส่วนผสมในการเภสชักรรม รวมทั้งจดัตั้งโรงงานเพ่ือการผลิต 

                              หรือแปรสภาพส่วนผสมของเภสชัภณัฑ ์และผลิตภณัฑท์างการแพทย ์
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่:   118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศพัท ์0-2273-6200 
ทุนจดทะเบียน :  50 ลา้นบาท 
ทุนเรียกช าระแล้ว   :  36.8 ลา้นบาท  
คณะกรรมการ :  นางอนุรัตน์  เทียมทนั                                    ประธานกรรมการ 
     นายสมจิตต ์ เศรษฐิน                   กรรมการ 
                                  นายเอกพล   พงศส์ถาพร                   กรรมการ  
     นายโชคชยั  โตเจริญธนาผล   กรรมการ   
                                  นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร                         กรรมการ        
                                  นายลือชา  พิศิษฐการ                                                         กรรมการ 
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10.  บริษัท  ทเีอฟบี ดสิทริบิวช่ัน  จ ากดั 
ประเภทของกจิการ :  จดัจ าหน่ายขายปลีก ขายส่ง  
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ :  118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศพัท ์0-2273-6200 
ทุนจดทะเบียน :   1 ลา้นบาท 
ทุนเรียกช าระแล้ว   :  0.25 ลา้นบาท 
คณะกรรมการ :   นายเอกพล  พงศส์ถาพร                 กรรมการ 

                                      นายลือชา  พิศิษฐการ                                              กรรมการ 
                                   นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร                                กรรมการ  
 
11. บริษัท ทปิโก้ ไพน์แอปเป้ิล จ ากดั  
ประเภทกจิการ :   ผลิตและส่งออกสบัปะรดกระป๋อง  น ้ าสบัปะรดและผลไมร้วม                           
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศพัท ์0-2273-6200 
ทุนจดทะเบียน :   700  ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
ทุนทีเ่รียกช าระแล้ว :   700  ลา้นบาท  
คณะกรรมการ :   นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร   กรรมการ 
                                   นางอนุรัตน์  เทียมทนั    กรรมการ 
      นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร          กรรมการ 
                                   นายเอกพล  พงศส์ถาพร                   กรรมการ  
                    นายโชคชยั  โตเจริญธนาผล   กรรมการ  
                                   นายลือชา  พิศิษฐการ                                                กรรมการ 
 

1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ 
บุคคลทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกัน 
          ส่วนไดเ้สียของผูบ้ริหารในบริษทัฯรายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งบางบริษทัเป็นลูกคา้ของบริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ  ากัด (มหาชน)      
บางบริษทัเป็น Supplier ใหบ้ริการขนส่งสินคา้หรือวตัถุดิบโดยท่ีราคาของสินคา้ท่ีขายใหห้รืออตัราค่าบริการท่ี
บริษทัดงักล่าวคิดกบับริษทัฯจะเป็นราคาตลาดมีนโยบายราคาระหว่างกนัเป็นไปตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 6 และไม่มีสัญญาผูกพนัระหวา่งกนัโดยคณะกรรมการของบริษทัมีส่วนไดเ้สียในฐานะกรรมการ
หรือเป็นผูถื้อหุน้  ดงัรายระเอียดต่อไปน้ี 
  1. นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร 

               2. นางอนุรัตน์      เทียมทนั 
   3. นายสุรเชษฐ ์    ทรัพยส์าคร 
  4. นายสมจิตต ์    เศรษฐิน  
  5. นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร  
  6. นายสิทธิลาภ    ทรัพยส์าคร  



 

13 
 

         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2561  

ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการของบริษัทฯกบับริษัททีเ่กี่ยวข้องกันที่ส าคัญ มีดังนี้ 
บริษทัที่เกีย่วข้อง ประเภทและลกัษณะ

ธุรกจิ 
ความสัมพนัธ์กบับริษทัที่เกีย่วข้อง ความสัมพนัธ์กบับริษทั/ 

ช่ือผู้ถือหุ้นและร้อยละของหุ้นที่ถือต่อ
หุ้นทั้งหมดในบริษทัที่เกีย่วข้อง 

บจ.ถนอมวงศบ์ริการ    จ า ห น่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ปิ โ ต ร เลี ย ม รั บ เห ม า
ก่อสร้างอาคาร ถนน       
และซ่อมบ ารุงผิว 

 
นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร กรรมการ          
นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร     กรรมการ 
นายสุรเชษฐ์  ทรัพยส์าคร     กรรมการ 
นายสมจิตต ์  เศรษฐิน           กรรมการ 

                                                             
นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร     1หุ้น    
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร        1หุ้น   

-ไม่มี- 
-ไม่มี- 

บมจ.ทิปโกแ้อสฟัลท ์     
  

ผ ลิ ต และจ าห น่ ายยาง
แอสฟัลต์ อิมัลชันและ
จ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิง   

 
นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร กรรมการ 
นายสมจิตต ์  เศรษฐิน           กรรมการ 
นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร      กรรมการ       

                                                           
บมจ.ทิปโกฟ้ดูส์                      23.50%    
 

บจ.สยามคอนเทนเนอร์
เทอร์มินอล 

ท าการจดัตั้ งสถานีบรรจุ
แ ล ะ รั บ จ้ า ง บ ร ร จุ
สินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์
แ ล ะท า ธุ ร ก ร รม ด้ าน
ขนส่งและบ ริการด้าน
Shipping   

    
นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร กรรมการ         
นางอนุรัตน์ เทียมทนั            กรรมการ 
นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร กรรมการ 

   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 ซ่ึ งท รัพย์สิน ใดๆ 
ตลอดจนดอกผลของ
ทรัพยสิ์นนั้น 

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

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

-ไม่มี- 
 

บจ.ทิปโก ้ทาวเวอร์ ค่าเช่า,บริการส านักงาน
รับเหมาก่อสร้างอาคาร 
ถนนและรับท างานโยธา
ทุกประเภท 

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

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

-ไม่มี- 
 

บจ.ไทยสเลอร่ี ซิล จ  ากดั สร้างและซ่อมแซมถนน  
นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร กรรมการ             
นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร     กรรมการ 
นายสมจิตต ์  เศรษฐิน           กรรมการ 

- 
- 

 

                                                 
นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร  7.50% 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร      7.50% 

-ไม่มี- 
นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร  7.50% 
นางอนุรัตน์  เทียมทนั              0.84% 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
โครงสร้างรายได้ทีเ่กดิจากการขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้บุคคลภายนอก ในระยะ 3 ปี  

         (หน่วย : ลา้นบาท) 

ธุรกจิคอนซูมเมอร์  
ลกัษณะของผลติภัณฑ์ของธุรกจิคอนซูมเมอร์ 

ลกัษณะของผลิตภณัฑห์ลกั มีดงัน้ี 

▪ น ้าผลไมแ้ละน ้าผกัพร้อมด่ืม ไดแ้ก่ 
1. ทิปโก ้น ้าผลไม ้100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 
2. ทิปโก ้สควีซ น ้ าผลไม ้และน ้ าผกัผสมน ้ าผลไมร้วม 100% แบบพาสเจอร์ไรส์ บรรจุในกล่อง 

300 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 
3. ทิปโก ้เวจจ้ี น ้าผกัผสมน ้าผลไมร้วม 100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 
4. ทิปโก้ ซุปเปอร์คิด น ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกัผสมน ้ าผลไมร้วม 100% ส าหรับเด็ก บรรจุในกล่อง

ขนาด 110 มิลลิลิตร 
5. ทิปโก ้ซุปเปอร์ฟรุต เอสเซนส์ น ้าทบัทิมสกดัเขม้ขน้ บรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร 
6. ทิปโก ้คูลฟิต น ้าผกัผสมน ้าผลไมร้วม 40% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 
7. ทิปโกโ้ปรไฟเบอร์ น ้าผกัผสมน ้าผลไมแ้ละใยอาหารรวม 100% บรรจุในกล่องขนาด  1 ลิตร 
8. ทิปโก ้ฟรุ๊ตต้ี มิกซ์ สูตร น ้าผกัผลไมร้วม 40% บรรจุในกล่องขนาด 225 มิลลิลิตร 
9. ทิปโก ้ฟรุ๊ตต้ี มิกซ์ สูตร น ้าผกัผลไมร้วม 40% บรรจุในกล่องขนาดใหม ่750 มิลลิลิตร 
10. ทิปโก ้ฟรุ๊ตต้ี มิกซ์ สูตร น ้าผกัผลไมร้วม 40% บรรจุในขวดขนาด 300 มิลลิลิตร 
11. ทิปโก ้มี น ้าเบอร์ร่ีมิกซ์ และน ้าแอปเป้ิลผสมน ้าองุ่นรวม บรรจุในกล่องขนาด 1 ลิตร 
12. ทิปโก ้มี น ้ าผลไมห้วานน้อยและแคลอรีต ่า มีส่วนผสมจากสารสกดัใบหญา้หวาน (Stevia) 

บรรจุในขวดขนาดพกพา 250 มิลลิลิตร 
 

ผลติภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 
% การถือหุ้น ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ของบริษัท รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

ผลิตภณัฑจ์ากพืชผกัและผลไม ้

  

2,394 45% 2,092 43% 1,697 40% 
บจ.ทิปโก ้ไบโอเทค็ 
บจ.ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล 

100 
100 

เคร่ืองด่ืม 

บมจ.ทิปโกฟู้ดส์ 
บจ.ทิปโก ้รีเทล 

บจ.ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ 

 
100 

 100  

 
 

2,788 

 
 

53% 

 
 

2,674 

 
 

55% 

 
 

2,429 

 
 

57% 
อ่ืนๆ  

 91 2% 104 2% 122 3% 

รวม      5,273 100%  4,870 100% 4,248 100% 
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▪ น ้าแร่ธรรมชาติ  
 ออรา น ้ าแร่ธรรมชาติ 100% บรรจุขวดขนาด 330  มิลลิลิตร 500 มิลลิลิตร และ 1.5 ลิตร ปัจจุบนั
บริษทัฯ มีแหล่งผลิตน ้าแร่ธรรมชาติจ านวน 2 แหล่ง ดงัน้ี 

1. แหล่งน ้ าแร่ธรรมชาติท่ี ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นแหล่ง น ้ าพุเย็น      
ขนาดใหญ่ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มีก าลงัการผลิตประมาณ 120 ลา้นขวดต่อปี  

2. แหล่งน ้ าแร่ธรรมชาติแห่งใหม่ท่ี ต าบลพุขาม อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิด
น ้ าแร่ธรรมชาติท่ีช่ือวา่ ภูน ้ าหยด มีก าลงัการผลิตประมาณ 140 ลา้นขวดต่อปี เร่ิมการผลิตในช่วง
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 

การตลาดและการแข่งขันทางธุรกจิของธุรกจิคอนซูมเมอร์ 
แนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนั 

▪ น ้าผลไมแ้ละน ้าผกัพร้อมด่ืม 
ในปี 2562 แนวโน้มการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ ปลอดสารพิษ ยงัคง

เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากการให้ความส าคญักบัการรักษาสุขภาพมากข้ึนของผูบ้ริโภค นอกจากน้ี ในปัจจุบนั
ผูบ้ริโภคยงัใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสารอาหารและคุณประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ เพื่อสร้างความมัน่ใจใน
คุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีดีต่อสุขภาพ 
 

ภาพรวมตลาดน ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกัพร้อมด่ืมของประเทศไทยในปี 2561 และส่วนแบ่งทางการตลาดของ
บริษทั มีดงัน้ี  

 
ท่ีมา: The Nielsen Company (Thailand) Limited 
 
 
 



 

16 
 

         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2561  

 

ในปี 2561 ตลาดน ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกัพร้อมด่ืมในประเทศไทย มีมูลค่า 11,279 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 
11 เน่ืองจากก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคในประเทศยงัไม่ฟ้ืนตวัเท่าท่ีควร และตลาดเคร่ืองด่ืมไดรั้บผลกระทบจาก
ภาษีความหวานในเคร่ืองด่ืมท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้การแข่งขนัในตลาดเคร่ืองด่ืมรุนแรงมากข้ึน เพื่อแยง่ชิงส่วนแบ่ง
ทางการตลาด อย่างไรก็ตาม บริษทัฯยงัคงความเป็นผูน้ าอนัดับ 1 ในตลาดผลไม้และน ้ าผกั 100 % ไวไ้ด ้ 
จากการรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ จึงได้รับความไวว้างใจจากผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีบริษทัฯ      
ได้น าเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด เช่น ทิปโก้ ฟรุ๊ตต้ี มิกซ์ บรรจุกล่องขนาดใหม่ 750 มิลลิลิตร และ  
ทิปโก ้มี บรรจุในขวดพกพาขนาด 250 มิลลิลิตร เป็นตน้ เพื่อตอบโจทยก์ลุ่มคนรักสุขภาพ และเป็นทางเลือก
ใหผู้บ้ริโภคเพิ่มข้ึน 

จากแนวโนม้การดูแลสุขภาพท่ีมีเพิ่มข้ึน ผูบ้ริโภคยงัคงตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการได้อย่างครบถ้วน บริษัทฯ เช่ือว่าตลาดน ้ าผลไม้และผกัพร้อมด่ืมในปี 2562 จะกลับมาฟ้ืนตัวได ้      
โดยบริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้การวจิยัและพฒันา เพื่อน าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีมีคุณภาพส าหรับผูบ้ริโภคต่อไป  

▪ น ้าแร่ธรรมชาติ  
ในปี 2561 ตลาดน ้ าแร่มีมูลค่า 4,200 ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 6 โดยน ้ าแร่ธรรมชาติออรา ครองส่วน

แบ่งการตลาดเป็นอนัดบั 2 ท่ีร้อยละ 20 ตลาดน ้ าแร่มีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง จากพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เค ร่ือง ด่ืม ท่ี เป็นประโยช น์ และ ดี ต่อ สุ ขภาพ  น ้ าแ ร่ จึง เป็ นท างเลื อก ท่ี ได้ รับความ นิ ยมมากกว่า 
น ้ าด่ืมทัว่ไป บริษทัฯ คาดว่าแนวโน้มตลาดน ้ าแร่ จะเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และบริษทัฯไดข้ยายก าลงัการผลิต
น ้ าแร่ธรรมชาติออราแหล่งใหม่ ด้วยแหล่งน ้ าแร่ธรรมชาติ “ภูน ้ าหยด” ท่ี  ต  าบลพุขาม อ าเภอวิเชียรบุรี      
จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยมีก าลังการผลิตประมาณ 140 ล้านขวดต่อปี และในปัจจุบันแหล่งน ้ าแร่ธรรมชาติ 
ออราท่ีต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ท าการผลิตน ้ าแร่เต็มก าลังการผลิตท่ีประมาณ 120        
ลา้นขวดต่อปี  

 
ภาพรวมตลาดน ้าแร่ของประเทศไทยในปี 2561 และส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษทั  

 
 

 
 
 
 
 
ท่ีมา: The Nielsen Company (Thailand) Limited 
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กลยทุธ์ในการแข่งขนั 
1. รักษามาตรฐานในการผลิตสินคา้ ทั้งดา้นคุณภาพและมาตรฐานการผลิต  
2. คน้ควา้ วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ท่ีมีคุณประโยชน์สูง รวมทั้งคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
3. วางแผนจดัซ้ือวตัถุดิบในการผลิต คดัสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ และเลือกวิธีจดัเก็บวตัถุดิบให้ได้

คุณค่าทางอาหารสูงสุด 
4. กลยทุธ์กระจายสินคา้โดยการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน  

ตลาดหลกัของการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ช่องทางการจัดจ าหน่ายในประเทศ  มีสัดส่วน 

ร้อยละ 88 ของยอดขาย แบ่งเป็น 2 ส่วนหลกัๆ ดงัน้ี  
1. จัดจ าห น่ ายผ่านผู ้แทน  (Distributor) ซ่ึ ง เป็น

ช่องทางจดัจ าหน่ายหลกัของบริษทัฯ  
2. บ ริษัทฯเป็นผู ้จ ัดจ าหน่ายเองโดยการจัดบูธ     

ร้านจ าหน่ายสินคา้ และช่องทางการจดัจ าหน่ายพิเศษอ่ืนๆ  
ช่องทางการจัดจ าหน่ ายใน ต่างประเทศ  เป็น

ช่องทางหน่ึงท่ีมีการขยายตวั และผลิตภณัฑข์องบริษทัไดรั้บ
การตอบรับท่ีดีจากตลาดต่างประเทศ โดยช่องทางการจดั
จ าหน่ายในต่างประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 12 ของยอดขาย 

ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต 
แผนผงัโดยย่อของกรรมวธีิการผลิตน า้ผลไม้ / เคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม 

                         น ้าผลไม ้/ วตัถุดิบ 
 
                 ผสมตามสูตร 
 

        ใหค้วามร้อนเบ้ืองตน้ 45-50 oC 
 

        ใหค้วามร้อน 98-100 oC 
 

             ลดความเยน็ท่ีระดบั 25 oC 
 

                             บรรจุลงกล่อง  
   

         ติดหลอดส าหรับดูด 
 

               เก็บสตอ๊ค             
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ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต 
แผนผงัโดยย่อของกรรมวธีิการผลติน า้แร่ธรรมชาติ 

 
             ฝา                                         ขวด                                          น า้ดิบ 

                     ฝา                                    เมด็พลาสติก                          น ้าแร่ธรรมชาติ 
 
                                                         เคร่ืองฉีดพรีฟอร์ม                ถงัเก็บน ้าแร่ธรรมชาติ 
 
           ลา้งดว้ยลมท่ีก าจดั                   ลา้งดว้ยลมท่ีก าจดั          ชุดกรองขนาด 4.5 ไมครอน 
 
                                                         เคร่ืองฉีดพรีฟอร์ม               ชุดกรองขนาด 1 ไมครอน 
 
                                                            เคร่ืองเป่าขวด                           กระบวนการเติม 
 
                                                              เคร่ืองบรรจุ                   ถงัเก็บน ้าท่ีเตรียมรอบรรจุ 
 
                                                              เคร่ืองปิดฝา                   ชุดกรองขนาด 25 ไมคอรน 
 
                                                            เคร่ืองติดฉลาก 
 
                                                                  ยงิวนัท่ี      
 
                                                              บรรจุหีบห่อ 
 
                                                            จดัเรียงพลัเลต 
 
                                                                คลงัสินคา้ 
 
                                                                  ขนส่ง 
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ธุรกจิผลไม้แปรรูป 
ลกัษณะของผลติภัณฑ์ (ธุรกิจผลไม้แปรรูป) 

ลกัษณะของผลิตภณัฑห์ลกั ดงัน้ี 
1. สับปะรดกระป๋อง  (Canned Pineapple)  
2. น ้าสับปะรดเขม้ขน้ (Pineapple Juice Concentrate)  
3. สับปะรดบดละเอียดบรรจุถุงปลอดเช้ือ  (Aseptic Crushed)  
4. สับปะรดบรรจุในถว้ยพลาสติก (Pineapple in plastic cup)  
5. สับปะรดบรรจุในถุง retort pouch (Pineappple in retort pouch)  
6. ผลไมร้วมบรรจุกระป๋อง (Canned Tropical Fruit Salad)  
7. ผลไมร้วมบรรจุในถว้ยพลาสติก (Tropical fruit salad in plastic cup)  
8. วา่นหางจระเขก้ระป๋อง (Canned Aloe Vera)  
9. วา่นหางจระเขบ้ดละเอียดบรรจุถุงปลอดเช้ือ (Aseptic Crush)  
10. วา่นหางจระเขบ้รรจุในถุง retort pouch  
11. ผลิตภณัฑก์ะทิบรรจุในกระป๋องและน ้ามะพร้าวบรรจุกระป๋อง  

การตลาดและการแข่งขันทางธุรกจิ (ธุรกจิผลไม้แปรรูป) 
แนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนั 

▪ แนวโน้มความต้องการของตลาดส่งออก และราคาขายผลติภัณฑ์ 
ในปี 2562 บริษทัฯ คาดวา่ ความตอ้งการของตลาดผลไมแ้ปรรูปในต่างประเทศยงัคงทรงตวั ยงัมีการ

ชะลอการสั่งซ้ือผลไมแ้ปรรูปในไตรมาสท่ี 1 โดยเฉพาะสับปะรดกระป๋องและน ้ าสับปะรดเขม้ขน้ เน่ืองจากผู ้
น าเขา้ส่วนหน่ึงยงัคงมีสินคา้อยูใ่นคลงัสินคา้จากการสั่งซ้ือสินคา้จากช่วงปลายปี 2561 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสินคา้มี
ราคาต ่ากว่าปกติ ประกอบกบัการเพิ่มก าลงัการผลิตของผูป้ระกอบการในประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ เช่ือวา่ปริมาณส่งออกผลไมแ้ปรรูป จะขยบัตวัสูงข้ึนในไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 เป็นตน้ไป  

▪ แนวโน้มปริมาณผลผลติและราคาวตัถุดิบ 
สืบเน่ืองจากช่วงปลายปี 2558 ปริมาณสับปะรดท่ีออกสู่ในตลาดลดลงอยา่งมากจนเกิดภาวะสับปะรด

ขาดตลาด ส่งผลใหร้าคาปรับตวัสูงข้ึน ชาวไร่ส่วนใหญ่จึงหนัมานิยมปลูกสับปะรดเพิ่มข้ึนอยา่งมาก ประกอบ
กับการเพิ่มผลผลิตของประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์   และความต้องการในการบริโภคผลิตภัณฑ์
สับปะรดในตลาดโลก โดยเฉพาะน ้าสับปะรดเขม้ขน้ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั ท าให้ในปี 2561 เกิดภาวะชะลอตวั
ในการสั่งซ้ือจากลูกคา้ในต่างประเทศ ส่งผลใหร้าคาสับปะรดปรับตวัลดลงต ่าท่ีสุดในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา  

ในปี 2562 บริษทัฯ คาดการณ์ว่าปริมาณสับปะรดผลสดออกสู่ตลาดจะลดลง เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา
แต่ยงัคงเพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด และคาดวา่ราคาสับปะรดจะปรับตวัสูงข้ึนเล็กนอ้ย ส่งผลใหต้น้ทุน
การผลิตสูงข้ึน ซ่ึงเป็นความทา้ทายในการควบคุมตน้ทุนการผลิตของบริษทัฯให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในดา้นราคากบัคู่แข่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้

 
 



 

20 
 

         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2561  

 

 
ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

กลยทุธ์ในการแข่งขนั 

1.   บริหารจดัการวตัถุดิบด้วย ระบบ Contract Farming, Big Grower, Quality Grower ท าให้บริษทัฯได้รับ
ประโยชน์ทั้งในแง่ปริมาณและความต่อเน่ืองของวตัถุดิบ และการควบคุมคุณภาพ และตน้ทุนของวตัถุดิบ
ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความหลากหลายของสินคา้ จากความสามารถในการผลิตสับปะรด
กระป๋องไดห้ลากหลายทั้งในแง่ของขนาดกระป๋องท่ีใช้บรรจุ ประเภทการตัดช้ินสับปะรด และน ้ าท่ีใช้
บรรจุ ซ่ึงท าให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดต่างๆได้ครอบคลุมทัว่ทุกภูมิภาคซ่ึงมีความ
ตอ้งการแตกต่างกนั  

3. รักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินคา้ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในด้านคุณภาพสินคา้ให้กบัผูน้ าเขา้ และ
ผูบ้ริโภค นอกจากน้ียงัเป็นการรักษามาตรฐานต่างๆท่ีบริษทัฯได้รับการรับรองจากหน่วยงานท่ีเป็นท่ี
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ยอมรับในระดบันานาชาติ รวมทั้งช่ือเสียงของบริษทัฯในดา้นการผลิตท่ีมีมาอยา่งยาวนาน เพื่อเป็นส่ิงท่ีจะ
สามารถยนืยนัไดถึ้งคุณภาพของสินคา้และบริการของบริษทัฯไดเ้ป็นอยา่งดี 

ตลาดหลกัของการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ในเชิงภูมิศาสตร์ ตลาดหลกัของบริษทัฯสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ภูมิภาคหลกั ดงัน้ี 
1. ทวีปอเมริกา รวมถึงประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศในแถบลาตินอเมริกา โดยมีประเทศ

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศคู่คา้ท่ีมีมูลค่าสูงสุดของบริษทัฯ ซ่ึงมีมูลค่าการจ าหน่ายประมาณร้อยละ 33 ของ
ปริมาณการส่งออกของบริษทัฯ ในอดีตบริษทัฯ เคยมีความไดเ้ปรียบทางการคา้ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เน่ืองจากระบบภาษีทุ่มตลาดของกระทรวงพาณิชยข์องสหรัฐอเมริกาท่ีมีต่อบริษทัทัว่ไป แต่จากการยกเลิก
ภาษีทุ่มตลาดดงักล่าวในปี พ.ศ. 2547 ท าใหก้ารแข่งขนัในตลาดดงักล่าวมีความรุนแรงมากข้ึน 

2. ทวีปยุโรป และกลุ่มประเทศยุโรปตะวนัออก และสหพนัธรัฐรัสเชีย การจ าหน่ายสินคา้ของบริษทัฯไปยงั
ก ลุ่มประเทศดังก ล่ าวมีสั ด ส่ วนใกล้ เคี ยงกับประเทศสห รัฐอเม ริกา โดยมีสั ด ส่ วนประมาณ 
ร้อยละ 33 ของปริมาณการส่งออกของบริษทัฯ ตลาดกลุ่มน้ีเป็นตลาดหลกัส าหรับผลิตภณัฑ์น ้ าสับปะรด
เขม้ขน้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการจ าหน่ายให้กบั Blending houses ต่างๆในกลุ่มประเทศยุโรป ในส่วนสับปะรด
กระป๋องกลุ่มตลาดน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีความอ่อนไหวต่อราคามากท่ีสุด ส่วนหน่ึงเน่ืองจากสามารถยอมรับ
คุณภาพของสินค้าได้หลากหลายท าให้มีผูผ้ลิตท่ีสามารถจ าหน่ายเข้าไปในตลาดน้ีมีจ านวนมากและ
หลากหลายเช่นกนั  

3. ทวปีเอเชีย รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ลูกคา้ในกลุ่มน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งลูกคา้ญ่ีปุ่นมีความตอ้งการ
สินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงและท าการคา้โดยอาศยัความเช่ือใจต่อกนัเป็นอยา่งมาก มีมูลค่าการคา้ประมาณร้อยละ 
19 ของปริมาณการส่งออกของบริษทัฯ ปัจจุบนัเป็นลูกคา้หลกัส าหรับผลิตภณัฑ์วา่นหางจระเขบ้ดละเอียด
บรรจุถุงปลอดเช้ือซ่ึงมียอดสั่งซ้ืออยา่งต่อเน่ือง 

4. กลุ่มประเทศในตะวนัออกกลาง ปัจจุบนัมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ของปริมาณการส่งออกของบริษทัฯ 
นับว่าเป็นอีกตลาดท่ีมีศกัยภาพ เน่ืองจากมีรายได้ต่อประชากรท่ีสูงและมีความต้องการในการบริโภค
สับปะรดกระป๋อง สาเหตุหลักมาจากสภาพเศรษฐกิจในยุโรปและยุโรปตะวนัออกมีความซบเซาลง 
เน่ืองจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อก าลงัซ้ือและความตอ้งการบริโภคในตลาดดงักล่าว 
กลุ่มประเทศในตะวนัออกกลางจึงเป็นเป้าหมายทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการทั้งหมดพยายามท่ีจะขยายเขา้
ไปเพื่อทดแทนส่วนการตลาดท่ีหดหายจากกลุ่มประเทศยโุรปและยโุรปตะวนัออก 

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

อุปกรณ์ โดยในรอบ11 เดือนจะแบ่งผลผลิตออกเป็นสองฤดูกาล คือในช่วงฤดูร้อน (มีนาคม ถึง พฤษภาคม) 
และในช่วงฤดูหนาว (ตุลาคม ถึง ธนัวาคม) ส าหรับราคาวตัถุดิบจะมีการข้ึนลงตามปริมาณของสับปะรดท่ีมีใน
แต่ละช่วงเวลาของการผลิต  
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การผลติ 
 บริษทัมีโรงงานส าหรับผลิตสับปะรดกระป๋อง 1 แห่งโดยมีท่ีตั้งโรงงานดงัน้ี 
 โรงงาน    :      212  หมู่ 16  ต.อ่าวนอ้ย  ถนนเพชรเกษม อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77000 

 โทรศพัท ์(032) 811-224-31    โทรสาร (032) 811-240 
 
แผนทีโ่ดยสังเขป  โรงงาน  บริษัท  ทปิโก้ ไพน์แอปเป้ิล  จ ากดั 

โรงงาน  
     

บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จ ากดั 
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 าคัญ 
       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  เน่ืองจากบริษทัฯ ตั้งโรงงานอยูใ่นแหล่งปลูกสับปะรดแหล่งใหญ่จากสถิติพื้นท่ี           การ
เพาะปลูกท่ีไดมี้การส ารวจในปัจจุบนันบัวา่ประจวบคีรีขนัธ์เป็นแหล่งปลูกสับปะรดสดแหล่งใหญ่ท่ีมีปริมาณ
รวมกนัถึงเกือบร้อยละ50 ของผลผลิตสับปะรดสดของประเทศ  บริษทัฯจึงไดด้ าเนินการสร้างนโยบายท่ีจะ
สร้างความมัน่คง ในอาชีพการท าไร่สับปะรดของชาวไร่ในเขตบริเวณใกล้เคียงและรอบๆ บริษทัฯ ในเขต
อ าเภอเมือง  และเขตอ าเภอใกล้เคียงท่ีไม่ห่างไกลจากบริษัทฯ มากนัก เพื่อท่ีจะให้ชาวไร่เหล่าน้ีสามารถ
ประกอบอาชีพต่อไปในระยะยาว และบริษทัฯสามารถมีวตัถุดิบป้อนโรงงานในการผลิตไดเ้พียงพอสอดคลอ้ง
กบัก าลงัการผลิตตามแผนการผลิตระยะยาว  บริษทัฯไดส้ร้างระบบเพื่อเป็นการสร้างฐานวตัถุดิบใหม้ัน่คงและ
สม ่าเสมอและเป็นการดูแลชาวไร่ให้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอยา่งย ัง่ยืน บริษทัฯจึงมีโครงการส่งเสริม
และพฒันาการปลูกสับปะรดเพื่อความย ัง่ยนื โดยมีรูปแบบของโครงการยอ่ยแบ่งออกเป็นสามรูปแบบเพื่อเป็น
ทางเลือกท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของชาวไร่ไดค้รอบคลุม ดงัต่อไปน้ี 
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โครงการรูปแบบแรกจะเป็นการประกนัรายได้ต่อไร่ให้กับสมาชิก วตัถุประสงค์ของโครงการใน
รูปแบบน้ีก็เพื่อส่งเสริมใหช้าวไร่มุ่งเนน้การปรับปรุงผลผลิตต่อไร่ โดยทีมส่งเสริมการเกษตรของบริษทัจะเขา้
ไปท างานร่วมกบัชาวไร่อย่างใกล้ชิดและให้ความรู้เก่ียวกบัการเพาะปลูกและการจดัการไร่ ส าหรับบริษทั
นอกจากราคาสับปะรดท่ีจ่ายให้กบัชาวไร่จะอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถแข่งขนัได้แล้ว ผลผลิตท่ีได้ยงัสามารถ
ควบคุมคุณภาพไดม้ากกวา่ทั้งในแง่ของขนาดผล ความสุก และการป้องกนัสารตกคา้ง  

โครงการในลกัษณะท่ีสองจะเป็นการประกนัราคาต่อกิโลกรัม โดยบริษทัและชาวไร่จะท าการตกลง
ราคาประกนัท่ีเป็นท่ีพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย  

โครงการทั้ งสองลักษณะจะมีการเน้นด าเนินการเพาะปลูกให้เป็นไปตามหลักการ GAP (Good 
Agricultural Practice) เร่ิมตั้ งแต่การเตรียมดิน การเตรียมวสัดุปลูก การปลูก ระยะห่างของพื้นท่ีการปลูก      
การจดัแถวลงตน้หน่อสับปะรด การดูแลและการก าจดัวชัพืช การให้ปุ๋ย การบงัคบัผล การเช็คดอก การให้น ้ า 
ไปจนถึงการคลุมผลและการเก็บเก่ียว โดยทางบริษัทจะจัดเจ้าหน้าท่ีเข้าไปให้ความรู้แก่ชาวไร่ และมี           
การติดตามพร้อมใหค้ าแนะน าอยา่งใกลชิ้ดและสม ่าเสมอ 

โครงการในลักษณะท่ีสาม มีลกัษณะเปิดกวา้งให้กบัสมาชิกท่ีตอ้งการอิสระในการเพาะปลูกดูแล
สับปะรดในวถีิคุน้ชินของตนเอง โดยจะมีการประกนัการรับซ้ือผลผลิตทั้งหมดของสมาชิก เพียงแต่จะตอ้งแจง้
ขอ้มูลการปลูกและบงัคบัผลท่ีชดัเจน โครงการน้ีใชช่ื้อเรียกวา่เป็นการประกนัตลาดใหก้บัชาวไร่ 
             กล่าวโดยสรุปในแผนการด าเนินการดา้นวตัถุดิบ บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะสร้างความมัน่ใจในการท าไร่
สับปะรดของชาวไร่ในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยเฉพาะในเขตอ าเภอเมืองท่ีบริษทัฯตั้งด าเนินการผลิต
สับปะรดกระป๋องในปัจจุบนั โดยท่ีบริษัทฯจะเพิ่มจ านวนสมาชิกชาวไร่โครงการส่งเสริมการท าไร่แบบ          
มีสัญญาข้ึนโดยพิจารณาคดัเลือกจากชาวไร่รายยอ่ยทัว่ๆไปท่ีเป็นลูกคา้ประจ าของบริษทัฯ รวมทั้งรับประกนั
ปริมาณผลผลิตของชาวไร่ตามขอ้ตกลงกนัไว ้ซ่ึงนโยบายเพิ่มจ านวนสมาชิกชาวไร่ในโครงการส่งเสริมน้ี     
จะท าให้บริษทัฯมีความมัน่ใจในการท่ีจะวางแผนการผลิตในระยะยาวไดโ้ดยมีวตัถุดิบพอเพียงและสอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายการผลิตควบคู่ไปกบัอาชีพการท าไร่สับปะรดของเกษตรกร 
 
                  2559             2560           2561 
สัดส่วนการซ้ือวตัถุดิบในประเทศ : ต่างประเทศ          99.0 : 1.0            99.0 : 1.0          99.0 : 1.0 
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ขัน้ตอนและเทคโนโลยีการผลิต 

แผนผงัโดยย่อของกรรมวธีิการผลติสับปะรดกระป๋อง 
          สบัปะรด 

                 เขา้เคร่ืองคดัขนาด 
เก็บน ้ าท่ีได ้

น ้าสบัประรด            ปอกเปลือกและเจาะแกน    ขดูเน้ือจากเปลือก 
จากการปอกเปลือกและเจาะแกน 

                เศษเน้ือสบัปะรด 
เคร่ืองสกดั-           จิกตา     ตรวจเลือกส่วนดี 
น ้าสบัปะรด   จากการจิกตา 

    ลา้งลูกสบัปะรด 
 

คดัลูกสบัปะรดทีพอเหมาะ 
 

เคร่ืองหัน่สบัปะรด 
 
สบัปะรดช้ินใหญ่  สบัปะรดเตม็แวน่  สบัปะรดช้ินคละ (pieces) 

     (chunks)       (slices)  และสบัปะรดล่ิม (tidbits) 
 

       คดัขนาดของสบัปะรดแต่ละช้ินและบรรจุกระป๋อง       ช้ินสบัปะรดไม่ไดข้นาด     เคร่ืองท าสบัปะรดช้ินยอ่ย 
                                                                    

      ดูดอากาศออกจากกระป๋อง    สบัปะรดช้ินยอ่ย 
   และเติมน ้ าสบัปะรดหรือน ้ าเช่ือม 

 
ปิดกระป๋อง    ใส่น ้ าสบัปะรดหรือน ้ าเช่ือมและตม้ 

 
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 

 
                                         เก็บสต๊อค 

          
           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 

 
เทคโนโลยใีช้ในการผลติและแหล่งทีม่า 

เทคโนโลยใีนการผลิตสับปะรดกระป๋อง ไดก้ าเนิดข้ึนท่ีฮาวายแลว้ยา้ยฐานมาไตห้วนั ฟิลิปปินส์ และ
ไทย ตามล าดบั  ดงันั้นเทคโนโลยท่ีีไทยถือวา่ทนัสมยัท่ีสุดของอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง 
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ความเพยีงพอของเคร่ืองจักรและบุคคลในการผลติ 
 บริษทัไดล้งทุนติดตั้งเคร่ืองจกัรผลิตสับปะรดกระป๋องตั้งแต่ปี 2520 เร่ือยมาและมี LINE การผลิตมาก
ถึง 15 LINE สามารถผลิตสับปะรดกระป๋องได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า พร้อมกันน้ีบริษัทมี
คลงัสินคา้ท่ีเก็บสินคา้ไดถึ้ง 1.7 ลา้นหีบมาตรฐาน ส าหรับเคร่ืองจกัรผลิตน ้ าสับปะรดเขม้ขน้มีเพียงพอและ
สามารถผลิตสินคา้แต่ละชนิดไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้เช่นกนั 
              ดา้นบุคคลากร บริษทัมีพนกังานท่ีเติบโตมาพร้อมกบับริษทัฯ บริษทัมีการพฒันาบุคคลากรทุกระดบั
อย่างต่อเน่ือง ให้มีความสามารถและรอบรู้ทั้งในด้านเทคนิคและในการด้านจดัการ เม่ือพนักงานมีความ
ช านาญความสามารถพร้อมจะได้รับการปรับต าแหน่งหนา้ท่ีให้สูงข้ึนหรืออาจโอนยา้ยไปรับต าแหน่งท่ีสูงข้ึน
ในกลุ่มบริษทัปริมาณบุคคลากรมีเพียงพอในการผลิต   
              ดา้นแรงงานเป็นแรงงานทอ้งถ่ินและจงัหวดัใกลเ้คียง บางคร้ังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานบา้ง 
อยา่งไรก็ตามเป็นปัญหาท่ีไม่รุนแรงมาก ทั้งน้ีเพราะไดว้างแผนการผลิตล่วงหนา้เป็นรายเดือน และแผนผลิต
ดงักล่าวไดถู้กปรับตามความเหมาะสมแลว้จึงท าให้ทราบวา่ช่วงใดตอ้งใชแ้รงงานเท่าไรล่วงหนา้  ท าให้มีการ
จดัหาแรงงานไดเ้พียงพอ  
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัมีระบบการก าจดัน ้ าเสียและได้มีการวิเคราะห์คุณภาพของน ้ าเสียตลอดเวลาตามกฎหมายท่ี
ก าหนดและไมมี่ประวติัการผดิกฎหมาย 

ธุรกจิค้าปลกี 
ลกัษณะของผลติภัณฑ์ของธุรกจิค้าปลกี 

ธุรกิจคา้ปลีก สามารถแบ่งรูปแบบการด าเนินธุรกิจเป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
1. “Squeeze Juice Bar by Tipco” (สควซี จูซ บาร์ บาย ทิปโก)้   

แบรนด ์ สควซี จูซ บาร์ บาย ทิปโก ้
ประเภท  สมูทต้ี เคร่ืองด่ืมและอาหารเพ่ือสุขภาพ นอกจากน้ี ยงัเป็นช่องทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑข์อง

บริษทัในเครือ เช่น น ้ าผลไมทิ้ปโก ้สับปะรดสดพนัธ์ุทิปโกห้อมสุวรรณ น ้ าแร่ธรรมชาติออรา 
เป็นตน้ และครอบคลุมไปถึงการใหบ้ริการของวา่งส าหรับงานจดัเล้ียง 

จ านวนสาขา รวมทั้งหมด 46 สาขา 
สาขาของบริษทั 18 สาขา 
สาขาแฟรนไชส์ 28 สาขา 

รูปแบบการใหบ้ริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 
2. การซ้ือกลบับา้น (Take Away) 
3. การบริการจดัส่ง (Delivery)  
4. การบริการจดัเล้ียง (Catering) 
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2.  “August” (ออกสั)  
แบรนด ์ ออกสั 
ประเภท  ร้านอาหารออร์แกนิค เพื่อสุขภาพ รสชาติจัดจ้าน ภายใต้ตราสัญญลักษณ์ “August Tasty 

Organic Eatery” ในรูปแบบ full service restaurant รายการอาหารเป็น Organic Fusion เน้น
วตัถุดิบท่ีเป็น Organic และวตัถุดิบท่ีปลอดสารพิษ คุณภาพสูง 

จ านวนสาขา สาขาของบริษทั 3 สาขา ดงัน้ี 
1. สาขา เมกาซิต้ี บางนา 
2. สาขา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3  
3. สาขา เซ็นทรัลเวลิด ์

รูปแบบการใหบ้ริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 
2. การซ้ือกลบับา้น (Take Away) 
3. การบริการจดัส่ง (Delivery)  

 

การตลาดและการแข่งขันทางธุรกจิ (ธุรกจิค้าปลกี) 
แนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนั 

ในปี 2562 แนวโนม้ธุรกิจในกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพขยายตวัอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะใน
พื้นท่ีกรุงเทพฯ และหัวเมืองหลักในภูมิภาคต่างๆ เน่ืองจากผู ้บริโภคนิยมบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืม 
Organic หรือท่ีเรียกวา่ “คลีนฟู้ด” ซ่ึงเป็นอาหารท่ีผา่นกระบวนการปรุงแต่งนอ้ยท่ีสุด และใชว้ตัถุดิบท่ีมาจาก
ธรรมชาติใหม้ากท่ีสุด 

 แมว้า่ธุรกิจในกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ จะมีอตัราการเติบโตท่ีสูงข้ึน แต่ยงัคงเป็นธุรกิจท่ี
มีการแข่งขนัสูง เน่ืองจากการเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศท าได้ง่าย ประกอบกบัการ
คิดคน้นวตักรรมใหม่ท่ีสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการบริโภค โดยในปี 2561 มูลค่าการตลาดของธุรกิจร้าน
เคร่ืองด่ืม และร้านอาหาร (Café, Bar and Full-Service Restaurants) มีมูลค่าประมาณ 500,000 ล้านบาท     
(ท่ีมา: Euro Monitor)    
กลยทุธ์ในการแข่งขนั 
1. สควีซ จูซ บาร์ บาย ทิปโก้ เน้นขยายธุรกิจด้วยการเปิดสาขาเพิ่มเติมในท าเลท่ีมีความเหมาะสมทั้งใน

กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั คิดคน้และพฒันารายการอาหารและเคร่ืองด่ืมใหม่ตลอดทั้งปี รวมทั้งรายการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมฉพาะฤดูกาล ซ่ึงทั้งหมดจะเน้นผลิตภณัฑ์ท่ีดีต่อสุขภาพ และผลิตจากวตัถุดิบจาก
ธรรมชาติท่ีไดรั้บการคดัสรรมาเป็นอยา่งดี 

2. ร้านอาหาร ออกัส ให้ความส าคญักบัจุดเด่นของวตัถุดิบท่ีเป็น Organic ปลอดสารพิษ และคุณภาพสูงน ามา
ปรุงเป็นรายการอาหารแนวฟิวชั่น (Fusion) รสชาติจดัจา้น โดยมีแผนท่ีจะคดัเลือกพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพเพื่อ
ขยายสาขาอยา่งต่อเน่ือง 
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ธุรกจิสารสกดัและการเกษตร 
ลกัษณะของผลติภัณฑ์ของธุรกจิสารสกดัและการเกษตร 
 ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีด าเนินการโดย บริษทั ทิปโก ้ไบโอเท็ค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย แบ่งเป็น  
2 ส่วน ดงัน้ี 

▪ ธุรกิจสารสกดั ด าเนินธุรกิจผลิตสารสกดัจากธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นวตัถุดิบ ส่วนประกอบของ
อาหาร เคร่ืองด่ืม เคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารและยา โดยโรงงานของบริษทั ทิปโก ้ไบโอเท็ค จ ากดั 
เป็นโรงงานสกดัสารจากพืชและสมุนไพรดว้ยตวัท าละลายขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทยซ่ึงมีประสิทธิภาพ
ในการสกดัและระบบความปลอดภยัในระดบัสูง โดยขอบเขตการใหบ้ริการครอบคลุมตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ 
อบแห้ง บดผงและผลิตเป็นสารสกดั นอกจากน้ี บริษทัฯยงัให้บริการพฒันากระบวนการสกดัร่วมกบัลูกคา้
ครอบคุลมตั้งแต่ระดบัทดลองในห้องปฏิบติัการตลอดจนผลิตจริงในระดบัอุตสาหกรรม โดยปัจจุบนัสินคา้
และบริการของบริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ  ากดั มี 2 รูปแบบหลกั ดงัน้ี 

- บริการรับจ้างสกัดสารสกัดจากพืชและสมุนไพรตามความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้เป็น
ส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเคร่ืองส าอางและยา (OEM) 

- สกดัและจ าหน่ายสารสกดัจากพืชและสมุนไพรเพื่อใชเ้ป็นส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารเคร่ืองส าอางและยา (Ingredient) 

▪ ธุรกิจการเกษตร ด าเนินธุรกิจวจิยัและพฒันาพนัธ์ุพืชและการเพาะปลูก โดยผลิตภณัฑ์หลกัไดแ้ก่ 
สับปะรดพนัธ์ุทิปโกห้อมสุวรรณ ท่ีมีเอกลกัษณ์ดา้นรสชาติและคุณค่าทางอาหารท่ีเกิดจากการวิจยัและพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง โดยจดัจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าทัว่ไป และท่ีร้าน Squeeze Juice Bar by Tipco  
 

การตลาดและการแข่งขันทางธุรกจิ (ธุรกจิสารสกดัและการเกษตร) 
แนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนั 

▪ ธุรกิจสารสกดั  
  ในช่วงหลายปี ท่ีผ่านมา อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และความงาม
ภายในประเทศมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง นบัเป็นโอกาสส าหรับ บริษทั ทิปโก ้ไบโอเท็ค จ ากดั ท่ีจะ
ขยายฐานลูกคา้ รวมทั้งสร้างการเติบโตของยอดขายจากธุรกิจดว้ยผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัให้กบัผูผ้ลิต
อาหาร เคร่ืองด่ืม อาหารเสริม เคร่ืองส าอาง และยา ภายในประเทศ ขณะเดียวกันยงัมุ่งเน้นการสร้าง           
ความร่วมมือกบัพนัธมิตร และ คู่คา้จากต่างประเทศท่ีมีความตอ้งการวตัถุดิบจากสารสกดัจากพืชและสมุนไพร
ท่ีมีคุณภาพ และมีตน้ทุนต ่ากวา่  

▪ ธุรกิจการเกษตร  
 ในปัจจุบนัคนไทยบริโภคสับปะรดสดประมาณปีละ 442,000 ตนัต่อปี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสับปะรด
พนัธ์ุปัตตาเวีย (สับปะรดศรีราชา) ส าหรับสับปะรดพนัธ์ุทิปโก้หอมสุวรรณ มีคุณลักษณะท่ีแตกต่างจาก
สับปะรดทั่วไป ในด้านความหอมหวาน  เน้ือแน่นนุ่ม  ไม่กัดล้ิน มีวิตามินสูงกว่าสับปะรดทั่วไป                   
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เป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นในทอ้งตลาด และไม่ไดต้ดัแต่งพนัธุกรรมท าให้เป็นท่ีช่ืนชอบของผูบ้ริโภค แมร้าคา
จะค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัคู่แข่งในตลาด เน่ืองจากสับปะรดพนัธ์ุหอมสุวรรณได้รับการดูแลอยา่งดีเพื่อให้
ผลผลิตท่ีได้มีคุณภาพดีกว่าสับปะรดทัว่ๆไป ลักษณะเปลือกท่ีบางท าให้ต้องเก็บเก่ียวและคดับรรจุอย่าง
พิถีพิถนัเพื่อมิให้ช ้ าเสียหาย ซ่ึงต้องใช้แรงงานจ านวนมาก แต่ก็เป็นข้อดีต่อผูบ้ริโภคคือ ปอกง่าย ไม่ต้อง      
คว ัน่ตา ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถซ้ือเป็นผลสดและกลบัไปปอกเองท่ีบา้นได ้ 
กลยทุธ์ในการแข่งขนั 
1. ธุรกิจสารสกดัจะให้ความส าคญักบัการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ นอกจากน้ีธุรกิจสารสกดัจะมุ่งเน้นพฒันาสารสกดัท่ีมีมูลค่าสูง (High Value Ingredient) เพื่อใชเ้ป็น
ส่วนประกอบในผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทั   

2. ธุรกิจการเกษตรจะให้ความส าคญักบัท าการพฒันา รักษา ควบคุมคุณภาพของสับปะรดพนัธ์ุหอมสุวรรณ 
รวมทั้งควบคุมตน้ทุนการผลิต และขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับ
พื้นท่ีเพาะปลูกท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคต 

 

3.การบริหารความเส่ียง 
บริษัท  ทิปโก้ฟูดส์  จ  ากัด  (มหาชน) ได้ด าเนินการบริหารความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk 

Management: ERM) อย่างต่อเน่ืองครอบคลุมทุกกิจการในกลุ่มธุรกิจ เพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกนั และ
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการขยายธุรกิจ สร้างการเจริญเติบโตของบริษทัในเครือธุรกิจ   

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Corporate Risk Management Committee: RMC) ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการบริษทั เพื่อช่วยก ากบัดูแล สนบัสนุนและพฒันาการบริหารความเส่ียงในองค์กรทุกระดบั  
ประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการกลุ่มธุรกิจอาหาร ผูบ้ริหารระดบัสูงของแต่ละธุรกิจ ผูอ้  านวยการสายบริหาร
การเงิน ผูอ้  านวยการฝ่ายงานสนับสนุน ได้แก่ ฝ่ายบญัชีและควบคุมภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 สายงานการบริหารความเส่ียง 
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การประเมินความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน ไดว้ิเคราะห์ใหค้ลอบคลุมทั้ง 6 ดา้นดงัน้ี 
1. ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk)  

2. ความเส่ียงดา้นการปฎิบติัการ (Operation Risk)  

3. ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk)  

4. ความเส่ียงดา้นกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk)   

5. ความเส่ียงดา้นระบบเทคโนโลย ี(Information System Risk) 

ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯได้ประเมินความเส่ียงส าคญัๆ ขององค์กร และมีมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีได้
น าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา รวม 6 เร่ืองดงัน้ี  

1. ความเส่ียงด้านการเติบโตของธุรกจิน า้ผลไม้ 

ดว้ยการเติบโตของตลาดน ้าผลไมมี้แนวโนม้ถดถอยจากความกงัวลของผูบ้ริโภคเร่ืองน ้าตาลและความ
หวานผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการบริโภคน ้ าผลไมค้ั้นสดหรือบริโภคเคร่ืองด่ืมอ่ืนทดแทน การแข่งขนัดา้นรา
คามีมากข้ึนบริษทัจึงตอ้งปรับตวัในการพฒันาสินคา้โดยลดปริมาณน ้าตาลและความหวานเพื่อ         ตอบโจทย์
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 

2. ความเส่ียงในการเติบโตของธุรกจิค้าปลกี   

อิทธิพลความกา้วหนา้ของระบบ internet ความเร็วสูงของโทรศพัท ์การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
สังคมไร้เงินสด(Cashless Society) ลว้นมีผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจคา้ปลีก บริษทัฯ จึงตอ้งเร่งปรับตวั
ให้ทนักับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการเพิ่มยอดขายผ่านระบบ E-Commerceให้มากข้ึน 
ปรับปรุงระบบ infrastructure ใหใ้ชง้านท่ีง่ายข้ึน เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดเ้ร็ว หาพนัธมิตรดา้น Platform มากข้ึน 

3. ความเส่ียงด้านผลตอบแทนโครงการลงทุนในธุรกจิใหม่ไม่เป็นไปตามคาด 

ดว้ยสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม การแข่งขนัท่ีสูงข้ึน รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว ล้วนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจใหม่อาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายท่ีวางไว ้  
บริษทัฯจึงตอ้งมีกระบวนการติดตามผลเปรียบเทียบและวิเคราะห์กบัแผนอยา่งสม ่าเสมอ  เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาการลงทุน (Investment Committee) อย่างต่อเน่ืองเพื่อหามาตรการป้องกันผลกระทบได้ทันต่อ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  

4. ความเส่ียงจากความไม่พร้อมของผู้สืบทอดต าแหน่งงานส าคัญ 

บริษัทฯได้จดัท านโนบาย แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน เพื่อก าหนดกรอบและหลักเกณฑ์ผูสื้บทอด
ต าแหน่งของผูบ้ริหารระดับสูงไวล่้วงหน้าแล้ว ส่วนผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัตน้ได้มีคณะกรรมการ
พฒันาผูบ้ริหารระดบักลาง (Middle Development Committee) พิจารณากลัน่กรองและคดัเลือกผูท่ี้เหมาะสม 
เพื่อวางแผนพฒันารายบุคคลต่อไป 
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5. ความเส่ียงจากการท าก าไรในธุรกจิแปรรูปผลไม้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

สับปะรดเป็นพืชหลกัในธุรกิจแปรรูปซ่ึงเป็นพืชเกษตร สภาพดินฟ้าอากาศ ประกอบกบัการใช้ปุ๋ย 
ล้วนแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพท่ีไม่คงท่ี ในปีท่ีผ่านมาราคาซ้ือสับปะรดสดในประเทศค่อนขา้ง      
ผนัผวน ส่งผลต่อราคาขายในตลาดโลกแผนด าเนินการเพื่อลดต้นทุนการผลิตไม่ทันต่อราคาขายท่ีลดลง    
บริษทัฯจึงตอ้งหามาตรการดา้นอ่ืนๆเพื่อลดปัจจยัความเส่ียง เช่น เพิ่มก าลงัการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
เคร่ืองจกัร เลือกผลิตสินคา้ท่ีหลากหลายมากข้ึน 

6. ความเส่ียงด้านระบบข้อมูลเสียหายจากภัยคุกคามทาง Cyber  

เม่ือเทคโนโลยีเจริญมากข้ึน ภยัคุกคามดา้น Cyber จึงมีมากข้ึนดว้ย นโยบายการควบคุมขอ้มูลบริษทัท่ี
มีอยูเ่ดิมอาจไม่ครอบคลุม หรือ update ไม่ทนั บริษทัจึงตอ้งเร่งปรับตวัหามาตรการป้องกนัขอ้มูลในดา้นต่างๆ 
มากข้ึน เช่น การป้องกันการเขา้ถึงข้อมูลท่ีส าคญั การใช้ share point แทนการเก็บไวท่ี้เคร่ืองคอมพิวเตอร์    
การป้องกนัการส่งขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นตน้ 

      

4.ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

สินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย 
สนิทรัพยข์องบรษัิทและ

บรษัิทย่อย        

ณ 31 ธันวาคม 2561        

รายการ  สนญ   ประจวบ   อยธุยา   เพชรบูรณ์   เชียงใหม ่  
1.ท่ีดิน        5.48   ***      119.30          41.29          16.67        101.42  ***ติดจ านอง 

2.ค่าพฒันาท่ีดิน           -             7.34            1.72           0.06               -     
3.อาคารและส่ิงปลูกสร้าง        0.13   ***      154.40        286.73        289.25          46.65  ***ติดจ านอง 

4.เคร่ืองใชส้ านกังาน        2.73           2.72            3.00           0.84            1.00   
5.ยานพาหนะ        0.33           2.58               -                -                 -     
6.เคร่ืองจกัรและส่วนประกอบ           -     ***      154.46        827.97        148.75        103.65  ***ติดจ านอง 

7.เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้      28.75          29.45          18.29           1.96            8.06   
8.ทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน      53.26           0.58            1.14              -              0.15   
9.งานระหวา่งก่อสร้าง        2.28          42.73          15.17              -            17.92   
10.ส ารองทรัพยสิ์นเส่ือมสภาพ           -      -20.69 -173.84             -    -0.22  

รวม      92.96        492.87      1,021.47        457.53        278.63   

         2,343.47   

 
***ติดจ านองมูลค่ารวม 747.71 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงิน 
หมายเหตุ  1. หมายเหตุ 1. อาคารส านกังานท่ีส านกังานใหญ่เป็นการเช่าพ้ืนท่ี ชั้น 24 ,27-29 ของบริษทั ทิปโกท้าวเวอร์ จ ากดั 
โดยมี ค่าเช่าและค่าบริการรวม 32.04 ลา้นบาท ต่อปี 
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เคร่ืองหมายการค้าทีส่ าคัญ 
รูปแบบเคร่ืองหมายการค้า ช่ือเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ เลขทะเบียน/

ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียน 

ระยะเวลา
คุ้มครอง 

  

 

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

ค . 2 8 1 0 0 9  / 
ประเทศไทย 

10 ปี 

 

    

บมจ.ทิปโกฟ้ดูส์ • เคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม้ น ้ าผกั น ้ าผกัผสมน ้ าผลไม้รวม น ้ า
ผลไม้รวม เค ร่ืองด่ืมธัญญาหาร น ้ านมถั่วเห ลือง น ้ า
ข้าวโพด น ้ าลุกเดือย น ้ าสมุนไพรท่ีใช้ในทางการแพทย ์
เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ เคร่ืองด่ืมผสมวิตามิน น ้าแร่ น ้าด่ืม 
• ชาเขียวพร้อมด่ืม ชาเขียวพร้อมด่ืมผสมน ้ าผลไม้ กาแฟ 
ชา 

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

10 ปี 
 
 

10 ปี 

 

บมจ.ทิปโกฟ้ดูส์ บริการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม บ . 6 1 0 7 0  / 
ประเทศไทย 
 

10ปี 

 

บมจ.ทิปโกฟ้ดูส์ ผลไมส้ด ค . 3 9 9 7 8 1 / 
ประเทศไทย 10 ปี 

 

บมจ.ทิปโกฟ้ดูส์ บริการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1 8 1 1 0 1 2 1 2 / 
ประเทศไทย 10 ปี 

นโยบายการลงทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2561   บริษทัมีเงินลงทุนตามราคาทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในธุรกิจต่าง 

ๆ คือ  ธุรกิจผลไมแ้ปรรูป มูลค่ารวม 700 ลา้นบาท ธุรกิจคอนซูมเมอร์  มูลค่ารวม 729.05 ลา้นบาท ธุรกิจคา้
ปลีก มูลค่ารวม 175.50  ลา้นบาท ธุรกิจสารสกดัและการเกษตร จ านวน  160.79 ลา้นบาท  และธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายยางมะตอย  644.93   ลา้นบาท   โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทั้งหมดคิดเป็น
ร้อยละ 34 ของสินทรัพยร์วม 
 เงินลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายยางมะตอย บริษทัมีวตัถุประสงคใ์นการถือเป็นเงินลงทุนระยะยาว 
โดยท่ีอาจมีการขายในช่วงสั้นบา้งเม่ือไดก้ าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน อยา่งไรก็ตามบริษทัมีนโยบายการถือ
เงินลงทุนดงักล่าว ในอตัราร้อยละ 20-25 
 

5.ข้อพพิาททางกฎหมาย 
           - ไม่มี – 
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6.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
    6.1ข้อมูลทัว่ไป 

     6.1.1 ข้อมูลบริษัท 
      บริษัท  ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) [เดิมช่ือ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)] 

           ประกอบธุรกิจหลกั ประเภทผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง  น ้ าสับปะรด ผลไมร้วม (ภายหลงัได ้
โอนไปใหบ้ริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) และ เคร่ืองด่ืม  
ปัจจุบนัมีทุนช าระแลว้  482.58  ลา้นบาท 
สถานท่ีตั้ งส านักงานใหญ่  เลขท่ี 118/1 อาคารทิปโก้  ถนนพระราม 6   แขวงพญาไท  เขตพญาไท   

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

สถานท่ีตั้งส านกังานโรงงาน  เลขท่ี  205/1 หมู่ 2 ต าบลโป่งแยง  อ าเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม ่50180 
สถานท่ีตั้งส านกังานโรงงาน  เลขท่ี  999 หมู่ 7 ต าบลศรีเทพ  อ าเภอวเิชียรบุรี  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 67180 

 
6.1.2  บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

      บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากัด   (มหาชน)  ประกอบธุรกิจ ประเภทผลิตยางมะตอยและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุน้อยูร้่อยละ 23.50 มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 1,574.82  ลา้นบาท 
สถานท่ีตั้ งส านักงานใหญ่  เลขท่ี 118/1 อาคารทิปโก้  ถนนพระราม 6   แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400 
บริษัท ทปิโก้  ไพน์แอปเป้ิล จ ากดั 

ประกอบธุรกิจ ประเภทผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง  น ้ าสับปะรดและผลไมร้วม ปัจจุบนับริษทัฯ 
ถือหุน้ ในอตัราร้อยละ 100  มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 700 ลา้นบาท 
สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ เลขท่ี  118/1 อาคารทิปโก้  ถนนพระราม 6   แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400 
สถานท่ีตั้งส านกังานโรงงาน   เลขท่ี  212 หมู่16 ต าบลอ่าวนอ้ย  อ าเภอเมือง   จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77210 

      บริษัท ทปิโก้  เอฟแอนด์บี จ ากดั 
ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 100           
มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 600 ลา้นบาท 
สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ เลขท่ี  118/1 อาคารทิปโก้  ถนนพระราม 6  แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400 
สถานท่ีตั้งส านกังานโรงงาน เลขท่ี  90/1 หมู่7 ต าบลสนบัทึบ  อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13170 
 

http://www.tipco.net/
http://www.tipco.net/
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        บริษัท ทปิโก้  ไบโอเทค็ จ ากดั 
ประกอบธุรกิจ ผลิตสารสกัดจากสมุนไพรและการเกษตรปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100                           
มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 36.8 ลา้นบาท 
สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ เลขท่ี  118/1 อาคารทิปโก้  ถนนพระราม 6  แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400 
สถานท่ีตั้งส านกังานโรงงาน  เลขท่ี  504  ต าบลประจวบคีรีขนัธ์  อ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77210 
       บริษัท ทปิโก้  รีเทล  จ ากัด 

ประกอบธุรกิจ กิจการค้าปลีกปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 87.25และถือหุ้นผ่าน                 
บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ  ากดั ในอตัราร้อยละ 12.25  มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 200 ลา้นบาท 
สถานท่ีตั้ งส านักงานใหญ่ เลขท่ี 118/1 อาคารทิปโก้  ถนนพระราม 6   แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400 
       บริษัท  ทเีอฟบี  ดิสทบิิวช่ัน  จ ากดั 

ประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายขายปลีก ขายส่ง  ปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุน้ผา่นบริษทั ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ  ากดั 
ในอตัราร้อยละ 100  มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 0.25 ลา้นบาท 
สถานท่ีตั้ งส านักงานใหญ่ เลขท่ี  118/1 อาคารทิปโก้  ถนนพระราม 6   แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400 
6.1.3 บุคคลอ้างองิ 
          นายทะเบียนหุน้: บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย)  จ ากดั 

        เลขท่ี  93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานทูตจีน)  ชั้น 14 
        ถ น น รั ช ด า ภิ เษ ก  แ ข ว ง ดิ น แ ด ง   เข ต ดิ น แ ด ง  ก รุ ง เท พ ฯ  10400                                            

โทรศพัท ์0-2009-9000 
           ผูส้อบบญัชี: นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือ 

                 นายณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3315 และ/หรือ 
             นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4579                                                   

                                          บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  : เลขท่ี 193/136-137 ชั้น33 อาคารเลครัชดา       ถนน
รัชดาภิเษก คลองเตย  กรุงเทพ  10110 โทรศพัท ์0-2264-9090 

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

6.2ข้อมูลส าคัญอ่ืน 
   - ไม่มี -  
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7   ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500ล้านบาท เรียกช าระแล้ว 482.58 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 482.58    
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้เปล่ียนจากหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาทเม่ือวนัท่ี 19 
ธนัวาคม 2546) 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
ราย ช่ือก ลุ่มผู ้ถื อหุ้ น สู งสุด  10 รายแรก  พ ร้อมทั้ งจ  านวนหุ้น ท่ี ถือและสั ด ส่วนการถือหุ้ น                       

ณ 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี  
ล าดับที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น % 

1 นายสิทธิลาภ   ทรัพยส์าคร 55,500,000 11.397 
2 นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร 48,500,000 10.050 
3 นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร 39,061,267 8.094 
4 นางอนุรัตน์   เทียมทนั 32,166,765 6.666 
5 นางสาวปิยะรัตน์  ทรัพยส์าคร 30,379,328 6.295 
6 นางสาวนาตาลี   ทรัพยส์าคร 16,500,000 3.419 
7 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ  ากดั 14,516,856 3.008 
8 นายสมจิตต ์   เศรษฐิน 11,599,846 2.404 
9 นางสาววานิสสา  ธูปจินดา 9,143,074 1.895 
10 นายอุดม จิระสิริกุล 9,033,300 1.895 

 
รายช่ือกลุ่มครอบครัวผูถื้อหุน้รายใหญ่ตามสัดส่วนการถือหุน้ ณ 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี  

รายช่ือตระกูล จ านวนหุ้น(หุ้น) สัดส่วนการถือหุน้ % 
กลุ่มทรัพยส์าคร 188,587,394 39.08 
กลุ่มเทียมทนั 30,966,841 6.29 
กลุ่มเศรษฐิน 16,958,070 3.51 
กลุ่มธูปจินดา 14,943,074 3.10 
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รายงานการถือหุน้ของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร  
                                                                                                                                                                           หน่วย:หุน้ 
ล าดบัที ่ กรรมการ ต าแหน่ง ยอดยกมา   

ณวนัที ่
1/1/2561 

ซ้ือ/โอน/(ขาย) ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่

31/12/2561 

% 

1 นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร ประธานกรรมการ 37,861,267 - 39,061,267 8.09 
2 นางอนุรัตน์  เทียมทนั กรรมการ 30,966,765 - 32,166,765 6.67 
3 นายสมจิตต ์ เศรษฐิน กรรมการ 11,599,846 - 11,599,846 2.40 
4 นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร กรรมการ 48,500,000 - 48,500,000 10.05 
5 นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการ 55,000,000 - 55,000,000 11.40 
6 นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร กรรมการ          -ไม่มี-               -ไม่มี-      
7 นายวรัิช  ไพรัชพิบูลย ์ กรรมการอิสระ          -ไม่มี-               -ไม่มี-    
8 นายชลิต  ลิมปนะเวช กรรมการอิสระ          -ไม่มี-             -ไม่มี-    
9 นายไพศาล  พงษป์ระยรู กรรมการอิสระ          -ไม่มี-             -ไม่มี-    
10 นางอจัฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ          -ไม่มี-             -ไม่มี-    
11 นายเอกพล  พงศส์ถาพร กรรมการผูจ้ดัการ          -ไม่มี-             -ไม่มี-    

 
ล าดบัที ่ ผู้บริหาร ต าแหน่ง ยอดยกมา   

ณวนัที ่
1/1/2561 

ซ้ือ/
โอน/
(ขาย) 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่

31/12/2561 

% 

1 นายโชคชยั โตเจริญธนาผล กรรมการผูจ้ดัการ- บจ.ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล          -ไม่มี-               -ไม่มี-   
2 นายลือชา  พิศิษฐการ ผูอ้  านวยการสายงานบริหารการเงิน          -ไม่มี-               -ไม่มี-      
3 นายพล  ศรีแดง กรรมการผูจ้ดัการ- บจ.ทิปโก ้รีเทล          -ไม่มี-               -ไม่มี-    
4 นางภรอนงค ์ อยูช่า ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและควบคุมภายใน          -ไม่มี-             -ไม่มี-    
5 นางศรัณยา บริสุทธ์ิสวสัด์ิ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน          -ไม่มี-             -ไม่มี-    
6 นายพงศธ์ร  กาญจนอคัรเดช ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนองคก์ร          -ไม่มี-             -ไม่มี-    

 
7.3 การออกทรัพย์อ่ืน 
           - ไม่มี – 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
        บริษทัและบริษทัยอ่ย จะจ่ายเงินปันผล เม่ือมีก าไรสะสมเป็นผลบวก  อตัราการจ่ายเงินปันผลข้ึนอยูก่บัผล
ประกอบการของบริษทัและโครงการลงทุนในอนาคตโดยก าหนดว่าไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 ของก าไรสุทธิของ
เฉพาะกิจการ 

ปี 2561 2560 2559 2558 2557 
อตัราก าไรสุทธิ/หุน้ 0.73 0.98 0.79 0.38 (0.28) 
อตัราเงินปันผล/หุน้ 0.25 0.75 0.39 0.25 0.00 
อตัราการจ่ายเงินปัน
ผลต่อก าไรสุทธิ(%) 

35% 77% 49% 66% 0% 

 

8.โครงการการจดัการ 
                                                   โครงสร้างองค์กร 

 
 
 
 

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

                                3.คณะกรรมการบรรษทัภิบาล ( 11 ) 
                                                              4.คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ( 6 ) 

 
 
 
 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 
      1.  นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร           ประธานกรรมการ  
      2.  นางอนุรัตน์ เทียมทนั                        กรรมการ  
      3.  นายสมจิตต ์  เศรษฐิน    กรรมการ 
      4.  นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร            กรรมการ 
      5.  นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร               กรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั (11) 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะผูบ้ริหาร 

คณะอนุกรรมการ ( 4) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ธุรกิจผลไมแ้ปรรูป
รูปปรรูป 

ธุรกิจคา้ปลีก ธุรกิจคอนซูมเมอร์ ธุรกิจสารสกดัและการเกษตร 
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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.  นางสาวกุลกาน  จีนป่ัน  เลขานุการ 

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 
     คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
     คณะกรรมการบริษทัทั้งคณะท าหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 
     คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
     1. นายเอกพล    พงศส์ถาพร  ประธานกรรมการ 

2. นายพล           ศรีแดง  กรรมการ 
3. นายลือชา       พิศิษฐการ  กรรมการ 
4. นางตติยา      เอมซ์บุตร  กรรมการ 
5. นางกาญจนา  วโรตมาภรณ์  กรรมการ 
6. นางภรอนงค ์ อยูช่า   กรรมการและเลขานุการ 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จ านวนคร้ังการประชุม จ านวนเคร้ังเข้าร่วมการ
ประชุม 

นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร ประธานกรรมการ 5 5 
นางอนุรัตน์  เทียมทนั กรรมการ 5 4 
นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร กรรมการ 5 5 

กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

2 2 

นายสมจิตต ์ เศรษฐิน กรรมการ 5 5 
นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร กรรมการ 5 5 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการ 5 5 
นายวรัิช  ไพรัชพิบูลย ์ กรรมการอิสระ 5 4 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4 4 
นายไพศาล  พงษป์ระยรู กรรมการอิสระ 5 5 

กรรมการตรวจสอบ 4 4 
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

2 2 

นางอจัฉรา  ปรีชา กรรมการอิสระ 5 5 
กรรมการตรวจสอบ 4 4 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

2 2 

นายชลิต  ลิมปนะเวช กรรมการอิสระ 5 2 
นายเอกพล  พงศส์ถาพร กรรมการผูจ้ดัการ 5 5 
 
8.2 ผู้บริหาร-กลุ่มธุรกจิอาหาร ทปิโก้  

1. นายเอกพล พงศส์ถาพร  กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายพล  ศรีแดง                กรรมการการผูจ้ดัการ บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั *** 
3. นายโชคชยั โตเจริญธนาผล  กรรมการการผูจ้ดัการ บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จ ากดั 
4. นายลือชา   พิศิษฐการ                        ผูอ้  านวยการสายงานบริหารการเงิน  
***ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2561                                                          
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8.3 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้งให้ นางสาวกุลกาน  จีนป่ัน ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2560 โดยบริษทัได้แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ท าหน้าท่ี
เลขานุการบริษทั โดยก าหนดคุณวฒิุและคุณสมบติั ตลอดจนหนา้ท่ีความรับผดิชอบดงัน้ี 

คุณวฒิุและคุณสมบติั 
- ปริญญาตรี (ดา้นบญัชีหรือกฎหมาย) 
- มีความรู้เร่ืองหลกักฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ และกลต. 
- มีมนุษยสัมพนัธ์และความสามารถส่ือสารดี 
- มีประสบการณ์ท างานต าแหน่งน้ีมาก่อน 
- มีความรู้เร่ืองบรรษทัภิบาล 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
- ด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน และการประชุมผูถื้อหุน้ 

- จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและเก็บรักษา 
- ดูแลเปิดเผยขอ้มูลและการรายงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 

- ให้ค  าปรึกษาและข้อเสนอแนะเบ้ืองตน้กบัคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบติัและขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 

- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้ง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ 
- ติดต่อและใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ แก่กรรมการ 
- จดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่และสนบัสนุนการพฒันากรรมการอยา่งต่อเน่ือง 
- ประสานกบัท่ีปรึกษาภายนอก เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยูใ่น

ระดบัเหมาะสมตามอุตสาหกรรม ผลตอบแทนอยูใ่นระดบัค่าเฉล่ียกลางของตลาดและไดข้ออนุมติัจากผูถื้อหุ้น
แลว้ กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มท่ีเหมาะสมตามปริมาณงาน
ท่ีเพิ่มข้ึน กรรมการผูจ้ดัการและพนักงานได้รับค่าตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบติังานของแต่ละคน 
ค่าตอบแทนท่ีได้รับได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและความชดัเจนในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง ผูถื้อหุ้นได้
พิจารณานโยบายและหลกัการค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้ในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ คร้ังท่ี 1/2549 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2549  มีดงัน้ี 
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1. การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงรวมถึงเงินเดือน สวสัดิการ
และผลประโยชน์อ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามค่าของงานในแต่ละต าแหน่ง 

2.  ค่าตอบแทนตอ้งค านึงถึง 
     2.1   ความสามารถในการจ่าย  (Ability to Pay) ของ บริษทัฯ 
     2.2   ความสามารถในการแข่งขนัไดใ้นตลาดแรงงาน (Competitiveness) และ      
     2.3   เป็นการจ่ายตามความสามารถและตามผลการท างาน  (Pay for Performance)  ของพนกังาน 
3.  คณะกรรมการบริษทัฯ  เป็นผูอ้นุมติังบประมาณเก่ียวกบัค่าตอบแทนการท างานในแต่ละปี โดย

พิจารณาจากฐานะทางการเงินของบริษทัฯ  ผลการด าเนินงาน  และประมาณการทางธุรกิจของบริษทัฯ 
หลกัการ 
 1. คณะกรรมการบริษัทฯ  เป็นผูพ้ิจารณาผลตอบแทนกรรมการผูจ้ ัดการและผูบ้ริหารระดับสูง                    
(Executive) โดยผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไวใ้นนโยบาย 

2. กรรมการผูจ้ ัดการเป็นผูพ้ิจารณาผลตอบแทนของผูใ้ต้บังคับบัญชาตามผลงานของพนักงาน 
ตามล าดบัชั้น ภายในกรอบงบประมาณท่ีคณะกรรมการอนุมติั 

3. การประเมินผลงานให้เป็นไปโดยระบบการประเมินผลท่ีมีเป้าหมายชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
เพื่อให้สามารถน ามาพิจารณาผลตอบแทนการท างานและการปรับค่าจ้าง  เงินเดือน สวสัดิการ และ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ส าหรับพนกังานทุกคนดว้ยความเป็นธรรม 

ในปี 2561 บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี อน่ึงกรรมการแต่
ละท่านไม่ไดรั้บคา่ตอบแทนจากบริษทัยอ่ย 

8.4.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน (ต่อปี) 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ประกอบดว้ยเบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกา
รสรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

รวม 

นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร ประธาน
กรรมการ 

1,200,000   1,200,000 

นางอนุรัตน์ เทียมทนั กรรมการ 960,000   960,000 
นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร กรรมการ 960,000   960,000 
นายสมจิตต ์เศรษฐิน กรรมการ 960,000   960,000 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการ 960,000   960,000 
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นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร  - กรรมการ 
- กรรมการสรร
หาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
 

960,000 
 
 

 40,000 1,000,000 

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

960,000 280,000  1,240,000 

นายชลิต  ลิมปนะเวช กรรมการอิสระ 960,000   960,000 
นายไพศาล พงษป์ระยรู -กรรมการอิสระ 

-ป ร ะ ธ า น
กรรมการสรร
หาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
-ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ 

960,000 200,000 60,000 1,220,000 

นางอจัฉรา  ปรีชา -กรรมการอิสระ 
-กรรมการสรร
หาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
-ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ 

960,000 200,000 40,000 1,200,000 

นายเอกพล พงศส์ถาพร ก ร ร ม ก า ร
ผูจ้ดัการ 

960,000   960,000 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร   
ในปี 2561 บริษทัฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผูบ้ริหารจ านวน         

4 ราย รวมทั้งส้ิน 27,263,679.32 บาท  
     8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 

ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ   
                          -ไม่มี- 

ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 
บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหาร โดยบริษทัฯ ไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 5  

ของเงินเดือน  โดยในปี 2561 บริษทัฯได้จ่ายเงินสบทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 4 ราย รวม
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ทั้งส้ิน 1,074,808.50  บาท  กรรมการบริหารและผูบ้ริหารรวม 1 ราย มีรถยนต์ประจ า และผูบ้ริหาร 3 ราย 
ไดรั้บเงินช่วยเหลือค่ารถยนตแ์ละค่าพาหนะเดินทางรวมกนัเท่ากบั 2,083,921.50 บาท     
8.5 บุคลากร    
             นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายค่าจา้งเงินเดือนให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนกังาน 
โดยใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถในการจ่ายของบริษทัฯ และสภาวะตลาดแรงงาน  

บริษทัฯ มีพนกังานทั้งหมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 199 คน โดยในปี 2561 บริษทัฯ        ได้
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ านวนทั้งส้ิน 105 ล้านบาท  ซ่ึงผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา                 
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ  เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสังคม เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นต้น 
นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทัฯ รวม  570  ลา้นบาท 

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ทั้งในระยะสั้ น เช่น 
ความสามารถในการท าก าไรในแต่ละปีโดยใชต้วัช้ีวดัการปฎิบติังาน(KPI) เป็นผลประเมินตามค่าของงานและ
ในระยะยาว เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงในปี 2561 บริษทัจดัให้พนักงานสามารถเลือกอตัราเงินสะสม
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ในอตัรา 5% 7% 10% 12% และ 15% และยงัสามารถเลือกแผนการลงทุนได้    4 แผน 
โดยบริษทัสมทบในอตัรา 5%       

บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญัเร่ืองสุขภาพของพนักงาน โดยจดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี  ซ่ึงใช้
งบประมาณ 956,340 บาท และในปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาล (ประกนัสุขภาพ) รวมถึงให้
พนกังานฉีดวคัซีนป้องกนัเช้ือไวรัสไขห้วดัใหญ่ เป็นจ านวนเงิน 2,543,670 บาท นอกจากน้ีบริษทัยงัมุ่งเน้น
สภาพแวดลอ้มในการท างานใหน่้าอยูแ่ละน่าท างาน รวมถึงสนบัสนุนการใชชี้วติประจ าวนัอยา่งมีความสุข 

ปี 2561 
(ขอ้มลู ณ 31 ธนัวาคม 2561) 

บมจ.ทปิโกฟู้ดส ์
บจก.ทปิโก ้              
เอฟแอนด ์บ ี

บจก.ทปิโก ้       
รเีทล 

บจก.ทปิโก ้              
ไบโอเทค็ 

บจก.ทปิโก ้
ไพน์แอปเป้ิล 

พนกังานปฏบิตักิาร 177 506 156 276 1,530 

พนกังานบรหิาร 22 34 5 6 21 

รวม (คน) 199 540 161 282 1,551 

พนกังานในส านกังานใหญ่  69 107 54 11 43 

พนกังานนอกส านกังานใหญ่  130 433 107 271 1,508 

รวม (คน) 199 540 161 282 1,551 

ค่าตอบแทนพนักงาน  
(ล้านบาท) 

105 198 45 45 282 
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การเปลีย่นแปลงจ านวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
บริษทั  ทิปโกฟู้ดส์  จ  ากดั (มหาชน)  มีจ  านวนพนกังานรวมทั้งส้ิน ดงัน้ี 

• ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ  านวนพนกังานทั้งส้ิน จ านวน 1,414 คน 
• ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ  านวนพนกังานทั้งส้ิน จ านวน 1,479 คน 
• ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจ  านวนพนกังานทั้งส้ิน จ านวน    200 คน 

 
ข้อพพิาทแรงงานทีส่ าคัญในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 
บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคัญในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ไม่มีการประท้วงหรือนัดหยุดงานแต่     
ประการใด 
 
สถิติการเกดิอุบัติเหตุ ในปี 2561 

• เกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน  -ไม่มี 
 
นโยบายการพฒันาบุคลากร 

เพื่อให้พนักงานได้พฒันาความสามารถอย่างเพียงพอและต่อเน่ืองท่ีจะปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมาย 
ตลอดจนพร้อมเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อรองรับงานใหม่ท่ีจะเพิ่มข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดใหมี้การบริหารการพฒันาทรัพยากรบุคคล อยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ 

หลกัเกณฑ ์
1. ทุกต าแหน่งงานจะต้องมีการก าหนดหน้าท่ี และความรับผิดชอบ (JOB DESCRIPTION) และ

คุณสมบัติ (QUALIFICATION) และสมรรถนะ (COMPETENCY) เบ้ืองต้นของผู ้ด ารงต าแหน่งนั้ น เช่น     
วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ และความช านาญอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับการปฏิบติังานในต าแหน่งนั้นๆ 

2. ท าการประเมินสมรรถนะของพนักงานท่ีจ า เป็นในแต่ละต าแหน่งงาน (COMPETENCY 
ANALYSIS) ส าหรับต าแหน่งงาน ตั้งแต่ระดบั OM5/O5  ข้ึนไป ซ่ึงรวมถึง ความรู้ ทกัษะ และความช านาญใน
ด้าน ต่างๆ  เพื่ อใช้ เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล  (IDP : INDIVIDUAL 
DEVELOPMENT PLAN)  โดยให้การก าหนดต าแหน่งท่ีจะด าเนินการประเมินน้ี สอดคล้องกบัแผนพฒันา
บุคลากรประจ าปีของบริษทั  

3. การพฒันาความรู้ความสามารถและสมรรถนะของพนักงานในต าแหน่งอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้รับการ
ประเมินความสามารถเป็นรายบุคคลให้ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาจากผลการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี
ของพนกังาน และก าหนดแผนการพฒันาส าหรับพนกังาน  โดยน าเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาในล าดบัต่อไป  เพื่อ
การอนุมติัและส่งต่อใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคลรวบรวมเพื่อจดัท าแผนการฝึกอบรมและพฒันาต่อไป 
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4. การพฒันาความรู้ความสามารถและสมรรถนะของพนกังานในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการบริหารการ
จดัการ ทกัษะการบงัคบับญัชา ดา้นเทคนิคและวิชาชีพเฉพาะดา้น ความช านาญงานพิเศษ ความรอบรู้ในเชิง
ธุรกิจ ตลอดจนความรู้พื้นฐานของระบบบริหารคุณภาพ และการสร้างจิตส านึกในดา้นคุณภาพเป็นตน้นั้น ให้
ด าเนินการโดย วธีิหน่ึงวธีิใดหรือหลายวธีิก็ได ้เช่น 

4.1 การฝึกอบรมในงาน  
4.2 การอบรมสัมมนา  ศึกษางาน หรือดูงาน ทั้งภายในและภายนอก  
4.3 การหมุนเวยีนงาน  
4.4 การแต่งตั้งรักษาการ  
4.5 การมอบหมายงาน  หรือโครงการพิเศษ 
4.6 วธีิการอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม  

5. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการด าเนินการและประสานงานกบัผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ ในการ
พฒันาพนกังาน ตลอดจนติดตามผลการพฒันาและการจดัเก็บประวติัการพฒันาพนกังาน 

แนวทางปฏิบติั 
1. การประเมินสมมรรถนะของพนกังานและแผนพฒันาพนกังานรายบุคคล (IDP) จะตอ้งผ่านการ

พิจารณาและเห็นชอบร่วมกัน ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา  พนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  และคณะกรรมการ
บริหาร งานทรัพยากรบุคคล (HR Committee) ส าหรับพนกังานระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป เพื่อประโยชน์สูงสุด  
ต่อตวัพนกังานและบริษทัฯ  

2. ผูบ้งัคบับญัชาและพนักงานเป็นผูรั้บผิดชอบหลักในการจดัท าแผนพฒันารายบุคคล (IDP) เพื่อ
ความกา้วหนา้และพฒันาในสายวชิาชีพของพนกังาน 

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผูบ้งัคบับญัชา และฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ีดูและจดัสรรงบประมาณให้พนกังาน
ไดรั้บการพฒันาตนเองอยา่งทัว่ถึงตามความจ าเป็นของพนกังานอยา่งเทา่เทียมและไม่เลือกปฏิบติั 

4. พนกังานสามารถขอตรวจสอบแผนการพฒันารายบุคคล  และ/หรือ ความกา้วหน้าในการพฒันา
ตนเองไดท่ี้ผูบ้งัคบับญัชาหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ตลอดเวลา และสามารถร้องเรียนไปยงัฝ่ายบริหารได้ 
หากพบวา่ตนเองไดรั้บการละเลย ยกเวน้ หรือเผกิเฉยในการพฒันาตนเองอยา่งไม่เป็นธรรม 
 
ในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ จึงไดจ้ดัการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ เพื่อสนบัสนุนเป้าหมายดงักล่าว อาทิเช่น 

• หลกัสูตร เส้นทางสู่ความเป็นเลิศโดย CliftonStrengths® (CliftonStrength Discovery) 
• หลกัสูตร การบริหารผลงานเชิงกลยทุธ์ (Strategic Performance Management System) 
• หลกัสูตร การประเมินค่างานส าหรับผูจ้ดัการ (Job Evaluation for Manager) 
• หลกัสูตร การตลาดเชิงสร้างสรรค ์(Creative Marketing) 
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นอกจากหลกัสูตรต่างๆ ท่ีจะช่วยให้พนกังานมีความพร้อมในการปฏิบติังานแลว้ บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัให้มี
การฝึกอบรมเฉพาะทางให้กบัพนกังานในหลกัสูตรต่างๆ เช่น ดา้นการตลาด การขาย การให้บริการ การบญัชี 
การเงิน การบริหารงานทรัพยากรบุคคล การซ่อมบ ารุง และการบริหารจดัการการผลิต เป็นตน้ โดยเป็นจ านวน
เงินทั้งส้ินประมาณ 2 ลา้นบาท 
 

9.การก ากบัดูแลกจิการ 
รายงานคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัฯในฐานะท่ีเป็นคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าใหก้าร
ด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 
ของ ส านกังาน ก.ล.ต.   

บริษทัฯส่งเสริมการปฏิบติังานท่ีมีธรรมาภิบาลใหก้บัพนกังานทุกระดบัชั้น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้
ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่ือมัน่วา่บริษทัฯมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของ
บริษทัฯ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของบริษทัฯ ท่ีมุ่งให้ธุรกิจเติบโตอยา่งต่อเน่ืองสามารถแข่งขนัได ้และเป็น
ท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ   

บริษทัฯไดอ้บรมเก่ียวกบัคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อส่ือสารนโยบายของ
บริษทัฯในเร่ืองน้ีไปยงัผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัอยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อให้พนกังานเห็นความส าคญัของ
ธรรมาภิบาล และตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิด
วฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในบริษทัฯ อย่างต่อเน่ือง และ ทุกปีไดมี้แบบสอบถามเร่ือง “การกระท าท่ี
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทบัซอ้น” ใหพ้นกังานทุกคนตอบค าถามในแบบสอบถาม  

ผลของการยึดมัน่และด าเนินการตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท าให้บริษทัฯไดรั้บรางวลั  
SET Award  ในดา้นการรายงานการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจ  านวน 5 คร้ัง (ปี2546-2549 และ
ปี 2553)  ปี 2559 บริษทัฯไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต(CAC)  ในปี 2561 ไดรั้บการประเมินการก ากบัดูแลท่ีดีโดยบรรษทัภิบาลแห่งชาติ ไดค้ะแนนรวม 87% 
ระดบั “ดีมาก” สูงกว่าคะแนนเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวมท่ีได ้81%  นอกจากน้ีบริษทัฯ ได้รับการ
ประเมินคุณภาพการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2561โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ได้คะแนน 100 
คะแนน คือ ระดบั “ดีเยีย่ม”  
             บริษทัฯไดรั้บรางวลั CSR-DIW Continuous Award  ตั้งแต่ปี2553 ถึง ปี 2558  ในฐานะผูป้ระกอบการ
ท่ีด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งต่อเน่ือง ย ัง่ยืน และพร้อมเขา้สู่มาตรฐานสากล เทียบชั้น ISO 
26000 กา้วสู่  Sustainable Development จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และยงัไดจ้ดัท า
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รายงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซ่ึงเป็นการแสดงให้
เห็นว่าบริษัทมีการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ืองตลอดมา ส าหรับการดูแลด้าน
ทรัพยากรบุคคล บริษทัฯเน้นในดา้นการพฒันาความสามารถของพนกังานควบคู่ไปกบัการสร้างและส่งเสริม
บรรยากาศท่ีดีในการท างานให้กบัพนักงานซ่ึงจากการด าเนินการดา้นพฒันาทรัพยากรอย่างมีระบบมาอย่าง
ต่อเน่ือง ท าให้บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์
และสวสัดิการแรงงาน  เป็นปีท่ี 8 ติดต่อกนั จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน รางวลัสถานประกอบการ
ดีเด่นดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ระดบัประเทศ  จากกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน  
             ทั้ งน้ีเพื่อบริษทัฯจะสามารถเติบโตอย่างย ัง่ยืน และอยู่ร่วมกับสังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นสุข      
สมดงัความมุ่งหวงัของนโยบายการด าเนินงาน โดยมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
  

                                                                                                    
                 (นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร) 
                    ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

บริษทัฯไดน้ าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทฯจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ของส านกังาน ก.ล.ต. 
(Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ก าหนดเป็นนโยบายการก ากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก ้ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและให้มีการทบทวนเป็นประจ า   
ทุกปี  บริษทัฯก าหนดแนวปฏิบติัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อส่งเสริมการปฏิบติังานท่ีมีธรรมาภิบาลให้กบั
พนกังานทุกระดบัชั้น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถื้อหุน้ ผูล้งทุน ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่ือมัน่วา่  บริษทัฯ
มีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของบริษทัฯ ท่ีมุ่งให้ธุรกิจ
เติบโตอย่างต่อเน่ืองสามารถแข่งขันได้ และเป็นท่ีได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้ งในประเทศ และ
ต่างประเทศ   

  บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการอบรมเก่ียวกบัคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจน้ีในทุก
สถานประกอบการของบริษทัในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก ้เพื่อให้พนักงานเขา้ใจถึงการปฏิบติัตามการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจดงักล่าวอยา่งชดัเจน และถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตลอดจนผลกัดนัให้
เกิดวฒันธรรมในการก ากบัดูแลอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นรากฐานในการเติบโตอย่างย ัง่ยืนและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  

ผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 โดยบรรษทัภิบาลแห่งชาติ บริษทัฯ
ไดค้ะแนนรวม 87% อยูใ่นระดบั“ดีมาก”  โดยมีรายละเอียดคะแนน ดงัน้ี 
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      2561   2560 
สิทธิของผูถื้อหุน้            95%      95% 

 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียม  96%      96% 
 สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย    88%      82% 
 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส  88%      88% 
 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  81%      82% 

9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
       เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ี สร้าง

ความโปร่งใสบนพื้นฐานของความซ่ือสัตย ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการอยา่งย ัง่ยืน และเพิ่ม
ความเช่ือมัน่ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) คณะกรรมการบริษทัฯจึงมีนโยบายให้ด าเนินการตามบรรษทั    
ภิบาล ดงัต่อไปน้ี 

1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษทัฯปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบาทและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

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

ไปใชป้ฏิบติัพร้อมทั้งส่ือสารใหพ้นกังานในองคก์รเขา้ใจและปฏิบติัอยา่งทัว่ถึง                                                          
บริษทัฯไดท้บทวนวสิัยทศัน์ เป้าหมายในการท างาน ยทุธศาสตร์ ตลอดจนแผนการด าเนินการเร่งด่วน

ต่างๆ  เพื่อให้เหมาะกบัสภาพการท าธุรกิจในปัจจุบนัและในอนาคต วิสัยทศัน์ไดเ้นน้เร่ืองการสร้างมูลค่าเพิ่ม
แก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจซ่ึงได้แก่ พนักงาน ผูบ้ริโภค คู่ค้าทางธุรกิจ ผูร่้วมทุน สังคม และเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ บริษทัฯเน้นการบริหารตามมุมมอง  4  ด้าน คือ ด้านการเงิน (Financial) 
ด้านลูกค้า (Customer) ด้านการจัดการภายในองค์กร (Internal Process) และด้านการเติบโตของบุคลากร 
(Learning and Growth)  เป้าหมายของทุกหน่วยในองคก์ร เช่น เป้าหมายของแต่ละบุคคล แผนก ฝ่าย และสาย
ธุรกิจ ถูกเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนั เพื่อเสริมและผลกัดนัไปสู่เป้าหมายใหญ่และวิสัยทศัน์ขององค์กร  นอกจากน้ี
บริษทัฯยงัไดก้ าหนดนโยบายต่างๆ  เช่น นโยบายคุณภาพซ่ึงเนน้เร่ืองการสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ โดยใช้
ปัจจยัดา้นบุคลากร กระบวนการท างาน  ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม เขา้มาผลกัดนัอยา่งต่อเน่ือง 
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เพื่อสร้างและสนับสนุนให้เกิดจิตวิญญาณในการปฏิบติังานให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคมและประเทศชาติ  
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบรรษทัภิบาล ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการบริษทัทั้งคณะ และได้
ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี
และ เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ  และยงัผลกัดนัให้เกิดการพฒันาในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีให้มีความชดัเจน
เป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน  ดว้ยการปลูกฝังให้เกิดจิตส านึกในองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกคนไดเ้ขา้ใจและถือปฏิบติั
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี    

ในปี 2561 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลไดอ้นุมติัให้ยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัฯ
จดทะเบียนปี 2555  และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ของส านกังาน ก.ล.ต. 
(Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ซ่ึงหลกัการปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 การประชุมผู ้ถือหุ้นสามัญในปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ซ่ึงรวมถึงประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร 
กรรมการ ติดภาระกิจในต่างประเทศ จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได้  บริษทัฯได้ก าหนดให้มีขั้นตอนใน     
การประชุมอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายตั้งแต่การเรียกประชุม การจดัส่งเอกสาร และแจง้วาระการประชุม และ
ยงัให้สารสนเทศท่ีเพียงพอแก่ผูถื้อหุ้นในเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อพิจารณาก่อนการประชุม รวมทั้งเสนอทางเลือก
ให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเร่ืองความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น)  ปี 2561 บริษทัฯใชร้ะบบ barcode ในการ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื่อให้ทราบจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมและการนบัคะแนนลงมติแต่ละ
วาระไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน และในการลงคะแนนเสียง ประธานในท่ีประชุมไดแ้จ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงวิธีการออก
เสียงลงคะแนนโดยใช้บตัรลงคะแนนก่อนการประชุมในการนบัคะแนนยงัก าหนดให้มีตวัแทนจากกรรมการ
อิสระเป็นพยานในการนับคะแนนร่วมกบัพนักงานของบริษทัฯ และยงัมีการบนัทึกภาพพร้อมเสียงในการ
ประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได ้นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกนัใน
การตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการ
ประชุมดงักล่าวไวใ้น เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ บริษทัฯเปิดโอกาสส าหรับเร่ืองการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยใน
การเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า และให้เวลาแก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยมาก
พอสมควร  ซ่ึงได้ลงไวใ้น เว็บไซต์ของบริษทัฯ  บริษทัฯได้รับการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการ
ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2561โดยผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” ไดค้ะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนเฉล่ีย
ของบริษทัฯจดทะเบียนโดยรวมเท่ากบั 92.42 คะแนน  
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ความเท่าเทียมกนัของผู้ถือหุ้น 
          บริษทัฯ ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นในการไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และมี
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการพิจารณา  บริษัทฯได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผูถื้อหุ้นพร้อมทั้ งข้อมูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆรวมทั้งเอกสารท่ีตอ้งใช้แสดงตวัเพื่อเขา้ประชุม หนงัสือมอบฉันทะและ
รายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 14 วนั นอกจากน้ีตั้งแต่การประชุม
สามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2549  เป็นต้นมา บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรับทราบข้อมูลโดยเร็ว โดยได้
เผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้าไวใ้น เว็บไซต์ก่อนการจดัส่งเอกสาร และตั้งแต่        
ปี 2552 ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลใน เวบ็ไซตก่์อนการประชุม 30 วนั นอกจากน้ีบริษทัฯยงัไดก้ าหนดเวลาการประชุม
และสถานท่ีจดัประชุมท่ีเหมาะสมเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น ในการด าเนินการปฏิบติัจริงใน       
วนัประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้ปิดให้ลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุม 2 ชัว่โมงและยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดง
ความคิดเห็นและซักถามไดโ้ดยอิสระ การลงคะแนนเสียงลงตามล าดบัวาระท่ีก าหนด ไม่มีการเพิ่มวาระการ
ประชุมโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ มีการแจง้วิธีการลงคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนลงคะแนน เปิด
ให้มีการช้ีแจงและอภิปรายในท่ีประชุมก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้
อย่างเท่าเทียมกนัยกเวน้ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียให้งดออกเสียง ตั้ งแต่ปี 2551 ได้เผยแพร่วตัถุประสงค์และ
หลกัเกณฑ์ให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยไดมี้โอกาสเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็น
กรรมการผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  ส าหรับปี 2561 บริษทัฯมีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 1 คร้ัง โดยท่ีวาระ
การประชุมในแต่วาระมีเน้ือหาเร่ืองรายละเอียดทั่วไป เหตุผลและผลกระทบเพิ่มเติมและความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทัฯเพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีความเขา้ใจในเน้ือหาในแต่ละวาระและสามารถวิเคราะห์ตดัสินใจได้
ชดัเจนมากข้ึน เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้และบริษทัฯยงัไดเ้พิ่มทางเลือกให้กบัผูถื้อหุ้นนอกจาก
มอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมและลงความเห็นแทนแลว้  ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดย้งัสามารถ
มอบอ านาจให้กรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นทุกคร้ัง กรรมการบริษทัฯไดใ้ห้ความส าคญัอยา่งมาก กรรมการทุกท่านมีเป้าหมายท่ีจะเขา้ประชุมร่วมกนั
ทุกคร้ังนอกจากมีเหตุจ าเป็นจริงๆ นอกจากน้ีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯยงัเขา้ร่วมประชุมเป็นประจ า และ
สม ่าเสมออีกดว้ย   
 รายงานการประชุมมีรายละเอียดสาระส าคญัครบถ้วน เช่น กรรมการท่ีเข้าประชุม ค าช้ีแจงของ
ประธานคณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่านอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อซักถาม และแสดงความเห็นของผูถื้อหุ้น วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 
จ านวนคะแนนแยกเป็น เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีรายงาน
การประชุมดงักล่าวยงัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 14 วนั มีการเผยแพร่ผ่าน เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อให ้   
ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจดูความถูกตอ้งของมติ และเร่ืองท่ีอภิปรายหรือช้ีแจงในท่ีประชุมและให้ค  าแนะน า
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เพิ่มเติมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีควรบนัทึกเพิ่มเติมหรือแกไ้ขไดก่้อนท่ีบริษทัฯจะน ารายงานการประชุมดงักล่าวเสนอ
เพื่อรับรองในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังถดัไป  
 บตัรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ มีระบบการจดัเก็บท่ีดี สามารถตรวจสอบและอา้งอิงได ้
บริษทัฯไดแ้จง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัถดัไปโดยมติดังกล่าวระบุ
ผลของมติว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และ บตัรเสีย ในแต่ละวาระอย่างครบถว้นให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ได้
เขา้ประชุมไดท้ราบมติผลการประชุมไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 ส าหรับสิทธิในส่วนแบ่งก าไร บริษทัฯมีกลไกท่ีท าให้ผูถื้อหุ้นมีความมัน่ใจว่าจะไดรั้บผลตอบแทน
อยา่งครบถว้น โดยบริษทัฯมีโครงสร้างการถือหุ้นท่ีชดัเจน ไม่มีลกัษณะการถือหุ้นไขวก้นั แต่มีการถือหุ้นใน
ลกัษณะท่ีมีผูถื้อหุ้นร่วมกนักบับริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้ง คือ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท์ จ  ากดั (มหาชน) ในรูปของเงิน
ลงทุนในหุ้นสามญัในสัดส่วนเงินลงทุนในอตัราร้อยละ 23.50 ส าหรับมาตรการในการอนุมติัการท ารายการ
เก่ียวโยงกนั ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้น าเสนอคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณา
อนุมติั โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะงดออกเสียงในการอนุมติัรายการดงักล่าว นอกจากน้ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบยงัมีอ านาจหนา้ท่ีในการดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และให้มีมาตรการดูแลขอ้มูล
ภายในเพื่อป้องกันการน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติม ก าหนดให้ต้องรายงานให้
เลขานุการคณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ังท่ีมีการเคล่ือนไหวของการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหาร  
โดยเร่ิมตั้งแต่ปี 2547 จากเดิมท่ีตอ้งรายงานด้วยตวัเอง นอกเหนือจากได้ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร
เปิดเผยการถือหุน้ของบริษทัฯในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯทุกคร้ัง 

บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย   

บริษทัฯได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก โดยได้มีการก าหนด
“จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ” ซ่ึงได้แก่การต่อตา้นการคอร์รัปชั่น  การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมี                   
ความรับผิดชอบ การปฏิบติัเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
และการปฏิบติัดา้นแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนกังาน และข้อพึงปฏิบัติของบุคคล 3 กลุ่มหลักท่ีมี
ส่วนร่วมในการปฏิบติังานและมีส่วนไดเ้สียในบริษทัฯได้แก่ กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนักงาน และ       
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ โดยเฉพาะขอ้พึงปฏิบติัของฝ่ายจดัการมีการระบุเป็นรายละเอียดขอ้พึงปฏิบติัของฝ่ายจดัการ
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 7 กลุ่มไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้หรือผูบ้ริโภค คู่คา้และ/หรือเจา้หน้ี คู่แข่งทาง  
การคา้ ส่ิงแวดลอ้ม และการมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน โดยท่ีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจและขอ้พึง
ปฏิบติัดงักล่าวอยูบ่นรากฐานของอุดมการณ์ในเร่ืองคุณภาพและคุณธรรม นอกจากน้ียงัเนน้เร่ืองกระบวนการ
ก ากบัดูแลกิจการเพื่อไม่ให้ผูถื้อหุน้รายใหญ่แทรกแซง การตดัสินใจใดๆของนกับริหารท่ีบริหารงานโดยสุจริต
และบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ   

นอกจากน้ีบริษทัฯยงัตะหนกัดีวา่ เป็นส่วนหน่ึงของชุมชน จึงก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนินธุรกิจ
โดยค านึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีดีต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม มีการก าหนดบุคลากรท่ีรับผิดชอบและ
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กิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมให้เป็นไปตามนโยบาย  ซ่ึงกิจกรรมในด้านส่ิงแวดล้อมและการช่วยเหลือชุมชน        
ดงัตวัอย่างเช่น การรับโรงเรียนท่ีตั้งอยู่ใกล้โรงงาน หรือโรงเรียนอ่ืนตามความเหมาะสม เป็นโรงเรียนใน
อุปถมัภ์ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน จดัอุปกรณ์การศึกษาหรือพฒันาโรงเรียนโดยวิธีการอ่ืนๆ 
อย่างเหมาะสม การสนับสนุนเงินหรือผลิตภณัฑ์ส าหรับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ โรงเรียน วดั 
องค์กรอ่ืนๆ และชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงรักษาส่ิงแวดล้อมในบริเวณโรงงานไม่ให้มีหรือมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มชุมชนโดยรอบและอ่ืนๆอีก 
 บริษทัฯก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและส่ือสารให้ทราบ
โดยทัว่กนั มีรายละเอียดดงัน้ี  

1. บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของกฎหมายส่ิงแวดลอ้มและขอ้ก าหนด
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

2. บริษัทฯ มุ่ งมั่น ท่ี จะลดผลกระทบด้าน ส่ิ งแวดล้อม ท่ีส าคัญ  รวมทั้ งการอนุ รักษ์แห ล่ง 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3. บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะติดตาม และประเมินการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามแผนการ
จดัการท่ีวางไว ้ พร้อมทั้งมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงการด าเนินการดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

4.  บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะเสริมสร้างจิตส านึกทางดา้นส่ิงแวดลอ้มให้กบั พนกังาน ผูรั้บจา้ง และรับเหมา  
รวมทั้งส่ือสารไปยงัสาธารณชนทัว่ไป 

ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

             บริษทัฯขจดัรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดว้ยการปฏิบติัตามนโยบายในจริยธรรมธุรกิจ 
โดยไดมี้การก าหนดขอ้พึงปฏิบติัของผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงเน้นเร่ืองการ
ควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืน นอกจากน้ีคณะกรรมการไดท้ราบถึงรายการท่ีมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและไดพ้ิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกคร้ัง 
(โปรดดูรายละเอียดเร่ืองการขจดัความขดัแยง้ของผลประโยชน์เพิ่มในหัวขอ้ความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น
ประกอบ) รวมทั้งยงัมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์และไดเ้พิ่มเติมในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยซ่ึงได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในปี 2546 ให้เพิ่มเติม
ขอ้บงัคบัดงักล่าว ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 “ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวด 8 ขอ้ 48 ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนั หรือรายการเก่ียวกบัการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัย่อย ตามความหมายท่ี
ก าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีใชบ้งัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจด
ทะเบียนหรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนแลว้แต่กรณี ให้บริษทัฯปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆ ดว้ย” 
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 นอกจากน้ีบริษัทฯยงัได้ป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดยการให้พนักงานลงนามใน 
“ขอ้ตกลงเร่ืองการกระท าท่ีขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ” ซ่ึงบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวไดร้ะบุการลงโทษทาง
วินยัตามขั้นตอนและถึงขั้นเลิกจา้งหากพบวา่มีการจงใจฝ่าฝืนหรือละเมิดขอ้ตกลงและเพื่อให้มีมาตรการดูแล
ขอ้มูลภายในเพื่อป้องกนัการน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติมไดก้ าหนดให้กรรมการและ
ผูบ้ริหารเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส  และต้องรายงานให้
เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ทราบทุกคร้ังท่ีมีการเคล่ือนไหวของการถือหุน้  
 รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จากนั้นน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทัอนุมติั โดยท่ีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียงดออกเสียง และถา้
ขนาดของรายการท่ีใหญ่ตอ้งผ่านการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมทั้งลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ อน่ึง
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นรายการท่ีใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการท ารายการ โดยจะมีการเปรียบเทียบราคา
ตลาดกบับริษทัอ่ืนอีกอยา่งนอ้ย 3 ราย   

จริยธรรมธุรกจิ  

    จริยธรรมธุรกิจไดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก ้เพื่อเป็นแนวทางและขอ้พึง
ปฏิบติัท่ีดีซ่ึงประกอบดว้ย อุดมการณ์ อนัไดแ้ก่ เช่ือมัน่ในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มุ่งมัน่ในความเป็นเลิศ และ
ถือมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ อนัไดแ้ก่ การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การปฏิบติัเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง                  ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มและการปฏิบติัดา้นแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนกังาน พร้อม
ทั้งก าหนดขอ้พึงปฏิบติัส าหรับผูมี้ส่วนได้เสีย อนัไดแ้ก่ขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการบริษทั ขอ้พึงปฏิบติัของ
ผูบ้ริหารและพนกังาน และ ขอ้พึงปฏิบติัของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และขอ้เสนอแนะเม่ือเกิดปัญหา พร้อมทั้งส่ือให้
กรรมการและพนกังานทุกคนทราบอยา่งต่อเน่ือง และใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งลงนามรับทราบทุก 1 ปี โดยใหถื้อปฏิบติั  
นอกจากน้ีฝ่ายจดัการตอ้งรับผิดชอบในการดูแลให้พนกังานท่ีอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาทุกคน ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ต่างๆอยา่งเคร่งครัด กรณีพนกังานไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ จะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
ของบริษทัฯ 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯให้ความส าคญัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศ เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ

ของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนได้เสีย จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการควบคุม และก าหนดมาตรการในการเปิดเผย

สารสนเทศทั้งท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมี

สาระส าคญัครบถ้วนเพียงพอ เช่ือถือได้ โปร่งใส และทนัเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเปิดเผย

ขอ้มูลสารสนเทศผา่นระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
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บริษัทฯยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์  และข้อบังคับ ต่างๆ ท่ีก าหนดโดยส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

หน่วยงานของรัฐ อย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปล่ียนแปลงอยู่อย่างสม ่าเสมอ เพิ่อให้มัน่ใจได้ว่า

กฎหมาย กฏเกณฑ์ ขอ้บงัคบัท่ีบริษทัฯ ถือปฏิบติันั้นมีความถูกตอ้ง และเป็นหลกัประกนัให้ผูถื้อหุ้นเช่ือมัน่ใน

การด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา 

คณะกรรมการบริษทัยึดมัน่แนวปฏิบติัเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ เพื่อเป็นการจดั

ระเบียบ  การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ให้เป็นระบบ และป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปิดเผย

ขอ้มูลอย่างไม่ถูกตอ้งรวมทั้งเพื่อให้ผูถื้อหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผูมี้ส่วนได้เสียต่างๆ มัน่ใจว่าการ

เปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ มีความถูกตอ้งชดัเจนสอดคลอ้งกบักฎหมาย และเท่าเทียมกนัตามนโยบายเปิดเผย

ขอ้มูล 

บริษทัมีการก าหนดนโยบายเก่ียวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหารของ

บริษทั แจง้รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งภายในเวลา โดยเลขานุการบริษทั

ลงนามและจดัส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัหลงัจาก

ไดรั้บรายงาน ตามประกาศของบริษทั เร่ืองหลกัเกณฑก์ารรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร

ท่ี 001/2552 ลงวนัท่ี 29 มิถุนายน 2552 

 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

             ทุกปีคณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาว่าจะปรับปรุงแก้ไขนโยบายในการด าเนินการบรรษทัภิบาล 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ี สร้างความ
โปร่งใสบนพื้นฐานของความซ่ือสัตย ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการอย่างย ัง่ยืน เพิ่มความ
เช่ือมัน่ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder)  และสอดคลอ้งในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั  บริษทัฯ ก าหนดขอ้พึง
ปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดแ้ก่ 

• ดูแลให้คณะกรรมการ และอนุกรรมการบริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาทและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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• จดัใหมี้ระบบการควบคุม และการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

• ใหน้โยบายและทบทวนแผนยทุธศาสตร์/แผนธุรกิจกบัฝ่ายบริหาร 

• ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

• ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

• ด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส มีคุณธรรมสามารถตรวจสอบได ้

• เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยเฉพาะเร่ืองผลประกอบการและงบการเงิน 

• จดัใหมี้คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อใหก้รรมการ        ฝ่าย

บริหาร และพนกังานทุกคนถือปฏิบติั 

• ด าเนินกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมอยา่งเป็นรูปธรรม 

นอกจากน้ีเพื่อใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจและใชเ้ป็นแนวทางในการท างานอยูเ่สมอ ไดว้างรากฐานใน
เร่ืองนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการบริหารธุรกิจตั้งแต่การอบรมเร่ิมแรกเม่ือรับเขา้
ท างาน (Orientation) และยงัมีการทบทวนในเร่ืองดงักล่าวอยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง ทั้งน้ีการวางระบบในเร่ืองการ
ก ากบัดูแลกิจการดงักล่าว ท าให้บริษทัฯสามารถผลกัดนัใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและกระตุน้ให้อยูใ่นจิต
วญิญาณของพนกังานทุกระดบั 

 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ ขอบเขตอ านาจหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
   คณะกรรมการของบริษทัฯจะพึงมีจ านวนเท่าใด ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูก้  าหนด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 

5 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซ่ึงมิได้เป็นกรรมการบริหารและไม่ได้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการ
บริหารงานประจ า และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็น
ประธานกรรมการ  กรรมการของบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหน้าท่ี ซ่ึงค่าตอบแทนไดแ้ก่ 
เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง โบนสั 

 กรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัได้แก่ นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร นางอนุรัตน์ เทียมทนั   
นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร นายสุรเชษฐ ์ทรัพยส์าคร นายสมจิตต ์เศรษฐิน นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร       นาย
เอกพล พงศส์ถาพร สองในเจด็คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถอยา่งสูงพร้อมทั้งมีการพฒันา
ตนเองตามหลกัสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อยา่งต่อเน่ือง คณะกรรมการไดมี้ส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้ผูบ้ริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการ
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั ในปี 2561 คณะกรรมการไดมี้การพิจาณาทบทวนและอนุมติัในเร่ืองวสิัยทศัน์ 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษทัฯ รวมถึงทบทวนนโยบายท่ีส าคญัให้มีความเหมาะสม
และสอดคลอ้งต่อการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เช่น นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯทุกไตรมาสได้มีการติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ 
ตลอดจนได้ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ โดยก าหนดให้มีรายงานผลการด าเนินงานและผล
ประกอบการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คณะกรรมการและฝ่ายจดัการมีความรับผิดชอบตามหน้าท่ีต่อผูถื้อหุ้น มีระบบการแบ่งแยก
บทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการ รวมทั้งไดมี้การทบทวนและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถุประสงค ์
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯบนพื้นฐานของ
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้จดัตั้ งคณะอนุกรรมการข้ึน 4 คณะได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัและหน้าท่ีรับผิดชอบตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงไดมี้การก าหนดบทบาทและภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการ
และคณะกรรมการกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
1. ดูแลและจดัการให้การด าเนินการของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ บนพื้นฐานของหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทัฯ และก ากบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้
เป็นตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่
กิจการและความมัง่คัง่สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

3. จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีภายในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนัปิดบญัชี        
ส้ินปีของบริษทัฯ และจดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือมีความจ าเป็น 

4. จดัประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาสและในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ       
ทั้งหมดการวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธาน         
ของท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

5. ให้ค  าปรึกษาร่วมอภิปรายปัญหาอย่างกวา้งขวางโดยทัว่กนัและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจท่ีรอบคอบเร่ืองท่ี         
เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

6. จดัให้มีการท างบแสดงฐานะทางการเงินและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณวนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและ
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ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และคณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้ผูส้อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จส้ินก่อนน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

7. แต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ 
8. มอบอ านาจด าเนินการให้กรรมการผูจ้ดัการในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ตลอดจนมีอ านาจแต่งตั้งและ

ถอดถอนพนกังานของบริษทัฯ รวมทั้งก าหนดค่าตอบแทนในการท างานตามนโยบายของคณะกรรมการ 
รวมทั้งมอบอ านาจด าเนินการแก่พนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของธุรกิจ 

9. พิจารณาอนุมติังบประมาณในการลงทุนและในการด าเนินกิจการของบริษทัฯประจ าปี รวมทั้งดูแลการใช้
ทรัพยากรของบริษทัฯ 

10. ก าหนดหลกัการและนโยบายค่าตอบแทนการท างานของผูบ้ริหารระดบัสูง 
11. จดัใหมี้การควบคุมและตรวจสอบภายในตลอดจนจดัท าระบบการควบคุมทางการเงินการด าเนินงานและ 

        การก ากบัดูแลการปฏิบติังานรวมทั้งควบคุมและบริหารความเส่ียง 
12. จดัใหมี้การรายงานขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไปท่ีส าคญัต่อผูถื้อหุน้อยา่งครบถว้นถูกตอ้งเพียงพอ 
      และยนืยนัการตรวจสอบรับรองขอ้มูลท่ีรายงาน 
13. ก าหนดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนัและก ากบัดูแลให้มีระบบท่ีสนบัสนุนการต่อตา้นการคอร์รัปชนัท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและให้ความส าคญักบัการต่อตา้นการคอร์รัปชนัและ
ปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

อ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ 
1. จดัการงานและด าเนินงานของบริษทัฯตามนโยบายและอ านาจท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 
2. ก าหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแผนธุรกิจประจ าปีรวมทั้งงบประมาณค่าใชจ่้ายและ

แผนยทุธ์ศาสตร์ระยะยาวใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
3. บริหารการปฏิบัติงานผ่านคณะจัดการให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนธุรกิจโดยสร้าง

ความสามารถการแข่งขนัและใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้ 
4. จดัสรรทรัพยากรและสรรหาบุคคลากรท่ีมีศกัยภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
5. ส่งเสริมและสร้างวฒันธรรมองคก์รใหเ้ขม้แขง็และสนบัสนุนวสิัยทศัน์และการเติบโตของธุรกิจ 
6. ติดตามการด าเนินงานของบริษทัฯอยา่งใกลชิ้ด  วดัผลการด าเนินการและรายงานถึงกิจการท่ีฝ่ายจดัการได้

กระท าไปแลว้ต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นระยะและทนัสถานการณ์ 
7. พิจารณากลัน่กรองและน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายและทิศทาง

ธุรกิจของบริษทัฯเร่ืองท่ีหากท าไปแลว้จะเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งส าคญัแก่กิจการของบริษทัฯและเร่ืองท่ี
ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

8. จดัท ารายละเอียดอ านาจด าเนินการภายในบริษทัฯเพื่อกระจายอ านาจให้พนักงานสามารถปฏิบติังานและ
ตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพมีความคล่องตวัโดยไม่เสียการควบคุม เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
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9. ท ารายงานสถานะการเงินและงบการเงินใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัทุกๆไตรมาส 
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.   สอบทานให้บริษทัฯมีรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชี และ  ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้น และ เช่ือถือได ้
2.  สอบทานให้บริษทัฯปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
3.  สอบทานและให้ค าแนะน าเพื่อให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และการ

ตรวจสอบภายใน ท่ีเหมาะสมและ มีประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบ
บญัชี และผูต้รวจสอบภายใน รวมไปถึงการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานวา่เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 
ตรงตามระเบียบปฎิบติัและกฏหมาย เพื่อให้มัน่ใจวา่มีระบบควบคุมท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียง
ดา้นคอร์รัปชนัท่ีอาจเกิดข้ึน 

4.  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตั้ง
โยกยา้ย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน หรือ เห็นชอบการพิจารณาวา่จา้งผูต้รวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก บริษทัฯ และ
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ าปีและค่าตอบแทน 

5.  ร่วมกับฝ่ายจดัการในการพิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ ง หรือเลิกจ้างผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึง
พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน  โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและ
ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชี เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัเห็นชอบและน าเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
อนุมติั 

6.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยง ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ สมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  

7.  จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งมีความเห็นในเร่ืองต่างๆ ตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

8.  จดัหาท่ีปรึกษาจากภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญทางวิชาชีพในการให้ค  าแนะน า ปรึกษาหรือให้ความเห็นได ้
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา่เหมาะสม 

9.   ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจ าเป็นและเหมาะสม ปีละ 1 คร้ัง 
10. ก ากบัดูแลใหบ้ริษทัฯมีกระบวนการและการจดัการรับเร่ืองร้องเรียนจากพนกังาน และบุคคลภายนอก 
11. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย 
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อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1.  คณะกรรมการมีหน้าท่ีท าการสรรหาและเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมส าหรับการด ารงต าแหน่ง

กรรมการตามระเบียบปฏิบติัเร่ืองการคดัเลือกสรรหากรรมการบริษทั และพิจารณาผลงาน  คุณสมบติั   
และความเหมาะสมของกรรมการท่ีพ้นต าแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  และเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

2.  คณะกรรมการมีหนา้ท่ีเสนออตัราค่าตอบแทนและก าหนดเง่ือนไขในการวา่จา้ง และอตัราค่าจา้งประธาน
กรรมการบริหาร  กรรมการผูจ้ดัการ  และผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทฯตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย 

3.  คณะกรรมการมีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท  เพื่ออนุมัติเก่ียวกับอัตรา
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษทั  และกรรมการบริษทั  ตามระเบียบการพิจารณาผลตอบการ
ท างาน  เพื่อขอรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในภายหลงั 

4.  คณะกรรมการมีหน้าท่ีให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผู ้สืบทอดต าแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร  กรรมการผูจ้ดัการ   และทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร    
และต าแหน่งท่ีส าคญัท่ีประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการไดจ้ดัเตรียมไว ้

5.   คณะกรรมการ มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบเก่ียวกบักลยทุธ์ดงัต่อไปน้ี 
5.1 กลยทุธ์ดา้นทรัพยากรบุคคลส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 

 5.1.1 พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ
ผูจ้ดัการ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั   เก่ียวกบันโยบายดา้นทรัพยากรบุคคลส าหรับ
ผูบ้ริหารระดบัสูง  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการท าธุรกิจของบริษทัฯ 

 5.1.2 สร้างความมัน่ใจวา่แผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  ผูบ้ริหาร และต าแหน่งท่ีส าคญั  
มีรายช่ือผูท่ี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะไดรั้บการพิจารณา  และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนการสืบทอด
ต าแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง ผูบ้ริหาร และต าแหน่งท่ีส าคญั  ได้รับการทบทวนอยู่เสมอโดย
ประธานกรรมการบริหาร  และกรรมการผูจ้ดัการ 

5.2 กลยทุธ์ดา้นการประเมินผลและผลประโยชน์ตอบแทนส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
5.2.1  ทบทวนกลยทุธ์ในการใหผ้ลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษทัพื่อรับรอง 
5.2.2 ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนและเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อการจูงใจให้ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพของตน  รวมถึงผูใ้ตบ้ังคบับญัชาดว้ย  และอุทิศตนเพื่อ
พฒันาธุรกิจของบริษทัฯอย่างเต็มสติปัญญาและความสามารถในการปฏิบติังานทั้งระยะสั้ น
และระยะยาว  รวมถึงการพิจารณาใหถื้อหุ้นของบริษทัฯดว้ย 

5.2.3 ให้ค  าเสนอแนะแก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ ถึงหลักการพิจารณา
เงินเดือน  สวสัดิการค่าตอบแทน  และผลประโยชน์ต่างๆ แก่ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 
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5.2.4 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบันโยบายและรูปแบบของการให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนซ่ึงออกแบบไวส้ าหรับการจูงใจ  และรักษาไวซ่ึ้งพนกังานท่ีมีความสามารถ  
มีคุณภาพ  และมีศกัยภาพ 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
1. ก าหนดนโยบายบรรษทัภิบาลใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. ทบทวนนโยบายบรรษทัภิบาลและการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายเป็นระยะ 
3. พิจารณาอนุมติัจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษทั 

อ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
1.  จดัประชุมเพื่อประเมินความเส่ียงท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว และมี  

การทบทวนความเส่ียง อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 
2. ก าหนดแผนการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจ 
3. ติดตามและรายงานผลการด าเนินการบริหารความเส่ียงให้คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการ

บริษทัทราบ 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

นายวิรัช  ไพรัชพิบูลย์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูมี้ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์
เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

รายช่ือกรรมการทีม่ีความรู้ทางด้านการเงิน 

 นางส าวลักษณ า  ท รัพ ย์ส าค ร  น ายสม จิตต์  เศ รษ ฐิน   น าย เอกพ ล   พ งศ์ส ถ าพ ร  แล ะ                            
นายวรัิช ไพรัชพิบูลย ์(สามารถดูประวติัไดจ้ากหนา้ 20-28) 

       9.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

ขั้นตอนในการพจิารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ  กรรมการอสิระ และกรรมการผู้จัดการ 
1. คณะกรรมการบริษทัก าหนดคุณสมบติัของกรรมการ  กรรมการอิสระ และกรรมการผูจ้ดัการ 
2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าการกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม

ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไว ้เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
3. คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเลือกผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการ เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา

แต่งตั้งเป็นกรรมการ 
4. คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผูท่ี้เหมาะสมเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 
คุณสมบัติกรรมการอสิระ 
1. เป็นผูมี้คุณสมบติัของกรรมการตามท่ีก าหนดไว ้
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2. เป็นกรรมการท่ีสามารถปฏิบติัหน้าท่ีแสดงความคิดเห็นโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอยา่งเป็นอิสระและมี
จริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลกั โดยไม่ได้ค  านึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้รายยอ่ยหรือตนเอง  

3. เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ก าหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดี ดงัต่อไปน้ี 
3.1  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 2 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทั

ร่วมหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (นับรวมบุคคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมาย
หลกัทรัพย)์ 

3.2  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้โดย
ตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  

3.3  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้งใน
ดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

3.4  ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคล
ท่ีอาจมีความขดัแยง้  และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

3.5  เปิดเผยความสัมพนัธ์ใดๆ ท่ีอาจท าใหข้าดความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการบริษทั 
คุณสมบัติของกรรมการ 
1.  เป็นบุคคลท่ีไม่มีประวติัด่างพร้อย 
2. เป็นผูมี้วสิัยทศัน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจไดดี้ 
3. เป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกท่ีเหมาะสม 
4. เป็นผูมี้ทกัษะในการส่ือความอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. เป็นผูมี้แนวคิดทางธุรกิจและการตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ 
6. เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจด้านการเงิน หรือการพาณิชยกรรมหรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์

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

6. มีทกัษะเร่ืองการตลาด การเงินและการบริหารบุคคล 
7. สามารถก ากบัดูแลและอ านวยการท างานของทั้งองคก์ร 
8. มองโอกาสธุรกิจไดดี้และแกปั้ญหาเป็นเยีย่ม 
หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาคัดเลือกกรรมการ 
1. บุคคลตอ้งมีคุณสมบติัของกรรมการตรงตามท่ีก าหนดไว ้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความหลากหลายของความช านาญท่ีเป็นประโยชน์ ต่อการก าหนดทิศทางและ

ควบคุมการด าเนินงานของบริษทั 
วธีิปฏิบัติและหลกัเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
1. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหน่ึงต าแหน่ง 
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต าแหน่งนั้น ให้ผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบั

จ านวนหุน้ท่ีตนถืออยูโ่ดยถือวา่หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง 
3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต าแหน่ง  ผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการในต าแหน่งนั้น ตอ้ง

ไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ข้อบังคับของบริษัทฯในส่วนเกีย่วข้องกบัคณะกรรมการ  

ขอ้16. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง  ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัราหน่ึงในสาม 
ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯนั้นใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ด
จะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง   กรรมการซ่ึง
พน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

ขอ้17. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
     (1)   ตาย 
 (2)   ลาออก 
                 (3)   ขาดคุณสมบติั มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
    (4)   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 20 
                 (5)   ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ขอ้18. กรรมการคนใดลาออกจากต าแหน่ง  ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั  การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลา
ออกถึงบริษทัฯ      

 กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึงจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยกนัก็ได ้
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ขอ้19. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน  นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม  ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535  เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกวา่ 2 เดือน  บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการแทนได ้เพียงเท่า
วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน ไม่มีการก าหนดสัดส่วน 
     มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

ขอ้ 20. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่ง  ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 21. กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯหรือไม่ก็ได ้
 
การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัฯ มีจ านวน 11 ท่านประกอบดว้ยผูมี้ความรู้และประสบการณ์หลากหลาย ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัฯ  โดยประกอบดว้ย 
             กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร                1 ท่าน             คิดเป็นร้อยละ  9 
             กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 10 ท่าน           คิดเป็นร้อยละ 91 
             กรรมการอิสระ   4  ท่าน           คิดเป็นร้อยละ 36 
 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัของกรรมการอิสระเกินกว่าหน่ึงในสามและมี
จ านวนกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารมากกวา่ 1 ใน 2 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ 

จ านวนกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุม (Significant Shareholders) เป็นสัดส่วน
ท่ียติุธรรมต่อผูถื้อหุน้รายอ่ืน 

ทั้ งน้ี  คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ี รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตาม
หลกัการก ากบัดูแลท่ีดี โดยกรรมการบริษทัมีวาระการด ารงต าแหน่ง ซ่ึงตามขอ้บงัคบัฯของบริษทัฯก าหนดไว้
วา่ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง (โปรดดูรายละเอียดใน
เร่ืองขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการประกอบ) นอกจากน้ีตั้งแต่ปี 2546 คณะกรรมการ
บริษทัไดเ้ร่ิมประเมินตนเอง (Self - Assessment) และประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการแต่ละ
ท่านใหค้วามสนใจต่อการพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะและมาตรฐานการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ
ในการบริหารงานบริษทัฯใหมี้ประสิทธิภาพและมีการก ากบัดูแลท่ีดี  

 (โปรดดูหวัขอ้การประเมินคณะกรรมการประกอบ) 
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การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
 ประธานกรรมการและกรรมการ 5 ท่าน รวมเป็น 6  ท่านเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่  

กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีความสัมพนัธ์ใดๆกบัผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ และโครงสร้างคณะกรรมการมีกรรมการอิสระเกินกว่าหน่ึงในสาม และมีจ านวนกรรมการท่ีไม่ใช่
ผูบ้ริหารมากกวา่ 1 ใน 2 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานท่ี
ดี  นอกจากน้ีการแบ่งแยกหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและการบริหารงานประจ าอยา่งชดัเจน  
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าท่ีพิจารณาคดัเลือกและ
กลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ
หรือกรรมการ พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร  เพื่อให้กลไกติดตาม 
ตรวจสอบ และถ่วงดุลอ านาจในการบริหารงานมีความถูกตอ้งโปร่งใส  หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความ
เป็นอิสระในการร่วมก าหนดขอบเขตในการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน(โปรดดูขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบ) 
กระบวนการก าหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน 

บริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยูใ่น
ระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรม และได้ขออนุมัติจากผูถื้อหุ้นแล้ว กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็น
กรรมการตรวจสอบไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน กรรมการผูจ้ดัการและพนกังาน
ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบติังานของแต่ละคน ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บไดผ้า่นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความชดัเจนในการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง ผูถื้อหุ้นไดพ้ิจารณานโยบายและหลกัการค่าตอบแทน
กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2549 ในวนัท่ี 28 เมษายน 
2549  

ในแต่ละปีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาวา่ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
เหมาะสมหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกนัและขนาดธุรกิจในระดบัเดียวกนั น าเสนอ
ขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั มีขอ้ก าหนด  ดงัน้ีคือ 

1. ผลตอบแทนกรรมการใหส้อดคลอ้งหรือเก่ียวเน่ืองกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการท างานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

กรรมการตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาท่ีมาประชุม 
3. ผลตอบแทนกรรมการในรูปของค่าตอบแทนจากผลการด าเนินงาน หากบริษทัฯ มีก าไรสุทธิใหจ่้าย

ผลตอบแทนใหก้รรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมท่ีคณะกรรมการไดรั้บทั้งปี  
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
              บริษัทก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง เพื่อพิจารณา               
งบการเงิน การวางนโยบายและติดตามผลการด าเนินงาน และคณะกรรมการบริษทัตอ้งพร้อมเขา้ร่วมประชุม
เสมอ หากมีการประชุมวาระพิเศษ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม  

 ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติั
หน้าท่ีได ้ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมการวินิจฉัยช้ีขาดของท่ี
ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก  

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึง
เป็นเสียงช้ีขาด 

ในการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อ
เป็นขอ้มูลใหค้ณะกรรมการบริษทัก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั   

บริษทัได้มีการก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการทุกคณะล่วงหน้าเป็นประจ าทุกปีก่อนการ
ประชุมในปีถดัไป ทั้งน้ีไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ 

ส าหรับปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัรวมทั้งส้ิน 5 คร้ัง และมีการประชุมกรรมการท่ี
ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร จ านวน 1 คร้ัง เพื่อเปิดโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นหรืออภิปรายปัญหาต่างๆท่ีอยูใ่นความ
สนใจ 

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

             การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยใชห้ลกัเกณฑก์ารปฏิบติังานเหมือนกนัซ่ึงเขียน
เป็นลายลกัษณ์อกัษรของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก ้ การบริหารงานในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมปฏิบติั ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาส่งตวัแทนของบริษทัฯ เขา้ไปเป็นกรรมการของบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วมตามอตัราส่วนการลงทุน 

2. บริษัทย่อยรายงานผลการด าเนินงานและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุก       
ไตรมาส  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

3. จดักิจกรรมร่วมกันทั้ งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  เพื่อให้รับทราบแผนการด าเนินงานไปใน
แนวทางเดียวกนั 

4. การจดัท างบประมาณตอ้งน ามารวมกนั  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาร่วมกนัทั้ง
กลุ่มธุรกิจอาหาร 
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5. การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาสโดยผา่นการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มีการโยกยา้ยหรือเล่ือนต าแหน่งภายในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก ้ไดต้ลอดและอายุการท างานนับ
ต่อเน่ือง 

9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัฯมีการก าหนดนโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯในจริยธรรมการประกอบ

ธุรกิจ ขอ้3.1 ฝ่ายจดัการต่อผูถื้อหุ้น ห้ามไม่ให้ผูบ้ริหารและพนกังานในการน าขอ้มูลไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วน
ตนรวมทั้ งเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพยซ่ึ์งมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านทาง E-mail ให้พนักงาน ผูบ้ริหาร และ 
กรรมการบริษทั ทราบทุกไตรมาสโดยเฉพาะในช่วง  1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

3.1.8  ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ก่ียวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซ่ึงยงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
   3.1.9  ไม่น าขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวในระยะเวลา        
1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน 

3.1.10 หลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯในระยะเวลา 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะเปิดเผยสู่
สาธารณะ 
  3.1.11 รายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อ                      
เลขานุการบริษทั ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

  - ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขนั 
                  - ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

ก าหนดให้คณะผูบ้ริหารระดับสูง  4 คนแรก  คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหารตอ้ง
รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯต่อส านักงานก.ล.ต .ตามระเบียบขอ้ก าหนดอย่างเคร่งครัดและ      
ขอความร่วมมือคณะกรรมการบริษทัหา้มซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะหวา่งหลงัประชุมคณะกรรมการบริษทัและก่อน
ส่งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์หรือส านักงานก.ล.ต . อย่างไรก็ตามตั้ งแต่ปี  2547 ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯตอ้งส่งรายงานซ้ือขายผ่านเลขานุการบริษทัฯจากเดิมท่ีรายงานดว้ยตนเอง เพื่อน าส่ง
ส านกังานก.ล.ต .ต่อไปนอกเหนือจากน้ีตอ้งรายงานการถือหุ้นของบริษทัฯของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงในแต่ละไตรมาสเพื่อใหท้ราบความเคล่ือนไหวในการถือหุน้ของบริษทัฯ  
มาตรการลงโทษ 
 มีการตกัเตือนหรือลงโทษทางวนิยัตามหลกัเกณฑก์ารบริหารงานบุคคลของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
        คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญชี น าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแต่ละปี  รวมถึงค่าสอบบญัชี เพื่อเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้น  ทั้งน้ีรายช่ือผูส้อบบญัชีท่ีจะเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯจะตอ้งเป็นผูส้อบ
บญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
             ในปี 2561 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  ประกอบดว้ย 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมจ านวน 3,800,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
     งบการเงินของบริษทัฯและงบการเงินรวม  จ านวน 1,150,000   บาท 
     งบการเงินของบริษทัยอ่ย 4  บริษทั  จ  านวน  2,650,000  บาท 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าบริการอ่ืน  จ านวน  208,302.65  บาท 

9.7  การปฎบิัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอ่ืนๆ 

ในเร่ืองการบริหารความเส่ียง การทบทวนเร่ืองการบริหารความเส่ียงจะท าทุก 3 เดือน พร้อมให ้         
มีระบบเตือนภยั และทบทวนเป็นประจ าถึงขนาดของความรุนแรงว่ามีการเปล่ียนแปลงมากข้ึนหรือน้อยลง 
รวมทั้งมาตรการท่ีใชใ้นการแกไ้ขและป้องกนัวา่มีประสิทธิภาพหรือไม่ ระยะเวลาและความถ่ีในการทบทวน
ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของรายการควรท าบ่อยแค่ไหน ซ่ึงไดน้ าไปปฏิบติัตั้งแต่ปี 2557 โดยมีการก าหนดสัญญาณ
เตือนภยัท่ีชดัเจนข้ึน ระบุความรุนแรงเป็นระดบัพร้อมใชสี้ประกอบ เช่นสีแดง แปลวา่ รุนแรงมาก เป็นตน้ซ่ึง
นอกจากระบุระดบัความรุนแรงแลว้ ยงัประเมินถึงโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบท่ีจะไดรั้บ และปลูกฝังใหเ้กิด
การบริหารความเส่ียงในทุกระดบัของการปฏิบติังาน โดยมีการประชุมย่อยเป็นประจ าสัปดาห์ละ 1 คร้ังใน
ระดับหน่วยงาน ประชุมทุกเดือนในระดับฝ่าย และระดับจัดการ และประชุมทุก 3 เดือน ในระดับ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง พร้อมกนัน้ีคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบการควบคุม
ภายในตรวจสอบการบริหารความเส่ียงวา่สามารถปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่  มีความคืบหนา้ในการแกไ้ขในแต่ละ
ประเด็นอย่างไรบ้าง  ซ่ึงมีการพิจารณาทุกไตรมาส  ถ้ามีส่ิงใดท่ีตอ้งปรับปรุงคณะกรรมการตรวจสอบจะ
น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

ในเร่ืองเลขานุการบริษัทฯ ไดก้ าหนดบุคคลท่ีเก่ียวเน่ืองและมีความรู้ความสามารถเฉพาะ พร้อมทั้งมี
ความเขา้ใจในเร่ืองกฎหมายต่างๆ รวมถึงหลกัเกณฑ์ ขอ้ก าหนด และหลกัปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นอยา่งดี ซ่ึงไดผ้า่นการอบรม
หลกัสูตรเลขานุการบริษทัฯแลว้ในปี 2559 โดยมีหนา้ท่ีรับผดิชอบตามท่ีกฎหมายก าหนดไวเ้ลขานุการบริษทัฯ 
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จะรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ี ประวติัของเลขานุการบริษทัฯ จะอยู่
ในส่วนประวติักรรมการและผูบ้ริหาร 

ในเร่ืองการเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการ
ประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้าไวใ้น เวบ็ไซตข์องบริษทัฯก่อนจดัส่งเอกสาร และก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ย 
30 วนั โดยเร่ิมปฏิบติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2551 วนัท่ี 24 เมษายน 2551 เป็นตน้ไป 

 ในเร่ืองให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีโอกาสเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการอิสระ ในปี 2549 บริษทัฯไดเ้ร่ิม
ให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระโดยส่งหนังสือถึงผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ให้แจง้ถึงผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่วน
น้อยได้มีโอกาสเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าสมัครเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระตามกระบวนการสรรหาของบริษทัฯ เพื่อให้ทนัการคดัเลือกกรรมการแทนกรรมการ
อิสระท่ีออกตามวาระ และตั้งแต่ปี 2551 เสนอผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯไดโ้ดยตรง  

 ในเร่ืองควรมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อส่ือสารกบัคณะกรรมการ ในกรณีท่ีผูมี้ส่วนได้
เสียมีประเด็นท่ีเป็นห่วงเก่ียวขอ้งกบัความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน  ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง 
หรือการท าผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อส่ือสารกบัคณะกรรมการ ไดโ้ดยส่ง
ถึงคณะกรรมการบริหารโดยตรงตามเส้นทาง ดงัน้ี 

•  www.tipco.net (หวัขอ้การแจง้เบาะแสและการกระท าการทุจริตคอร์รัปชนั) 
•  e-mail address: anti-corruption@tipco.net 
• โทรศพัท์หมายเลข กรรมการผูจ้ดัการ 02-273-6888,  ประธานกรรมการ 02-273-6400 หรือ 

Call center หมายเลข 095-205-1864 
• น าส่งประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ  บมจ.ทิปโกฟู้ดส์ เลขท่ี 118/1 ถนนพระราม 6 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุเทพฯ 10400   
• กรณีท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารระดบัสูง หรือ กรรมการ ใหแ้จง้เร่ืองโดยตรงต่อประธาน

กรรมการตรวจสอบ e-mail address: viratpt@hotmail.com  
 ในเร่ืองควรก าหนดนโยบายในการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน ซ่ึงไดป้ฏิบติัแลว้ในปี 2549 
 ในเร่ืองให้จัดท ารายงานความเห็นจากการท าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยให้รายงานประจ าปี  ซ่ึง

เร่ิมตั้งแต่รายงานประจ าปี 2548 
 ในเร่ืองประธานกรรมการ ก าหนดใหป้ระธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการ

ชุดยอ่ยตั้งแต่ปี 2546 และประธานกรรมการไม่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเร่ิมในปี 2550 
 ในเร่ืองจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการ ในกรณีท่ีบริษัทฯไม่ได้มีการประชุม

กรรมการบริษทัทุกเดือน บริษทัฯจดัท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอใหค้ณะกรรมการทราบทุกเดือน โดยได้
เร่ิมจดัท าตั้งแต่ปี 2550 และปรับปรุงการรายงานใหม่ในปี 2552 

mailto:anti-corruption@tipco.net
mailto:anti-corruption@tipco.net
mailto:viratpt@hotmail.com
mailto:viratpt@hotmail.com
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 ในเร่ืองหลักการและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดร่้างหลกัการและนโยบายใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและน าเสนอให้ผู ้
ถือหุ้นอนุมติัแล้วในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี1/2549 คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาการปรับ
ค่าตอบแทนของพนกังานทุกระดบัเพื่อให้สอดคลอ้งการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเป็นไปแนวทางเดียวกนั
กบักลุ่มธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั 

 ในเร่ืองแผนสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ให้กรรมการผูจ้ดัการรายงานเป็นประจ าถึงแผนสืบ
ทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง  จดัท าและรายงานโครงการส าหรับพฒันาผูบ้ริหารเป็น
ประจ าทุกปีโดยไดเ้ร่ิมท าตั้งแต่ปี 2548 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 มีการประเมินตนเองเร่ืองการปฏิบติัตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามหวัขอ้จ านวน 99 ขอ้ยอ่ย ในแบบฟอร์มของฝ่ายพฒันาธรรมภิบาลเพื่อตลาดทุน  ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2556 โดยคณะกรรมการมีการประเมินล่วงหน้าก่อนการประชุม และ
มติจากท่ีประชุมได้พิจารณาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบติัโดยขอ้ท่ีกรรมการเห็นว่ายงัไม่ได้
ปฏิบติัหรือไม่แน่ใจในความสมบูรณ์ของการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

- ในเร่ืองประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ  ยงัไม่ได้ปฏิบติัด้วยความไม่พร้อมของผูถื้อหุ้น
ใหญ่และกรรมการอิสระไม่ประสงค์ท่ีจะรับต าแหน่ง อย่างไรก็ตามประธานกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้
กรรมการทุกคน รวมทั้งกรรมการอิสระไดแ้สดงความคิดเห็นและลงมติอยา่งอิสระ 

-  ในเร่ืองคณะกรรมการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการชัดเจน  ยงัไม่ไดก้  าหนดวาระท่ี
กรรมการจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุด  เน่ืองจากเกรงว่าจะหาผูท่ี้เหมาะสมมาเป็นกรรมการไม่ได ้
ถึงแมข้ณะน้ี IOD ได้จดัท าท าเนียบของ Chartered director ข้ึน ซ่ึงมีผูผ้า่นเกณฑ์น้อยมาก แต่ไดก้ าหนดอายุ
เกษียณ คือเม่ือครบอาย ุ75 ปีบริบูรณ์ 

- ในเร่ืองคณะกรรมการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการชุดย่อยชัดเจน ยงัไม่ได้
ปฏิบติั เหตุผลเดียวกนักบัก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 

- ในเร่ืองคณะกรรมการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืนของกรรมการให้
เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจ  มีนโยบายก าหนดให้กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 บริษทั  แต่ไม่ไดก้  าหนดการเป็นกรรมการในบริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียน  

ในเร่ืองการน าหลักปฏิบัติของ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการ
เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี ประโยชน์ และหลกัปฏิบติัของ CG Code ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน จาก
การประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2561 ได้พิจารณาและทบทวนการน าหลกัปฏิบติัตามCG Codeไป
ปรับใช้ตามความเหมาะสมกบัธุรกิจ โดยพิจารณาทบทวนปีละ 1 คร้ัง  ในหลกัปฏิบติัท่ียงัไม่สามารถหรือยงั
มิไดน้ าไปปรับใช้ ไดมี้การบนัทึกเหตุผลไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของมติคณะกรรมการแลว้ ในปี 2561 มีกรรมการ      
2 ท่าน เขา้อบรมหลกัสูตร Board Matters & Trends 6/2018 (BMT) ซ่ึงเป็นหลกัสูตรเก่ียวกบัแนวโนม้ของการ
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เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งในดา้นกฎหมาย กฎเกณฑ์ และการก ากบัดูแลกิจการ อีกทั้งเรียนรู้ถึงบทบาท 
หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการท่ีมีความส าคญัในปัจจุบนั พร้อมทั้งเทคนิคและแนวทางปฏิบติัท่ีจะ
ช่วยใหก้รรมการสามารถพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อน าไปปรับใชก้บับริษทัภายใตส้ถานการณ์ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงไปเช่นในปัจจุบนัไดอ้ยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมชุดย่อย  

รายช่ือกรรมการ(จ านวน
คร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม/
จ านวนคร้ังที่ประชุม) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ 
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริษัท 

การเข้าร่วมการ
ประชุมผู้ถือหุ้น 

นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร   5/5 1/1 
นางอนุรัตน์  เทียมทนั   4/5 1/1 
นายวรัิช  ไพรัชพิบูลย ์ 4/4  4/5 1/1 
นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร  2/2 5/5 1/1 
นายสมจิตต ์ เศรษฐิน   5/5 1/1 
นายชลิต  ลิมปนะเวช   2/5                1/1 
นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร   5/5 0/1 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร   4/5 1/1 
นายไพศาล  พงษป์ระยรู 4/4 2/2 5/5 1/1 
นางอจัฉรา  ปรีชา 4/4  2/2  5/5  1/1 
นายเอกพล  พงศส์ถาพร   5/5 1/1 
 
การประเมินคณะกรรมการ 

                 ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน คณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยของบริษัทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ1 คร้ัง เพื่อให้
คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินควรจดัท าทั้ งแบบรายคณะและ
รายบุคคล  
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะและรายบุคคล แบบประเมินจดัท าและ
เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ แบบ
ประเมินดงักล่าวประกอบดว้ย 
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            1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัแบบรายคณะ 
            2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัแบบรายบุคคล 
โดยมีกระบวนการดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทัประเมินตนเองผา่นแบบประเมินท่ีจดัท าโดยตลาดหลกัทรัพย ์
2. เลขานุการบริษทัฯสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัทุกท่าน 
3. เลขานุการบริษัทฯรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทและด าเนินการปรับปรุง

ด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัแบบรายคณะและรายบุคคล ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ คือ 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล 
2.  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล 
3. การประชุมคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล 
4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการแบบรายคณะ 
5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการแบบรายคณะ 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหารแบบรายคณะ 

การประเมินคณะกรรมการ 
        คณะกรรมการประเมินบทบาทและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเอง  โดยการ

อภิปรายทบทวนหวัขอ้วาระการประชุมท่ีผา่นมา  และผลงานท่ีส าคญั เช่น ผลการด าเนินงานในรอบปีเทียบกบั
แผนธุรกิจประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง  การก าหนดยทุธศาสตร์ การอนุมติัแผนธุรกิจ  การพิจารณา
การลงทุนท่ีส าคญัเป็นต้น ส่วนท่ีคณะกรรมการยงัปฏิบติัไม่ได้คือ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ  
คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระเกินกวา่คร่ึงหน่ึงของคณะกรรมการ   
 กรรมการประเมินประธานกรรมการ  ด้วยการอภิปรายกรรมการช่ืนชมประธานกรรมการว่า
ปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างเหมาะสมท าให้บรรยากาศในการประชุมดีมาก ด ารงความเป็นกลางและเปิดโอกาสให้
กรรมการทุกท่านแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่จ  ากดัเวลาในการประชุมแต่ละวาระ  ท าให้กรรมการมี
ความรู้สึกวา่มีคุณค่าท่ีท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
                     ในการประเมินคณะกรรมการไม่พบส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงท่ีมีนยัส าคญั 

        คณะกรรมการมีความเห็นวา่ คณะกรรมการไดป้ฏิบติัหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ เขา้ใจบทบาท
และหนา้ท่ีของตนเอง  เขา้ใจธุรกิจและสถานการณ์ของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี   และกรรมการแต่ละท่านอุทิศเวลา
ท าหนา้ท่ีอยา่งมีส่วนร่วมต่อผลงานของคณะกรรมการ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อใชป้ระเมินการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการชุด
ยอ่ยต่างๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล โดยไดก้ าหนดใหมี้การประเมินผลปีละ 1 คร้ัง แบบประเมินดงักล่าวประกอบดว้ย 



 

73 
 

         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2561  

            1.  แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยแบบรายคณะ 
2.  แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยแบบรายบุคคล 

โดยมีกระบวนการดงัน้ี 
1. คณะกรรมการชุดยอ่ยจดัท าประเมินตนเอง 
2. เลขานุการบริษทัฯสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

และด าเนินการปรับปรุงด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
3. เลขานุการบริษทัฯรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่อคณะกรรมการบริษทั 
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัแบบรายคณะและรายบุคคล ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ คือ 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2.  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร  

  การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประเมินตนเองวา่ ไดท้  าหนา้ท่ีครบถว้นตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  มีการประชุม
ปกติทุกไตรมาสร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายในเพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ  ว่ามีการ
ควบคุมอยา่งเพียงพอ  และมีการประชุมกบัผูต้รวจสอบบญัชีแยกต่างหากจากการประชุมปกติดว้ย   และไดน้ า
ผลการประชุมรายงานใหค้ณะกรรมการรับทราบเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  
  คณะกรรมการมีความเห็นวา่  คณะกรรมการตรวจสอบท างานไดค้รบถว้น และมีประสิทธิภาพมาก   
การให้ความคิดเห็นและเสนอแนะต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษทัฯ  อีกทั้งขอ้แนะน าให้
ระมดัระวงัในเร่ืองต่างๆ ท่ีให้แก่ฝ่ายจดัการน าไปปรับแผน ซ่ึงช่วยป้องกนัความเสียหายอนัอาจจะเกิดข้ึน เป็น
ผลงานท่ีดีมาก 
 การประเมินคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประเมินตนเองโดยน าวตัถุประสงค์พร้อมกบัอ านาจ
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ มาพิจารณาเปรียบเทียบเห็นวา่คณะกรรมการ ไดป้ฏิบติั
หนา้ท่ีครบถว้น  

กรรมการผูจ้ดัการประเมินตนเอง  และถูกประเมินโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
และประธานกรรมการ โดยพิจารณาผลการปฏิบติัหน้าท่ี  อาทิ เช่น ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  การวดัผล
การด าเนินงานระดับองค์กร  (Business Performance Scorecard)   การตั้งเป้าหมายในการท างานรายบุคคล 
(Smart Goal)  การบรรลุเป้าหมายธุรกิจ งบประมาณ แผนงาน เป็นตน้ 
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คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ท าหน้าท่ีครบถ้วน  
สามารถแนะน าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  เช่น การบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์ การให้ความเห็นเก่ียวกบั
โครงสร้างเงินเดือน  เป็นตน้ 
  การประเมินประธานกรรมการ 
  กรรมการอิสระ ไดป้ระเมินประธานกรรมการ วา่ท าหนา้ท่ีครบถว้นอยา่งดียิง่  ใหโ้อกาสกรรมการทุก
ท่านแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระและเต็มท่ี ไม่มีการขดัขวาง ท าให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอยา่งท่ีคิด
ไวไ้ดโ้ดยไม่ล าบากใจ ไม่อึดอดัใจ  ท าใหก้รรมการมีคุณค่าในการท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการของบริษทั 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บริษทัฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบาย

ธุรกิจ โครงสร้างผูถื้อหุ้น โครงสร้างเงินลงทุน ระบบข้อมูล ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
นอกจากน้ีกรรมการใหม่แต่ละคนจะไดรั้บคู่มือกรรมการและขอ้มูลอ่ืนๆโดยกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูอ้ธิบาย
สรุปนโยบายบริษทัฯและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และ ผลประกอบการล่าสุด 
การพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท 

ผู้เข้าร่วมอบรม ต าแหน่ง หลกัสูตร วนัที ่
นายเอกพล พงศส์ถาพร - กรรมการผูจ้ดัการ 1.The DNA of Great Content Markrting 

2.Top Priorities in Digitalization: the Next Move  
3.การพฒันาองค์กรให้มีความยัง่ยืนและรองรับกบัการ
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยี 

4. Food Innovation and New Business Opportunity 
5.เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างาน ระดบับริหาร  
6. Future Consumer Now 
7. CEO CLUB 2018 
8. Start Less Finish More  Building Agility and 

Engagement with Objective and Key Results (OKRs 

30-31/1/ 2561 
24/4/2561 
26/4/ 2561 
 
23/8/2561 
27-28/8/ 2561 
29/10/2561 
11/10/2561 
11/10/2561 

นายไพศาล พงษป์ระยรู - กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 
- กรรมการตรวจสอบ 

1.Top Priorities in Digitalization:the Next Move 24/10/2561 
 

นางอจัฉรา  ปรีชา 
 
 
 
 

- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน 
 

1.การก ากบัดูแลท่ีดีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ:การ
จดัการความเส่ียงและความรับผิดชอบต่อขอ้มูล 

2. Tough Boardroom Situations –  Independent 
Directors Share Lessons Learned” 

3. Board Matters&Trends BMT 6/2018  

23/10/2561 
 
2 /10/ 2561 

 
30-31/10/2561 
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นายวรัิช ไพรัชพิบูลย ์ - กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

1.“Tough Boardroom Situations – Independent 
Directors Share Lessons Learned” 

2/10/2561 

นายชลิต  ลิมปนะเวช - กรรมการอิสระ 1.การก ากบัดูแลท่ีดีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ:การ
จดัการความเส่ียงและความรับผิดชอบต่อขอ้มูล 
2. Board Matters & Trends BMT 6/2018 

23/10/2561 
 
30-31/10/2561 

นายลือชา  พิศิษฐการ - ผูอ้  านวยการสายงาน
บริหารการเงิน 

1. เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบับริหาร   

2. Transfer Pricing 

3. Code of Conduct          

4. Strategic Financial Leadership Program     

5. CFO Focus on Financial Reporting  

28-29/8/ 2561 
3-4 /9/ 2561 

21/9/2561 

29–31/10/2561 
21–22/11/2561 

นางสาวกลุกาน จีนป่ัน - เลขานกุารบริษัท 1. หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจด
ทะเบียนปี 2560” (Corporate Governance Code : “CG 
Code”) 
2. Sharing Session “แนวทางการเปิดเผยขอ้มูล CG 
Code ตามหลกั apply or explain” 

3. การจดัการท ากระดาษท าการ เพ่ือมาตราการต่อตา้น
การคอร์รัปชัน่ในองคก์ร 

17/5//2561 
 
 
11/6/2561 
 
29-30/11/ 2561 

 
 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
 คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลทั้งรายงานทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปให้มี
ความถูกตอ้ง ทนัเวลาและโปร่งใส ในส่วนของงานด้านผูล้งทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัฯได้จดัตั้งหน่วยงานข้ึน
เฉพาะมีผูรั้บผิดชอบคือ Corporate  Planning Manager นายพงศธ์ร กาญจนอคัรเดช ท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบั
ผูล้งทุน ซ่ึงผูล้งทุนสามารถติดต่อขอทราบขอ้มูลบริษทัฯได้ท่ีโทร 02-273-6200 ต่อ 4940 หรือท่ีเว็บไซต ์ 
www.tipco.net หรือท่ี e-mail address : Pongtorn@tipco.net ผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯได้ทาง
เวบ็ไซตซ่ึ์งไดแ้ยกหวัขอ้นกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor)ไวโ้ดยเฉพาะ 

กจิกรรมนักลงทุนสัมพนัธ์ 

ในปี 2561 บริษทัฯ ตอ้นรับนกัวิเคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน นักลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในการพบปะ

พูดคุยเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีส าคญัของบริษทั ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไปให้แก่ผูท่ี้สนใจสามารถศึกษา

และแลกเปล่ียนขอ้มูลผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ ดงัน้ี 

http://www.tipco.net/
http://www.tipco.net/
mailto:Pongtorn@tipco.net
mailto:Pongtorn@tipco.net
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• การเขา้พบและให้ขอ้มูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(Company Visit) จ านวน 12 คร้ัง  เช่น นักวิเคราะห์จากหลกัทรัพย ์CIMBT และ Maybank Kim Eng  

ผูจ้ดัการกองทุนจาก ROHDEA Fund ประเทศฮ่องกง และ Albizia Capital  ประเทศสิงคโปร์ เป็นตน้ 

• การประชุมทางโทรศพัท ์(Conference Call) จ านวน 2 คร้ัง  

• การสอบถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัททางโทรศัพท์ จากนักลงทุนทั่วไปจ านวน 10 คร้ัง และ 

นกัวเิคราะห์ จ านวน  5 คร้ัง 

• การน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไปรายไตรมาส (Presentation) ในเวบ็ไซตข์องบริษทั ใน

หวัขอ้ “นกัลงทุนสัมพนัธ์” จ านวน 4 คร้ัง 
 

10.ความรับผดิชอบต่อสังคม 
บริษทัฯด าเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และดว้ยความตระหนกัดี

วา่เป็นส่วนหน่ึงของชุมชน จึงมุ่งมัน่ในการแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมโดยท าหนา้ท่ีเป็น
พลเมืองดีท่ีอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งเตม็ภาคภูมิ และไดป้ลูกฝังแนวความคิดดงักล่าวใหก้บัพนกังานทุก
ระดบัชั้นในทุกบริษทั ซ่ึงไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูจ้ดัการ และเจา้หน้าท่ีระดบับงัคบั
บญัชา พนกังาน และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืนๆ ให้ถือปฏิบติัเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั ตลอดจนจดัท าเอกสาร
นโยบายและหลกัการดา้นความรับผิดชอบของบริษทัฯ เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัใน
ทุกกรณีอยา่งสม ่าเสมอและจริงจงั จนกล่าวไดว้า่   การด าเนินธุรกิจและการปฏิบติังานอยา่งมีความรับผิดชอบ
ต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมนั้ นเป็นหลักประจ าใจของผู ้มีส่วนได้เสียทุกคนในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก ้           
ตามนโยบาย “ทปิโก้ พฒันาธุรกจิควบคู่กบัส่ิงแวดล้อมและสังคม” 
 นอกจากน้ี เพื่อให้การบริหารงานและการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมของบริษทัฯเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าวบริษทัฯจึงไดแ้ต่งตั้งคณะท างานเพื่อส่ิงแวดลอ้มและ
สังคม ซ่ึงประกอบด้วยตวัแทนฝ่ายบริหารด้านการสนับสนุนและส่งเสริม ส่ิงแวดล้อมและสังคม หัวหน้า
คณะท างาน  คณะท างานและเลขานุการ ประจ าโรงงานแต่ละแห่งและส านกังานใหญ่ โดยก าหนดหน้าท่ีและ
ความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

1. น าเสนอเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดล้อมและสังคมส าหรับหน่วยงาน
ราชการ และ ชุมชนในแต่ละพื้นท่ีท่ีสังกดั 

2. ประสานงานและด าเนินกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั 
3. ดูแล สอดส่อง และน าเสนอกิจกรรมเพื่อให้การจดัการด้านส่ิงแวดล้อมของโรงงานเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4. เป็นศูนยก์ลางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม        
ผา่นส่ือทอ้งถ่ิน 

5. จัดท าแผนกิจกรรมประจ าปี  และเสนองบประมาณด าเนินการส าหรับโครงก ารสนับสนุน                      
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

6. กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมของบริษทัฯตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

 ทั้งน้ีให้คณะท างานเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมจดัประชุมเพื่อการวางแผนด าเนินกิจกรรมติดตามงาน
และรายงานผลการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมให้ฝ่ายบริหารทราบอยา่งสม ่าเสมอ โดยก าหนด
แผนกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1.กจิกรรมด้านสังคม 

• สนบัสนุนทุนการศึกษาใหก้บัโรงเรียนในชุมชน 

• สนบัสนุนทุนการศึกษาใหก้บับุตรเกษตรกรท่ีส่งวตัถุดิบ 

• ออกหน่วยชุมชนสัมพนัธ์ร่วมกบัชุมชนใกลเ้คียงและหน่วยงานราชการ  

• สนบัสนุนงบประมาณตามปีงบประมาณของบริษทัฯเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม 

2.กจิกรรมด้านส่ิงแวดล้อม 

• สนบัสนุนกิจกรรมดา้นการอนุรักษ ์และจดัสร้างระบบนิเวศของป่าไมใ้นประเทศ 

3.กจิกรรมด้านศาสนา  

• เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมเพื่อส่งเสริมให้พนกังานมีจิตส านึกในเร่ืองการอาสา 
การท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

 
           จากนโยบายของบริษัทฯท่ีได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้อยู่บนพื้นฐานของความซ่ือสัตย ์
โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตวัท่ีขดัแยง้กบัประโยชน์ของบริษทัฯและผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
อนัรวมถึงการเก็บรักษาความลบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงไดก้ าหนดให้มีช่องทาง
การรับเร่ืองร้องเรียน/ทุจริต คือ 
• เปิดโอกาสให้แจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระท าความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ตามท่ีอยู ่

เบอร์โทรศพัท ์เปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

• ออกพบปะชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น 

• เสวนาร่วมกบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชนและชุมชน 
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• จดัให้มีกระบวนการด าเนินการหลังจากมีผู ้แจ้งข้อร้องเรียน  โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและมี         

การรายงานต่อคณะกรรมการ 

 ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของชุมชน Community Satisfaction Level 
(CSL) ซ่ึงบริษทัฯด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองนั้นผลการส ารวจในปี 2561 ได้รับความพึงพอใจโดยเฉล่ีย 4.35 
คะแนน ซ่ึงต ่ากวา่ปีท่ีแลว้ท่ีได ้4.48 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5.00  โรงงานประจวบคีรีขนัธ์ ได ้4.67 คะแนน  สูง
กวา่ปีก่อนท่ีได ้4.66 คะแนน  โรงงานเชียงใหม่ได ้4.24 คะแนน ต ่ากวา่ปีก่อนท่ีได ้4.34 คะแนน โรงงานวงันอ้ย
ได้ 4.45 คะแนน สูงกว่าปีก่อนท่ีได้ 4.44 คะแนน และโรงงานเพชรบูรณ์ได้ 4.05 คะแนน ทั้ งน้ีบริษัทฯได้
มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าขอ้เสนอแนะต่างๆ ของชุมชนไปด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป              
และเพื่อให้การรับรู้และตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้การปฏิบติัอย่างแทจ้ริง บริษทัฯได้
น าไปก าหนดเป็นกรอบใหญ่ในการด าเนินธุรกิจ และจดัท าวสิัยทศัน์ และ ค่านิยมร่วม  ดงัน้ี  

 พนัธกจิ    “ น าสุขภาวะท่ีดีสู่สังคม” 
             วิสัยทัศน์  “เป็นบริษัท ท่ีขับ เคล่ือนช้ีน าตลาดเพื่อส ร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู ้มี ส่วนร่วมทางธุรกิจ”                    
( 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)  
O มาจากค าวา่ Openness (ส่ือสารจริงใจ)  

โดยยงัคงเนน้ถึงความสัมพนัธ์ของวสิัยทศัน์และค่านิยมร่วมของบริษทัฯ เพื่อผลกัดนัใหเ้กิดการเติบโต
อย่างย ัง่ยืน ในเร่ืองค่านิยมร่วมได้กล่าวถึงความมุ่งมัน่ท่ีมอบให้กับลูกค้า ซ่ึงรวมถึงลูกค้าทั้ งภายในและ
ภายนอกของทุกหน่วยงานของบริษทัฯ โดยให้ทุกหน่วยงานของบริษทัฯตระหนกัถึงจิตและวิญญาณในการ
ใหบ้ริการและเสนอสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคและผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ี
ก่อให้เกิดวฒันธรรมในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ซ่ึงในปี 2561 ผลคะแนนจากการส่งแบบประเมินความพึง
พอใจจากลูกคา้ (Customer Satisfaction Index) ไดรั้บการตอบรับในระดบัดีมาก โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 99.6% ดีกวา่ปี
แลว้ 99.4%      

บริษัทฯยงัได้ตระหนักถึงความส าคัญของพนักงานซ่ึงเป็นกลไกส าคัญ  ในการผลักดันให้เกิด           
การเติบโตอย่างต่อเน่ือง บริษทัฯไดมี้แผนปรับปรุงการส ารวจความคิดเห็นของพนกังาน Employee Opinion 
Survey (EOS) ท่ีมีต่อองคก์รในเร่ืองภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง สวสัดิการ การบริหารงานและการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดี โดยจะด าเนินการส ารวจความผูกพันของพนักงาน Employee Engagement Survey (EES) ท่ีมีต่อองค์กร
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ในช่วงตน้ปี 2561 พบว่าพนักงานมีความผูกพนักบัองค์กรท่ีระดบั 66% ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียความผูกพนัของ
ประเทศไทยท่ีอยูท่ี่ระดบั 63% 

นอกจากน้ีบริษทัฯยงัไดส่้งแบบส ารวจความพึงพอใจของคู่คา้ (Supplier) ไดร้ะดบัความพึงพอใจเฉล่ีย 
4.92 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนมากกวา่ปีก่อนท่ีได ้4.62 คะแนน โดยบริษทัฯไดน้ าความคิดเห็น
ต่างๆ มาปรับปรุงโดยก าหนดบุคคลท่ีรับผิดชอบและระยะเวลาในการด าเนินการท่ีแน่นอน พร้อมกบัมีการ
ประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อใหเ้ป็นบริษทัฯท่ีมีการก ากบัดูแลท่ีดีและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียม
กัน (หมายเหตุ คะแนน 1-5 มีความหมายดังน้ี 5 หมายถึง ดีมาก  4 หมายถึงดี  3 หมายถึงพอใช้ 1 และ 2  
หมายถึง ตอ้งปรับปรุง) 

 
ปี 2561 บริษัทได้ด าเนินกจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆดังนี้ 
ด้านสังคม 

• สนับสนุนเงินเพื่อจดัซ้ืออะไหล่ส าหรับประกอบรถเข็นวิลแชร์ ให้กบัมูลนิธิคนพิการไทย จงัหวดั
นนทบุรี 

• สนบัสนุนงบประมาณให้กองบิน 5 เพื่อน ารายไดไ้ปช่วยครอบครัวทหารผ่านศึก 
• สนับสนุนน ้ าแร่ออรา แก่ที่ท  าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 

จงัหวดัเชียงใหม่ ในการจดักิจกรรมโครงการส่งเสริมการศึกษาทอ้งถ่ินไทยแลนด์ 4.0 
• สน ับสนุนผลิตภณัฑ ์น ้ า ดื ่ม ออร่า  ให ้ก บัส าน ัก งานวฒันธรรมจ งัหวดัประจวบค ีรีข นั ธ์                 

ในกิจกรรมนิทรรศการสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมยัรัชกาลท่ี 9 
• สนบัสนุนน ้าผลไม ้ให้กบักองทพัเรือ และสภากาชาดไทย ในการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต คร้ังท่ี 40 
• ด าเนินกิจกรรมปรับปรุงสวนสาธารณะพญาไทภิรมย ์เขตพญาไท ในกิจกรรมวนัร าลึกผูก้่อตั้ง

กลุ่มธุรกิจ ทิปโก้ โดยการปรับปรุงห้องน ้ าสาธารณะ ปรับปรุงพื้นที่อ่านหนังสือในสวนและ 
ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล 

• ร่วมสนับสนุนเงินบริจาคให้กบั สถานคุม้ครองคนไร้ท่ีพึ่ง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
• สนับสนุนน ้ าแร่ จ  านวน 10,000 แพ็ค ให้กบัส านักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามยัพิทกัษ์ 

สภากาชาดไทย เพื่อน าไปมอบให้กบัผูป้ระสบภยัในจงัหวดัต่างๆ ได้ด่ืมน ้าท่ีดีและสะอาด 
• ด าเนินกิจกรรมวนัร าลึกผูก้่อตั้งกลุ่มธุรกิจทิปโก้ โดยร่วมปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ เล้ียงอาหาร

กลางวนันักเรียน สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและของใช้อื่นๆ และให้ความรู้เกี่ยวกบัสุขภาพกบั
นักเรียน โรงเรียนวดัตาลเจ็ดช่อ จงัหวดัอ่างทอง 

• ด าเนินกิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ สนามกีฬา และมอบอุปกรณ์ออกก าลงักาย ในต าบล  
โป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
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• สนับสนุนน ้ าออรา จ านวน 30 แพ็ค มอบให้ชุดเฉพาะกิจ อ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์     
ท่ีไปช่วยเหลือผูป้ระสบภยัท่ีถ ้าขุนน ้านางนอน 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

• สนับสนุนน ้ าแร่ออรา แก่ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในการ
จดัการประชุมเครือข่ายใหญ่เพื่อรับฟังขอ้คิดเห็นต่อผลการศึกษาและ(ร่าง)แผนแม่บทธรรมา      
ภิบาลทรัพยากรน ้าบาดาล แอ่งบาดาลเชียงใหม่-ล าพูน 

• สนับสนุนน ้ าแร่ออรา แก่เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอ าเภอสะเมิง          
ต าบลสะเมิงใต ้อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่  ในการจดักิจกรรมการดูแลจดัการปัญหาไฟป่า 

• สนับสนุนน ้ าแร่ออรา แก่ชุมชนในต าบลโป่งแยง จ านวน 9 หมู่บ้าน ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม  
จงัหวดัเชียงใหม่  ในการจดักิจกรรม 51 วนัไม่เผาเพื่อลดปัญหาหมอกควนัและไฟป่า 

• สนับสนุนน ้ าแร่ออรา แก่โครงการหลวงหนองหอย  ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่      
ในการจดักิจกรรมปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10 ครบรอบ 66 พรรษา 

 ด้านการศึกษา 

• บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาใหก้บัมูลนิธิร่วมจิตตน์อ้มเกลา้ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถมัถ ์
• สนบัสนุนน ้ าแร่ออรา แก่กลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาแม่ริม 2  ต  าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม 

จงัหวดัเชียงใหม่ ในกิจกรรมการประชุมสามญัของบุคลากรในเครือข่าย 
• มอบทุนการศึกษาใหก้บับุตร-ธิดาพนกังาน 
• ร่วมสนบัสนุนเงินบริจาคให้กบั ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
• มอบเงินช่วยเหลือค่าจา้งครูอนุบาลประจ าเดือนพฤศจิกายน และธนัวาคม ใหก้บัโรงเรียนบา้นบึง 
• มอบขา้วสารจ านวน 5 กระสอบ ใหก้บัโรงเรียนบา้นบึง เพื่อใชใ้นงานอาหารกลางวนันกัเรียน 

ด้านศิลปวฒันธรรมและศาสนา 
• สนับสนุนน ้ าแร่ออรา แก่ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 

จงัหวดัเชียงใหม่  ในการจดักิจกรรมโครงการส่งเสริมอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีป๋ีใหม่เมือง 
• สนับสนุนน ้ าแร่ออรา แก่ชุมชนบ้านโป่งแยงนอก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่          

ในการท าบุญงานพิธีบวงสรวงสักการะบูชา รอยพระพุทธหตัถ์ และประเพณีสรงน ้ าพระเจดียน์อ้ย ณ 
ถ ้าผาตะ๊ บา้นโป่งแยงนอก 

• สนับสนุนน ้ าแร่ออรา แก่ส านักสงฆ์คูหาวารี ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ ริม จังหวัดเชียงใหม่                
ในการจดักิจกรรมกิจกรรมท าบุญถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวนัเขา้พรรษา 2561 
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 ทั้งน้ี กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ได้สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เช่น      
การออกเยี่ยมเยียนชุมชน การส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับองค์กร หน่วยงานราชการ       
โรงเรียน วดั ฯลฯ 
 
การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
              บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ จึงก าหนด
นโยบายด้าน ส่ิ งแวดล้อม เพื่ อให้ เป็นแนวทางในการด าเนินงานและส่ือสารให้ทราบโดยทั่วกัน                     
มีรายละเอียดดงัน้ี  

1. บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของกฎหมายส่ิงแวดลอ้มและขอ้ก าหนด
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

2. บริษัทฯ  มุ่ งมั่น ท่ีจะลดผลกระทบด้าน ส่ิ งแวดล้อม ท่ีส าคัญ  รวมทั้ งการอนุ รักษ์แห ล่ง 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3. บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะติดตาม และประเมินการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามแผน        
การจดัการท่ีวางไว ้ พร้อมทั้งมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงการด าเนินการดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

4.  บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะเสริมสร้างจิตส านึกทางดา้นส่ิงแวดลอ้มให้กบั พนกังาน ผูรั้บจา้ง และรับเหมา  
รวมทั้งส่ือสารไปยงัสาธารณชนทัว่ไป 

โรงงานจังหวดัเชียงใหม่ 

1. การท ากิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืนโดยสานต่อกิจกรรม AURA PES  คร้ังท่ี 3  ระหวา่งชุมชน
บา้นปงไคร้กบัโรงงาน ด าเนินการปลูกป่า 10 ไร่ โดยชุมชนจะเป็นผูรั้บผดิชอบและด าเนินการในการดูแลป่าท่ี
ปลูกเป็นระยะเวลา 2 ปี (มีนาคม 2561 – มีนาคม 2563)  เร่ิมตั้งแต่การเตรียมพื้นท่ีและการปลูก  ตลอดจนการ
ก าจดัวชัพืช ตลอดจนดูแลเพื่อให้มัน่ใจว่าป่าท่ีปลูกมีอตัราการรอดสูงและเจริญเติบโตเป็นป่าท่ีสมบูรณ์ โดย
ทางโรงงานเป็นผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้าย  จากการด าเนินการของการปลูกป่าดว้ยวิธีท่ีมีการดูแลโดยชุมชนท าให้
ตน้กลา้ท่ีปลูกมีอตัราการรอดสูงมากกวา่ 90%  ซ่ึงแตกต่างจากการปลูกป่าทัว่ไปท่ีมีอตัราการรอดค่อนขา้งต ่า  

2. เคร่ืองจกัรท่ีโรงงานใช้ในการผลิตน ้ าแร่  เป็นเคร่ืองจกัรท่ีพฒันาให้ไม่ตอ้งใช้น ้ าในการล้างขวด        
โดยท่ียงัคงความสะอาดของขวดท่ีบรรจุน ้ าไวเ้ช่นเดิม  ท าให้ไม่มีการสูญเสียน ้ าจากการล้างขวด  ส่งผลให้
สามารถลดการใชท้รัยากรน ้าลงไดอ้ยา่งมาก  นอกจากน้ียงัส่งผลใหป้ริมาณน ้าเสียท่ีตอ้งบ าบดัลดลงดว้ย  

โรงงานจังหวดัเพชรบูรณ์ 

1. เคร่ืองจกัรท่ีโรงงานใช้ในการผลิตน ้ าแร่เป็นระบบเดียวกับท่ีโรงงานเชียงใหม่  ท าให้ไม่มีการ
สูญเสียน ้าจากการลา้งขวด สามารถลดการใชท้รัยากรน ้าลงไดส่้งผลใหป้ริมาณน ้าเสียท่ีตอ้งบ าบดัลดลงดว้ย   

2. ระบบแสงสวา่งในโรงงาน  ใชห้ลอด LED ทั้งหมด  ซ่ึงประหยดัไฟฟ้ากวา่หลอดทัว่ไป 
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3. ปลูกต้นมะฮอกกานีและต้นไม้อ่ืนรวม 3,000 ต้น  เพื่อลดความร้อนจากแสงแดด  และท าให้
ส่ิงแวดลอ้มบริเวณรอบโรงงานร่มร่ืน 
 โรงงานจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

1. จดัท ามาตรการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า พลงังานความร้อน และปรับปรุงอุปกรณ์หลกัท่ีมีนยัส าคญั
ดา้นการอนุรักษพ์ลงังานทุกปี 

2. ลดการสูญเสียลมร่ัวของระบบอดัอากาศ 20%  สามารถประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้า 586,172 Kwh/ปี 
(ลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซดล์งได ้32,8843 KgCO2 / ปี ) 

3. เปล่ียนเคร่ืองท าความเยน็จากชนิดท่ีใชส้ารแอมโมเนียเป็นเคร่ืองท าความเยน็ชนิด  R-404a  ซ่ึงเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและไม่ท าลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ 

4. ลดปริมาณการใช้ถ่านหินลงร้อยละ 15 โดยการเลือกใช้ถ่านหินท่ีมีคุณภาพดีให้ค่าความร้อนสูง  
สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดล์งได ้ 6,918,000  kg CO2/ ปี 

5. การน าน ้ าทิ้งจากระบบ RO กลับมาใช้ซ ้ า โดยการติดตั้งระบบ Reuse RO เพื่อลดการใช้น ้ าใน
กระบวนการลา้งลูกสับปะรด สามารถลดปริมาณการใชน้ ้าได ้43,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อปี 

6. พัฒนาปรับปรุงโรงงานให้เป็นอุตสาหกรรมท่ียึดมั่นในการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยการเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว และขอการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี  3 ( Green Industry ) ซ่ึ งอยู่ระหว่างการพิจารณขอรับรองจากกระทรวง
อุตสาหกรรม  

โรงงานจังหวดัอยุธยา 

1. การใชแ้ก๊สธรรมชาติ (CNG) เป็นเช้ือเพลิงหมอ้ไอน ้ า (Boiler) ท าให้เกิดการเผาไหมอ้ยา่งสมบูรณ์ 
และไม่ ก่อให้ เกิดควันและ เขม่ า  ส ามารถลดป ริมาณการป ล่อยก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์ล งได ้               
2,678,409 kg CO2/ ปี 

2. การน าน ้ าทิ้งจากระบบ RO กลับมาใช้ซ ้ า โดยการติดตั้งระบบ Reuse RO เพื่อลดการใช้น ้ าใน
กระบวนการผลิต สามารถลดปริมาณการใชน้ ้าได ้2,700 Q/เดือน และลดปริมาณน ้าเสียได ้220 Q/เดือน 

3. จัดท าระบบควบคุมการท างานของระบบท าน ้ าเย็น (Chiller Plant Management) โดยการใช้
โปรแกรม PLC ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ ซ่ึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของChillerให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยใหป้ระหยดัค่าพลงังานไฟฟ้าลงมาได ้15,000 KW.h/เดือน 

4. โครงการลดการใช้พลังงานของระบบอัดอากาศ(Compress Air) โดยการปรับตั้ งแรงดันให้
เหมาะสมกับการใช้งาน ช่วยให้ประหยดัค่าพลังงานไฟฟ้าลงมาได้ 14,782 KW.h/เดือน และสามารถลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดล์งได ้103,257 kg CO2/ ปี 

5. พัฒนาปรับปรุงโรงงานให้เป็นอุตสาหกรรมท่ียึดมั่นในการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยการเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว และขอการรับรอง
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อุตสาหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 2 ( Green Industry ) ซ่ึงโรงงานได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสหกรรมใน
วนัท่ี 22 ตุลาคม 2561 

6. ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 และ 23 กรกฎาคม 2561 โรงงานไดเ้ชิญมูลนิธิสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย  
ให้ค  าแนะน าเชิงลึกในหัวขอ้การจดัการส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการจดัท าแผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อมุ่งสู่การ
เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 

7. คณะท างานอุตสาหกรรมสีเขียว มีการประชาสัมพันธ์และ morning talk ให้กับพนักงานทุก
หน่วยงานในหัวขอ้ของการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม วตัถุประสงค์เพื่อสร้างจิตส านึกและมีความ
ตระหนกัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
 
การเปิดเผยเกีย่วกบัการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการคอร์รัปชัน 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาส่งเสริมให้บริษทัฯเขา้ร่วมแสดงเจตจ านงปฏิบติัตามหลกัการต่อตา้น
คอรัปชนัในประเทศไทย (Anti – Corruption Collective Action in Thailand)  แนวปฏิบติัต่างๆ ให้ถือเป็นส่วน
หน่ึงของนโยบายการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ของบริษัทฯและ            
กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก ้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   

1. บริษทัฯมีนโยบายในการด าเนินการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั โดยไดจ้ดัท าแนวทางการปฏิบติั เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทัฯซ่ึงได้ผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแล้ว และได้
เปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

2.  คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั โดยไดแ้สดงเจตนารมณ์         
เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯได้ร่วมให ้         
สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามค าประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดงักล่าวในการต่อตา้น การทุจริต
คอร์รัปชนัทุกรูปแบบ  

3.  คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นเวบ็ไซด์ของ
บริษทัฯ เพื่อให้พนกังานทุกคนถือปฏิบติัในแนวทางเดียวกนัอยา่งเคร่งครัด  ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส
และเป็นธรรม สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

4.  ในปี 2559 บริษทัฯตั้งคณะท างานโดยประกอบดว้ยผูรั้บผิดชอบทุกฝ่ายมาร่วมท างานเพื่อน าเสนอขอ
การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต่านการทุจริต (CAC) และไดผ้่านเกณฑ์
รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ในวนัท่ี 14 ตุลาคม 2559 

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน 

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานทุกระดบัของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก ้และผูเ้ก่ียวขอ้งจะไม่ด าเนินการ

คอร์รัปชัน่ ทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางออ้มอยา่งเคร่งครัด โดยกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก ้จะ
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จดัให้มีมาตรการสอบทานและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้

สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย หากมีการฝ่าฝืน

กระท าการใดๆ อนัเป็นการสนบัสนุนการคอร์รัปชัน่จะไดรั้บการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษทัฯ 

           นอกจากน้ี บริษทัฯไดมี้การด าเนินการเพื่อป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 
การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษทัฯจะด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี  

1. ติดประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั  ณ บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯในกลุ่ม
ธุรกิจอาหาร ทิปโก ้ทุกแห่ง 

2. เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษัทฯ เช่น  จดหมาย
อิเล็คทรอนิกส์ (e-mail) เว็บไซต์บริษทัฯ รายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจ าปี (56-1) รายงานประจ าปี (56-2) 
และแผน่พบั เป็นตน้ 

3. จดัให้มีการอบรมนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ให้แก่พนกังานใหม่ และบรรจุลงในคู่มือ
พนกังาน 

4. ทบทวนนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ทุกปี 
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน 

ผูพ้บเห็นเหตุสงสัยท่ีเขา้ข่ายการกระท าทุจริต การคอร์รัปชนั หรือไดรั้บผลกระทบจากการปฏิเสธการ
คอร์รัปชัน่ สามารถแจง้เบาะแส/ร้องเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยช่ือพร้อมทั้งระบุขอ้เท็จจริง หรือ แจง้
หลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอ ท่ีแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนัควรให้เช่ือไดว้่ามีการคอร์รัปชนั หรือไดรั้บผลกระทบ
จากการปฏิเสธการคอร์รัปชนั โดยผา่นช่องทางหน่ึงทางใดต่อไปน้ี 

1. E- mail: anti-corruption@tipco.net 
2. Website: www.tipco.net (หวัขอ้ การแจง้เบาะแสการกระท าทุจริต การคอร์รัปชนั)  
3. โท รศัพ ท์ ก รรม ก ารผู ้ จ ัด ก าร   0 2 -273 -6888 , ป ระธ าน ก รรม ก าร   0 2 -273 -6400                             

หรือ Call Center หมายเลข   095-205-1864   
4. จดหมายส่งท่ี   : ประธานกรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ  
     ท่ีอยู ่         : บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 
            118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

1. กรณีท่ีเป็นเร่ืองส าคญั หรือ เร่ืองเร่งด่วน ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั หรือเก่ียวขอ้งกบั
ผูบ้ริหารระดบัสูง หรือกรรมการบริษทัฯ เป็นตน้ ให้แจง้เร่ืองโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     
E- mail: viratpt@hotmail.com  

mailto:viratpt@hotmail.com
mailto:viratpt@hotmail.com
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2. บริษทัฯจะด าเนินการตรวจสอบขอ้ร้องเรียนโดยพิจารณาจากขอ้เท็จจริงท่ีมีความน่าเช่ือถือ อย่างไรก็ดี       
ผูแ้จง้เบาะแส  หรือร้องเรียนพึงตระหนักว่า การรายงานในลกัษณะไม่เปิดเผยช่ือนั้น อาจเป็นขอ้จ ากดัของ
บริษทัฯในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
การคุ้มครองการแจ้งเบาะแส และการปฏิเสธการคอร์รัปชัน 

บริษัทฯได้ก าหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองผู ้ท่ีให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการต่อต้าน          
การคอร์รัปชนั ได้แก่ การแจง้เบาะแส หรือการให้ขอ้มูล รวมถึงการปฏิเสธการคอร์รัปชนั เพื่อให้เกิดความ
เช่ือมัน่วา่การกระท าดงักล่าวนั้น จะไม่ท าใหผู้แ้จง้ไดรั้บความเดือดร้อน และ เสียหาย ดงัน้ี 

1. ให้หน่วยงานท่ีไดรั้บแจง้เร่ือง พิจารณาขอ้มูลในเบ้ืองตน้หรือหาขอ้มูลประกอบ หากเห็นวา่สมควร
ให้มีการตรวจสอบ ขอ้เท็จจริงอยา่งละเอียด ให้ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานท่ีรับเร่ืองให้ความเห็นชอบ แลว้
ส่งเร่ืองใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไปด าเนินการตามขั้นตอน  

2.   บริษัทฯจะให้ความคุ้มครองผู ้ท่ีให้ความร่วมมือกับบริษัทฯในการแจ้งเบาะแสหรือ ปฏิเสธ            
การคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ มิใหไ้ดรั้บความเดือดร้อน อนัตราย หรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรม  อนัเกิด
จากการใหค้วามร่วมมือในการต่อตา้นการคอร์รัปชนัดงักล่าว 

3.   บริษัทฯจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน หรือผู ้บ ริหารท่ีปฏิ เสธ                  
การคอร์รัปชนัแมว้า่การกระท านั้นจะท าใหบ้ริษทัฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ   

4.   กรณีผูแ้จ้งเบาะแส / ร้องเรียน พบว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหาย 
สามารถร้องขอใหบ้ริษทัฯก าหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมได ้

5.   เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียน และให้ขอ้มูลท่ีกระท าโดยสุจริต  บริษทัฯจะปกปิดขอ้มูล     
ผูแ้จง้เบาะแส หรือ ใหข้อ้มูลและเก็บขอ้มูลดงักล่าวเป็นความลบั โดยจ ากดัเฉพาะผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการ
ตรวจสอบ คน้หาความจริง หากมีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้กบับุคคลอ่ืนจะถือถือเป็นการกระท าผิดวินัย 
และตอ้งไดรั้บโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

6.   กรณีพบว่ามีพนักงาน หรือผูบ้ริหาร ปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนดว้ยวิธีการท่ีไม่เป็นธรรม  หรือก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน อันมีเหตุจูงใจจากการท่ีบุคคลอ่ืนนั้นได้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน หรือปฏิเสธ         
การคอร์รัปชนั ใหถื้อวา่เป็นการกระท าผดิวนิยั และตอ้งไดรั้บโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

บทลงโทษ 

ผูท่ี้กระท าการใดๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบติัตามระเบียบน้ี รวมถึงมีพฤติกรรมท่ีส่อไป
ในทางกลัน่แกลง้ ข่มขู่ ลงโทษทางวินยั หรือ เลือกปฏิบติัดว้ยวิธีอนัมิชอบ อนัเน่ืองมาจากการแจง้    เบาะแส/
ร้องเรียน ต่อผูแ้จง้เบาะแส/ร้องเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินการตามระเบียบน้ี ให้ถือว่าผูน้ั้น
กระท าผิดวินัย ตอ้งไดรั้บโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึน ทั้งต่อบริษทัฯ และ ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการกระท าดงักล่าว 
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ทั้งน้ี รายละเอียดของนโยบายและการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใตห้วัขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 

ความรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ ได้ก าหนดข้อพึงประพฤติปฏิบัติส าหรับฝ่ายจดัการน าไปปฏิบัติใช้ใน        

การท างานซ่ึงไดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ(เปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ)โดยถือเอา

คุณธรรมและความสุจริตเป็นท่ีตั้งส าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัต่อไปน้ี ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้หรือผูบ้ริโภค คู่คา้

และ/หรือเจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้ ส่ิงแวดลอ้ม และการมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
11.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

               คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกด้านทั้ งด้านการเงิน                       
การปฏิบติังานการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและการบริหารความเส่ียง
และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการบริหารงาน การดูแลทรัพยสิ์น 
รวมถึงผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกท่าน บริษทัฯ มีการก าหนดอ านาจด าเนินการในการอนุมติั
และก าหนดความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานเป็นล าดบัขั้น มีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร มีการพฒันาพนกังานระดบัผูจ้ดัการและผูมี้ศกัยภาพให้ผา่นหลกัสูตร Internal Quality Audit 
ISO 9001 : 2000 ท าให้สามารถตรวจสอบการปฏิบติังานขา้มสายงาน มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็น
อิสระ ตั้งแต่ปี 2547 ไดจ้า้งบริษทัภายนอกท าการตรวจสอบภายในใหซ่ึ้งจะร่วมกนัพิจารณาแผนงานตรวจสอบ
ภายในและรายงานตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ    
  นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ  มอบอ านาจหน้าท่ีและความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการคดัเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถเขา้มาบริหารงาน
ในฐานะกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงพิจารณาผลตอบแทนท่ีให้แก่กรรมการ และพนกังานเพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมตามผลงาน และยงัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบรรษทัภิบาล เพื่อก าหนดนโยบายบรรษทัภิบาล 
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและมีการทบทวนนโยบายและการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายเป็น
ระยะๆ มีการสร้างวฒันธรรมการก ากบัดูแล เน่ืองจากบริษทัฯ มีความเช่ือเร่ืองการบริหารงานดว้ยคุณภาพและ
คุณธรรม ดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซ่ึงจะเป็นส่วนช่วยผลกัดนัให้บริษทัฯ มีการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน
ได ้ 
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 11.2 ระบบการควบคุมภายใน 
  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2561  เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยมีกรรมการ

อิสระ 3 ท่าน  เขา้ร่วมประชุมดว้ย  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
โดยการอนุมติัแบบประเมินท่ีฝ่ายบริหารจดัท าและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  ในด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน บริษทัฯ มีการก าหนดอ านาจด าเนินการ ขั้นตอนการปฏิบติัของ
ผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์ มีระบบงบประมาณและการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ
ลงทุนก่อนลงทุนในทรัพยสิ์น มีระบบการติดตามหากผลการด าเนินงานแตกต่างจากงบประมาณ และยงัมีการ
แบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนัเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ
ระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยมีระบบรายงานทาง
การเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผดิชอบ 

  ในด้านการตรวจสอบภายใน บริษทัฯ จา้งบริษทัภายนอกปฏิบติังานตรวจสอบภายในเพื่อให้มัน่ใจวา่
การปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินส าคญัของบริษทัฯ ไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด รวมถึง
ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ  และเพื่อให้บริษทัภายนอกดงักล่าวมี
ความเป็นอิสระ สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  คณะกรรมการจึงก าหนดให้บริษทัท่ีรับ
หน้าท่ีตรวจสอบภายในดงักล่าวรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก าหนด
ขอบเขตในการตรวจสอบร่วมกนักบัคณะกรรมการตรวจสอบอีกดว้ย 
   ในด้านการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อท าหนา้ท่ี
ก าหนดขอบเขตและนโยบายในการบริหารความเส่ียง รวมทั้งมีการจดัประชุมร่วมกบัผูจ้ดัการฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อก าหนดและประเมินความเส่ียงของกิจการทุก 3 เดือน และก าหนดให้มีการประชุมย่อยทุกวนัในระดบั
หน่วยงาน และประชุมทุกเดือนในระดบัฝ่ายจดัการและคณะกรรมการบริหาร  พร้อมทั้งก าหนดมาตรการ
ป้องกนัและจดัการความเส่ียงท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ มีการก าหนดสัญญาณเตือนภยั  มีการก ากบั
ดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  และมีการจดัท ารายงานบริหารความเส่ียงซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบได ้ ตั้งแต่ปี 2547   คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้ผูต้รวจสอบภายในติดตามการบริหารความ
เส่ียงวา่ผูบ้ริหารไดท้  าตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ หรือถา้ไดท้  าแลว้จะลดความเส่ียงไดจ้ริงหรือไม่ และใหน้ าเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน  
คณะกรรมการมีความเห็นวา่ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงทางธุรกิจของบริษทัฯ และ

การก ากบัดูแลกิจการโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจและสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลต่อความ
โปร่งใสและงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อยประจ าปี 2561 ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานถูกตอ้ง ครบถว้น 
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เช่ือถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม
และถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ดงัท่ีผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัไวแ้ลว้ในรายงานของผูส้อบบญัชี 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน      

3 ท่าน โดยนายวิ รัช  ไพรัชพิ บูลย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพศาล พงษ์ประยูร และ                      
นางอจัฉรา  ปรีชา  เป็นกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทัซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์ และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัมี     
การก ากบัดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในเก่ียวกบัการสอบทานการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ของบริษทั ให้มีระบบควบคุม
ท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอร์รัปชนัท่ีอาจเกิดข้ึน 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน 
อย่างเป็นทางการจ านวน 4 คร้ัง และได้ร่วมปรึกษาหารือกับผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชีภายนอกและ     
ฝ่ายบริหาร และไดมี้การประชุม 1 คร้ัง ระหวา่งผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน ท่ีไม่มีผูบ้ริหารเขา้
ร่วมประชุมเพื่อหารือแผนงานใหส้อดคลอ้งและครอบคลุม สรุปสาระส าคญัในการปฎิบติัหนา้ท่ีไดด้งัน้ี 

 
1. ร่วมก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปี เพื่อทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

กบั บริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ นอกจากน้ี
ยงัเนน้ถึงการบริหารความเส่ียงของธุรกิจซ่ึงไดม้อบหมายใหผู้ต้รวจสอบภายในท าการทบทวนทุกไตรมาส  

2. ไดส้อบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินประจ าไตรมาสและประจ าปี ร่วมกบัผูส้อบบญัชี
ภายนอก  เพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัพบวา่งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้นและเช่ือถือได ้

3. ไดส้อบทานการท ารายการระหว่างบริษทัฯกบับุคคลและนิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เห็นว่ารายการ
ดงักล่าว เป็นการท าธุรกรรมตามปกติของบริษทัฯและไดมี้การปรียบเทียบกบัราคาในทอ้งตลาดเพื่อให้ความ
มัน่ใจวา่สมเหตุสมผลทุกคร้ัง      

4. ได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและไม่พบขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัท่ี
อาจก่อให้เกิดผลกระทบท่ีมีสาระส าคญั และเนน้ย  ้าใหฝ่้ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และระบบ
การบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ ง
ส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล  โดยสอบทานอย่าง
สม ่าเสมอทุกไตรมาส พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 

5. ติดตามโครงการลงทุนของบริษทัฯ โดยสอบถามความคืบหน้าและรับฟังรายงานจากฝ่ายจดัการ
เป็นระยะ ๆ 
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6. สอบทานการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดความถูกตอ้งและโปร่งใส 
แก่ผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย พบวา่บริษทัฯไดป้ฏิบติัครบถว้น ถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดและตามกฎหมาย 

7. ร่วมพิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีตามเง่ือนไขเวลาท่ีเหมาะสม และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ส าหรับปี 2561ไดพ้ิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

8. เสนอให้มีการวางแผนระบบ IT ท่ีทนัสมยัเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ ทั้งมีระบบป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

   โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการอย่างครอบคลุมและสอดคล้องตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และไดพ้ิจารณาร่วมกบัผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ ผูต้รวจสอบภายในและ          ผู ้
ตรวจสอบภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯในปัจจุบนั
มีความเพียงพอ และมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง มีระบบการก ากบัดูแลกิจการและการบริหารความเส่ียงท่ีดี 
รวมทั้งกระบวนการการจดัท างบการเงินของบริษทัฯ  มีระบบการควบคุมอย่างเหมาะสมเพียงพอ และงบ
การเงินของบริษัทฯได้จัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเช่ือถือได้ นอกจากน้ียงัพิจารณา
เปล่ียนแปลงผูส้อบบัญชีตามเวลาท่ีเหมาะสม และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานกฏหมาย 
ขอ้บงัคบัและระเบียบปฏิบติัต่างๆอยา่งสม ่าเสมอรวมทั้งไดมี้การประเมินเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัฯไดป้ฏิบติัตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้ง 

 

                       
             (นายวรัิช   ไพรัชพิบูลย)์ 

                 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                   วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562 

 
 11.3 การตรวจสอบภายใน 

                               ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 3/2547 เม่ือวนัท่ี9 สิงหาคม 2547 ไดแ้ต่งตั้ง       
บริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท ์คอนซัลแตนท์ จ  ากดั (AMC)ให้ปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั
ตั้งแต่วนัท่ี 9 สิงหาคม 2547 ซ่ึงบริษทัออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั ไดม้อบหมายให้     นาง
พิไล  เป่ียมพงศส์านตต์ าแหน่งผูต้รวจสอบภายใน เป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายใน
ของบริษทัคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบริษทัออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซลัแตนท ์
จ ากัด และนางพิไล  เป่ียมพงศ์สานต์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว
เน่ืองจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานดา้นการตรวจสอบภายใน เคยเขา้รับการอบรมใน
หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานด้านตรวจสอบภายในได้แก่ Certified Public Account an (Thailand)– 
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(CPA No.2336) แล ะ  Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors – (CIA No.30861) 
โดยบริษทัยงัไดใ้หฝ่้ายจดัการเพื่อท าหนา้ท่ีประสานงานกบัผูต้รวจสอบท่ีวา่จา้งจากภายนอกดว้ย 
               ทั้งน้ีการพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งถอดถอนโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษทัจะตอ้งผา่นการอนุมติัหรือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
1.รายละเอยีดหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
              คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ง นางสาวกุลกาน  จีนป่ัน ให้ปฎิบติัหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้งานก ากบัดูแล
การปฏิบติังานมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบเป็นศูนยก์ลางการก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัให้เป็นไป
ตามกฎหมายกฎระเบียบขอ้บงัคบันโยบายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต.  ส านกังานคณะกรรมการคปภ. ส านกังานกกพ.หรือหน่วยงาน
ทางการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติันโยบายดา้นการ
ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัฯคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูบ้ริหารระดบัสูงฝ่ายงานหรือหน่วยงานและพนกังานตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎหมายรวมถึงมีการส่ือสาร
กบัพนักงานไดต้ระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการศึกษาและท าความเขา้ใจใน
กฎหมายรวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในงานท่ีรับผิดชอบและปฏิบติัให้ถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามกฎเกณฑ์
อยา่งเคร่งครัด(ประวติั  หนา้ 26 ) 
2.รายละเอยีดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
            คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซัลแตนท์ จ  ากดั ให้ปฏิบติั
หนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัออดิต แอนด ์แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั ไดม้อบหมายให ้  
นางพิไล  เป่ียมพงศ์สานต์ ต าแหน่งผูต้รวจสอบภายใน เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบ
ภายในของบริษทัฯ ( ประวติัตามเอกสารแนบ 3 ในแบบ 56-1) 
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12.รายการระหว่างกนั 
รายการบัญชีระหว่างบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ  ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยท่ีมีกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันใน             
ปี  2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
       ลกัษณะรายการ บริษทั / ความสมัพนัธ์ มูลค่ารายการระหวา่งกนั 

(ลา้นบาท) 
    นโยบายการคิดราคา 
 

1.    รับบริการและอ่ืนๆ บจ. ทิปโก ้ทาวเวอร์ 14.05 ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากบั 
 บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์ 0.25 ราคาท่ีใหบ้ริการกบั 
 บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ 0.02 บุคคลภายนอก 
 บจ. รวมทรัพยสิ์น 0.24  
 บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซลัแทน็ 0.79  
              รวม 15.35  
 
 รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทั  ทิปโก้ เอฟแอนด์บี  จ ากดั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
       ลกัษณะรายการ บริษทั / ความสมัพนัธ์ มูลค่ารายการระหวา่งกนั 

           (ลา้นบาท) 
    นโยบายการคิดราคา 
 

1.    ขายสินคา้ บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ 0.22 ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากบั 
 บจ. ถนอมวงศบ์ริการ 0.24 ราคาท่ีคา้ขายกบับุคคลภายนอก 
 บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์ 1.68  
 บจ. รัตนะจิตต ์ 0.35  
 บจ. ไทยบิทูเมน  0.14  
 บจ. ไทยสเลอร่ีซิล 0.03  
 บจ. ทิปโก ้มารีไทม ์ 0.07  
 บจ. รวมทรัพยสิ์น 0.35  
 บจ. มาร์เกต็ต้ิงคอนซลัแท็น 0.26  
 บจ. เรยโ์คล แอสฟัลท ์ 0.08  
 บจ. ทิปโก ้ทาวเวอร์ 0.19  
 บจ. บุญดีมีสุข 0.10  
 Colas Regional Office 0.02  
           รวม 3.73 
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       ลกัษณะรายการ บริษทั / ความสมัพนัธ์ มูลค่ารายการระหวา่งกนั 
           (ลา้นบาท) 

    นโยบายการคิดราคา 
 

2.    รับบริการและอ่ืนๆ บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์ 0.31 ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากบั 
 บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ  0.23 ราคาท่ีใหบ้ริการกบั 
 บจ. รวมทรัพยสิ์น 9.94 บุคคลภายนอก 
 บจ. ทิปโก ้ทาวเวอร์ 6.51  
 บจ. มาร์เกต็ต้ิงคอนซลัแท็น 0.65  
             รวม 17.64  

 
รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทั  ทิปโก้ รีเทล  จ ากดั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
       ลกัษณะรายการ บริษทั / ความสมัพนัธ์ มูลค่ารายการระหวา่งกนั 

           (ลา้นบาท) 
    นโยบายการคิดราคา 
 

1.    รับบริการและอ่ืนๆ บจ. ไวทลัเวล็ 0.00 ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากบั 
 บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์ 0.06 ราคาท่ีใหบ้ริการกบั 
 บจ. รวมทรัพยสิ์น 8.55 บุคคลภายนอก 
 บจ. ทิปโก ้ทาวเวอร์ 1.72  
 บจ. มาร์เกต็ต้ิงคอนซลัแท็น 0.10  
               รวม 10.43  

 
รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทั  ทิปโก้ไพน์แอปเป้ิล  จ ากดั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
       ลกัษณะรายการ บริษทั / ความสมัพนัธ์ มูลค่ารายการระหวา่งกนั 

           (ลา้นบาท) 
    นโยบายการคิดราคา 
 

1.   รายไดอ่ื้นๆ บจ. เรยโ์คล แอสฟัลท ์ 0.01 ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากบั 
 บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์ 0.29 ราคาท่ีคา้ขายกบับุคคลภายนอก 
             รวม 0.30  
2.    รับบริการและอ่ืนๆ บจ. ทิปโก ้ทาวเวอร์ 0.65 ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากบั 
 บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์ 0.24 ราคาท่ีใหบ้ริการกบั 
 บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ 0.48 บุคคลภายนอก 
 บจ.มาร์เกต็ต้ิงคอนซลัแท็น 0.57  
              รวม 1.94  
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รายการค่าบริการและอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นค่าเช่าอาคารทิปโก้ กบับริษทั ทิปโก้ ทาวเวอร์ เป็นค่าใช้จ่ายของ
บริษทัฯ บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ  ากดั และบริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั จ  านวนเงิน 11.32 ลา้นบาท 4.60 ลา้น
บาท และ 1.40 ล้านบาท ตามล าดบั คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างละเอียด โดยได้เปรียบเทียบ      
ค่าเช่าและส่ิงอ านวยความสะดวก (Facility) กบัตึกต่างๆระดบัเดียวกนัในกรุงเทพฯและมีความเห็นวา่อตัราค่า
เช่ามีความเหมาะสมแลว้ และไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัฯซ่ึงพิจารณาอนุมติัโดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย
ไม่ไดอ้อกเสียง 
 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนระหว่างบริษัทฯและบริษทัย่อยกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน เป็นรายการ
ด าเนินการทางธุรกิจตามปกติ และไดผ้่านการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯหลงัจากไดผ้่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้ว ซ่ึงเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมติัท่ีเหมาะสมตามระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯทุกประการรวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการจดัซ้ือปกติซ่ึงตอ้งมีการเปรียบเทียบราคากบั
ผูข้ายรายอ่ืน  และราคาท่ีซ้ือขายกนัเป็นราคาตามราคาตลาด 

 
มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 รายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนและอาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคตจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทัฯหลงัจากผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตามขั้นตอนการ
อนุมติัท่ีเหมาะสมตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯและตามกระบวนการจดัซ้ือซ่ึงตอ้งมีการเปรียบเทียบราคา
และคดัเลือกผูข้ายทุกคร้ัง รวมทั้งมีการประเมินผลผูข้ายเพื่อจดัอนัดบัอีกดว้ย โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียงด
ออกเสียงในการอนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าว  
 
นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

รายการระหว่างกนัของบริษทัท่ีเกิดข้ึนและอาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการท่ีด าเนินการ
ทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหวา่ง บริษทัฯและบริษทั
ย่อย กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งน้ี บริษทัฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ หรือ
ผูเ้ช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของ
การท ารายการดว้ยพร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการดงักล่าว พร้อมทั้งเหตุผลในการท ารายการต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นในรายงานประจ าปี นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพย ์และ ตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยง และ        
การได้มาหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทั  ฯ หรือบริษทัย่อย ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดย
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สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งน้ี หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษทั  ฯ หรือ
บริษทัยอ่ยเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง มีส่วนไดส่้วนเสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต 
บริษทัฯจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็น และความเหมาะสมของ
รายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจ
เกิดข้ึน บริษทัฯจะได้ให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการ
ระหวา่งกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี  
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2561  

(หน่วย: บาท)

2561 % 2560 % 2559 % 2561 % 2560 % 2559* %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 105,836,016      1.5% 199,464,462      2.9% 58,983,257        0.9% 21,594,772        0.6% 64,660,653            2.2% 25,295,630        0.9%

เงินลงทุนชัว่คราว 4,950,897          0.1% 4,907,078          0.1% 3,846,390          0.1% -                          0.0% -                              0.0% -                          0.0%

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 562,332,118      7.9% 573,737,682      8.3% 689,864,254      10.1% 45,473,934        1.3% 39,580,308            1.4% 317,129,277      11.4%

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          0.0% -                          0.0% -                          0.0% 90,000,000        2.6% 8,000,000              0.3% -                          0.0%

สินคา้คงเหลือ 986,474,903      13.9% 915,877,077      13.2% 882,245,761      13.0% 61,973,123        1.8% 50,201,989            1.7% 433,586,623      15.6%

สินทรัพยชี์วภาพ 659,471             0.0% 2,952,979          0.0% 2,800,857          0.0% -                          0.0% -                              0.0% -                          0.0%

เงินจ่ายล่วงหน้า 12,267,768        0.2% 10,851,311        0.2% 14,188,871        0.2% 4,205,527          0.1% 4,150,159              0.1% 7,583,343          0.3%

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 75,393,250        1.1% 73,436,307        1.1% 46,582,571        0.7% 13,035,627        0.4% 36,797,882            1.3% 13,031,935        0.5%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,747,914,423  24.7% 1,781,226,896  25.7% 1,698,511,961  24.9% 236,282,983      6.9% 203,390,991          7.0% 796,626,808      28.7%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -                          0.0% -                          0.0% 1,016,000          0.0% -                          0.0% -                              0.0% -                          0.0%

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          0.0% -                          0.0% -                          0.0% 1,765,336,907  51.4% 1,615,336,907       55.9% 465,336,902      16.8%

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,910,063,089  41.1% 3,030,377,429  43.7% 2,894,859,580  42.5% 644,929,739      18.8% 644,929,739          22.3% 644,929,739      23.3%

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - ท่ีดินรอการขาย 7,269,561          0.1% 7,269,561          0.1% 7,269,561          0.1% 7,269,561          0.2% 7,269,561              0.3% 7,269,561          0.3%

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,287,283,380  32.3% 1,970,631,489  28.4% 2,023,191,014  29.7% 742,167,527      21.6% 367,072,327          12.7% 761,469,255      27.5%

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 56,193,420        0.8% 72,458,309        1.0% 68,099,837        1.0% 30,236,774        0.9% 33,547,307            1.2% 35,954,345        1.3%

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 47,379,204        0.7% 56,798,126        0.8% 97,889,724        1.4% 3,588,672          0.1% 13,677,086            0.5% 54,217,114        2.0%

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 20,471,350        0.3% 19,667,436        0.3% 17,983,295        0.3% 3,089,846          0.1% 4,283,470              0.1% 6,117,218          0.2%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,328,660,004  75.3% 5,157,202,350  74.3% 5,110,309,011  75.1% 3,196,619,026  93.1% 2,686,116,397       93.0% 1,975,294,134  71.3%

รวมสินทรัพย์ 7,076,574,427  100.0% 6,938,429,246  100.0% 6,808,820,972  100.0% 3,432,902,009  100.0% 2,889,507,388       100.0% 2,771,920,942  100.0%

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินการ 

14. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคญั 
ตารางสรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 2559-2561 

 
บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

สินทรัพย์  
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2561  

บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
         หนีส้ิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2561  

บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม
2561 % 2560 % 2559 % 2561 % 2560 % 2559* %

การด าเนินงานต่อเน่ือง
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,248,050,424     97.5% 4,869,664,652  98.3% 5,273,206,676  98.3% 379,175,078       43.9% 420,855,191 52.7% 384,452,973 57.5%
รายไดอ่ื้น
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                            0.0% -                         0.0% -                         0.0% 64,287,750         7.5% 10,303,832   1.3% -                     0.0%
   เงินปันผลรับจากบริษทับริษทัร่วม -                            0.0% -                         0.0% -                         0.0% 332,893,494       38.6% 332,893,494 41.7% 258,917,162 38.7%
   รายไดค้่าสนบัสนุนทางการตลาด -                            0.0% -                         0.0% -                         0.0% 76,128,000         8.8% 20,631,783   2.6% 19,925,917   3.0%
   อ่ืนๆ 107,975,986        2.5% 81,946,050       1.7% 93,760,294       1.7% 10,366,536         1.2% 14,124,485   1.8% 5,451,008     0.8%
รวมรายได้ 4,356,026,410     100.0% 4,951,610,702  100.0% 5,366,966,970  100.0% 862,850,858       100.0% 798,808,785 100.0% 668,747,060 100.0%
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขายและบริการ 3,352,949,274     77.0% 3,520,043,096  71.1% 3,816,732,538  71.1% 281,011,539       32.6% 270,447,710 33.9% 237,932,513 35.6%
ค่าใชจ่้ายในการขาย 645,904,962        14.8% 719,447,247     14.5% 824,976,270     15.4% 15,135,323         1.8% 66,503,418   8.3% 6,769,320     1.0%
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 439,004,442        10.1% 502,091,418     10.1% 457,732,891     8.5% 178,079,078       20.6% 204,643,632 25.6% 221,199,637 33.1%
ค่าใชจ่้ายอ่ืน
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 136,199                0.0% -                         0.0% 419,926             0.0% -                           0.0% -                     0.0% -                     0.0%
ขาดทนุจากการเปลีjยนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 2,293,508            0.1% -                         0.0% -                         0.0% -                           0.0% -                     0.0% -                     0.0%

   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (29,000,000)         (0.7%) 5,523,512         0.1% 186,471,519     3.5% -                           0.0% 5,523,512     0.7% -                     0.0%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4,411,288,385     101.3% 4,747,105,273  95.9% 5,286,333,144  98.5% 474,225,940       55.0% 547,118,272 68.5% 465,901,470 69.7%
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม
    ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ (55,261,975)         (1.3%) 204,505,429     4.1% 80,633,826       1.5% 388,624,918       45.0% 251,690,513 31.5% 202,845,590 30.3%
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 132,661,359        3.0% 600,610,257     12.1% 740,749,858     13.8% -                           0.0% -                     0.0% -                     0.0%
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิภาษเีงนิได้ 77,399,384          1.8% 805,115,686     16.3% 821,383,684     15.3% 388,624,918       45.0% 251,690,513 31.5% 202,845,590 30.3%
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (55,992,863)         (1.3%) (53,840,067)      (1.1%) (39,535,509)      (0.7%) (30,196,006)       (3.5%) (35,505,647)  (4.4%) (21,718,547)  (3.2%)
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 21,406,521          0.5% 751,275,619     15.2% 781,848,175     14.6% 358,428,912       41.5% 216,184,866 27.1% 181,127,043 27.1%
ภาษีเงินได้ (52,283,266)         (1.2%) (47,497,632)      (1.0%) (16,002,513)      (0.3%) (9,243,338)          (1.1%) (40,540,028)  (5.1%) (5,315,062)    (0.8%)
ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (30,876,745)         (0.7%) 703,777,987     14.2% 765,845,662     14.3% 349,185,574       40.5% 175,644,838 22.0% 175,811,981 26.3%
การด าเนินงานที่ยกเลกิ (โอนส่วนงานไปให้บริษทัย่อย)
ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                            0.0% -                         0.0% -                         0.0% -                           0.0% 296,441,533 37.1% 205,108,332 30.7%
ก าไรส าหรับงวด (30,876,745)         (0.7%) 703,777,987     14.2% 765,845,662     14.3% 349,185,574       40.5% 472,086,371 59.1% 380,920,313 57.0%

การด าเนินงานต่อเน่ือง
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียน
   อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืม - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                            0.0% -                         0.0% -                         0.0% -                           0.0% -                     0.0% -                     0.0%
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 77,499,825          1.8% (136,395,373)    (2.8%) (9,325,727)        (0.2%) -                           0.0% -                     0.0% -                     0.0%
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทนุในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 77,499,825          1.8% (136,395,373)    (2.8%) (9,325,727)        (0.2%) -                           0.0% -                     0.0% -                     0.0%

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลขาดทนุจากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (6,746,065)           (0.2%) -                         0.0% (14,566,193)      (0.3%) 3,380,304           0.4% -                     0.0% (13,917,530)  (2.1%)
รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทนุในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (6,746,065)           (0.2%) -                         0.0% (14,566,193)      (0.3%) 3,380,304           0.4% -                     0.0% (13,917,530)  (2.1%)
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 70,753,760          1.6% (136,395,373)    (2.8%) (23,891,920)      (0.4%) 3,380,304           0.4% -                     0.0% (13,917,530)  (2.1%)

0.0%
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 39,877,015          0.9% 567,382,614     11.5% 741,953,742     13.8% 352,565,878       40.9% 472,086,371 59.1% 367,002,783 54.9%

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 
* ตวัเลขงบการเงนิเฉพาะกจิการ รวมส่วนทีเ่ป็นของการด าเนินงานทีย่กเลกิ ซ่ึงทางบริษัทได้ท าการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2561  

บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

 
       * ตวัเลขงบการเงนิเฉพาะกจิการ รวมส่วนทีเ่ป็นของการด าเนินงานทีย่กเลกิ ซ่ึงทางบริษัทได้ท าการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 

 
 
 
 
 
 

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561 % 2560 % 2559 % 2561 % 2560 % 2559* %
การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
   ก  าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (30,876,745)         (0.7%) 702,647,368     14.2% 813,638,314     15.2% 349,185,574       40.5% 175,644,838 22.0% 175,811,981 26.3%
   ก  าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก
      (โอนส่วนงานไปให้บริษทัยอ่ย) -                            0.0% - 0.0% -                         0.0% -                           0.0% 296,441,533 37.1% 205,108,332 30.7%

(30,876,745)         (0.7%) 702,647,368     14.2% 813,638,314     15.2% 349,185,574       40.5% 472,086,371 59.1% 380,920,313 57.0%
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   ก  าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง -                            0.0% 1,130,619         0.0% (47,792,652)      (0.9%)

-                            0.0% 1,130,619         0.0% (47,792,652)      (0.9%)
(30,876,745)         (0.7%) 703,777,987     14.2% 765,845,662     14.3%

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                         -                         
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
   ก  าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 39,877,015          0.9% 566,251,995     11.4% 789,746,394     14.7% 352,565,878       40.9% 175,644,838 22.0% 161,894,451 24.2%
   ก  าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก
      (โอนส่วนงานไปให้บริษทัยอ่ย) -                            0.0% -                         0.0% -                         0.0% -                           0.0% 296,441,533 37.1% 205,108,332 30.7%

39,877,015          0.9% 566,251,995     11.4% 789,746,394     14.7% 352,565,878       40.9% 472,086,371 59.1% 367,002,783 54.9%
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   ก  าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง -                            0.0% 1,130,619         0.0% (47,792,652)      (0.9%)

-                            0.0% 1,130,619         0.0% (47,792,652)      (0.9%)
39,877,015          0.9% 567,382,614     11.5% 741,953,742     13.8%

-                         -                         
ก าไรต่อหุ้น (บาท)
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
      ก  าไรต่อหุ้นจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.06)                     1.46                   1.69                   0.72                     0.36               0.36               
      ก  าไรต่อหุ้นจากการด าเนินงานท่ียกเลิก
         (โอนส่วนงานไปให้บริษทัยอ่ย) -                        -                     -                     -                       0.62               0.43               

(0.06)                     1.46                   1.69                   0.72                     0.98               0.79               
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2561  

บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
(หน่วย: บาท)

2561 2560 2559 2561 2560 2559*
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานต่อเน่ือง 21,406,521 751,275,619 781,848,175 358,428,912 216,184,866 181,127,043
ก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานท่ียกเลิก 
(โอนส่วนงานให้บริษทัยอ่ย)

-                      -                        -                        -                      296,441,533 205,108,332

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 21,406,521        751,275,619        781,848,175        358,428,912      512,626,399        386,235,375       
ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 275,374,665      255,566,065        258,220,970        47,709,968        94,372,673          115,732,106       
   ตดัจ  าหน่ายภาษีมลูค่าเพ่ิมรอเรียกคืน -                          2,587,465            -                            -                          -                             -                            
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 136,199              -                            419,926               -                          -                             -                            
   รายการปรับลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือ
      ให้เป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (39,111,383)       28,905,400          15,621,895          2,173,935          (15,649,592)         988,491               
   ขาดทนุจากการท าลายสินคา้ 11,985,892        27,050,557          33,316,173          -                          11,855,723          21,698,061         
   การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
ชีวภาพ

2,293,507          (152,122)              2,800,857            -                          -                             -                            

   (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน
จริง

579,810              (1,161,870)           96,912                 1,822                  3,281                    (487,475)             

   การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

(840,431)            (290,693)              232,164               (896)                    (821,826)              337,303               

   การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของสญัญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืม

(697,421)            520,074               -                            - (697,421)            520,074                -                            

   (ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายท่ีดิน
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์

879,087              (5,899,488)           (22,337,949)        104,869              (4,077,834)           934,123               

   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (28,409)              178,441               245,519               (28,436)              178,433                245,516               
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (29,000,000)       5,523,512            186,471,519        -                          5,523,512             -                            
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19,975,943        10,595,626          9,432,059            10,929,647        6,666,878             5,717,074            
   ประมาณการตน้ทนุการร้ือถอน 213,087              167,888               334,330               -                          -                             -                            
   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                          -                            -                            (64,287,750)       (10,303,832)         -                            
   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัร่วม -                          -                            -                            (332,893,494)     (332,893,494)       (258,917,162)      
   ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (132,661,359)     (600,610,257)      (740,749,858)      -                          -                             -                            
   รายไดด้อกเบ้ียรับ (79,621)              (361,162)              (157,217)              (1,967,309)         (214,926)              (133,683)             
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 55,674,858        51,084,156          38,837,935          29,911,337        34,379,724          21,146,279         
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 186,100,945      524,979,211        564,633,410        49,385,184        302,165,193        293,496,008       
สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10,088,309        116,127,874        170,123,229        (5,895,448)         88,590,561          (65,250,818)        
   สินคา้คงเหลือ (43,472,335)       (89,587,273)        (156,416,037)      (13,945,069)       (80,573,030)         (151,286,439)      
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 9,149,966          (14,870,803)        (32,836,532)        25,899,464        (22,408,956)         (7,186,837)          
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (13,688,481)       (1,684,137)           681,175               1,193,624          1,825,345             2,772,721            
หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (25,210,953)       (40,394,196)        167,560,483        (33,657,245)       (108,834,503)       24,482,773         
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 43,463,985        (11,466,228)        35,984,024          (393,082)            (30,728,988)         31,213,089         
   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 811,913              (1,562,888)           (4,920,323)           -                          10,071,127          (4,686,076)          
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (14,190,277)       (3,842,810)           - (4,769,239)         (2,523,450)           -                            
เงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 153,053,072      477,698,750        744,809,429        17,818,189        157,583,299        123,554,421       
   จ่ายดอกเบ้ีย (55,484,336)       (51,029,670)        (39,567,992)        (29,721,263)       (34,381,600)         (21,545,562)        
   รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้ (39,903,111)       (12,898,835)        (3,065,823)           (2,192,577)         (6,107,025)           1,970,610            
 เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 57,665,625        413,770,245        702,175,614        (14,095,651)       117,094,674        103,979,469       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 
       * ตวัเลขงบการเงนิเฉพาะกจิการ รวมส่วนทีเ่ป็นของการด าเนินงานทีย่กเลกิ ซ่ึงทางบริษัทได้ท าการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2561  

บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2559 2561 2560 2559*

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (43,819)              (1,060,688)           (45,533)                -                          -                             -                            

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                          -                            -                            (82,000,000)       (8,000,000)           -                            

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                          -                            -                            (150,000,000)     (450,000,000)       -                            

เงินสดจ่ายลงทนุในบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ -                          -                            -                            -                          (1,000,000,000)    -                            

เงินสดรับจากการลดทนุในบริษทัยอ่ย -                          -                            -                            -                          300,000,000        -                            

เงินสดรับจากการโอนกิจการให้บริษทัยอ่ย -                          -                            -                            -                          646,658,500        -                            

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง -                          1,016,000            -                            -                          -                             -                            

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3,407,759          21,989,011          23,361,243          1,078,148          5,598,494             1,316,621            

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (535,344,017)     (212,998,893)      (165,695,028)      (412,877,868)     (110,286,916)       (58,201,961)        

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 131,552              -                            -                            131,552              -                             -                            

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (6,039,365)         (29,563,250)        (39,606,801)        (216,786)            (2,667,613)           (7,230,195)          

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 332,893,494      332,893,494        258,917,162        397,181,244      343,197,326        258,917,162       

ดอกเบ้ียรับ 79,621                361,162               157,217               1,967,309          214,926                133,683               

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (204,914,775)     112,636,836        77,088,260          (244,736,401)     (275,285,283)       194,935,310       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายซ้ือผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                          (450,000,000)      -                            -                          -                             -                            

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 49,154,533        303,845,467        (903,288,281)      100,000,000      20,000,000          (500,058,736)      

เงินสดจ่ายช าระตามสญัญาเช่าการเงิน -                          (631,975)              (1,563,976)           -                          -                             (932,000)             

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 443,253,341      450,000,000        480,500,000        443,253,341      450,000,000        480,500,000       

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (197,500,000)     (491,500,000)      (141,550,000)      (86,200,000)       (74,805,000)         (61,550,000)        

เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้น (241,287,170)     (197,639,368)      (230,733,905)      (241,287,170)     (197,639,368)       (230,733,905)      

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 53,620,704        (385,925,876)      (796,636,162)      215,766,171      197,555,632        (312,774,641)      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึ้นสุทธิ (93,628,446)       140,481,205        (17,372,288)        (43,065,881)       39,365,023          (13,859,862)        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 199,464,462      58,983,257          76,355,545          64,660,653        25,295,630          39,155,492         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 105,836,016      199,464,462        58,983,257          21,594,772        64,660,653          25,295,630         

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ

รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด

   รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไมไ่ดจ่้ายช าระ 20,034,200        10,736,150          18,217,316          9,983,453          2,315,740             2,576,836            

   รายการซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนท่ียงัไมไ่ดจ่้ายช าระ 470,224              -                            62,520                 18,400                - 56,260                 

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

 
     
   * ตวัเลขงบการเงนิเฉพาะกจิการ รวมส่วนทีเ่ป็นของการด าเนินงานทีย่กเลกิ ซ่ึงทางบริษัทได้ท าการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2561  

 
บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั  
ประจ าปี 2559-2561 

 

2561 2560 2559 2561 2560 2559***
สภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.9 1.0 1.1 0.5 0.6 1.6
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.4 0.5 0.5 0.3 0.5 0.7
อตัรส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.0 0.2 0.3 0.0 0.4 0.2
อตัราหมุนเวียนลูกหน้ี (เท่า) 7.6 8.5 6.9 8.3 10.6 10.9
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 48 43 53 44 34 34
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 3.4 3.8 4.6 4.5 5.4 6.3
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 107 95 79 80 68 58
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 5.4 6.0 4.4 4.9 4.1 9.6
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 68 60 82 74 89 38
CASH CYCLE (วนั) 88 78 50 50 13 54
ความสามารถในการท าก าไร

ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ (%) (0.7%) 16.1% 20.0% 16.2% 23.1% 21.5%
อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ต่อยอดขาย (%) 21.1% 27.7% 27.6% 25.9% 35.7% 16.5%
อตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วม (%) (0.7%) 14.2% 14.3% 40.5% 18.6%* 12.3%
ประสิทธิภาพ

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (0.4%) 10.1% 11.2% 10.2% 6.1%** 13.7%
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (%) (0.6%) 13.6% 15.9% 10.9% 6.5%** 19.3%
อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 61.6% 71.4% 80.0% 25.1% 0.1** 100.0%
นโบายการเงนิ

อตัราหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.7 0.6 0.5 0.6 0.4 0.6
อตัราความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 1.4 15.0 20.8 12.9 7.1 18.8
อัตราความสามารถช าระภาระผูกพัน

(CASH BASIS) (เท่า) 0.1 0.3 0.5 0.0 0.3 0.1

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 
 

* รวมก าไรสุทธิและรายได้จากการด าเนิงานทีย่กเลกิ (โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย) ในการค านวณ 

** ใช้ตวัเลขก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง ในการค านวณ 

*** ตวัเลขงบการเงนิเฉพาะกจิการ ปี 2559 รวมส่วนทีเ่ป็นของการด าเนินงานทีย่กเลกิ ซ่ึงทางบริษัทได้ท าการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 
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14. ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 

1. งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวม ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561  

ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,248,050,424 4,869,664,652 (621,614,228) (13%)

รายไดอ่ื้น 107,975,986 81,946,050 26,029,936    32%

รวมรายได้ 4,356,026,410 4,951,610,702 (595,584,292) (12%)

คา่ใชจ่้ายจากการด าเนินงาน 4,411,288,385 4,747,105,273 (335,816,888) (7%)

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม (127%)

    ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 132,661,359 600,610,257 (467,948,898) (78%)

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 77,399,384        805,115,686 (727,716,302) (90%)

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (55,992,863)       (53,840,067)       2,152,796      4%

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 21,406,521        751,275,619 (729,869,098) (97%)

ภาษีเงินได้ (52,283,266)       (47,497,632)       4,785,634      10%

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (30,876,745)       703,777,987 (734,654,732) (104%)

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั (30,876,745)       702,647,368 (733,524,113) (104%)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงนิรวม การเปลี่ยนแปลง

(55,261,975)       204,505,429 (259,767,404) 

 
 

ในปี 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายได้รวมเท่ากบั 4,356 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงร้อยละ 12 จาก     
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.1 รายไดจ้ากการขายและบริการ 

 

 
ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการรวม 4,248 ล้านบาท ลดลง 

ร้อยละ 13 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของธุรกิจผลิตภณัฑ์จากพืช ผกัและ
ผลไมล้ดลงร้อยละ 19 จากราคาขายท่ีปรับลดลงตามราคาวตัถุดิบ และธุรกิจเคร่ืองด่ืมลดลงร้อยละ 9 จาก     
การลดลงของตลาดน ้ าผลไมโ้ดยรวม อยา่งไรก็ตามบริษทัฯยงัสามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาดและครอง
ส่วนแบ่งทางการตลาดตลาดอนัดบั 1 ตลาดรวมน ้าผลไมแ้ละตลาดน ้าผลไมก้ลุ่มพรีเมียมไวไ้ด ้ 

หน่วย:บาท 

หน่วย:ลา้นบาท 
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1.2 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
 

ใ 

 

 

 

 

ในปี 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม 4,411 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 7 
จากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ สาเหตุหลกัมาจาก 

• ต้นทุนขายลดลงร้อยละ 5 สอดคล้องกับรายได้จากการขายและให้บริการท่ีลดลง ราคา

วตัถุดิบธุรกิจผลไม้แปรรูปท่ีลดลง และรายการกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าจ านวน 54 ล้านบาท 

อยา่งไรก็ตามราคาวตัถุดิบบางรายการมีการปรับตวัข้ึนจากปีก่อนหนา้ 

• ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ 10 จากปรับแผนการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายให้

สอดคลอ้งกบัสภาวะตลาด 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 13 จากการควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกบัรายได้ท่ี

ลดลง 

• ค่าใชจ่้ายอ่ืน ไดแ้ก่ รายการกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัรจ านวน 29 ลา้นบาท ใน

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 

1.3 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในปี 2561 บริษทัฯรับรู้ก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 133 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 78 จากปี
ก่อนหนา้ 

1.4 ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

ในปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายทางการเงินจ านวน 55 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 4 สาเหตุ

หลกัมาจากการเพิ่มข้ึนเงินกูย้มืระยะยาว เพื่อใชใ้นการลงทุนขยายก าลงัการผลิตน ้าแร่ธรรมชาติ 

 
 
 
 

หน่วย:บาท 

ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

ตน้ทุนขาย 3,352,949,274 3,520,043,096 (167,093,822) (5%)
คา่ใชจ่้ายในการขาย 645,904,962 719,447,247 (73,542,285)   (10%)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 439,004,442 502,091,418 (63,086,976)   (13%)
คา่ใชจ่้ายอ่ืน (26,570,293)       5,523,512          (32,093,805)   (581%)

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 4,411,288,385    4,747,105,273 (335,816,888) (7%)

งบการเงนิรวม การเปลี่ยนแปลง
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
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2. งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2561 

 

ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

สินทรัพย์

  สินทรัพยห์มุนเวียน 1,747,914,423 1,781,226,896 (33,312,473)      (2%)
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5,328,660,004 5,157,202,350 171,457,654 3%

รวมสินทรัพย์ 7,076,574,427 6,938,429,246 138,145,181     2%

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้น

  หน้ีสินหมุนเวียน 1,962,326,700 1,771,259,006 191,067,694 11%
  หน้ีสินไม่หมุนเวียน 940,843,082 796,554,030 144,289,052 18%

รวมหนีสิ้น 2,903,169,782 2,567,813,036 335,356,746 13%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมส่วนผู้ถือหุ้น 4,173,404,645 4,370,616,210 (197,211,565)    (5%)

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,076,574,427 6,938,429,246 138,145,181     2%

งบแสดงฐานะการเงนิ
งบการเงนิรวม การเปลี่ยนแปลง

 
 

2.1 สินทรัพย ์

ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมี สินทรัพย์รวม  7,077 ล้านบาท เพิ่ ม ข้ึน 
ร้อยละ 2 จากส้ินปี 2560 โดยสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 33 ล้านบาทหรือร้อยละ 2 สาเหตุหลกัเกิดจากการ
ลดลงของเงินสดและลูกหน้ีการคา้ ขณะท่ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพิ่มข้ึน 171 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิดจากการ
เพิ่มข้ึนของ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของการขยายก าลงัการผลิตน ้าแร่ธรรมชาติ 

2.2 หน้ีสิน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินรวม 2,903 ล้านบาทเพิ่มข้ึนร้อยละ 13     

จาก ส้ิ น ปี  2560 โดย มี ก าร เป ล่ี ยน แปล งหลัก จากห น้ี สิ นห มุน เวี ยน เพิ่ ม ข้ึ น  191 ล้ านบ าทห รือ 
ร้อยละ 11 จากการเพิ่มข้ึนของเงินกู้ยืมระยะสั้ น และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทุนถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 144 ลา้นบาทหรือร้อยละ 18 เพื่อใชใ้นการขยาย
ก าลงัการผลิตน ้าแร่ธรรมชาติ 

2.3 ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนของผู ้ถือหุ้นรวม 4,173 ล้านบาทลดลง 

ร้อยละ 5 จากส้ินปี 2560 โดยมีการเปล่ียนแปลงหลกัจากการลดลงของก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร  
 

หน่วย: บาท 
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3.  งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม ส าหรับปี 2561 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 57,665,625         

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (204,914,775)      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 53,620,704         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (93,628,446)        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 199,464,462       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 105,836,016       

งบกระแสเงนิสด ปี 2561

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 

จ านวน 94 ล้านบาท โดยท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน              
58 ลา้นบาท กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 205 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินสดจ่ายเพื่อ
ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 54 ลา้นบาทจากเงิน
กูย้มืระยะยาว 

 
4. อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญตามงบการเงินรวม ส าหรับปี 2561 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

การวเิคราะห์ความสามารถในการช าระหนีแ้ละสภาพคล่อง            

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของถือหุ้นรวม (เทา่) 0.70 0.59 11%

อตัราสภาพคล่อง (เทา่) 0.89 1.01 (11%)

ความสามารถในการช าระหนี้และสภาพคล่อง ปี 2561 ปี 2560
การเปล่ียนแปลง  

เพ่ิม (ลด)

 
 

ในปี 2561 อตัราหน้ีสินรวมต่อส่วนผูถื้อหุน้รวมเพิ่มข้ึนจาก 0.59 เท่า เป็น 0.7 เท่า โดยมีสาเหตุหลกัมา
จากการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อขยายก าลงัการผลิตน ้าแร่ธรรมชาติ 

อตัราสภาพคล่องลดลงจาก 1.01 เท่า เป็น 0.89 เท่า ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจากเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนั
การเงินทุนถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเพิ่มข้ึน 

 

 

หน่วย:บาท 
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การวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
 

ปี 2561 ปี 2560

อตัราก าไรขั้นตน้ 21.1% 27.7% (7%)

อตัราก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายทางการเงิน ภาษีเงินได ้คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 1.8% 16.3% (14%)

อตัราก าไรสุทธิ (1%) 14.2% (15%)

ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น (1%) 16.1% (17%)

ความสามารถในการท าก าไร
งบการเงนิรวม การเปล่ียนแปลง  

เพ่ิม (ลด)

 
 

ในปี 2561 อตัราก าไรขั้นตน้ลดลงจากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 21 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้าก
การขายและบริการลดลง ประกอบกบัราคาวตัถุดิบและตน้ทุนการผลิตเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ก าไรขั้นตน้ลดลง
โดยเฉพาะผลิตภณัฑพ์ืช ผกั และผลไม ้ 

อตัราก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายลดลงจากร้อยละ 16 
เป็นร้อยละ 2 สาเหตุหลกัมาจากอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีลดลง และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง
ร้อยละ 78 เม่ือเทียบกบัปี 2560 

อตัราก าไรสุทธิลดลงจากอตัราก าไรขั้นตน้ลดลง และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง 
ประกอบกบัค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 7 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงส่งผลให้อตัราส่วน
ผลตอบแทนส่วนผูถื้อหุน้ในปี 2561 ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
“บริษทัฯไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั 

บริษทัฯขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูล
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  นอกจากน้ีบริษทัฯขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ   
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัฯไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูล ในส่วน
ท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทัฯและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  บริษทัฯได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว  และบริษทัฯได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี  13 กุมภาพนัธ์ 2562       
ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงาน
ทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯไดรั้บรองความ
ถูกตอ้งแลว้บริษทัไดม้อบหมายให้ นางสาวกุลกาน  จีนป่ัน เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้า
ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางสาวกุลกาน  จีนป่ัน ก ากบัไวบ้ริษทัฯจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ี
บริษทัฯไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

             ช่ือ                ต  าแหน่ง                         ลายมือช่ือ 

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

  
 
ผูรั้บมอบอ านาจนางสาวกุลกาน  จีนป่ัน  เลขานุการบริษทั   ...............................….............................................. 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท ของ บมจ.ทปิโก้ฟูดส์ 
1.ขอ้มูลของกรรมการ 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 
การถือ
หุ้น 

ในบริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทาง

ครอบครัว 
ระหวา่ง 
กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วย 

งาน/ 
บริษทั/ 
ประเภท 
ธุรกิจ 

นส.ลักษณา    
ทรัพย์สาคร   

*ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการ     
เม่ือปีพ.ศ.2535 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

66ปี 
 

ปริญญาโท : MBA Wharton Business 
School, University of Pennsylvania, 
USA 
ปริญญาตรี : บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย :  
2557 Role of the Chairman Program 
(RCP) 
2557 Director Certification Program 

(DCP) 

2555 Director Accredited Program 

(DAP) 

 

39,061,267  
หุ้น คิดเป็น 
8.09% 
 

น้ อ งส าว ข อ ง
น า ง อ นุ รั ต น์ 
เที ยมทัน  แล ะ
น าย สิ ท ธิ ล าภ 
ท รั พ ย์ส า ค ร ,
พี่ ส า ว ข อ ง
นางสาวรวมสิน 
ท รั พ ย์ ส า ค ร 
และพี่สาวของ
ภ ร ร ย า            
น า ย ส ม จิ ต ต ์
เศรษฐิน 
 

ปี 2560– ปัจจุบนั 
ปี 2557 – ปัจจุบนั 
ปี 2556 – ปัจจุบนั 
ปี 2556 – ปัจจุบนั 
ปี 2556 – ปัจจุบนั 
ปี 2556 – ปัจจุบนั 
ปี 2555 – ปัจจุบนั 
ปี 2555 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2555 – ปัจจุบนั 
ปี 2554 – ปัจจุบนั 
ปี 2554 – ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บจ. ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล 
บจ. ทิปโก ้ ทาวเวอร์  
บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์ 
บมจ. ทิปโกฟู้ดส์  
บจ. ทิปโก ้เอฟแอนด์บี   
บจ. ทิปโก ้รีเทล   
บจ. รวมทรัพยสิ์น จ ากดั 
บจ. สยามคอนเทนเนอร์
เทอร์มินอล  
บจ. ปิยะณรงคว์ิทย ์ 
บจ.วณิชภาค 
บจ. ถนอมวงศบ์ริการ  
 

นางอนุรัตน์ 
เทียมทัน 
*ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการ     
เม่ือปีพ.ศ.2535 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 

70ปี M.Sc.(Biochemistry) TheAmerican 
University, Washington, D.C., USA
วทบ. สาขาวชิาเคมี (เกียรตินิยม) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย :  
-2547 Director Accredited Program                  

-2544 Chairman Program 2000 

 

 

32,166,765
หุ้ นคิด เป็ น 
6.67% 

พี่ ส า ว น า ย       
สิทธิลาภ ทรัพย์
สาคร , นางสาว
ลักษณา ทรัพย์
สาคร ,นางสาว
รวมสิน ทรัพย์
สาครและพี่สาว
ข อ ง ภ ร ร ย า       
น า ย ส ม จิ ต ต ์
เศรษฐิน 
 

ปี 2561– ปัจจุบนั 
ปี 2561– ปัจจุบนั 
ปี 2560– ปัจจุบนั 
ปี 2557– ปัจจุบนั 
ปี 2556– ปัจจุบนั 
ปี 2555– ปัจจุบนั 
 
ปี 2555– ปัจจุบนั 
ปี 2551– ปัจจุบนั 
ปี 2546 –2556 
ปี 2546 –2556 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
 

บจ. ทิปโก ้เอฟแอนด์บี   
บจ. ทิปโก ้รีเทล   
บจ. ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล 
บจ. ทิปโก ้ทาวเวอร์  
บจ. รวมทรัพยสิ์น  
บจ. สยามคอนเทนเนอร์
เทอร์มินอล   
บมจ. ทิปโกฟู้ดส์  
บจ. ทิปโก ้ไบเทค็  
บมจ. ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั  
บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์ 
 

นายสุรเชษฐ์   
ทรัพย์สาคร            
*ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการ     
เม่ือวนัท่ี 14 
สิงหาคม 2546 
ประเภท

58ปี บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต(การเงิน) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ปี2531                                              
บริหารธุรกิจบณัฑิต(การบญัชี) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี่ราชมงคล         ปี 
2528 
การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย : 
- 2549 Oil Outlook in 2006” program 

ไม่มี ลู ก พี่ ลู ก น้ อ ง      
น า ง อ นุ รั ต น 
เ ที ย ม ทั น ,      
น าย สิ ท ธิ ล าภ 
ท รัพ ย์ส าค ร  ,
นางสาวลกัษณา 
ท รั พ ย์ส า ค ร ,
นางสาวรวมสิน 

ปี 2558– ปัจจุบนั 
ปี 2555– ปัจจุบนั 
ปี 2554 – ปัจจุบนั 
ปี 2547 – ปัจจุบนั 
 
 
ปี 2544–2553 
ปี 2543 

กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการอาวโุสสายการ

บจ. ทิปโก ้ทาวเวอร์  
บจ. รวมทรัพยสิ์น  
บจ. ถนอมวงศบ์ริการ  
บมจ. ยไูนเตด็ เปเปอร์  
 
 
บจ. ถนอมวงศบ์ริการ  
บจ. ถนอมวงศบ์ริการ  
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กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 
 

- 2549 Thailand’s Economic Outlook 
- 2547 Director Certification Program    
(DCP), Diploma, IOD 
- 2546 Director Certification Program 
(DCP), Certificate of Completion, IOD 
  

ท รั พ ย์ ส า ค ร 
และลูกพี่ลูกนอ้ง
ของภรรยานาย
ส ม จิ ต ต ์
เศรษฐิน 
 

 
 

บริหาร 
 

 

นายสมจิตต์ 
เศรษฐิน                 
*ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการเม่ือ
วนัท่ี 28 
กนัยายน 2548 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

66ปี ปริญญาตรีดา้นบริหารธุรกิจจาก Babson 
College, Wellesley, Massachusetts  
ประเทศสหรัฐอเมริกาการอบรมบทบาท
หนา้ท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย :  

-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           
ของนางอนุรัตน์ 
เ ที ย ม ทั น ,         
น .ส . ลั ก ษณ า         
ท รั พ ย์ส า ค ร , 
น าย สิ ท ธิ ล าภ 
ทรัพยส์าครและ 
น .ส .ร ว ม สิ น 
ทรัพยส์าคร         
 

ปี 2561– ปัจจุบนั 
ปี 2561– ปัจจุบนั 
ปี 2559 – ปัจจุบนั 
ปี 2559 – ปัจจุบนั 
ปี 2551 – ปัจจุบนั 
ปี 2548 – ปัจจุบนั 
ปี 2537 – ปัจจุบนั 
ปี 2529 – ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
 

บจ. ทิปโก ้เอฟแอนด์บี   
บจ. ทิปโก ้รีเทล   
บจ. ถนอมวงศบ์ริการ จ ากดั 
บจ. ไทยสเลอร่ี  ซิล จ ากดั 
บจ. ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ ากดั 
บมจ. ทิปโกฟู้ดส์  
บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์ 
บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์
 

นส.รวมสิน    
ทรัพย์สาคร          

*ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการ  เม่ือ
ปี พ.ศ.2539 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

65ปี ปริญญาตรี : B.S. Boston University, 
Boston, Mass 
ปริญญาโท : MBA The American 
University, Washington DC USA 
การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย :  
-2556 Director Accreditation Program 

(DAP) 

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

48,500,000  
หุ้น คิดเป็น 
10.05% 

น้ อ ง ส า ว            
น า ง อ นุ รั ต น์      
เ ที ย ม ทั น ,          
น าย สิ ท ธิ ล าภ 
ท รั พ ย์ ส า ค ร
นางสาวลกัษณา 
ทรัพยส์าคร และ 
พี่ ส า ว ข อ ง
ภรรยานายสม
จิตต ์เศรษฐิน 

ปี 2557 – ปัจจุบนั 
ปี 2555 – ปัจจุบนั 
ปี 2539 – ปัจจุบนั 
ปี 2555– ปัจจุบนั 
 
ปี 2531- ปี 2543 
 
ปี 2525– ปัจจุบนั 
 
 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

บจ. ทิปโก ้ทาวเวอร์  
บจ. รวมทรัพยสิ์น จ ากดั 
บมจ. ทิปโกฟู้ดส์  
บจ. สยามคอนเทนเนอร์ 
เทอร์มินอล  
บจ. เอกชยัคอนเทนเนอร์
เทอร์มินอล  
บจ. ถนอมวงศบ์ริการ  
 

นายสิทธิลาภ  
ทรัพย์สาคร          

*ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการ     
เม่ือปีพ.ศ.2535 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

68ปี ปริญญาตรี: B.S. Business  
Administration, Babson College, MA, 
USA 
การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย :  

-Director Accreditation Program 

(DAP) 

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

55,000,000  
หุ้น คิดเป็น 
11.40% 

น้ อ ง ช า ย            
น า ง อ นุ รั ต น์      
เ ที ย ม ทั น  ,          
พี่ ช ายน างส าว
ลักษณา ทรัพย์
ส า ค ร  แ ล ะ 
นางสาวรวมสิน  
ท รั พ ย์ ส า ค ร 
และ  พี่สาวของ
ภรรยานายสม
จิตต ์เศรษฐิน 

ปี 2561– ปัจจุบนั 
ปี 2561– ปัจจุบนั 
ปี 2561– ปัจจุบนั 
ปี 2560– ปัจจุบนั 
ปี 2559 – ปัจจุบนั 
ปี 2557 – ปัจจุบนั 
ปี 2555 – ปัจจุบนั 
ปี 2556 – ปัจจุบนั 
ปี 2555– ปัจจุบนั 
 
ปี 2544– ปัจจุบนั 
ปี 2539– ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บจ. ทิปโก ้เอฟแอนด์บี   
บจ. ทิปโก ้รีเทล  
บจ. ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ ากดั 
บจ. ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล 
บจ. ไทยสเลอร่ี  
บจ. ทิปโก ้ทาวเวอร์  
บจ. รวมทรัพยสิ์น  
บมจ. ทิปโกฟู้ดส์  
บจ. สยามคอนเทนเนอร์ 
เทอร์มินอล  
บจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์ 
บจ. ถนอมวงศบ์ริการ  
 
 

นายเอกพล       
พงศ์สถาพร   

*ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น

54ปี ปริญญาโท : MBA (Finance/Marketing) 
Northwestern University, USA 
ปริญญาตรี:วิทยาศาตร์บณัฑิต(เคมี
วศิวกรรม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    

ไม่มี ไม่มี ปี 2560– ปัจจุบนั 
ปี 2559 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2558 – ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ  
กรรมการผูจ้ดัการ 

บจ. ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล 
บจ. ไวส์ โลจิสติกส์ (ประเทศ
สิงคโปร์) 
บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์ 



 

110 
 

         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2561  

กรรมการ     
เม่ือวนัท่ี 1
พฤษภาคม  
2555 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย :  
 -Director Certificate Program 141/2011 
 -Anti-Corruption for Executive 

Program (ACEP) 2014  

-role of Chairman 40/2017  

ปี 2556 – ปัจจุบนั 
ปี 2556 – ปัจจุบนั 
ปี 2556 – ปัจจุบนั 
ปี 2555 – ปัจจุบนั 
ปี 2552 – 2555 
ปี 2549 – 2555 
 
ปี 2543 – 2549 
 
 
 
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
รักษาการกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 

บจ. ทิปโก ้เอฟแอนด์บี   
บจ. ทิปโก ้รีเทล  
บจ. ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ ากดั 
บมจ. ทิปโกฟู้ดส์  
บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตรี   
บมจ.ไทยคอปเปอร์อินดสัตรี  
DHL ประเทศเวียดนาม 
Regional Sales Manager DHL 
ประเทศสิงคโปร์ 
National Sales Manager DHL  
ประเทศไทย   
 

นายวิรัช          
ไพรัชพบูิลย์         

*ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการ    
เม่ือวนัท่ี7
กนัยายน2550 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูไ้ม่
มีอ านาจลง
ลายมือช่ือ 

71ปี ปริญญาตรี  : เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ Adam State College, 
Colorado, USA 
Executive Development Program, 
Princeton University, USA 
การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย :  
-2557 Director Certification Program 
-2556 Anti-Corruption for Executive 
Program   
-2551 Role of the Compensation 
Committee Program   
-2547Audit Committee Program  
-2545Director Certification Program 

ไม่มี ไม่มี ปี2561 – ปัจจุบนั 
 
 
ปี 2550 – ปัจจุบนั 
 
 
ปี 2542 – ปัจจุบนั 
ปี 2541 – ปัจจุบนั 
ปี 2543  
 

ประธานกรรมการก ากบั
นโยบายความเส่ียงและ
ธรรมาภิบาล 
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
 
 
บมจ. ทิปโกฟู้ดส์ 
 
 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
บมจ.เงินทุนหลกัทรัพย ์ศรี
มิตร 
 

นายชลิต   
ลิมปนะเวช       

*ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการเม่ือ
วนัท่ี24
เมษายน 2551 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูไ้ม่
มีอ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

66ปี ปริญญาโท  : MPA คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาตรี:บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
มหาวทิยาลยัอสัสัมชญัการอบรมบทบาท
หนา้ท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย :  
-Board Matters & Trends BMT 6/2018 

-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 
 
ปี 2546 -2553 
 

กรรมการอิสระ 
อุปนายก ฝ่ายวชิาการ  
 
ประธานกลุ่มการตลาด
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 
 
 

บมจ. ทิปโกฟู้ดส์  
สมาคมการตลาด 
แห่งประเทศไทย 
สมาคมกาiจดัการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย (TMA) 
บจ. ชูโอเซ็นโก(ประเทศไทย)  
 
มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
 
 

นางอัฉรา  
ปรีชา        
*ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการ    
เม่ือวนัท่ี 1
พฤษภาคม
2557 
ประเภท
กรรมการ:      

62ปี ปริญญาโท  : Business Management, 
Asian Institute of Management 
ปริญญาตรี  : วารสารศาสตร์ (Mass 
Communications  Arts) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  วชิาเอก นกัหนังสือพิมพ ์
(Journalism) วชิาโท ส่ือสารมวลชน 
(Mass Communications) 
วทิยาลยับพิตรภิมุข   เอกภาษาฝร่ังเศส 
การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย :  

ไม่มี ไม่มี ปี 2557 – ปัจจุบนั 
 
 
ปี 2538 – ปัจจุบนั 
ปี 2551 – ปัจจุบนั 
ปี 2551 – ปัจจุบนั 
ปี 2553 – 2555 
 
ปี 2548 - 2553  
 
 

กรรมการอิสระ  และ
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูช่้วยรองประธาน
กรรมการ 
รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายธุรกิจ
ต่างประเทศ 
 

บมจ. ทิปโกฟู้ดส์  
 
 
บจ. ศานติ กรีน แพค  
บจ. SSJ.,Pte.,Ltd.,Singapore 
บจ. ชาร์ดอง (ประเทศไทย)  
บจ. ริโน (ประเทศไทย)  
 
บจ.ไอซีซี อินเตอร์เนชัน่แนล  
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กรรมการผูไ้ม่
มีอ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

-2561 Board Matters & Trends BMT  

-2557 Directors Certification Program    

- 2558 Advanced Audit Committee 

Program (AACP) 

 
 
 

 

นายไพศาล   
พงษ์ประยูร  
*ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการ     
เม่ือวนัท่ี2
เมษายน 2555 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูไ้ม่
มีอ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

69ปี ปริญญาโท :  วศิวกรรมศาสตร์ สาขา
วศิวกรรมอุตสาหกรรม Fairleigh 
Dickinson University, USA 
ปริญญาตรี  : วศิวกรรมศาสตร์ สาขา
วศิวกรรมโยธา Villanova University, 
USA 
การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย :  
 -2555 Directors Accreditation  Program 
- 2557 Role of the Chairman Program  
- 2557Director Certification  Program  

 

ไม่มี ไม่มี ปี 2555 – ปัจจุบนั 
 
 
 
ปี 2543 -2553 
 
ปี 2540– 2542 
ปี 2536 – 2540 
ปี 2535 – 2536 
 
ปี 2534 – 2535 
 
 

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และ ประธาน
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
ผูอ้  านวยการฝ่าย Head of 
Business Partner 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้  านวยการกองพาณิชย ์
ผูจ้ดัการโครงการพฒันา
อสังริมทรัพย ์
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 
 

บมจ. ทิปโกฟู้ดส์  
 
 
 
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่  
 
บมจ. สามารถ เคเบิลซิสเตม็  
บมจ. เทเลคอมเอเชีย  
บจ. ไทวา เอ็นจิเนียร่ิง  
 
บริษทั ไฮเทค อินดสัตรี 
เอสเตท จ ากดั 

นางสาวกลุกาน
จีนป่ัน 

 
ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
เลขานุการวันที่
1เมษายน 2560     

52ปี ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย :  
- Company Secretary Program (CSP) 
68/2559 

- Board Reporting Program (BRP) 
19/2559 

Effective Minute Taking (EMT) 
35/2559 

ไม่มี ไม่มี ปี 2560-ปัจจุบนั 
 
 
ปี 2557-2560 
 
 
ปี 2552-2556 
 
ปี 2543-2551 
 
 
ปี 2535-2542 
 

เลขานุการบริษทัและ
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ผูช่้วยเลขานุการบริษทัและ
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
หัวหนา้หน่วย 
ประชาสัมพนัธ์กลุ่ม 
นกัวเิคาระห์งบประมาณ,
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
นกับญัชี 
 
 

บมจ. ทิปโกฟู้ดส์  
 
 
บมจ. ทิปโกฟู้ดส์  
 
 
บมจ. ทิปโกฟู้ดส์  
 
บมจ. ทิปโกฟู้ดส์  
 
 
บมจ. ทิปโกฟู้ดส์  
 

นายลือชา         
พศิิษฐการ 

53ปี ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รังสิต ประเทศไทย 

ปริญญาตรี:  สาขาเศรษฐศาสตร์ 
University of Utah,USA 

ไม่มี ไม่มี ปี2561-ปัจจุบนั 
ปี2561-ปัจจุบนั 
ปี2561-ปัจจุบนั 
ปี2561-ปัจจุบนั 
ปี2561-ปัจจุบนั 
 
ปี 2560 
ปี 2559 
 
ปี 2557-2559 
ปี 2556-2557 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูอ้  านวยการสายบริหาร
การเงิน 
กรรมการ 
 Group Chief Financial 
Officer 
VP- Finance International 
Group Chief Operating 
Officer/Group Chief 
Financial Officer 
 

บจ. ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล 
บจ. ทิปโก ้เอฟแอนด์บี 
บจ. ทิปโก ้ไบโอเทค็ 
บจ. ทิปโก ้รีเทล 
บมจ. ทิปโกฟู้ดส์  
 
กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
Pacific-AA Group(Singapore, 
Myanmar, and USA) 
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป 
Winvestment Holding Ltd. 
 

นายพล ศรีแดง 47ปี Master of Business in Marketing : 
Victoria University of Technology 
Graduate Diploma in Business Systems: 
RMIT University 

ไม่มี ไม่มี ปี 2561 – ปัจจุบนั 
ปี 2554 – 2561   
 
ปี 2553 – 2554   

กรรมการผูจ้ดัการ 
Assistant Vice President  
 
Deputy director 

บจ.ทิปโก ้รีเทล จ ากดั 
Brand Yoshinoya,  Chabuton 
Ramen 
True Coffee and True Life                 
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Bachelor in Business Administration 
Major Marketing: UTCC 

 
ปี 2543 – 2553 

 
Operation director 

StyleRetail 
 The Pizza Company 
 

นายโชคชัย           
โตเจริญธนาผล 

55ปี ปริญญาตรี  ภาควิชาเคมี คณะวิทยา
ศาตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท   ภาควิชาการตลาด คณะ
พาณิชย์ชศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ไม่มี ไม่มี ปี 2561-ปัจจบุนั 
ปี 2561-ปัจจบุนั 
ปี 2561-ปัจจบุนั 
ปี 2560-ปัจจบุนั 
ปี 2560-2558 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
Product Manager (Asia 
Pacific) 
Sales and Marketing 
Director 
Sales and Marketing 
Director 
Managing Director 
ผู้อ านวยการ สายงาน
ปฏิบติัการ 

บจ. ทิปโก ้เอฟแอนด์บี 
บจ. ทิปโก ้ไบโอเทค็ 
บจ. ทิปโก ้รีเทล 
บมจ. ทิปโก้ ไพน์แอปเปิล้ 
General Electric 
 
Guardian industry 
 
Ocean glass 
 
Kuiburi fruit cannery 
บมจ. ทิปโก้ฟดูส์  

1.2  หนา้ท่ีความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 
คุณวุฒิ และคุณสมบัติ 

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

- มีความรู้เร่ืองบรรษทัภิบาล 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

- ด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน และการประชุมผูถื้อหุน้ 

- จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและเก็บรักษา 
- ดูแลเปิดเผยขอ้มูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี 
- ให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้กบัคณะกรรมการในประเด็นดา้นกฎหมาย ระเบียบปฏิบติั

และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 
- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้ง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ 
- ติดต่อและใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจการของบริษทัแก่กรรมการ 
- จดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และสนบัสนุนการพฒันากรรมการอยา่งต่อเน่ือง 
- ประสานกบัท่ีปรึกษาภายนอก เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย 

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

รายช่ือบริษัท บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอ่ืนหรือบริษัททีเ่กีย่วข้อง 

ร   รายช่ือผูบ้ริหาร  1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 
นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร X X X   / / / X / / X 
นางอนุรัตน์   เทียมทนั / / / X   /  / / / /  
นายสมจิตต ์ เศรษฐิน / / / /   ///     / 

นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร /       / / / /  

นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร / / / / / / / / / / / / 

นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร /       /  / /  

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

นายชลิต        ลิมปนะเวช /            

นางอจัฉรา      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 
   5 หมายถึง  บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล 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 
5 หมายถึง    บริษทั ไทยสเลอร่ี ซิล จ ากดั 

X  =  ประธาน          /  =  กรรมการ          //  =  กรรมการผูจ้ดัการ       /// = กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (CEO) 
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3. ประวตัิคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผู ม้ีอ  านาจควบคุม ท่ีถูกลงโทษของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้
อ านาจควบคุมในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535หรือพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  

- ไม่มี – 
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เอกสารแนบ 2 
 
รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 

รายช่ือกรรมการของบริษทัยอ่ยตามตาราง ดงัน้ี 
 รายช่ือบริษทัย่อย 
                                    รายช่ือกรรมการ 

บริษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากัด 

นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร         X 
นางอนุรัตน์   เทียมทนั / 
นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร / 
นายสมจิตต ์ เศรษฐิน / 
นายเอกพล  พงศส์ถาพร // 
นายโชคชยั โตเจริญธนาผล / 
นายลือชา  พิศิษฐการ / 

  
 รายช่ือบริษทัย่อย 
                                    รายช่ือกรรมการ 

บริษทั ทิปโก้ ไพน์แอปเป้ิล จ ากดั 

นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร         X 
นางอนุรัตน์   เทียมทนั / 
นายสมจิตต ์ เศรษฐิน / 
นายเอกพล  พงศส์ถาพร / 
นายโชคชยั โตเจริญธนาผล // 
นายลือชา  พิศิษฐการ / 

 
 รายช่ือบริษทัย่อย 
                                    รายช่ือกรรมการ 

บริษทั ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ ากดั 

นางอนุรัตน ์  เทียมทนั X 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร / 
นายสมจิตต ์ เศรษฐิน / 
นายเอกพล  พงศส์ถาพร // 
นายโชคชยั โตเจริญธนาผล / 
นายลือชา  พิศิษฐการ / 
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 รายช่ือบริษทัย่อย 
                                    รายช่ือกรรมการ 

บริษทั ทิปโก้ รีเทล จ ากดั 

นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร         X 
นางอนุรัตน์   เทียมทนั / 
นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร / 
นายสมจิตต ์ เศรษฐิน / 
นายเอกพล  พงศส์ถาพร / 
นายโชคชยั โตเจริญธนาผล / 
นายลือชา  พิศิษฐการ / 

 
หมายเหตุ 

1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการผูจ้ดัการ 
 2.  บริษทัยอ่ย ใหห้มายถึง บริษทัยอ่ยท่ีมีนยัส าคญั เช่น มีรายไดเ้กินกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 
ตามงบก าไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด 
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เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
1.รายละเอยีดหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการบริษทัฯได้แต่งตั้ ง นางสาวกุลกาน  จีนป่ัน ให้ปฎิบติัหน้าท่ีเป็นหัวหน้างานก ากับดูแลการ
ปฏิบติังานมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบเป็นศูนยก์ลางการก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัให้เป็นไปตาม
กฎหมายกฎระเบียบข้อบงัคบันโยบายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวข้อง เช่น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต.  ส านกังานคณะกรรมการคปภ. ส านกังานกกพ.หรือหน่วยงาน
ทางการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯได้อนุมติันโยบายด้าน     
การปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
ผูบ้ริหารระดบัสูงฝ่ายงานหรือหน่วยงานและพนกังานตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎหมายรวมถึงมีการส่ือสาร
กบัพนักงานไดต้ระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการศึกษาและท าความเขา้ใจใน
กฎหมายรวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในงานท่ีรับผิดชอบและปฏิบติัให้ถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามกฎเกณฑ์
อยา่งเคร่งครัด(ประวติั ตามเอกสารแนบ 1 ) 
 
2.รายละเอยีดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ งบริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ  ากัดให้ปฏิบติัหน้าท่ี          
ผูต้รวจสอบภายในของบริษัท ซ่ึงบริษัทออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ  ากัด ได้มอบหมายให ้      
นางพิไล  เป่ียมพงศ์สานต์ ต าแหน่งผูต้รวจสอบภายใน เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบ
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 
2538 – 2540 นายกสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
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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 ยูไนเตด็ เปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
2546 –  ปัจจุบนั บริษทั โรงแรมปาร์คนายเลิศ จ ากดั 
งานประเมินระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
2554 – 2557 การควบคุมงบประมาณ การจดัซ้ือ / วา่จา้ง การควบคุมรายไดค้่าเช่าพื้นท่ีและการจดัท าสัญญา
เช่าพื้นท่ีและการควบคุมทรัพยส์นถาวร ฯลฯ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยบ์างแห่ง โดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จ  ากดั 

      งานการอบรม 
ปี 2537 – 2540  สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย – จดัหลกัสูตรการอบรมและร่วมเป็นวทิยากร 
ปี 2541 – 2544  American Corporation for Thailand Internal Auditor Training Program ร่วมกบักระทรวง
แรงงานฯ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สถาบนั KENAN, Price Waterhouse Coopers, TRIS และ
สมาคมผูต้รวจสอบภายใน ฯลฯ 

- ท าหนา้ท่ีกรรมการโครงการฝึกอบรม จดัท าหลกัสูตร ร่วมเป็นวทิยากร หลกัสูตร “Internal Auditing for 

New Internal Auditor” ส าหรับผูจ้บปริญญาตรีท่ีวา่งงาน เน่ืองจากถูกเลิกจา้งช่วงวกิฤตเศรษฐกิจ 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- 
 
 




