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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
พนัธกจิ:น าสุขภาวะท่ีดีสู่สังคม 
ความหมายของสุขภาวะท่ีดี คือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีซ่ึงตอ้งไดม้าจากการด าเนินชีวิตโดยรวมมิใช่จาก
การเนน้ท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง ตอ้งใชท้ั้งวินยั  และเวลา ไม่มีทางลดั ดงันั้น ทิปโก ้จึงไม่ใช่บริษทัท่ีมุ่งขายผลิตภณัฑเ์พียง
อย่างเดียวแต่เป็นบริษทัท่ีเกิดมาเพื่อเรียนรู้เขา้ใจการใช้ชีวิตของผูค้นและคิดคน้เพื่อน าเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตท่ี
น ามาซ่ึงสุขภาวะท่ีดีโดยใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการเป็นตวัตอบโจทยข์องการน าสุขภาวะท่ีดีสู่สังคม 
วิสัยทัศน์ :เป็นบริษัทท่ีขับเคล่ือนชี้น าตลาดเพ่ือสร้างมูลค่าเพิม่แก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ (ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกจิ คือ 

พนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกจิ ผู้ถือหุ้น ชุมชน และ สังคม) 
เพื่อให้พนัธกิจของบริษทัเป็นจริง ทิปโก้ไม่สามารถเป็นเพียงแค่ผูส้นองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคเท่านั้น     

แต่ตอ้งเป็นผูท่ี้ช้ีน าและขบัเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตดว้ย 

และการขบัเคล่ือนช้ีน าตลาดดงักล่าวจะตอ้งน ามาซ่ึงมูลค่าเพิ่มแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นพนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ 

พนัธมิตร ผูถื้อหุน้ ผูส้นบัสนุนทางการเงิน ตลอดจนชุมชนและสังคม กล่าวคือตอ้งน ามาซ่ึงชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น

ของทุกฝ่าย 

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้ งขึ้ น เม่ือวันท่ี  22 มีนาคม พ.ศ. 2519 โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น  
10 ลา้นบาท ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท มีทุนช าระแลว้ 482.58 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 482.58 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  บริษัทฯและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ผลิตและจ าหน่าย ผลไม้แปรรูป ผลไม้สด           
น ้ าผลไม ้น ้ าผกั น ้ าแร่ธรรมชาติ เคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม ร้านเคร่ืองด่ืม สารสกดัจากสมุนไพรและการเกษตร โดยจ าหน่าย
ทั้งในและต่างประเทศ  
เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ บริษทัฯไดก้ าหนดเป้าหมายร่วมกนัภายในองคก์รในดา้นต่างๆไว ้ดงัน้ี 
• เป้าหมายในด้านการวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ 

สร้างและรักษาความเช่ียวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพท่ีมีคุณภาพสูง โดดเด่น  
             ในดา้นนวตักรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ และจดสิทธิบตัรภายใตแ้บรนดข์ององคก์ร 
• เป้าหมายการสรรหาแหล่งวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และพนัธมิตรทางธุรกจิ 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดหาวัตถุ ดิบ  บรรจุภัณฑ์  และพันธมิตรทางธุรกิจท่ี มี เทคโนโลยีและ 
             นวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางธุรกิจขององคก์ร 
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• เป้าหมายในด้านการตลาด 
ค้นหาความต้องการท่ีแท้จริงและความต้องการแฝงของลูกค้า ตลอดจนเข้าใจกระบวนการตัดสินใจ 
ซ้ื อและการบ ริโภค สินค้าและบ ริการอย่าง เข้า ถึ งผู ้บ ริโภค  ส ามารถ ส่ื อส ารคุณค่ า ท่ี โดด เด่น  
และแตกต่างของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผูบ้ริโภคด้วยวิธีท่ีสร้างสรรค์และคุ ้มค่า เพื่อท่ีจะรักษาฐานลูกค้าเดิม      
และเพิ่มปริมาณลูกคา้ใหม่ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 

ปี พ.ศ. 2532  
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ปี พ.ศ. 2536  
บริษทัฯขยายธุรกิจเขา้สู่ธุรกิจน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมผา่นทางบริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ากดั  

ปี พ.ศ. 2547  
บริษทัฯขยายธุรกิจเขา้สู่ธุรกิจคา้ปลีก ร้านน ้าผลไมส้ดป่ัน (Smoothie) ภายใตแ้บรนด ์ Squeeze Juice Bar  

ปี พ.ศ. 2550   
บริษทัฯลงทุนในบริษทั ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ ากัด ซ่ึงมีสินทรัพยท่ี์ส าคัญคือ พื้นท่ีเพาะปลูก ห้องปฏิบัติ      

การชีววิทยา Tissue Culture Lab ส าหรับคดัเลือกและขยายสายพนัธุ์พืช และโรงงานสกดัสารจากพืช 
ปี พ.ศ. 2552  

บริษทั ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ ากัด เร่ิมจ าหน่ายสับปะรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ ซ่ึงเกิดจากการพัฒนาโดย
หอ้งปฏิบติัการชีววิทยา Tissue Culture Lab 
ปี พ.ศ.2556 

บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ ากัด ได้รับการรับรองมารตฐานคุณภาพ Good Manufacturing Practice (GMP)     
จากสถาบนัอาหาร (National Food Institute) 
ปี พ.ศ.2557  

บริษทัฯขยายก าลงัการผลิตน ้าแร่ธรรมชาติออราเพิ่มขึ้นจากเดิม 100% เป็นประมาณ 120 ลา้นขวดต่อปี  
ปี พ.ศ.2559  

บริษทัฯขยายธุรกิจคา้ปลีกใหม่ 2 ธุรกิจ ไดแ้ก่  
1. ร้านอาหาร August Organic Eatery สาขาแรกท่ีอาคาร MERCURY VILLE  
2. ร้าน Homsuwan Pina Pina ท่ีหา้งสรรพสินคา้สยามพารากอน 
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ปี พ.ศ.2560  
บริษทัฯจัดตั้ง บริษทั ทิปโก้ ไพน์แอปเป้ิล จ ากัด เพื่อรับโอนธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลไม้แปรรูปจาก  

บริษัทฯด้วยวิ ธีการโอนกิจการบางส่วน  (Partial Business Transfer) โดยบ ริษัทฯ เป็นผู ้ถือหุ้น  100% ใน             
บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จ ากดั  
ปี พ.ศ.2561 

บริษทัฯขยายก าลังการผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติออรา เปิดตัวแหล่งน ้ าแร่ธรรมชาติ “ภูน ้ าหยด” แห่งใหม่ท่ี         
ต. พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ มีก าลงัการผลิตประมาณ 140 ลา้นขวดต่อปี  
ปี พ.ศ.2562 

บริษัทฯขยายธุรกิจค้าปลีกในแบรนด์ใหม่  “SQ Squeeze” (เอสคิว สควีซ) มีทั้ งหมด 6 สาขา เป็น        
ร้านคา้ปลีกท่ีจ าหน่าย 100% Cold Pressed Juice  
ปี พ.ศ.2563 

▪ บริษทัฯเปิดตวัผลิตภัณฑ์นวตักรรมใหม่  “เคร่ืองผลิตน ้ าจากอากาศ หรือ Air Water Generator” โดย
ร่วมมือกบัพนัธมิตรผูผ้ลิตจากหลายประเทศ 

▪ บริษทัฯออกผลิตภณัฑใ์หม่ ดงัน้ี 
o ทิปโก ้โชกุน 40% พร้อมเน้ือส้ม บรรจุในขวดขนาด 250 มิลลิลิตร 
o ทิปโก ้น ้าผกัผสมน ้าผลไม ้100% สูตรน ้าตาลนอ้ย บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร 
o ทิปโก ้น ้าฝร่ัง และทิปโก ้น ้าส้มแมนดาริน 100% ขนาดจมัโบ ้บรรจุในกล่องขนาด 225 มิลลิลิตร 

การรับรองคุณภาพของสินค้ามาตรฐานสากลต่างๆโดยมีล าดับดังต่อไปนี้ 
ปี พ.ศ. 2537 มาตรฐาน ISO 9002 โดยเป็นโรงงานสับปะรดกระป๋องแห่งแรกของโลกท่ีไดรั้บมาตรฐานน้ี 

จากการรับรองของส านักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม และสถาบัน RW TUV  
ประเทศเยอรมนั 

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

ของ 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 าขึ้น เพื่อประเมินผูผ้ลิตอาหารท่ี

ส่งไปประเทศอังกฤษ ได้รับการรับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) และโดย EFAIA         
(SAI GLOBAL) 

ปี พ.ศ. 2546       มาตรฐาน ISO 9001 version 2000 รับรองโดยเอสจีเอส (ประเทศไทย) 
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ปี พ.ศ. 2547  มาตรฐาน International Food Standard (IFS) ท่ีผูค้ ้าปลีกในประเทศเยอรมันและฝร่ังเศส ได้
จัดท าขึ้ น เพื่ อประเมินผู ้ผ ลิตอาหารท่ี ส่งไปประเทศแถบยุโรป  รับรองโดยเอสจีเอส          
ประเทศเยอรมนั 

ปี พ.ศ. 2549 มาตรฐาน ISO 22000 ในเร่ือง Food Safety Management เป็นบริษัทผูผ้ลิตอาหารรายแรกใน
ประเทศไทยท่ีไดรั้บมาตรฐานน้ี 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) เป็นบริษทัแรกของประเทศไทย 
รับรองโดยเอสจีเอส (ประเทศไทย) ซ่ึงต่อมาเอสจีเอส ไดใ้ช้ทิปโกเ้ป็นตน้แบบของการตรวจ
ประเมินแบบ Integrate Audit ส าหรับทั่วโลกในปีเดียวกันบริษัทฯได้รับการรับรองระบบ 
GMA-SAFE AUDIT ของป ระ เท ศสห รั ฐอ เม ริ ก าใน เร่ื อ ง  Food Safety โดย  Food Audit 
International (FAI) 

ปี พ.ศ. 2550/2551  ไดรั้บการรับรองสินคา้วา่นหางจระเขบ้ดออกานิกปลอดเช้ือ ตั้งแต่การปลูกในไร่จนถึงการผลิต
ในโรงงาน โดยกรมวิชาการเกษตร 

ปี พ.ศ. 2551/2552  ไดรั้บการรับรอง IFOAM Organic Standards สินคา้ว่านหางจระเขบ้ดออกานิกปลอดเช้ือตั้งแต่
การปลูกในไร่จนถึงการผลิตในโรงงาน โดยส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ทย 

ปี พ.ศ. 2552  ได้รับการรับรอง Food Safety and Food Security Audit Program ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดย FAI (ประเทศไทย) ซ่ึงผลการประเมินอยูใ่นระดบั “Excellent” 

ปี พ.ศ. 2553        มาตรฐาน ISO 9001 version 2008 รับรองโดยเอสจีเอส (ประเทศไทย) 
ปี พ.ศ. 2554 ไดรั้บรางวลัธรรมมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มของโรงงานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใบรับรองมาตรฐาน 

มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์ขั้นริเร่ิมและรางวลัสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงาน
สัมพนัธ์ และสวสัดิการแรงงาน 

ปี พ.ศ. 2555 เพิ่มขอบเขตของการรับรองส าหรับผลิตภณัฑใ์หม่ เช่น ผลิตภณัฑน์ ้ ามะพร้าว (Coconut water) 
ได้รับการรับรองมาตรฐานGMP / HACCP / BRC / IFS และ ผลิตภัณฑ์ผลไม้ในถ้วยพลาสติก   
(Fruit in Plastic Cup) ไดรั้บการรับรองมาตรฐานGMP/HACCP/IFS ผลิตภณัฑส์ับปะรดสามารถ
ผ่ าน ม าต รฐ าน โรง งาน ข อ ง  TESCO แล ะ  YUM ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ สั บ ป ะ รด ผล ไม้ รว ม                         
น ้ าสับประรดเข้มข้น และผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ สามารถแสดงเคร่ืองหมาย STAR  K        
ของ Kosher ไดแ้ลว้นอกเหนือจากการท่ีไดรั้บการรับรองกระบวนการผลิต 

ปี พ.ศ. 2556 ไดรั้บการรับรองมาตราฐานระบบคุณภาพสินคา้อาหารส าหรับธุรกิจคา้ปลีก ประเทศองักฤษ 
(British Retail Consortium, BRC) และโรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพร ได้รับการรับรอง
ม าตรฐานค ุณ ภ าพ  G ood  M anu fac tu ring  P rac tice  (GM P ) จ ากสถ าบ นั อ าห าร              
(National FoodInstitute) 
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ปี พ.ศ. 2557 ผ่านการรับรองเร่ือง IFS ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Canned Coconut Milk  Aseptic  and Frozen 
pineapple single strength juice รวมทั้ งได้  Kosher เพิ่ มของผลิตภัณฑ์  coconut water with 
pomegranate juice และ coconut water with mango flavor ผ่ านการรับรองสถานภาพผูน้ าของ
เขา้ ผูส่้งของออกระดบัมาตรฐานเออีโอ   

ปีพ.ศ. 2558 โรงงานของ บริษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากัด  ผ่านการรับรองมาตรฐานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) ประจ าปี  2558 ยังได้รับรางวัลสถาน
ประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน         
ระดบัดีเด่น ของ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณจากโครงการสถาน
ประกอบการปลอดภยัเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ปีพ.ศ. 2559             โรงงานผลิตน ้าแร่ธรรมชาติ ออรา อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 
HALAL  FSSC22000 GMP Codex และ HACCP Codex    
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากัด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการรับรอง มาตรฐาน 
FSSC22000 จาก UKAS Management System 

ปีพ.ศ. 2560 บริษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากัด ได้รับการรับรอง มาตรฐาน Halal Assurance System Status 
จากประเทศอินโดนีเซีย ไดรั้บ HAS Certification Status “ A “ Grade  

ปีพ.ศ. 2561 โรงงานผลิตน ้าแร่ธรรมชาติ ออรา อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรองมาตรฐาน Food  
Safety System Certification (FSSC) 22000 Version 4.1 ซ่ึงพฒันาขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อการรับรอง
ความปลอดภยัของอาหาร  
บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเป้ิล จ ากัด ไดรั้บการรับรองมาตรฐานดา้นความปลอดภยัและคุณภาพ
ของอาหาร ได้แก่ BRC (Unannounced audit) ระดับ A+ โดย TUV SUD , IFS (Unannounced 
audit) ระดับ Higher level โดย TUV SUD, Organic coconut product ได้แก่  Canned coconut 
water, Canned coconut milk และ Organic pineapple juice concentrate  

ปีพ.ศ. 2562  บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากัด  ได้รับการรับรองมาตรฐาน Halal Assurance System Status 
จากประเทศอินโนนีเซีย โดยได้รับ HAS Certificate Status “A” Grade ต่อเน่ืองเป็นคร้ังท่ี 2    
ซ่ึงสินค้าท่ีได้รับการรับรองเพิ่มเติมได้แก่ Kiwi and Grape Juice, Mixed Veggie and Mixed 
Fruit Juice, Tangerine Orange Juice, Coconut Juice, Mango and Mixed Fruit juice 
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากัด ไดรั้บการรับรองมารตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) 
ระดบัพื้นฐาน โดยกระทรวงแรงงาน 
โรงงานผลติน ้าแร่ธรรมชาติ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานจาก Asia 
and Middle East Bottled Water Association (ABWA) เพื่อเขา้เป็นสมาชิกสมาคมน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดนานาชาติภาคพื้นเอเซียและตะวนัออกกลาง ซ่ึงเป็นหน่ึงในสมาชิกคณะมนตรีนานาชาติ
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ของสมาคมน ้ าด่ืมบรรจุขวด (International Council of Bottled Water Association: ICBWA) 
เพื่อรับรองมาตรฐานดา้นคุณภาพและความปลอดภยัของแหล่งน ้าและโรงงาน 
โรงงานผลติน ้าแร่ธรรมชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน Food Safety System 
Certification (FSSC) 22000 Version 4.1 โปรแกรมการรับรองตามมาตรฐาน  FSSC 22000 
ได้รับการยอมรับอย่างเต็มรูปแบบโดยคณะกรรมการของ  Global Food Safety Initiative 
(GFSI) ซ่ึงเป็นกลุ่มผู ้ค้าปลีกระหว่างประเทศและได้ส่งเสริมให้มาตรฐาน GFSI น้ีได้รับ        
การยอมรับโดยผูค้า้ปลีกทัว่โลกเพื่อท่ีจะเพิ่มประสิทธิผลของตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบ 
ตรวจประเมินความปลอดภยัทางอาหารส าหรับผูข้าย/ผูส่้งมอบดา้นอาหาร 

ปีพ.ศ. 2563 บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ ากัด  โรงงานผลิตสารสกัดจากธรรมชาติ (Extraction of Natural 
Product) ได้รับรองมาตรฐาน  Good Manufacturing Practice (CODEX GMP) รับรองโดย 
National Food Institute Ministry of Industry (NFI) ซ่ึ ง เป็นข้อแนะน าระหว่างประเทศ ท่ี
เก่ียวข้องกับหลักการทั่วไปว่าด้วยสุขลักษณะอาหาร (Recommended International Code of 
Practice : General Principles of Food Hygiene CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003) 
โรงงานผลิตน ้าแร่ธรรมชาติ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และโรงงานผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติ 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 
Version 5 โปรแกรมการรับรองตามมาตรฐาน FSSC 22000 ไดรั้บการยอมรับอย่างเต็มรูปแบบ
โดยคณะกรรมการของ Global Food Safety Initiative (GFSI) ซ่ึงเป็นกลุ่มผูค้ ้าปลีกระหว่าง
ประเทศและไดส่้งเสริมให้มาตรฐาน GFSI น้ีได้รับการยอมรับโดยผูค้า้ปลีกทัว่โลก เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลของตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ตรวจประเมินความปลอดภยัทางอาหาร
ส าหรับผูข้าย/ผูส่้งมอบดา้นอาหาร 
บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเป้ิล จ ากัด ไดรั้บการรับรองมาตรฐานดา้นความปลอดภยัและคุณภาพ
ของอาหาร ในระดับ GFSI (Global Food Safety Initiative) ได้แก่ BRC Global Standard for 
Food Safety Issue 8 (Unannounced Audit) ระดับ  A+ โดยบ ริษัท  TUV NORD, IFS Food 
Version 6.1 (Unannounced Audit) ระดับ Higher level โดยบริษทั Lloyd’s Register ซ่ึงได้เพิ่ม
ขอบเขตการรับรองส าหรับผลิตภณัฑ์ผลไมอ้บแห้ง (Dehydrated fruits) ซ่ึงตรวจแบบไม่แจ้ง
ล่วงหน้าพร้อมกัน 2 มาตรฐาน นอกจากน้ียงัรักษามาตรฐานการรับรองระบบ HACCP และ 
GMP (อา้งอิงตาม Codex Alimentarius) โดยบริษทั TUV NORD, มาตรฐาน Voluntary Control 
System (VCS) โดย SGF  (SURE GLOBAL FAIR)  ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลเก่ียวกับความ
ปลอดภัยและคุณภาพของน ้ าผลไม้ รวมถึงได้รับการรับรองการควบคุมการใช้สารเคมีใน      
การเพาะปลูกสับปะรดของระบบ FRAPP ( FRUIT RISK ASSESSMENT PROGRAM FOR 
PESTICIDE), มาตรฐาน GMP  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) ส าหรับ
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ผลิตภณัฑ์น ้ าผลไมแ้ช่เยน็/แช่แข็งในภาชนะบรรจุปิดสนิท, (ฉบบัท่ี 342) ส าหรับผลิตภณัฑ์
ผลไมอ้บแห้ง และ (ฉบบัท่ี 349) ส าหรับผลิตภณัฑอ์าหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดกรดต ่า
และปรับกรด โดยบริษทั MS Certification,  มาตรฐาน Kosher และเคร่ืองหมายรับรองฮาลาล 
(Halal) ส าหรับการด าเนินการเก่ียวกบัดา้นแรงงานและความรับผิดชอบต่อสังคม  บริษทัยงัคง
ไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน SMETA 4 Pillars Version 6.1  และ BSCI อยา่งต่อเน่ือง  
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากัด ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ดา้นความปลอดภยัและคุณภาพ
ของอาหาร ดังน้ี  ISO22000 Version 2018 ซ่ึ งเป็นการ Upgrade version ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน Global ระดับ  High level structure มากขึ้ น  จาก  version 2005 เดิม  FSSC22000 
(Food Safety System Certification) Upgrade จาก Version 4.1 เป็น Version 5   

ปี 2563 รางวัลแห่งความส าเร็จ 

• บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน)  ไดรั้บมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า บริษทัฯไดรั้บคดัเลือกให้
อยู่ในรายช่ือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ าปี 2563 ซ่ึงเป็นปีแรกจากตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร 

• บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเป้ิล จ ากัด  ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวสัดิการแรงงาน ประจ าปี 2563 ระดบัประเทศ เป็นปีท่ี 10 ติดต่อกนั จากกระทรวงแรงงาน 

• บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากัด  ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย         
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปี  2563 ระดับประเทศ ระดับทองปี ท่ี  4                   
จากกระทรวงแรงงาน 

• บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากัด ได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) ระดับพื้นฐาน จาก
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

• บริษั ท  ทิป โก้  เอฟแอน ด์บี  จ ากัด  ได้ รับการอนุมัติต่ออายุตราสัญลักษณ์  Thailand Trust  Mark  
(T Mark) ของกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

• บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ ากัด  ได้รับรางวลัสถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการ       
ปีท่ี 1 จากกระทรวงแรงงาน 

ปี 2563 รางวัลผลงานด้านส่ิงแวดล้อม  
• บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ ากัด ได้รับคัดเลือกและรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าเป็นสถานท่ี

ประกอบการอุตสาหกรรมท่ีด าเนินงานตามหลกัเกณฑ์ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม ในโครงการธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดลอ้ม โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

• บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ ากัด ไดรั้บคดัเลือกและรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าได้ด าเนินการ
ติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดม ถือเป็นการมีส่วนร่วมในการใช้
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พลงังานทดแทน อนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดลอ้ม โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน 
กระทรวงพลงังาน 

• บ ริษั ท  ทิ ป โ ก้  เอฟ แอน ด์ บี  จ ากั ด  ไ ด้ รั บ ก าร รับ รอ ง อุ ตส าห ก รรม สี เขี ย ว  (Green Industry)  
ระดับท่ี 2  ปฏิบติัการสีเขียว (Green Activity) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นการรับรองว่าบริษทัฯมี
การด าเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มไดส้ าเร็จตามความมุ่งมัน่ท่ีตั้งไว ้

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทฯในกลุ่ม  
ทีมผูบ้ริหารของบริษทั จะรับผิดชอบดูแลการด าเนินงานในบริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน)  บริษทั ทิปโก ้    
ไพน์แอปเป้ิล จ ากดั บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ ากดั บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั และ บริษทั ทิปโก ้ ไบโอเท็ค จ ากดั 
และ บริษัท ที เอฟบี ดิสทริบิวชั่น จ ากัด(เลิกกิจการและอยู่ร ะหว่างด าเนินการช าระบัญชี) เรียกรวมเป็น               
กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก ้โดยท่ีบริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนมีทีมบริหารแยกต่างหากจากกนั  

ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัทฯบริษัทย่อยบริษัทร่วมและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน แผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ 

       
 
    100%             23.43 % 

                                              
                                                         100% 
                                                         
                                                           12.5%         100% 
                                                           87.75%    
                                                               
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPCO FOODS PCL. 

TIPCO ASPHALT PCL.(บริษทัร่วม) 

 

บริษัททีม่ผีู้ถือหุ้น/คณะกรรมการร่วมกัน 
 

THANOMWONGSE CO.,LTD 

SIAM CONTAINER TERMINAL CO.,LTD 

TIPCO F&B CO.,LTD    

TIPCO BIOTECH CO.,LTD 

BBBBBbbBbBIOTECH 
TIPCO RETAIL CO., LTD 

RUAMSAPSIN CO.,LTD 

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

TIPCO PINEAPPLE CO.,LTD    

MARKETING  CONSULTANTS CO., LTD 

RATTANAJIT CO., LTD 
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ข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทท่ีเกีย่วข้อง 
1. บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากัด (มหาชน) (TASCO) 
ประเภทกิจการ: โรงงานผลิตและจ าหน่าย ยางแอสฟัลท์ ยางมะตอยน ้ า ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากยางมะตอย หรือมีส่วนผสมของ             

ยางมะตอยอื่นๆ และผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทุกชนิด 
ที่ตั้งส านกังานใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศพัท ์0-2273-6000 
ทุนจดทะเบียน :   1,579.34 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ :   1,578.36  ลา้นบาท   
หลักทรัพย์ :   เป็นหลกัทรัพยรั์บอนุญาตในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี  1 มีนาคม 2534    
คณะกรรมการ :  นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม    ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ  

 นายชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์                                              กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร                                           กรรมการ 

                                   นายสมจิตต ์เศรษฐิน    กรรมการ  
                                   นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร    กรรมการ                                    
                                   นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค                  กรรมการ 
                                   นายจ๊าคส์ มาร์แชล ปาสตอร์                 กรรมการ 
                                   นายจ๊าคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล                 กรรมการ                                                                    
                                   นายฌอง มารี เวอร์บร๊ซซ์    กรรมการ 
                                   นายเฟรเดริค ชอง ปีแอร์ การ์เดส                                      กรรมการ 
                                   นายโก บนั เฮ็ง                   กรรมการอสิระ 
                                   นายนิพนธ์ สุทธิมยั                  กรรมการอิสระ                                    
                                   นายนพพร  เทพสิทธา                                 กรรมการอิสระ 
                                   นายพีรศิลป์  ศุภผลศิริ                  กรรมการอิสระ 
2.   บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ ากัด 
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 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
ทุนท่ีเรียกช าระแล้ว :   105 ลา้นบาท  
คณะกรรมการ :   นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร    กรรมการ 
                                    นางอนุรัตน์    เทียมทนั    กรรมการ 
                                    นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร   กรรมการ 
                                    นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร   กรรมการ 
                                    นางสาวปิยะรัตน์  ทรัพยส์าคร              กรรมการ 
                                    นายณรงคช์ยั  อ านวยโชคหิรัญ                                  กรรมการ 
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3. บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ ากัด 
ประเภทกิจการ :   เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน ซ่อมบ ารุง และบริการขนส่ง 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6000 
ทุนจดทะเบียน :    2,500 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท 
ทุนท่ีเรียกช าระแล้ว :    2,500 ลา้นบาท  
 คณะกรรมการ :   นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร              กรรมการ 

 นายสรนารถ  นนัทมนตรี               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 
4. บริษัท รวมทรัพย์สิน จ ากัด 
ประเภทกิจการ :   เป็นผูซ้ื้อ จดัหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง  ใช ้และจดัการโดยประการอื่น  
                                   ซ่ึงทรัพยสิ์นใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นนั้น 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6000 
ทุนจดทะเบียน :   80 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ทุนท่ีเรียกช าระแล้ว :   80 ลา้นบาท  
 คณะกรรมการ :   นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร              กรรมการ 
      นางอนุรัตน์          เทียมทนั                                กรรมการ 
                                   นายสิทธิลาภ        ทรัพยส์าคร                     กรรมการ        
                                   นายสุรเชษฐ์   ทรัพยส์าคร              กรรมการ                 
                                   นางสาวรวมสิน    ทรัพยส์าคร                        กรรมการ 
                                   นางสาวปิยะรัตน์  ทรัพยส์าคร                                       กรรมการ 
5. บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ ากดั 
ประเภทกจิการ :   เป็นผูซ้ื้อ จดัหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช ้และจดัการโดยประการอ่ืน  
                                   ซ่ึงทรัพยสิ์นใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นนั้น 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6000 
ทุนจดทะเบียน :   400 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ทุนท่ีเรียกช าระแล้ว :   400 ลา้นบาท  
 คณะกรรมการ :   นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร              กรรมการ 
      นางอนุรัตน์  เทียมทนั                                 กรรมการ 
                                   นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร                     กรรมการ        
                                   นายสุรเชษฐ์  ทรัพยส์าคร               กรรมการ                 
                                   นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร                        กรรมการ 
                                   นางสาวปิยะรัตน์  ทรัพยส์าคร                                       กรรมการ 
                                   นายสามารถ  ธูปจินดา                              กรรมการ 
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6. บริษัท ไทยสเลอร่ี ซิล จ ากัด 
ประเภทกิจการ :   เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน ซ่อมบ ารุง และบริการขนส่ง 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6000 
ทุนจดทะเบียน :   497.33 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ทุนท่ีเรียกช 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 
7. บริษัท  มาร์เก็ตติง้คอนซัลเท็น จ ากัด 
ประเภทกิจการ :   บริการสถานท่ีจอดยานพาหนะ ให้เช่าอาคารท่ีจอดรถ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6000 
ทุนจดทะเบียน :   45 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ทุนท่ีเรียกช าระแล้ว :   45 ลา้นบาท  
 คณะกรรมการ :   นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร              กรรมการ 
      นางอนุรัตน์  เทียมทนั                                 กรรมการ 
                                   นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร                     กรรมการ                         
                                   นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร                        กรรมการ 
                                   นางสาวปิยะรัตน์  ทรัพยส์าคร                                       กรรมการ 
8. บริษัท รัตนะจิตต์ จ ากัด 
ประเภทกิจการ :   บริการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6000 
ทุนจดทะเบียน :   5 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ทุนท่ีเรียกช าระแล้ว :   5 ลา้นบาท  
 คณะกรรมการ :   นางสาวอลิดา  เศรษฐิน                           กรรมการ 
      นายกฤษฎ์ิ  เศรษฐิน                                               กรรมการ 
                                   นางสาวปิยะรัตน์  ทรัพยส์าคร                     กรรมการ                               
9.บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากัด  
ประเภทกิจการ :   ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมบรรจุพร้อมด่ืม                           
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศพัท ์0-2273-6200 
ทุนจดทะเบียน :   600  ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
ทุนท่ีเรียกช าระแล้ว :   600  ลา้นบาท  
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คณะกรรมการ :    นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร   ประธานกรรมการ 
                                    นางอนุรัตน์  เทียมทนั                                    กรรมการ 
       นายสมจิตต ์ เศรษฐิน                   กรรมการ 
                                    นายเอกพล   พงศส์ถาพร                   กรรมการ          
                                    นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร                          กรรมการ        
                                    นายลือชา  พิศิษฐการ                                                        กรรมการ 
10. บริษัท  ทิปโก้  รีเทล  จ ากัด 
ประเภทของกิจการ :  ร้านคา้ปลีก เคร่ืองด่ืมและอาหาร 
ที่ตั้งส 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          
                                    นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร                          กรรมการ        
                                    นายลือชา  พิศิษฐการ                                                        กรรมการ 
11.  บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ ากัด  
ประเภทของกิจการ:  ท าฟาร์ม ปลูกพืช และสมุนไพร ซ่ึงใชเ้ป็นส่วนผสมในการเภสัชกรรม รวมทั้งจดัตั้งโรงงานเพ่ือการผลิต 

                              หรือแปรสภาพส่วนผสมของเภสัชภณัฑ ์และผลิตภณัฑท์างการแพทย ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ่:   118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศพัท ์0-2273-6200 
ทุนจดทะเบียน :  50 ลา้นบาท 
ทุนเรียกช าระแล้ว   :  36.8 ลา้นบาท  
คณะกรรมการ :  นางอนุรัตน์  เทียมทนั                                    กรรมการ 
     นายสมจิตต ์ เศรษฐิน                   กรรมการ 
                                  นายเอกพล   พงศส์ถาพร                   กรรมการ         
                                  นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร                         กรรมการ        
                                  นายลือชา  พิศิษฐการ                                                         กรรมการ 
12. บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเป้ิล จ ากัด  
ประเภทกิจการ :   ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง  น ้าสับปะรดและผลไมร้วม                           
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศพัท ์0-2273-6200 
ทุนจดทะเบียน :   700  ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
ทุนท่ีเรียกช าระแล้ว :   700  ลา้นบาท  
คณะกรรมการ :   นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร   กรรมการ 
                                   นางอนุรัตน์  เทียมทนั    กรรมการ 
      นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร          กรรมการ 
                                   นายเอกพล  พงศส์ถาพร                   กรรมการ  
                     นายลือชา  พิศิษฐการ                                                กรรมการ 
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1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ 
บุคคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ส่วนไดเ้สียของผูบ้ริหารในบริษทัฯรายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องบางบริษัทเป็นลูกค้าของบริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) บางบริษทัเป็น 
Supplier ให้บริการขนส่งสินคา้หรือวตัถุดิบโดยท่ีราคาของสินคา้ท่ีขายให้หรืออตัราค่าบริการท่ีบริษทัดงักล่าวคิด
กบับริษทัฯจะเป็นราคาตลาดมีนโยบายราคาระหว่างกันเป็นไปตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 และไม่มี
สัญญาผกูพนัระหวา่งกนัโดยคณะกรรมการของบริษทัมีส่วนไดเ้สียในฐานะกรรมการหรือเป็นผูถื้อหุ้น                     
ดงัรายระเอียดต่อไปน้ี 
  1. นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร 

               2. นางอนุรัตน์ เทียมทนั 
   3. นายสุรเชษฐ์  ทรัพยส์าคร 
  4. นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร  
               5. นายกฤษฎ์ิ เศรษฐิน 
ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการของบริษัทฯกบับริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันท่ีส าคัญ มีดังนี้ 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ประเภทและลักษณะธุรกิจ ความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับบริษัท/ 
ช่ือผู้ถือหุ้นและร้อยละของหุ้นที่ถือต่อหุ้น

ทั้งหมดในบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บจ.ถนอมวงศบ์ริการ    
 
 
 

จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม
รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน
และซ่อมบ ารุงผิว  

นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร กรรมการ          
นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร     กรรมการ 
 
 

นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร     1หุ้น    
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร        1หุ้น   
                

บมจ.ทิปโกแ้อสฟัลท ์     
  

ผลิตและจ าหน่ายยางแอสฟัลท์
อิมัลชันและจ าหน่ายน ้ ามัน
เช้ือเพลิง   

นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร กรรมการ 
นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร      กรรมการ       
  

                                                           
บมจ.ทิปโกฟู้ดส์                        23.43%    
 

บจ.สยามคอนเทนเนอร์
เทอร์มินอล 

ท าการจัดตั้งสถานีบรรจุและ
รับจ้างบรรจุสินค้าเข้าตู ้คอน
เทนเนอร์และท าธุรกรรมด้าน
ข น ส่ ง แ ล ะ บ ริ ก า ร ด้ า น
Shipping   

นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร กรรมการ         
นางอนุรัตน์ เทียมทนั            กรรมการ 

   นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร      กรรมการ 
 
 

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

บจ.รวมทรัพยสิ์น ท าการจัดซ้ือ จัดหา รับ เช่ า 
เ ช่ า ซ้ื อ ถื อ ก ร ร ม สิ ท ธ์ิ 
ครอบครอง ปรับปรุง ใช ้และ
จัดการโดยประการอ่ืนๆซ่ึง
ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอก
ผลของทรัพยสิ์นนั้น 

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

นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร  20.00% 
นางอนุรัตน์  เทียมทนั              20.00% 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร      20.00%   
                         -ไม่มี-                   
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บจ.ทิปโก ้ทาวเวอร์ ค่ า เช่ า ,บ ริ ก ารส านั ก ง าน
รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน
แ ล ะ รั บ ท า ง าน โ ย ธ าทุ ก
ประเภท 

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

นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร 20.00% 
นางอนุรัตน์  เทียมทนั              10.20% 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร      20.00%   

-ไม่มี-            
 

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

- 
 

นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร  12.00% 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร      12.00% 
นางอนุรัตน์  เทียมทนั              1.35%                  

บจ. มาร์เก็ตต้ิงคอน
ซลัเท็น  

บริการสถานท่ีจอด 
ยานพาหนะ ให้เช่าอาคารท่ี
จอดรถ 

นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร กรรมการ         
นางอนุรัตน์ เทียมทนั            กรรมการ 
นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร     กรรมการ 

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

บจ. รัตนะจิตต ์ บริการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ นายกฤษฎ์ิ เศรษฐิน            กรรมการ นายกฤษฎ์ิ เศรษฐิน                   50.00%   
 

 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
โครงสร้างรายได้ท่ีเกดิจากการขายผลติภัณฑ์ให้บุคคลภายนอกในระยะ 3 ปี  

                       (หน่วย : ลา้นบาท) 

2.1 ธุรกจิเคร่ืองด่ืม  
  ลกัษณะของผลิตภณัฑห์ลกั มีดงัน้ี 

2.1.1 น ้าผลไม้และน ้าผักพร้อมด่ืม ได้แก่ 
1. ทิปโก ้น ้าผลไม ้100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 
2. ทิปโก้ สควีซ น ้ าผลไม้ และน ้ าผกัผสมน ้ าผลไม้รวม 100% แบบพาสเจอร์ไรส์ บรรจุในกล่อง       

ขนาด 300 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 
3. ทิปโก ้เวจจ้ี น ้าผกัผสมน ้าผลไมร้วม 100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 
% การถือหุ้น ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ของบริษัท รายได้ รายได้ รายได้ % รายได้ % 

ผลิตภณัฑจ์ากพืชผกัและผลไม ้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

1,697 40% 1,418 40% 834 33% 
บจ.ทิปโก ้ไบโอเท็ค 
บจ.ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล 

100 
100 

เคร่ืองด่ืม 

บมจ.ทิปโกฟู้ดส์ 
บจ.ทิปโก ้รีเทล 
บจ.ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ 

 
100 

 100  

 
 

2,429 

 
 

57% 

 
 

2,107 

 
 

59% 

 
 

1,648 

 
 

66% 
อื่นๆ  

 122 3% 36 1% 18 1% 
รวม     4,248 100%   3,561  100% 2,500 100% 
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4. ทิปโก้ ซุปเปอร์คิด น ้ าผลไม้และน ้ าผ ักผสมน ้ าผลไม้รวม 100% ส าหรับเด็กบรรจุในกล่อง       
ขนาด 110 มิลลิลิตร 

5. ทิปโก ้ซุปเปอร์ฟรุต เอสเซนส์ น ้าทบัทิมสกดัเขม้ขน้ บรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร 
6. ทิปโก ้น ้าผกัผสมน ้าผลไม ้100% สูตรหวานนอ้ย บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร 
7. ทิปโก ้น ้าฝร่ัง และทิปโก ้น ้าส้มแมนดาริน 100% จมัโบไ้ซซ์ บรรจุในกล่องขนาด 225 มิลลิลิตร 
8. ทิปโก ้คูลฟิต น ้าผกัผสมน ้าผลไมร้วม 40% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 
9. ทิ ป โก้ โป รไฟ เบ อ ร์  น ้ าผ ัก ผ ส มน ้ า ผ ล ไม้ แ ล ะ ใยอ าห ารรวม  100% บ รร จุ ใน ก ล่ อ ง                               

ขนาด 1 ลิตร 
10. ทิปโก ้ฟรุ๊ตต้ี มิกซ์ สูตร น ้าผกัผลไมร้วม 40% บรรจุในกล่องขนาด 225 มิลลิลิตร 
11. ทิปโก ้ฟรุ๊ตต้ี มิกซ์ สูตร น ้าผกัผลไมร้วม 40% บรรจุในกล่องขนาดใหม่ 750 มิลลิลิตร 
12. ทิปโก ้น ้าผกัผสมน ้าผลไม ้100% สูตรน ้าตาลนอ้ย บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร 
13. ทิปโก ้มี น ้าเบอร์ร่ีมิกซ์ และน ้าแอปเป้ิลผสมน ้าองุ่นรวม บรรจุในกล่องขนาด 1 ลิตร 
14. ทิปโก ้มี น ้าผลไมห้วานนอ้ยและแคลอรีต ่า มีส่วนผสมจากสารสกดัใบหญา้หวาน (Stevia) บรรจุใน

ขวด 250 มิลลิลิตร 
15. ทิปโก ้โชกุน 40% พร้อมเน้ือส้ม บรรจุในขวดขนาด 250 มิลลิลิตร 

2.1.2 น ้าแร่ธรรมชาติ  
  ออรา น ้ าแร่ธรรมชาติ  100% บรรจุขวดขนาด 330  มิล ลิ ลิตร 500 
มิลลิลิตร และ 1.5 ลิตร ปัจจุบนับริษทัฯมีแหล่งผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติจ านวน 2 แหล่ง 
ดงัน้ี 

1. แหล่งน ้ าแร่ธรรมชาติท่ี ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
ซ่ึงเป็นแหล่งน ้ าพุเยน็ขนาดใหญ่ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีก าลงัการผลิตประมาณ 
120 ลา้นขวดต่อปี  

2. แหล่งน ้ าแร่ธรรมชาติท่ี ต าบลพุขาม อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวดัเพชรบูรณ์ ซ่ึงเป็นต้นก าเนิดน ้ าแร่
ธรรมชาติท่ีช่ือวา่ “ภูน ้าหยด” มีก าลงัการผลิตประมาณ 140 ลา้นขวดต่อปี  

2.1.3 การตลาดและการแข่งขันทางธุรกจิ  
1. แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 
▪ น ้าผลไมแ้ละน ้าผกัพร้อมด่ืมภายในประเทศ 

ในปี 2564 คาดการณ์แนวโนม้การบริโภคน ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกัพร้อมด่ืมภายในประเทศ มีอตัราการ 
เติบโตทรงตัวเม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากได้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019          
ท าให้ก าลงัซ้ือภายในประเทศยงัไม่ฟ้ืนตวัเท่าท่ีควร ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ระมดัระวงัการใชจ่้ายเพิ่มขึ้น ประกอบกบัใน
ปัจจุบนัผูบ้ริโภคลดอตัราการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมน ้ าตาลสูง ท าให้ผูป้ระกอบการจะตอ้งปรับเปล่ียนและ
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พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในสภาพวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงในอุตสาหกรรมน ้ า
ผลไมแ้ละน ้าผกัพร้อมด่ืมภายในประเทศ  

2.มูลค่าตลาดน ้าผลไม้และน ้าผักพร้อมด่ืมโดยรวมของประเทศไทยในปี 2561-2563* 
 

       
                   ท่ีมา: The Nielsen Company (Thailand) Limited 

* กลุ่ม Premium คือ น ้าผลไมแ้ละน ้าผกั 100% ทั้งแบบยเูอชที และ พาสเจอร์ไรส์ 
   กลุ่ม Medium คือ น ้าผลไมแ้ละน ้าผกั 40% ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 90% แบบยเูอชที  
   กลุ่ม Economy คือ น ้าผลไมแ้ละน ้าผกั 20% ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30% แบบยเูอชที  
   กลุ่ม Super Economy คือ น ้าผลไมแ้ละน ้าผกัต ่ากวา่ 10% แบบยเูอชที  

3. ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ในปี 2561-2563 
 
 
 
 

4. ในปี 2563 น ้าผลไม้และน ้าผักพร้อมด่ืม กลุ่ม Premium  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้

 
ท่ีมา: The Nielsen Company (Thailand) Limited 
 

ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท 2561 2562 2563 
น ้าผลไมแ้ละน ้าผกักลุ่ม Premium 31%  31% 27% 
น ้าผลไมแ้ละน ้าผกักลุ่ม Medium  11%  11% 5% 

หน่วย  : ล้านบาท 

11,870 11,357 

   9,707 
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ในปี  2563 ตลาดน ้ าผลไม้และน ้ าผ ักพ ร้อม ด่ืมในประเทศไทย มีมูลค่ า  9,707 ล้านบาท  ลดลง 
ร้อยละ 15 เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19) ท าให้ภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศชะลอตวั ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคในประเทศหดตวั รวมทั้งผูบ้ริโภคในปัจจุบนัลดอตัราการบริโภคสินคา้ 
เคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมน ้ าตาลสูง ประกอบกับภาครัฐบาลก าหนดมาตรการเรียกเก็บภาษีความหวานในอตัราท่ี
เพิ่มขึ้น ผูป้ระกอบการมีตน้ทุนและค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ส่งผลให้ตลาดเคร่ืองด่ืมในประเทศมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมาก
ยิง่ขึ้น เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงความเป็นผูน้ าอนัดบั 1 ในตลาดน ้ าผลไมแ้ละ
น ้ าผกัพร้อมด่ืม 100% (กลุ่ม Premium) จากการรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ จึงได้รับความไวว้างใจจากผูบ้ริโภค
อย่างต่อเน่ือง บริษทัฯยงัคงมุ่งเน้นการวิจยัและพฒันานวตักรรม เพื่อน าเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ท่ีเหมาะส าหรับ
ผูบ้ริโภคต่อไป  
 

2.1.4 น ้าแร่ธรรมชาติ  
ในปี 2563 น ้ าแร่ธรรมชาติออรามีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีร้อยละ 17 โดยตลาดน ้ าแร่มีมูลค่า 3,450 ลา้น

บาท ลดลงร้อยละ 24 สาเหตุหลกัมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19) เม่ือภาครัฐบาล
ประกาศ Lockdown  การใชชี้วิตนอกบา้นลดลง ผูบ้ริโภคเกิดความไม่สะดวกในการหาซ้ือตามห้าง ประกอบกบัใน
ปัจจุบันตลาดน ้ า ด่ืม มีการแข่งขัน ท่ี รุนแรงมากขึ้ น  รวมทั้ งความนิยมน ้ า ด่ืม ท่ี มี ส่ วนผสมของวิตามิน           
(Functional Drink) จึงคาดการณ์ไดว้า่ในปี 2564 แนวโนม้ตลาดน ้าแร่มีอตัราการเติบโตท่ีทรงตวั       

โดยในปัจุบนับริษทัฯมีแหล่งผลิตน ้าแร่ธรรมชาติออราจ านวน 2 แหล่ง คือ  
1. แหล่งน ้าแร่ธรรมชาติออรา “ภูน ้าหยด” ท่ี ต าบลพุขาม อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยมีก าลงัการ

ผลิตประมาณ 140 ลา้นขวดต่อปี   
2. แหล่งน ้ าแร่ธรรมชาติออราท่ีต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีก าลงัการผลิตประมาณ 

120 ลา้นขวดต่อปี  
2.1.5 มูลค่าตลาดน ้าแร่ธรรมชาติโดยรวมของประเทศไทย ในปี 2561-2563 

  

 
               ท่ีมา: The Nielsen Company (Thailand) Limited 

หน่วย : ล้านบาท 
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2.1.6 ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท ในปี 2563 

 
                   ท่ีมา: The Nielsen Company (Thailand) Limited 

2.1.7 กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
1. ค้นควา้ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีมีคุณประโยชน์สูง รวมทั้ งคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ               

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
2. พฒันากลยทุธ์ทางการตลาด ตราสินคา้ การส่งเสริมการขาย พนัทมิตรทางธุรกิจ 
3. กลยทุธ์กระจายสินคา้โดยการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น 
4. รักษามาตรฐานในการผลิต ทั้งดา้นคุณภาพและคุณประโยชน์ของสินคา้  
5. วางแผนจดัซ้ือวตัถุดิบในการผลิต คดัสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ และเลือกวิธีจดัเก็บวตัถุดิบให้ได้

คุณค่าทางอาหารสูงสุด 
2.1.8 ตลาดหลกัของการจ าหน่ายผลติภัณฑ์ 

ช่องทางการจัดจ าหน่ายในประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 83 ของยอดขาย แบ่งเป็น      
2 ส่วนหลกัๆ ดงัน้ี  

1. จัดจ าหน่ายผ่านผู ้แทนจ าหน่าย (Distributor) ซ่ึ งเป็นช่องทางจัด
จ าหน่ายหลกัของบริษทัฯ  

2. บริษทัฯเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายเองโดยการจดับูธร้านจ าหน่ายสินคา้ การขาย
ตรง และช่องทางการจดัจ าหน่ายพิเศษอ่ืนๆ รวมถึงการรับจา้งผลิต 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายในต่างประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 17 ของยอดขาย 
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2.1.9 ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลติ 
แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีการผลติน ้าแร่ธรรมชาติ 

 
             ฝา                                         ขวด                                          น ้าดิบ 

                     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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2.1.10 ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลติ 

แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีการผลิตน ้าผลไม้ / เคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม 
                         น ้าผลไม ้/ วตัถุดิบ 
 
                 ผสมตามสูตร 
 

        ให้ความร้อนเบ้ืองตน้ 45-50 oC 
 

        ให้ความร้อน 98-100 oC 
 

             ลดความเยน็ท่ีระดบั 25 oC 
 

                             บรรจุลงกล่อง  
   

         ติดหลอดส าหรับดูด 
 

               เก็บสต๊อค             
 

2.2 ธุรกจิผลไม้แปรรูป 
ลกัษณะของผลติภัณฑ์หลกั ซ่ึงบริษัทรับจ้างผลติ (OEM) ดังนี ้

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. ผลิตภณัฑก์ะทิบรรจุในกระป๋อง และน ้ามะพร้าวบรรจุกระป๋อง 
12. แกนสับปะรดอบแห้ง (Dehydrated Pineapple core) และมะม่วงอบแห้ง แบบน ้ าตาลน้อย (Dehydrated 

Mango)  
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2.2.1 การตลาดและการแข่งขันทางธุรกจิ (ธุรกจิผลไม้แปรรูป)  
1. แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 
▪ แนวโน้มปริมาณผลผลติและราคาวัตถุดิบ 

ในช่วงปีท่ีผา่นมา ปริมาณสับปะรดในประเทศลดลงอย่างมาก เกิดภาวะขาดแคลนสับปะรดจากสภาวะภยั
แลง้ และท าให้ราคาวตัถุดิบปรับตวัสูงขึ้น ในปี 2564 บริษทัฯคาดว่าปริมาณการผลิตสับปะรดโดยรวมจะเพิ่มขึ้น 
เลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากราคาท่ีเกษตรกรขายไดใ้นปี 2563 อยู่ในเกณฑดี์ ท าใหมี้การขยายในพื้นท่ีปลูก
เดิมและเร่ิมปลูกในพื้นท่ีใหม่ส าหรับเกษตรกรรายใหม่แต่ภาวะแลง้ยงัคงอยู่ ส่งผลให้ราคาสับปะรดท่ีเป็นวตัถุดิบ
หลกัจะปรับตวัลดลงเล็กนอ้ย ตน้ทุนการผลิตต ่าลงเล็กน้อย จากสถานการณ์ดงักล่าวจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมแปร
รูปสับปะรดและความสามารถในการแข่งขันของผูผ้ลิตในประเทศไทยเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน เช่น 
อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ซ่ึงเป็นความทา้ทายของบริษทัในการปรับราคาขายให้สูงขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนักบัคู่แข่งในอนาคต 

2.ปริมาณผลผลติสับปะรดเข้าโรงงาน ในปี 2548-2562 

 
         ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

3.ราคาสับปะรดเข้าโรงงาน ในปี 2540-2563 

  
                   ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
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2.2.2 แนวโน้มความต้องการของตลาดส่งออก และราคาขายผลติภัณฑ์ 
               ในปี 2564 คาดว่าราคาวตัถุดิบปรับตวัลดลงเล็กนอ้ย และภาวะค่าเงินบาทแขง็ค่าขึ้น เม่ือเทียบกบั

ปีท่ีผ่านมา ท าให้บริษทัฯตอ้งปรับราคาขายผลิตภณัฑใ์หสู้งขึ้น แต่อาจท าให้ยอดขายจะยงัทรงตวัเพราะตอ้งแข่งขนั
กบัผูผ้ลิตจากประเทศอ่ืน ขณะท่ีความตอ้งการของตลาดผลไมแ้ปรรูปในตลาดโลกยงัคงทรงตวั เน่ืองจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกยงัไม่ฟ้ืนตวัจากการเกิดการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019  

2.2.3 กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

1. บริหารจัดการวัตถุดิบด้วย ระบบ Contract Farming, Big Grower, Quality Grower ท าให้
บริษทัฯได้รับประโยชน์ทั้งในส่วนของปริมาณ ความต่อเน่ืองของวตัถุดิบ การควบคุมคุณภาพ และตน้ทุนของ
วตัถุดิบใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ จากความสามารถใน
การผลิตสับปะรดกระป๋องไดห้ลากหลายทั้งขนาดกระป๋องท่ีใช้บรรจุ ประเภทการตดัช้ินสับปะรด และน ้ าท่ีใช้
บรรจุ ซ่ึงท าให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดต่างๆไดค้รอบคลุมทัว่ทุกภูมิภาคซ่ึงมีความตอ้งการ
แตกต่างกนั  

3. รักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในดา้นคุณภาพสินคา้ให้กบั
ผูน้ าเขา้ และผูบ้ริโภค นอกจากน้ียงัเป็นการรักษามาตรฐานต่างๆท่ีบริษทัฯได้รับการรับรองจากหน่วยงานท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในระดบันานาชาติ รวมทั้งช่ือเสียงของบริษทัฯในดา้นการผลิตท่ีมีมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นส่ิงท่ีจะสามารถ
เยนืยนัไดถึ้งคุณภาพของผลิตภณัฑ ์และบริการของบริษทัฯไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.2.4 ลกัษณะตลาดหลกัของการจ าหน่ายผลติภัณฑ์ 
                        ในเชิงภูมิศาสตร์ ตลาดหลกัของบริษทัฯสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ภูมิภาคหลกั ดงัน้ี 

1. ทวีปอเมริกา รวมถึงประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศในแถบลาตินอเมริกา 
โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศคู่คา้ท่ีมีมูลค่าสูงสุดของบริษทัฯ ซ่ึงมีสัดส่วนมูลค่าการจ าหน่ายประมาณ
ร้อยละ 30 ในอดีตบริษทัฯเคยมีความได้เปรียบทางการคา้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากระบบภาษีทุ่มตลาด
ของกระทรวงพาณิชยข์องสหรัฐอเมริกาท่ีมีต่อบริษทัทั่วไป แต่จากการยกเลิกภาษีทุ่มตลาดดังกล่าว ท าให้การ
แข่งขนัในตลาดดงักล่าวมีความรุนแรงมากขึ้น 

2. ทวีปยุโรป และกลุ่มประเทศยโุรปตะวนัออก และสหพนัธรัฐรัสเชีย การจ าหน่ายสินคา้ของ
บริษทัฯไปยงักลุ่มประเทศดังกล่าวมีสัดส่วนท่ีประมาณร้อยละ 17 เน่ืองจากบริษทัฯไม่ไดสิ้ทธิประโยชน์ทางดา้น
ภาษี GSP และ FTA ส าหรับการส่งออกสินคา้ ซ่ึงตลาดกลุ่มน้ีเป็นตลาดหลกัส าหรับผลิตภณัฑ์น ้ าสับปะรดเขม้ขน้
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการจ าหน่ายใหก้บั Blending houses ต่างๆในกลุ่มประเทศยโุรป  

3. ทวีปเอเชีย รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในปี 2563 บริษทัฯไม่ได้สิทธิประโยชน์
ทางดา้น anti-dumping duty จึงส่งออกไปออสเตรเลียนอ้ยมาก และเนน้ตลาดญ่ีปุ่ น เกาหลีและจีนเป็นหลกั  
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4. กลุ่มประเทศในตะวนัออกกลาง ปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 เป็นตลาดท่ีมี
ศกัยภาพ เน่ืองจากมีรายไดต้่อประชากรท่ีสูงและช่ืนชอบผลไมส้ับปะรด ดงันั้นกลุ่มประเทศในตะวนัออกกลางจึง
เป็นเป้าหมายทางการตลาดท่ีบริษทัพยายามจะขยายเขา้ไป 

2.2.5 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
1. ลกัษณะของฤดูกาลหรือวัฎจักรการประกอบธุรกจิ 
โดยปกติบริษัทจะท าการผลิต 11 เดือนใน 1 ปี  และปิด 1 เดือนเพื่อท าการบ ารุงรักษา

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ โดยในรอบ11 เดือนจะแบ่งผลผลิตออกเป็นสองฤดูกาล คือในช่วงฤดูร้อน (มีนาคม ถึง 
พฤษภาคม) และในช่วงฤดูหนาว (ตุลาคม ถึง ธันวาคม) ส าหรับราคาวตัถุดิบจะมีการขึ้ นลงตามปริมาณของ
สับปะรดท่ีมีในแต่ละช่วงเวลาของการผลิต  

2. การผลติ 
บริษทัมีโรงงานส าหรับผลิตสับปะรดกระป๋อง 1 แห่งโดยมีท่ีตั้งโรงงานดงัน้ี 
โรงงาน    :      212  หมู่ 16  ต.อา่วนอ้ย  ถนนเพชรเกษม อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77000 
               โทรศพัท ์(032) 811-224-31 โทรสาร (032) 811-240 

2.2.6 วัตถุดิบและผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ( SUPPLIER ) 
วตัถุดิบท่ีส าคัญในการผลิตสับปะรดกระป๋อง ได้แก่ สับปะรดสด น ้ าตาล กระป๋องบรรจุ

สับปะรดและวสัดุหีบห่อ บริษทัจะซ้ือสับปะรดสดจากชาวไร่โดยตรง  ส่วนวตัถุดิบอ่ืนส่วนใหญ่บริษทัจะซ้ือจาก
ผูผ้ลิตในประเทศ 

1. กระป๋องบรรจุสับปะรด กระป๋องท่ีใช้บรรจุสับปะรดกระป๋องมี 5 ขนาดคือ ขนาด 8 
ออนซ์  15  ออนซ์  20 ออนซ์ 30 ออนซ์  และ108 ออนซ์ บริษทัด าเนินการจดัซ้ือจากผูผ้ลิตในประเทศทั้งหมด  

        2.  สับปะรดสด  เน่ืองจากโรงงานอยู่ในแหล่งปลูกสับปะรดแหล่ งใหญ่ (จากสถิติพื้นท่ี          
การเพาะปลูกประจวบคีรีขนัธ์เป็นแหล่งปลูกสับปะรดสดแหล่งใหญ่ท่ีมีปริมาณรวมกันถึงเกือบร้อยละ50 ของ
ผลผลิตสับปะรดสดของประเทศ)  บริษทัฯจึงมีนโยบายในการสร้างความมัน่คง ในอาชีพการท าไร่สับปะรดของ
ชาวไร่ในเขตบริเวณใกลเ้คียง เพื่อให้ชาวไร่สามารถประกอบอาชีพในระยะยาว และบริษทัฯสามารถมีวตัถุดิบป้อน
โรงงานผลิตไดเ้พียงพอสอดคลอ้งกบัแผนการผลิต บริษทัฯไดส้ร้างระบบเพื่อเป็นการสร้างฐานวตัถุดิบให้มัน่คง
และสม ่าเสมอและเป็นการดูแลชาวไร่ให้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างย ัง่ยืน โดยบริษทัจดัให้มีการท าสัญญา
แจง้จ านวนแปลงเพาะปลูก พื้นท่ีเพาะปลูก และผลผลิตล่วงหน้ารายปี และจดัส่งเจ้าหน้าท่ีของบริษทัท่ีมีความรู้ 
ความช านาญในดา้นการเพาะปลูกสับปะรด เขา้ไปให้ความรู้ ค  าแนะน า  และติดตามกิจกรรมการปลูกต่างๆ เร่ิม
ตั้งแต่การเตรียมดิน การเตรียมวสัดุปลูก การปลูก ระยะห่างของพื้นท่ีการปลูก  การจดัแถวลงตน้หน่อสับปะรด การ
ดูแลและการก าจดัวชัพืช การใหปุ้๋ ย การบงัคบัผล การเช็คดอก การใหน้ ้ า ไปจนถึงการคลุมผลและการเก็บเก่ียวอยา่ง
ใกล้ชิดและสม ่าเสมอ ตามหลักการ GAP (Good Agricultural Practice) ทั้ งน้ีเพื่อให้มั่นใจได้ว่า เกษตรกรผูป้ลูก
สับปะรด จะสามารถเพาะปลูกสับปะรดให้ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพภายใตต้น้ทุนท่ีเหมาะสม  นอกจากน้ี บริษทัฯยงั
จดัให้มีการประชุมเกษตรกรกลุ่มย่อยในแต่ละพื้นท่ีเป็นระยะ ๆ และมีการคดัเลือกเกษตรกรท่ีมีผลงานดีให้เขา้ร่วม
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ประชุมประจ าปี เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ให้บริษทัฯน าไปเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงรูปแบบ
การจดัซ้ือใหเ้ป็นธรรม และส่งเสริมใหก้ารเป็นคู่คา้ระหวา่งบริษทัฯและเกษตรกรยัง่ยืน่ต่อไป 

 3.ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลติ 
แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีการผลติสับปะรดกระป๋อง 

          สับปะรด 
                 เขา้เคร่ืองคดัขนาด 
เก็บน ้าท่ีได ้

น ้าสับประรด            ปอกเปลือกและเจาะแกน    ขดูเน้ือจากเปลือก 
จากการปอกเปลือกและเจาะแกน 

                เศษเน้ือสับปะรด 
เคร่ืองสกดั-           จิกตา     ตรวจเลือกส่วนดี 
น ้าสับปะรด   จากการจิกตา 

    ลา้งลูกสับปะรด 
 

คดัลูกสับปะรดทีพอเหมาะ 
 

เคร่ืองหัน่สับปะรด 
 
สับปะรดช้ินใหญ่  สับปะรดเตม็แว่น  สับปะรดช้ินคละ (pieces) 

     (chunks)       (slices)  และสับปะรดล่ิม (tidbits) 
 

       คดัขนาดของสับปะรดแต่ละช้ินและบรรจุกระป๋อง       ช้ินสับปะรดไม่ไดข้นาด     เคร่ืองท าสับปะรดช้ินยอ่ย 
                                                                    

      ดูดอากาศออกจากกระป๋อง    สับปะรดช้ินยอ่ย 
   และเติมน ้าสับปะรดหรือน ้าเช่ือม 

 
ปิดกระป๋อง    ใส่น ้าสับปะรดหรือน ้าเช่ือมและตม้ 

 
น่ึงฆ่าเช้ือโรค     บรรจุกระป๋อง 

 
ท าให้กระป๋องเยน็  ปิดฉลาก   ท าให้กระป๋องเยน็ 

 
บรรจุกล่อง 
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4. แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีน ้าสับปะรดและน ้าสับปะรดเข้มข้น 
 

เน้ือแล่จากเปลือก,แกน 
เศษเน้ือจากตดัแต่ง,จิก  

                                                                                 สับปะรดลูกเลก็ 
 

    เคร่ืองตีแหลก 
 

  เคร่ืองคั้นน ้าสับปะรด             กาก 
 
         ถงัเก็บน ้าสับปะรด 
 

    ขบวนการให้ความร้อน ( 60 - 62 oC ) 
 
                      เคร่ืองแยกตะกอน            กาก 
 

ถงัเก็บน ้าสับปะรด 
 
ให้ความร้อน(85-92 oC)    ถงัพกัน ้าสับปะรดก่อนผลิตconc. 

 
      ถงัเก็บ     เคร่ืองระเหยน ้า evaporation 

 
ส่งไปใชท้  าpacking media    ถงัปรับคุณภาพ blending tank 

 
เคร่ืองท าความเยน็ chiller 
 
บรรจุลง bin หรือ drum 

 
                                         เก็บสต๊อค 

          
           ส่งออก 
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5.แผนผังวิธีการผลติผักและ/หรือผลไม้รวม โดยสังเขป 
 วตัถุดิบ 

 
คดัคณุภาพ 

 
    ลา้ง 

 
ปอกเปลือกและแยกเมลด็   เปลือกและเมลด็ 
 
   ท าเป็นช้ิน    อาหารสัตว/์ทิ้ง 

 
คดัขนาดของช้ิน    ช้ินท่ีไม่ไดข้นาด 

 
บรรจุลงกระป๋อง 

 
ดูดอากาศออกและเติม 
packing media 

 
ปิดฝากระป๋อง 

 
น่ึงฆ่าเช้ือโรค 

 
ท าให้กระป๋องเยน็ 

 
  ปิดฉลาก 

 
บรรจุกล่อง 

 
   ส่งออก 

 
2.2.7 เทคโนโลยีใช้ในการผลติและแหล่งท่ีมา 

เทคโนโลยีในการผลิตสับปะรดกระป๋อง ไดก้ าเนิดขึ้นท่ีฮาวายแลว้ยา้ยฐานมาไตห้วนั ฟิลิปปินส์ 
และไทย ตามล าดบั   
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2.2.8 ความเพยีงพอของเคร่ืองจักรและบุคคลในการผลติ 
บริษัทได้ลงทุนติดตั้ งเคร่ืองจักรผลิตสับปะรดกระป๋องตั้งแต่ปี 2520 สามารถผลิตสับปะรด

กระป๋องได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า พร้อมกันน้ีบริษัทมีคลังสินค้าท่ีเก็บสินค้าได้ถึง 1.7 ล้านหีบ
มาตรฐาน ส าหรับเคร่ืองจกัรผลิตน ้ าสับปะรดเข้มข้นมีเพียงพอและสามารถผลิตสินคา้แต่ละชนิดได้ตามความ
ตอ้งการของลูกคา้เช่นกนั 

ด้านบุคคลากร  บริษทั มีพนักงานท่ีมีประสบการณ์การท างานอย่างยาวนานกับบริษทั  มีการ
พฒันาบุคคลากรทุกระดบัอย่างต่อเน่ืองให้มีความสามารถและรอบรู้ทั้งในดา้นเทคนิคและในการดา้นจดัการ และ
สามารถหมุนเวียนงานในกลุ่มบริษทั 

 ดา้นแรงงาน  เป็นแรงงานทอ้งถ่ินและจงัหวดัใกลเ้คียง ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็นปัญหาท่ี
ไม่รุนแรงเพราะไดว้างแผนการผลิตล่วงหนา้เป็นรายเดือน และแผนผลิตดงักล่าวไดถู้กปรับตามความเหมาะสมแลว้
จึงท าใหท้ราบวา่ช่วงใดตอ้งใชแ้รงงานเท่าไรล่วงหนา้  ท าใหมี้การจดัหาแรงงานไดเ้พียงพอ  

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

บริษทัมีระบบการก าจดัน ้ าเสียและได้มีการวิเคราะห์คุณภาพของน ้ าเสียตลอดเวลาตามกฎหมายและไม่มี     
ขอ้พิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

2.3 ธุรกจิค้าปลกี 
        ลกัษณะของผลติภัณฑ์ของธุรกจิค้าปลกี 

ธุรกิจคา้ปลีก มีรูปแบบการด าเนินธุรกิจเป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
1. “Squeeze Juice Bar by Tipco” (สควีซ จูซ บาร์ บาย ทิปโก)้  
แบรนด์ สควีซ จูซ บาร์ บาย ทิปโก้ 

ประเภท  สินคา้หลกั คือ สูตรน ้ าผลไมผ้สม(Smoothie) เคร่ืองด่ืมและอาหารเพื่อสุขภาพ และเป็นหน้า
ร้านการจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทัในเครือ เช่น น ้าผลไมทิ้ปโก ้สับปะรดสดพนัธ์ุทิปโกห้อม
สุวรรณ น ้าแร่ธรรมชาติออรา เป็นตน้ และการให้บริการของว่างส าหรับงานจดัเล้ียง 

จ านวนสาขา รวมทั้งหมด  28 สาขา 
สาขาของบริษทั 17 สาขา 
สาขาแฟรนไชส์ 11 สาขา 

รูปแบบการใหบ้ริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 
2. การซ้ือกลบับา้น (Take Away) 
3. การบริการจดัส่ง (Delivery)  
4. การบริการจดัเล้ียง (Catering) 
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2. “SQ Squeeze” (เอสคิว สควีซ)  
แบรนด์ เอสคิว สควีซ 

ประเภท  สินคา้หลกั คือ 100% Cold Pressed Juice น ้าผลไมค้ั้นสด และ เคร่ืองด่ืมและอาหารเพื่อสุขภาพ 
นอกจากน้ี ยงัเป็นช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ เช่น น ้ าผลไม้ทิปโก ้
สับปะรดสดพนัธ์ุทิปโกห้อมสุวรรณ น ้ าแร่ธรรมชาติออรา เป็นตน้ และครอบคลุมไปถึงการ
ให้บริการของว่างส าหรับงานจดัเล้ียง 

จ านวนสาขา สาขาของบริษทั 5 สาขา  
รูปแบบการใหบ้ริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 

2. การซ้ือกลบับา้น (Take Away) 
3. การบริการจดัส่ง (Delivery)  
4. การบริการจดัเล้ียง (Catering) 

2.3.1 การตลาดและการแข่งขันทางธุรกจิ (ธุรกจิค้าปลกี) 
1. แนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนั 
ในปี 2564 ธุรกิจร้านเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ มีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ืองโดยมีปัจจยัสนับสนุนจากการ

ปรับเปล่ียนไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคท่ีนิยมบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และ หัวเมือง
หลกัในภูมิภาคต่างๆ อย่างไรก็ตามธุรกิจเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพในปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูงมากขึ้น ร้านเคร่ืองด่ืม
ประเภทต่างๆ เกิดขึ้นมากมายจากการเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ๆ และการคิดคน้นวตักรรมท่ีสร้างประสบการณ์
ใหม่ๆ ในการบริโภคดว้ยการต่อยอดธุรกิจเคร่ืองด่ืมแบบเดิม ไปสู่เคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่ายกาย เช่น 
บ ารุงสมอง บ ารุงผิวพรรณ กระตุน้ระบบขบัถ่าย รวมทั้งเคร่ืองด่ืมท่ีผลิตจากวตัถุดิบธรรมชาติ ซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคมี
ตวัเลือกท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น  

2. กลยทุธ์ในการแข่งขนั 
1. สควีซ จูซ บาร์ บาย ทิปโก้ เน้นพฒันาเคร่ืองด่ืมในรูปแบบใหม่ๆตลอดทั้งปี รวมทั้ งเคร่ืองด่ืม

เฉพาะฤดูกาล ซ่ึงทั้งหมดจะเน้นผลิตภณัฑ์ท่ีดีต่อสุขภาพ และผลิตจากวตัถุดิบจากธรรมชาติท่ีไดรั้บการคดัสรรมา
เป็นอย่างดี รวมทั้งการตลาด ประชาสัมพนัธ์ขยายช่องทางการจดัหน่ายให้มีความหลากหลาย เช่น จดัจ าหน่ายผ่าน
ออนไลน์ และจดัส่งผลิตภณัฑผ์า่นช่องทางเดลิเวอร่ีมากขึ้น 

2. เอสคิว สควีซ เนน้สร้างจุดเด่นของผลิตภณัฑด์ว้ยกรรมวิธีการสกดัเยน็ เพื่อรักษาความสดของน ้า
ผลไมใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด นอกจากน้ีจะมีการพฒันาเมนูเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพใหม่ๆ ตลอดทั้งปี เพื่อสร้างประสบการณ์
ใหม่ๆใหก้บัผูบ้ริโภคต่อไป 

2.4 ธุรกจิสารสกดัและการเกษตร 

ลักษณ ะของผ ลิตภัณฑ์ ท่ี ด า เนิ น การโดย  บ ริษัท  ทิ ป โก้  ไบ โอ เท็ ค  จ ากัด  ซ่ึ ง เป็ นบ ริษัท ย่อ ย                  
แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
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1. ธุรกิจสารสกดั ด าเนินธุรกิจผลิตสารสกดัจากธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นวตัถุดิบ ส่วนประกอบของอาหาร 
เคร่ืองด่ืม เคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารและยา โดยโรงงานของบริษทั ทิปโก ้ไบโอเท็ค จ ากดั เป็นโรงงาน
สกดัสารจากพืชและสมุนไพรดว้ยตวัท าละลายขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทยซ่ึงมีประสิทธิภาพในการสกดัและ
ระบบความปลอดภยัในระดบัสูง โดยขอบเขตการให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ อบแห้ง บดผงและ
ผลิตเป็นสารสกัด นอกจากน้ี บริษทัฯยงัให้บริการพฒันากระบวนการสกัดร่วมกับลูกคา้ครอบคุลมตั้งแต่ระดับ
ทดลองในห้องปฏิบติัการตลอดจนผลิตจริงในระดบัอุตสาหกรรม  โดยปัจจุบนัสินคา้และบริการของบริษทั ทิปโก ้
ไบโอเทค็ จ ากดั มี 2 รูปแบบหลกั ดงัน้ี 

1. บริการรับจ้างสกัดสารสกัดจากพืชและสมุนไพรตามความต้องการของลู กค้าเพื่อใช้เป็น
ส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร เคร่ืองส าอางและยา (OEM) 

2. สกัดและจ าหน่ายสารสกัดจากพืชและสมุนไพรเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารเคร่ืองส าอางและยา (Ingredient) 

2. ธุรกิจการเกษตร ด าเนินธุรกิจวิจยัและพฒันาพนัธุ์พืชและการเพาะปลูก โดยผลิตภณัฑ์หลกัได้แก่ 
สับปะรดพนัธุ์ทิปโกห้อมสุวรรณ ท่ีมีเอกลกัษณ์ดา้นรสชาติและคุณค่าทางอาหารท่ีเกิดจากการวิจยัและพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง โดยจดัจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าทัว่ไป และร้าน Squeeze Juice Bar by Tipco  
2.4.1 การตลาดและการแข่งขันทางธุรกจิ (ธุรกจิสารสกดัและการเกษตร) 

แนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนั 
1. ธุรกิจสารสกดั  

  ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา อตัราการขยายตวัของผลิตภณัฑ์ดา้นสุขภาพ และความงามภายในประเทศมี
แนวโนม้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง นบัเป็นโอกาสส าหรับ บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค จ ากดั ท่ีจะขยายฐานลูกคา้ รวมทั้ง
สร้างการเติบโตของยอดขายจากธุรกิจดว้ยผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัให้กบัผูผ้ลิตอาหาร เคร่ืองด่ืม อาหารเสริม 
เคร่ืองส าอาง และยา ภายในประเทศ ขณะเดียวกันยงัมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร และ คู่คา้จาก
ต่างประเทศท่ีมีความตอ้งการวตัถุดิบจากสารสกดัจากพืชและสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ และมีตน้ทุนต ่ากวา่  

2. ธุรกิจการเกษตร  
 ในปัจจุบนัคนไทยบริโภคสับปะรดสดประมาณปีละ 600,000 ตนัต่อปี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสับปะรดพนัธุ์
ปัตตาเวีย (สับปะรดศรีราชา) ส าหรับสับปะรดพนัธุ์ทิปโกห้อมสุวรรณ มีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างจากสับปะรดทัว่ไป  
ในดา้นความหอม หวานอมเปร้ียว เน้ือแน่นนุ่ม ไม่กดัลิ้น มีวิตามินสูงกว่าสับปะรดทัว่ไป เป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น
ในทอ้งตลาด และไม่ไดต้ดัแต่งพนัธุกรรม ท าให้เป็นท่ีช่ืนชอบของผูบ้ริโภค แมร้าคาจะค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกับ
คู่แข่งในตลาด เน่ืองจากสับปะรดหอมสุวรรณได้รับการดูแลอย่างดีเพื่อให้ผลผลิตท่ีไดมี้คุณภาพดีกว่าสับปะรด
ทัว่ๆไป ลกัษณะเปลือกท่ีบางท าใหต้อ้งเก็บเก่ียวและคดับรรจุอยา่งพิถีพิถนั เพื่อมิใหช้ ้าเสียหาย สับปะรดพนัธุ์ทิปโก้
หอมสุวรรณ มีลกัษณะพิเศษ คือ ปอกง่าย ไม่ตอ้งควัน่ตา ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือเป็นผลสดและกลบัไปปอกเอง
ท่ีบา้นได ้และในปัจจุบนัทางบริษทัฯ ไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากสับปะรดพนัธุ์ทิปโกห้อมสุวรรณ ไดแ้ก่ 
สับปะรดหอมสุวรรณกวนน ้ าผ้ึง แครกเกอร์สับปะรดหอมสุวรรณกวนน ้ าผ้ึง ชีสเชคสับปะรดหอมสุวรรณกวน
น ้าผ้ึงและท๊อฟฟ่ีสับปะรดหอมสุวรรณกวนน ้าผ้ึง เป็นตน้ 
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2.4.2 กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
1. ธุรกิจสารสกดัจะให้ความส าคญักับการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ นอกจากน้ีธุรกิจสารสกดัจะมุ่งเนน้พฒันาสารสกดัท่ีมีมูลค่าสูง (High Value Ingredient) เพื่อ
ใชเ้ป็นส่วนประกอบในผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทัฯ  

2. ธุรกิจการเกษตรจะให้ความส าคญักบัท าการพฒันารูปแบบการแปรรูปผลิตภณัฑ์ รักษา และควบคุม
คุณภาพของสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณ รวมทั้ งควบคุมต้นทุนการผลิต และขยายช่องทางการจัด
จ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีจะเพิ่มขึ้นในอนาคต 

 
3.การบริหารความเส่ียง 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) ไดด้ าเนินการบริหารความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) 

อย่างต่อเน่ืองครอบคลุมทุกกิจการในกลุ่มธุรกิจเพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกนั และเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการขยาย

ธุรกิจ สร้างการเจริญเติบโตของบริษทัในเครือธุรกิจ   

การด าเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้ งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร           

ซ่ึงก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งท่ีเป็นความเส่ียงและโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อองคก์ร ดงันั้นการบริหารจดัการ

ความเส่ียงจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีจะช่วยป้องกนั รักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายได ้ นอกจากน้ีการบริหารจดัการความเส่ียงยงัเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good 

Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการด าเนินงานดว้ยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ส่งผลท่ีดีต่อ

ภาพลกัษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่องคก์ร  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร (Corporate Risk Management Committee) ซ่ึงประกอบไปดว้ย  

1. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร     

2. ผูอ้  านวยการสายบริหารเงิน  

3. ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและควบคุมภายในองคก์ร  

4. ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

5. ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

จะท าหน้าท่ีประเมินความเส่ียงท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจน    

หามาตรการเพื่อบริหาร และลดความเส่ียงดงักล่าวให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม หรือยอมรับได ้เพื่อใหก้ารด าเนินงาน

ขององคก์รส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ ทั้งน้ีอาจมอบหมายใหอ้นุกรรมการบริหารความเส่ียงท าหนา้ท่ีวางแผน

ด าเนินการยอ่ย โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์รดูแล ติดตามเป็นระยะๆ และรายงานผลการด าเนินงาน

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทุกๆ ไตรมาส 
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ในปี 2563 ท่ีผา่น คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดว้ิเคราะห์และประเมินความเส่ียงองคก์รภายใตก้รอบทั้ง 5 ดา้น 

ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์หรือการปฎิบติั

ตามแผนกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงอาจเกิดจากปัจจยัภายในหรือภายนอกไม่เหมาะสม เช่น 

โครงสร้างองคก์ร สภาวะการณ์การแข่งขนั ทรัพยากร และ สภาพแวดลอ้มต่างๆ ลว้นส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย

องคก์ร ดงัน้ี 

1.1. ธุรกิจชะลอตวั จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

1.2. การเติบโตของธุรกิจหลกัในปัจจุบนัไม่เป็นไปตามแผน 

1.3. ความไม่พร้อมขององคก์รกบัการเปลี่ยนแปลงในกลยทุธ์ใหม่ๆ  

2. ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk : O)  เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฎิบติังานในแต่ละขั้นยงัไม่

เหมาะสม ไม่สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในโลกยคุปัจจุบนั จึงตอ้งบริหารจดัการเพื่อลดความเส่ียง  ไดแ้ก่  

2.1. การตลาดน ้ าผลไม้ไม่เติบโตตามแผน โดยถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดจากตลาดนอกระบบ และมีเคร่ืองด่ืม

ประเภทอ่ืนเขา้มาทดแทน 

2.2. ความพร้อมผูสื้บทอดในต าแหน่งงานท่ีส าคญัๆ ใชร้ะยะเวลานาน การพฒันาบุคคลากรทดแทนไดช้า้กว่าท่ี

ตอ้งการ  

3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk : F)   เป็นความเส่ียงเก่ียวกบัการบริหารทางการเงิน ในปีท่ีผ่านมาเกิด

จากสาเหตุใหญ่ ๆ คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หลายประเทศต้องใช้มาตรการ    

ล็อกดาวน์คร้ังใหญ่ (Great Lockdown) เพื่อจ ากัดการแพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผูค้นและ    

ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยหยุดชะงกัพร้อมกนั (global simultaneous 

shocks) รายได้และก าลงัซ้ือผูบ้ริโภคลดลงอย่างรุนแรง สร้างความเสียหายให้กบัองค์กร ท าให้ผลก าไรของ

ธุรกิจไม่ไดต้ามเป้าหมาย ซ่ึงมีผลต่อสภาพคล่องบริษทัลดลงเช่นกนั 

4. ความเส่ียงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)  เป็นความเส่ียงเก่ียวกบัการตอ้งปฎิบัติตาม

กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล           

พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act) ซ่ึงมีผลกระทบต่อองค์กร จ าเป็นตอ้งมี “มาตรฐาน” ในการจดัการ

ขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบไปถึงการรักษาความลบั 

(Confidentiality) ความถูกตอ้งสมบูรณ์ (Integrity) และความพร้อมใช้งาน (Availability) ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่ีก่อใหเ้กิดแนวโนม้ใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบหรือความเสียหายในระดบับุคคลหรือองคก์รได ้

5. ความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System Risk : I)  เป็นความเส่ียงจากระบบท่ีใช้อยู่

ในองคก์ร ดา้นการจดัการและวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ หรือ ERP (Enterprise Resource Planning) บางส่วน
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งานลา้สมยั ไม่รองรับกบัธุรกิจใหม่ๆในอนาคต จ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลง แต่การเปลี่ยนระบบ ERP ใหม่ใช้

เงินลงทุนค่อนขา้งสูง และใชเ้วลาในการด าเนินการพอสมควร การตดัสินใจเปล่ียนแปลงจึงตอ้งมีการวางแผน

เป็นระบบใหเ้หมาะสม เพื่อลดความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น  

 
4.ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

สินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
ณ 31 ธนัวาคม 2563 
 

รายการ สนญ อยุธยา เพชรบูรณ์ เชยีงใหม่

1.ทีด่นิ 22.15     *** 127.64    41.29        16.92        84.50        ***ตดิจ านอง

2.คา่พัฒนาทีด่นิ 34.37     0.49        1.26          0.05          0.41          

3.อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 0.22       *** 120.75    251.30      259.88      37.42        ***ตดิจ านอง

4.เครือ่งใชส้ านักงาน 2.97       0.44        1.47          1.39          0.51          

5.ยานพาหนะ 5.37       1.25        -            -            -            

6.เครือ่งจักรและสว่นประกอบ -         *** 131.02    594.19      131.44      67.69        ***ตดิจ านอง

7.เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ 8.54       25.97      23.71        9.37          3.33          

8.ทรัพยส์นิไมม่ตีวัตน 29.76     0.32        0.34          0.01          -            

9.งานระหวา่งกอ่สรา้ง 0.73       95.40      0.56          0.01          0.98          

10.ส ารองทรัพยส์นิเสือ่มสภาพ -         -20.69 -173.84 0.00 -0.06

11.อืน่ๆ 0.79       -         -            -            -            

รวม 104.90   482.59    740.28      419.07      194.78      

1,941.63   

ประจวบ

 
 
หมายเหตุ  1. อาคารส านักงานท่ีส านักงานใหญ่เป็นการเช่าพ้ืนท่ี ชั้น 27-28 ของบริษทั ทิปโก้ทาวเวอร์ จ ากัด โดยมีค่าเช่าและ

ค่าบริการรวม 12.91 ลา้นบาท ต่อปี 

 
เคร่ืองหมายการค้าท่ีส าคัญ 
รูปแบบเคร่ืองหมายการค้า ช่ือเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ เลขทะเบียน/

ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียน 

ระยะเวลา
คุ้มครอง 

  

 

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

ค . 2 8 1 0 0 9  / 
ประเทศไทย 

10 ปี 
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บมจ.ทิปโกฟู้ดส์ • เคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม้ น ้ าผัก น ้ าผกัผสมน ้ าผลไม้รวม น ้ า
ผลไม้รวม เค ร่ืองด่ืมธัญญาหาร น ้ านมถั่วเหลือง 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.ทิปโกฟู้ดส์ บริการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม บ . 6 1 0 7 0  / 
ประเทศไทย 
 

10ปี 

 

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

 
นโยบายการลงทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563  บริษทัมีเงินลงทุนตามราคาทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในธุรกิจต่าง ๆ คือ  ธุรกิจ
ผลไมแ้ปรรูป มูลค่ารวม 700 ลา้นบาท ธุรกิจคอนซูมเมอร์  มูลค่ารวม 729.05 ลา้นบาท ธุรกิจคา้ปลีก มูลค่ารวม 
175.50  ลา้นบาท ธุรกิจสารสกดัและการเกษตร จ านวน  160.79 ลา้นบาท  และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายยางมะตอย  
644.93 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 34 ของสินทรัพยร์วม 

เงินลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายยางมะตอย บริษัทมีวตัถุประสงคใ์นการถือเป็นเงินลงทุนระยะยาว โดยท่ีอาจมี
การขายในช่วงสั้ นบ้างเม่ือได้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน อย่างไรก็ตามบริษทัมีนโยบายการถือเงินลงทุน
ดงักล่าว ในอตัราร้อยละ 20-25 

5.ข้อพพิาททางกฎหมาย 

           - ไม่มี – 
 

6.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
    6.1ข้อมูลท่ัวไป 

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

           ประกอบธุรกิจหลกั ประเภทผลิตและจ าหน่ายน ้าแร่พร้อมด่ืม 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 

http://www.tipco.net/
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           โทรศพัท ์ 0-2273-6200        โทรสาร 0-2271-4304, 0-2271-1600 
สถานท่ีตั้งส านกังานโรงงาน  เลขท่ี  205/1 หมู่ 2 ต าบลโป่งแยง  อ าเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่ 50180 
สถานท่ีตั้งส านกังานโรงงาน  เลขท่ี  999 หมู่ 7 ต าบลพุขาม  อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ 67180 
6.1.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากดั  (มหาชน)   
ประกอบธุรกิจ ประเภทผลิตยางมะตอยและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นอยู ่               
ร้อยละ 23.43 มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 1,578.36 ลา้นบาท 
สถานท่ีตั้ งส านักงานใหญ่   เลขท่ี  118/1 อาคารทิปโก้  ถนนพระราม  6 แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400 
บริษัท ทิปโก้  ไพน์แอปเป้ิล จ ากดั 
ประกอบธุรกิจ ประเภทผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง  น ้ าสับปะรดและผลไม้รวม ปัจจุบันบริษทัฯ      
ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 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 ทิปโก้  เอฟแอนด์บี จ ากัด 
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 
บริษัท ทิปโก้  ไบโอเท็ค จ ากัด 
ประกอบธุรกิจ ผลิตสารสกัดจากสมุนไพรและการเกษตรปัจจุบันบ ริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 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 ทิปโก้  รีเทล  จ ากดั 
ประกอบ ธุรกิจ  กิ จการค้าป ลีก ปั จจุบันบ ริษัทฯ  ถือหุ้ น ในอัตราร้อยละ  87.25และถือหุ้ นผ่ าน                     
บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ากดั ในอตัราร้อยละ 12.25  มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 200 ลา้นบาท 
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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 
        ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 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                                                   

                                          บ ริษัท  ส านั ก งาน  อี ว าย  จ ากัด   : เลข ท่ี  193/136-137 ชั้ น 33  อาค าร เลค รัชด า                 
ถนนรัชดาภิเษก 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 

บริษทัมีทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท เรียกช าระแลว้ 482.58 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 482.58 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้เปล่ียนจากหุน้ละ 10 บาทเป็นหุน้ละ 1 บาทเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2546) 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
รายช่ือกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมท้ังจ านวนหุ้นท่ีถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 

มีรายละเอยีดดังนี ้ 
 
ล าดบัท่ี รายช่ือผูถื้อหุน้ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มทรัพยส์าคร 185,549,894 38.45 
2 กลุ่มเทียมทนั 35,131,865 7.28 
3 กลุ่มเศรษฐิน 22,299,846 4.62 
4 นายอภิรุม ปัญญาพล 18,328,700 3.80 
5 กลุ่มธูปจินดา 16,943,074 3.51 
6 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 11,286,322 2.34 
7 นายทวีฉตัร จุฬากูร 9,526,700 1.97 
8 นายอนุรัตน์ มาธนะสารวุฒิ 5,550,000 1.15 
9 นายนิติ วณิชยจิ์รัฐติกาล 4,630,400 0.96 
10 นายสมเกียรติ  ลิมทรง 3,385,135 0.70 

 รวมผูถื้อหุ้น 10 อนัดบัแรก 312,631,936 64.78 

11 ผูถื้อหุน้อ่ืน 169,947,704 35.22 

 รวม 482,579,640 100.00 

บริษทัฯ ไม่มีการถือหุ้นไขวก้นัในกลุ่มของบริษทัและไม่มีการถือหุน้แบบปิรามิดในกลุ่มของบริษทั 
 
 
 
 
 



 

37 
 

         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2563  

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  
ล าดับที ่ กรรมการ ต าแหน่ง ณ 31 ธนัวาคม 2562 ณ 31 ธนัวาคม 2563 

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ) 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ทางอ้อม
(ร้อยละ) 

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ) 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ทางอ้อม
(ร้อยละ) 

1 นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร ประธานกรรมการ 8.59 8.59 8.59 8.59 
2 นางอนุรัตน์  เทียมทนั กรรมการ 7.16 7.16 7.16 7.16 
3 นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการ 11.40 11.40 11.40 11.40 
4 นายกฤษฎ์ิ  เศรษฐิน กรรมการ 0.41 0.41 0.41 0.41 
5 นายสุรเชษฐ์  ทรัพยส์าคร กรรมการ - - - - 
6 นายวิรัช  ไพรัชพิบูลย ์ กรรมการอิสระ - - - - 
7 นายชลิต  ลิมปนะเวช กรรมการอิสระ - - - - 
8 นายไพศาล  พงษป์ระยรู กรรมการอิสระ - - - - 
9 นางอจัฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ - - - - 
10 พลอากาศเอกพงศธร  บวัทรัพย ์ กรรมการอิสระ - - - - 
11 นายยงสิทธ์ิ  โรจน์ศรีกุล * ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - - - - 

* ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2564 
 

รายงานการถือหุ้นของผู้บริหาร 
ล าดับที่ กรรมการ ต าแหน่ง ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563 

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ) 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น

ทางอ้อม
(ร้อยละ) 

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ทางอ้อม
(ร้อยละ) 

1 นายลือชา พิศิษฐการ ผูอ้  านวยการสายงานบริหารการเงิน - - - - 
2 นางภรอนงค ์ อยูช่า ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและควบคุมภายใน - - - - 
3 นางศรัณยา บริสุทธ์ิสวสัด์ิ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน - - - - 
4 นายพงศธ์ร  กาญจนอคัรเดช ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนองคก์ร - - - - 

 
7.3 การออกทรัพย์อ่ืน 
           - ไม่มี - 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
        บริษทัและบริษทัย่อย จะจ่ายเงินปันผล เม่ือมีก าไรสะสมเป็นผลบวก  อตัราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผล
ประกอบการของบริษทัและโครงการลงทุนในอนาคตโดยก าหนดว่าไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 ของก าไรสุทธิของเฉพาะ
กิจการ 

ปี 2563 2562 2561 2560 2559 
อตัราก าไรสุทธิ/หุน้ 0.66 0.25 0.72 0.98 0.79 
อตัราเงินปันผล/หุน้ 0.94 0.34 0.25 0.75 0.39 
อตัราการจ่ายเงินปัน
ผลต่อก าไรสุทธิ(%) 

142% 134% 35% 77% 49% 

 

8.โครงการการจัดการ 
                                                   โครงสร้างองค์กร 

 
 
 
 

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

                     3.คณะกรรมการบรรษทัภิบาล ( 11 ) 
                                                              4.คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ( 5 ) 

 
 
 
 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 

1.  นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร           ประธานกรรมการ  
     2.  นางอนุรัตน์ เทียมทนั                        กรรมการ  
     3.  นายกฤษฎ์ิ เศรษฐิน   กรรมการ  
     4.  นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร               กรรมการ 
     5.  นายสุรเชษฐ ์ทรัพยส์าคร       กรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั (11) 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะผูบ้ริหาร 

คณะอนุกรรมการ ( 4) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
กรรมการผูจ้ดัการ 

ธุรกิจผลไมแ้ปรรูป
รูปปรรูป 

ธุรกิจคา้ปลีก ธุรกิจเคร่ืองด่ืม
คอนซูมเมอร์ 

ธุรกิจสารสกดัและการเกษตร 
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     6.  นายวิรัช ไพรัชพิบูลย ์  กรรมการอิสระ 
     7.  นายชลิต ลิมปนะเวช                        กรรมการอิสระ 
     8.  นางอจัฉรา ปรีชา                       กรรมการอิสระ 
     9.  นายไพศาล  พงษป์ระยรู                  กรรมการอิสระ 
   10.  พลอากาศเอกพงศธร  บวัทรัพย ์        กรรมการอิสระ  
   11.  นายยงสิทธ์ิ  โรจนศรีกุล   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2564) 
   12.  นางสาวกุลกาน  จีนป่ัน  เลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย ์   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. นายไพศาล  พงษป์ระยรู  กรรมการ  
3. นางอจัฉรา ปรีชา    กรรมการ 
4. นางสาวกุลกาน จีนป่ัน  เลขานุการ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. นายไพศาล  พงษป์ระยรู  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายสุรเชษฐ์ ทรัพยส์าคร  กรรมการ 
3. นางอจัฉรา ปรีชา                    กรรมการ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
คณะกรรมการบริษทัฯทั้งคณะท าหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
1.   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร     ประธานกรรมการ 
2. ผูอ้  านวยการสายงานบริหารการเงิน   กรรมการ 
3. ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล   กรรมการ 
4. ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
5. ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและควบคุมภายในส่วนกลาง  กรรมการและเลขานุการ 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จ านวนคร้ังการ
ประชุม 

จ านวนคร้ังเข้าร่วมการ
ประชุม 

นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร ประธานกรรมการ 7 7 
พล.อ.อ.พงศธร  บวัทรัพย ์ รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 7 7 
นางอนุรัตน์  เทียมทนั กรรมการ 7 7 
นายสุรเชษฐ์  ทรัพยส์าคร กรรมการ 7 7 

ก ร ร ม ก าร ส ร ร ห าแ ล ะ ก า ห น ด
ค่าตอบแทน 

2 2 

นายกฤษฎ์ิ  เศรษฐิน  กรรมการ 7 7 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการ 7 7 
นายวิรัช  ไพรัชพิบูลย ์ กรรมการอิสระ 7 7 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4 4 
นายไพศาล  พงษป์ระยรู กรรมการอิสระ 7 7 

กรรมการตรวจสอบ 4 4 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

2 2 

นางอจัฉรา  ปรีชา กรรมการอสิระ 7 7 
กรรมการตรวจสอบ 4 4 
ก ร ร ม ก าร ส ร ร ห าแ ล ะ ก า ห น ด
ค่าตอบแทน 

2 2 

นายชลิต  ลิมปนะเวช กรรมการอิสระ 7 7 
นายยงสิทธ์ิ  โรจน์ศรีกุล*** ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - - 
***1. เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2564 แต่งตั้งคุณยงสิทธ์ิ โรจน์ศรีกุล ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารแทนนายลือชา พิศิษฐการ 

รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ 
       2. เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2564 แต่งตั้งนายลือชา พิศิษฐการ ด ารงต าแหน่งรักษาการกรรมการผูจ้ดัการแทนนายเอกพล พงศส์ถาพร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

8.2 ผู้บริหาร-กลุ่มธุรกจิอาหาร ทิปโก้  
1. นายยงสิทธ์ิ  โรจน์ศรีกุล  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2564) 
2. นายลือชา   พิศิษฐการ            ผูอ้  านวยการสายงานบริหารการเงิน  

8.3 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้งให้ นางสาวกุลกาน  จีนป่ัน ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 
เมษายน 2560 โดยบริษทัไดแ้ต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ท าหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั โดย
ก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบติั ตลอดจนหนา้ท่ีความรับผิดชอบดงัน้ี 
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คุณวุฒิและคุณสมบติั 
- ปริญญาตรี (ดา้นบญัชีหรือกฎหมาย) 
- มีความรู้เร่ืองหลกักฎหมายตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ และกลต. 
- มีมนุษยสัมพนัธ์และความสามารถส่ือสารดี 
- มีประสบการณ์ท างานต าแหน่งน้ีมาก่อน 
- มีความรู้เร่ืองบรรษทัภิบาล 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
- ด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และการประชุมผูถื้อหุน้ 

- จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและเก็บรักษา 
- ดูแลเปิดเผยขอ้มูลและการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 

- ให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้กบัคณะกรรมการในประเด็นดา้นกฎหมาย ระเบียบปฏิบติั
และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 

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

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบั

เหมาะสมตามอุตสาหกรรม ผลตอบแทนอยู่ในระดับค่าเฉล่ียกลางของตลาดและได้ขออนุมัติจากผูถื้อหุ้นแล้ว 
กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มท่ีเหมาะสมตามปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น 
กรรมการผูจ้ดัการและพนกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบติังานของแต่ละคน ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความ
ชดัเจนในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง ผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณานโยบายและหลกัการ
ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดับสูงแลว้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2549 ในวนัท่ี 28 
เมษายน 2549   
 

ในปี 2563บริษทัฯจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารดงัตอ่ไปน้ี อน่ึงกรรมการแต่ละท่าน
ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัยอ่ย 
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8.4.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงนิ (ต่อปี) 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ประกอบดว้ยเบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมกา
รบริษัทฯ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกา
รสรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

รวม 

นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร ป ร ะ ธ า น
กรรมการ 

1,200,000   1,200,000 

พล.อ.อ.พงศธร  บวัทรัพย ์ ร อ ง ป ร ะ ธ า น
ก ร ร ม ก า ร /
กรรมการอิสระ 

546,667   546,667 

นางอนุรัตน์ เทียมทนั กรรมการ 960,000   960,000 
นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร** กรรมการ 288,000   288,000 
นายสมจิตต ์เศรษฐิน** กรรมการ 413,333   413,333 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการ 960,000   960,000 
นายกฤษฐ์ิ เศรษฐิน กรรมการ 546,667   546,667 
นายสุรเชษฐ์  ทรัพยส์าคร  - กรรมการ 

- กรรมการสรร
ห าและก าหนด
ค่าตอบแทน 
 

960,000 
 
 

 40,000 1,000,000 

นายวิรัช ไพรัชพบิูลย ์ -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
กรรมการสรรหา
แ ล ะ ก า ห น ด
ค่าตอบแทน 
-ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ 

960,000 200,000 60,000 1,220,000 
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นางอจัฉรา  ปรีชา -กรรมการอิสระ 
-กรรมการสรรหา
แ ล ะ ก า ห น ด
ค่าตอบแทน 
-ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ 

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

นายเอกพล พงศส์ถาพร*** กรรมการผูจ้ดัการ 960,000   960,000 
**  ไดรั้บค่าตอบแทนจากผลการด าเนินงานของปี 2562  
*** ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร   
ในปี 2563 บริษทัได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผูบ้ริหารจ านวน 2 ราย รวม

ทั้งส้ิน  19,326,789.67 บาท 
8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 

ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ   
                          -ไม่มี- 

ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 
บริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหาร โดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 5  ของ

เงินเดือน โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินสบทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผู ้บริหาร 2 ราย รวมทั้ งส้ิน  
713,461.50 บาท  กรรมการบริหารและผูบ้ริหารรวม 1 ราย มีรถยนตป์ระจ า และผูบ้ริหาร 1 ราย ไดรั้บเงินช่วยเหลือ
ค่ารถยนตแ์ละค่าพาหนะเดินทางรวมกนัเท่ากบั 734,400.00 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

8.4.3 นโยบายและวิธีการก าหนดค่าตอบแทน  
    บริษทัฯก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผู ้บริหารระดับสูง ซ่ึงรวมถึงเงินเดือน สวสัดิการ
และผลประโยชน์อ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามค่าของงานในแตล่ะต าแหน่ง 

2.  ค่าตอบแทนตอ้งค านึงถึง 
2.1  ความสามารถในการจ่าย  (Ability to Pay) ของบริษทัฯ 

        2.2  ความสามารถในการแข่งขนัไดใ้นตลาดแรงงาน (Competitiveness)       
2.3 เป็นการจ่ายตามความสามารถและตามผลการท างาน (Pay for Performance)ของพนกังาน 

3.  คณะกรรมการบริษัทฯ  เป็นผูอ้นุมัติงบประมาณเก่ียวกับค่าตอบแทนการท างานในแต่ละปี         
โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงินของบริษทัฯผลการด าเนินงานและประมาณการทางธุรกิจของบริษทัฯ 
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8.4.4 หลกัการ 
 1. คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู ้พิ จารณาผลตอบแทนกรรมการผู ้จัดการและผู ้บ ริหารระดับสูง                    
(Executive) โดยผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้น
นโยบาย 

2. กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูพ้ิจารณาผลตอบแทนของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามผลงานของพนกังาน ตามล าดบั
ชั้น ภายในกรอบงบประมาณท่ีคณะกรรมการอนุมติั 

3. การประเมินผลงานให้เป็นไปโดยระบบการประเมินผลท่ีมีเป้าหมายชดัเจนและเป็นรูปธรรม  เพื่อให้
สามารถน ามาพิจารณาผลตอบแทนการท างานและการปรับค่าจา้ง  เงินเดือน สวสัดิการ และผลประโยชน์อ่ืนๆ 
ส าหรับพนกังานทุกคนดว้ยความเป็นธรรม 
              โครงสร้างดงักล่าวคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพจิารณาแลว้รวมทั้งคณะกรรมการบริษทั
ฯมีความเห็นว่าความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและผูบ้ริหารน าพาองค์กรให้
ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับกลุ่มอุตสาหกรรม  Food and 
Beverage และกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีรายไดใ้กลเ้คียงกนั 

8.4.5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ   
ก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ  แบ่งเป็น 
• ค่าตอบแทนการท างานโดยใหจ่้ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้แก่คณะกรรมการบริษทัฯ 
• ค่าตอบแทนจากผลการด าเนินงาน  หากบริษัทฯ มีก าไรสุทธิให้ จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการ                

ทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมท่ีคณะกรรมการไดรั้บทั้งปี  

โดยการพิจารณาค่าตอบแทนน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทัฯ  บริษทัฯไม่มีการให้ผลประโยชน์อ่ืน ๆ 
แก่กรรมการ ส าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯและคณะกรรมการชุดย่อย  น าเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้เป็นผูอ้นุมติัเป็นประจ าทุกปี  

จากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2563 มีมติอนุมติัค่าตอบแทนการท างานในอตัรา
เดิมเท่ากบัปี 2562 และคณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจากผลการด าเนินงานใหก้รรมการทั้งคณะอีก
ไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนรวมท่ีคณะกรรมการไดรั้บทั้งปี   
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ต าแหน่ง ค่าตอบแทนการท างาน ค่าตอบแทนจากผลการ
ด าเนินงาน 

ผลประโยชน์อืน่ๆ 

ประธานกรรมการบริษทัฯ 50,000 บาท/เดือน 600,000 บาท/ปี - 

กรรมการบริษทัฯ 40,000 บาท/เดือน 480,000บาท/ปี - 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 70,000 บาท ปีละ 4 คร้ัง - - 

กรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท ปีละ 4 คร้ัง - - 

ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

60,000 บาท/ปี - - 

กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

40,000 บาท/ปี - - 

 
8.5 บุคลากร    
8.5.1 นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะจ่ายค่าจา้งเงินเดือนให้เหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของพนักงาน โดยให้
สอดคลอ้งกบัความสามารถในการจ่ายของบริษทัฯ และสภาวะตลาดแรงงาน  

การบริหารค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่าย
ค่าตอบแทนในระยะสั้นพิจารณาจากความสามารถในการท าก าไรในแต่ละปี  โดยใช้ตวัช้ีวดัการปฎิบติังาน(KPI) 
เป็นผลประเมินตามค่าของงาน ส่วนในระยะยาวมีนโยบายในการดูแลพนกังานในระยะยาวมาอย่างต่อเน่ือง โดยได้
จดัให้มีเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พนกังานท่ีเป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอัตราร้อยละ5-15
ของค่าจา้งพนกังาน และบริษทัจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ5 ของค่าจา้งพนกังานตามอายุ
งานของพนกังาน  

การบริหารสวสัดิการ มีการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัในการบริหารสวสัดิการพนักงานท่ีชดัเจนและ
เปิดเผยไวใ้นขอ้บงัคบัการบริหาร งานบุคคล และระเบียบและแนวปฏิบติัการบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ โดย
มุ่งเนน้การจดัสวสัดิการต่างๆ ให้แก่พนกังานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม มีการทบทวนการจดัสวสัดิการ
ต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้สอดคลอ้งกบับริบทต่างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมในทุกดา้นตั้งแต่สวสัดิการ
เก่ียวกบัการปฏิบติังาน เช่น เบ้ียเล้ียง ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ท่ีพกั เคร่ืองแบบพนกังาน บริษทัฯยงัให้ความส าคญั
เร่ืองสุขภาพของพนกังาน โดยจดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีซ่ึงใชง้บประมาณ 1,073,939 บาท และในปีท่ีผ่าน
มา บริษทัฯไดจ่้ายค่ารักษาพยาบาล(ประกนัสุขภาพ) รวมถึงใหพ้นกังานฉีดวคัซีนป้องกนัเช้ือไวรัสไขห้วดัใหญ่ เป็น
จ านวนเงิน 2,166,012 บาท และ สวสัดิการเพื่อความเป็นอยู่หรือการช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ  เช่น กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ การประกนัอุบติัเหตุ เงินยมื เงินทดแทน  
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การดูแลพนกังานระยะยาว บริษทัฯจดัให้มีเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พนักงานท่ีเป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็นราย
เดือนเข้ากองทุน พนักงานสามารถเลือกอัตราเงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ในอัตรา 5%    7% 10% 12%        
และ 15% และยงัสามารถเลือกแผนการลงทุนได ้4 แผน โดยบริษทัสมทบในอตัรา 5%   

บริษัทมีพนักงานทั้ งหมด  ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 จ านวน 155 คน โดยในปี  2563 บริษัทได้จ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ านวนทั้งส้ิน 102 ลา้นบาท  ซ่ึงผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน  ค่าล่วงเวลา         เงิน
ช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสังคม เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้ นอกจากน้ี
บริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทัรวม 373  ลา้นบาท 

ปี 2563 
(ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2563) 

บมจ.ทิปโกฟู้ดส์ 
บจ.ทิปโก ้              
เอฟแอนด ์บี 

บจ.ทิปโก ้       รี
เทล 

บจ.ทิปโก ้              
ไบโอเท็ค 

บจ.ทิปโก ้
ไพน์แอปเป้ิล 

พนกังานปฏิบติัการ 136 369 65 232 702 

พนกังานบริหาร 19 29  6 14 

รวม (คน) 155 398 65 238 716 

พนกังานในส านกังานใหญ่  59 86 8 7 22 

พนกังานนอกส านกังานใหญ่  96 312 57 231 694 

รวม (คน) 155 398 65 238 716 

ค่าตอบแทนพนักงาน  
(ล้านบาท) 

102 180 16 50 127 

8.5.2 การเปลีย่นแปลงจ านวนพนักงานในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
บริษทั  ทิปโกฟู้ดส์  จ ากดั (มหาชน)  มีจ านวนพนกังานรวมทั้งส้ิน ดงัน้ี 

• ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวนพนกังานทั้งส้ิน จ านวน 199 คน 
• ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวนพนกังานทั้งส้ิน จ านวน 190 คน 
• ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวนพนกังานทั้งส้ิน จ านวน 155 คน 

8.5.3 ข้อพพิาทแรงงานท่ีส าคัญในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
บริษทัฯไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ไม่มีการประทว้งหรือนดัหยดุงานแต่     ประการใด 

8.5.4 การจัดตั้งสหภาพแรงงาน 

บริษัทฯไม่ มีการจัดตั้ งสหภาพแรงงาน พนักงานสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียน  ร้องทุกข์  ได้ตามขั้ นตอน                
(โปรดดูหวัขอ้ช่องทางการแจง้เบาะแส ร้องเรียน) 
8.5.5 สถิติการเกดิอุบัติเหตุ ในปี 2563 

• เกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน  -ไม่มี 
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8.5.6 นโยบายการพฒันาบคุลากร 
เพื่อให้พนักงานไดพ้ฒันาความสามารถอย่างเพียงพอและต่อเน่ืองท่ีจะปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย ตลอดจน

พร้อมเติบโตกา้วหนา้ในสายอาชีพเพื่อรองรับงานใหม่ท่ีจะเพิ่มขึ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล บริษทั
ฯจึงไดก้ าหนดใหมี้การบริหารการพฒันาทรัพยากรบุคคล อยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ 

1. หลกัเกณฑ ์
1. ทุกต าแหน่งงานจะตอ้งมีการก าหนดหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ (JOB DESCRIPTION) และคุณสมบติั 

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

2. ท าการประเมินสมรรถนะของพนักงานท่ีจ าเป็นในแต่ละต าแหน่งงาน (COMPETENCY ANALYSIS) 
ส าหรับต าแหน่งงาน ตั้งแต่ระดบั OM5/O5  ขึ้นไป ซ่ึงรวมถึง ความรู้ ทกัษะ และความช านาญในดา้นต่างๆ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาพนักงานรายบุคคล (IDP : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)  โดยให้
การก าหนดต าแหน่งท่ีจะด าเนินการประเมินน้ี สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาบุคลากรประจ าปีของบริษทั  

3. การพฒันาความรู้ความสามารถและสมรรถนะของพนักงานในต าแหน่งอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดรั้บการประเมิน
ความสามารถเป็นรายบุคคลให้ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาจากผลการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีของพนักงาน 
และก าหนดแผนการพฒันาส าหรับพนกังาน  โดยน าเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาในล าดบัต่อไป  เพื่อการอนุมติัและส่ง
ต่อใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคลรวบรวมเพื่อจดัท าแผนการฝึกอบรมและพฒันาต่อไป 

4. การพฒันาความรู้ความสามารถและสมรรถนะของพนักงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหารการ
จดัการ ทกัษะการบงัคบับญัชา ดา้นเทคนิคและวิชาชีพเฉพาะดา้น ความช านาญงานพิเศษ ความรอบรู้ในเชิงธุรกิจ 
ตลอดจนความรู้พื้นฐานของระบบบริหารคุณภาพ และการสร้างจิตส านึกในดา้นคุณภาพเป็นตน้นั้น ให้ด าเนินการ
โดย วิธีหน่ึงวิธีใดหรือหลายวิธีก็ได ้เช่น 

4.1 การฝึกอบรมในงาน  
4.2 การอบรมสัมมนา  ศึกษางาน หรือดูงาน ทั้งภายในและภายนอก  
4.3 การหมุนเวียนงาน  
4.4 การแต่งตั้งรักษาการ  
4.5 การมอบหมายงาน  หรือโครงการพเิศษ 
4.6 วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม  

5. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการด าเนินการและประสานงานกบัผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ ในการพฒันา
พนกังาน ตลอดจนติดตามผลการพฒันาและการจดัเก็บประวติัการพฒันาพนกังาน 

2. แนวทางปฏิบติั 
1. การประเมินสมมรรถนะของพนักงานและแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP) จะต้องผ่านการ

พิจารณาและเห็นชอบร่วมกนั ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา  พนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  และคณะกรรมการบริหาร 
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งานทรัพยากรบุคคล (HR Committee) ส าหรับพนักงานระดับผูจ้ ัดการฝ่ายขึ้ นไป เพื่อประโยชน์สูงสุด  ต่อตัว
พนกังานและบริษทัฯ  

2. ผู ้บังคับบัญชาและพนักงานเป็นผู ้รับผิดชอบหลักในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  (IDP)                  
เพื่อความกา้วหนา้และพฒันาในสายวิชาชีพของพนกังาน 

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผูบ้งัคบับญัชา และฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ีดูและจดัสรรงบประมาณให้พนกังานไดรั้บ
การพฒันาตนเองอยา่งทัว่ถึงตามความจ าเป็นของพนกังานอยา่งเทา่เทียมและไม่เลือกปฏิบติั 

4. พนกังานสามารถขอตรวจสอบแผนการพฒันารายบุคคล  และ/หรือ ความกา้วหนา้ในการพฒันาตนเอง
ได้ท่ีผูบ้งัคบับญัชาหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ตลอดเวลา และสามารถร้องเรียนไปยงัฝ่ายบริหารได้ หากพบว่า
ตนเองไดรั้บการละเลย ยกเวน้ หรือเผิกเฉยในการพฒันาตนเองอยา่งไม่เป็นธรรม 
8.5.7 การพฒันาบคุลากร 
บริษทัฯให้ความส าคญัในการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและเพิ่มพูนศกัยภาพและสมรรถนะในการ
ท างาน เพื่อให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการเตรียมพร้อมส าหรับการเพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตของบริษทัฯในอนาคตอีกดว้ย 

ในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯจึงไดจ้ดัการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ เพื่อสนบัสนุนเป้าหมายดงักล่าว อาทิเช่น 
• The Essence of MODERN Management & Leadership: Strategic Thinking and Planning 
• The Matter to Build the Great Team 
• Personal Data Protection Act 2012: PDPA 

นอกจากหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีจะช่วยใหพ้นกังานมีความพร้อมในการปฏิบติังานแลว้ บริษทัฯยงัไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรม
เฉพาะทางให้กับพนักงานในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ด้านการตลาด การขาย การให้บริการ การบัญชี การเงิน             
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล การซ่อมบ ารุง และการบริหารจดัการการผลิต เป็นตน้ โดยเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน
ประมาณ 2.5 ลา้นบาท 

9.การก ากบัดูแลกจิการ 

รายงานคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษทัฯในฐานะท่ีเป็นคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าให้การ

ด าเนินงานของบริษทัฯเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด                  
ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ 
ส านกังาน ก.ล.ต.   

บริษทัฯส่งเสริมการปฏิบติังานท่ีมีธรรมาภิบาลให้กับพนักงานทุกระดับชั้น โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให ้       
ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ลูกค้า และผูมี้ส่วนได้เสีย เช่ือมั่นว่าบริษทัฯมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตอย่างย ัง่ยนืของบริษทัฯ                    
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของบริษทัฯท่ีมุ่งให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเน่ือง  สามารถแข่งขนัได ้และเป็นท่ีไดรั้บความ
ไวว้างใจจากลูกคา้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ   

บริษทัฯได้อบรมเก่ียวกับคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อส่ือสารนโยบายของ
บริษทัฯในเร่ืองน้ีไปยงัผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้พนักงานเห็นความส าคญัของธรร
มาภิบาล และตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ เพื่อก่อให้เกิดวฒันธรรมการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีในบริษัทฯอย่างต่อเน่ือง และทุกปีได้มีแบบสอบถามเร่ือง “การกระท าท่ีขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทบัซอ้น” ใหพ้นกังานทุกคนตอบค าถามในแบบสอบถาม  
ผลของการยึดมัน่และด าเนินการตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท าให้บริษทัฯไดรั้บรางวลั  SET Award  
ในดา้นการรายงานการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจ านวน 5 คร้ัง (ปี 2546-2549 และปี 2553)  ปี 2562 
บริษทัฯไดรั้บการรับรองต่ออายเุป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต(CAC)  และ
ไดรั้บการประเมินการก ากบัดูแลท่ีดีโดยบรรษทัภิบาลแห่งชาติ ได้คะแนนรวม 91% ระดบั “ดีเลิศ” สูงกว่าคะแนน
เฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวมท่ีได ้83%  นอกจากน้ีบริษทัฯไดรั้บการประเมินคุณภาพการประชุมผูถื้อหุ้น
สามญัประจ าปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดค้ะแนน 100 คะแนน คือ ระดบั “ดีเยีย่ม”  

บริษทัฯได้รับรางวลั CSR-DIW Continuous Award  ตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2558  ในฐานะผูป้ระกอบการท่ี
ด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง ย ัง่ยืน และพร้อมเขา้สู่มาตรฐานสากล เทียบชั้น ISO 26000 
กา้วสู่  Sustainable Development จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และยงัไดจ้ดัท ารายงานดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษทัมีการ
ด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ืองตลอดมา ส าหรับการดูแลดา้นทรัพยากรบุคคล บริษทัฯเน้น
ในดา้นการพฒันาความสามารถของพนกังานควบคู่ไปกบัการสร้างและส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีในการท างานให้กับ
พนักงานซ่ึงจากการด าเนินการดา้นพฒันาทรัพยากรอย่างมีระบบมาอย่างต่อเน่ือง ท าให้บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั 
(มหาชน) ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน  เป็นปีท่ี 10 ติดต่อกนั 
จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน รางวลัสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ระดบัประเทศจากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  

 ทั้ งน้ีเพื่อบริษัทฯจะสามารถเติบโตอย่างย ั่งยืน และอยู่ร่วมกับสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นสุข              
สมดงัความมุ่งหวงัของนโยบายการด าเนินงาน โดยมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

                                                                                               นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร 
                       ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

  
บริษทัฯไดน้ าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทฯจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ของส านกังาน ก.ล.ต. (Corporate 
Governance Code for Listed Companies 2017) ก าหนดเป็นนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทาง
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ธุรกิจของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก ้ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและให้มีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี  บริษทัฯก าหนด
แนวปฏิบติัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อส่งเสริมการปฏิบติังานท่ีมีธรรมาภิบาลให้กบัพนกังานทุกระดบัชั้น โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ลูกค้า และผูมี้ส่วนได้เสีย เช่ือมั่นว่า    บริษัทฯมีระบบบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโต
อย่างย ัง่ยืนของบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของบริษทัฯท่ีมุ่งให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเน่ืองสามารถแข่งขนัได ้
และเป็นท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ   

 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการอบรมเก่ียวกบัคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจน้ีในทุกสถาน
ประกอบการของบริษทัในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก ้เพื่อให้พนกังานเขา้ใจถึงการปฏิบติัตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณทางธุรกิจดงักล่าวอย่างชดัเจน และถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตลอดจนผลกัดนัให้เกิดวฒันธรรมใน
การก ากับดูแลอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นรากฐานในการเติบโตอย่างย ัง่ยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผูมี้ส่วนได้เสีย       
ทุกกลุ่ม  

 ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 โดยบรรษทัภิบาลแห่งชาติ บริษทัฯได้
คะแนนรวม 91% อยู่ในระดบั“ดีเลิศ”  สูงกว่า   ปี2562 ซ่ึงไดค้ะแนนรวม 89%  และบริษทัติดอนัดบั Top Quartile 
ในกลุ่มตาม Market Capitalization 3,000-9,999 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดคะแนน ดงัน้ี 
      2563   2562 

สิทธิของผูถื้อหุน้            99%      99% 
 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียม  96%      96% 
 สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย    91%      88% 
 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส  95%      90% 
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  86%      84% 
 
9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

เพื่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์ของบริษัทฯ สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีสร้าง              
ความโปร่งใสบนพื้นฐานของความซ่ือสัตย ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการอย่างย ัง่ยนื และเพิ่มความ
เช่ือมั่นให้ผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีนโยบายให้ด าเนินการตามบรรษัทภิบาล 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษทัฯปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบาทและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

ปฏิบติัพร้อมทั้งส่ือสารใหพ้นกังานในองคก์รเขา้ใจและปฏิบติัอยา่งทัว่ถึง 
บริษทัฯไดท้บทวนวิสัยทศัน์ เป้าหมายในการท างาน ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนการด าเนินการเร่งด่วนต่างๆ  

เพื่อให้เหมาะกบัสภาพการท าธุรกิจในปัจจุบนัและในอนาคต วิสัยทศัน์ไดเ้น้นเร่ืองการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผูมี้ส่วน
ร่วมทางธุรกิจซ่ึงไดแ้ก่ พนกังาน ผูบ้ริโภค คู่คา้ทางธุรกิจ ผูร่้วมทุน สังคม  และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีสอดคลอ้ง
กับวิสัยทัศน์ บริษัทฯเน้นการบริหารตามมุมมอง 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน (Financial) ด้านลูกค้า (Customer)         
ดา้นการจดัการภายในองคก์ร (Internal Process) และดา้นการเติบโตของบุคลากร (Learning and Growth)  เป้าหมาย
ของทุกหน่วยในองคก์ร เช่น เป้าหมายของแต่ละบุคคล แผนก ฝ่าย และสายธุรกิจ ถูกเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนั เพื่อเสริม
และผลกัดันไปสู่เป้าหมายใหญ่และวิสัยทัศน์ขององค์กร  นอกจากน้ีบริษทัฯยงัได้ก าหนดนโยบายต่างๆ  เช่น 
นโยบายคุณภาพซ่ึงเน้นเร่ืองการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยใช้ปัจจัยด้านบุคลากร กระบวนการท างาน       
ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม เขา้มาผลกัดนัอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างและสนับสนุนให้เกิดจิตวิญญาณใน
การปฏิบัติงานให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคมและประเทศชาติ  คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการบริษทัฯทั้งคณะ และไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและเว็บไซต์ของบริษทัฯ  และยงัผลกัดนัให้เกิดการ
พฒันาในเร่ืองการก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  ด้วยการปลูกฝังให้เกิดจิตส านึกใน
องคก์รเพื่อใหพ้นกังานทุกคนไดเ้ขา้ใจและถือปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี    

ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลได้อนุมติัให้ยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัฯจด
ทะเบียนปี 2555  และหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส านักงาน ก.ล.ต. 
(Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ซ่ึงหลักการปฏิบัติ เก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ              
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 การประชุมผูถื้อหุ้นสามญัในปี 2563 มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 11 ท่าน ซ่ึงรวมถึงประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษทัฯไดก้ าหนดให้มีขั้นตอนในการประชุม
อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายตั้งแต่การเรียกประชุม การจดัส่งเอกสาร และแจง้วาระการประชุม และยงัให้สารสนเทศท่ี
เพียงพอแก่ผูถื้อหุ้นในเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อพิจารณาก่อนการประชุม รวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถ
เขา้ประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
เร่ืองความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น)  ปี 2563 บริษทัฯใชร้ะบบ barcode ในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อ
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หุ้น เพื่อให้ทราบจ านวนผู ้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนล งมติแต่ละวาระได้รวดเร็วยิ่งขึ้ น  และใน                 
การลงคะแนนเสียง ประธานในท่ีประชุมได้แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตร
ลงคะแนนก่อนการประชุม ในการนับคะแนนยงัก าหนดให้มีตวัแทนจากกรรมการอิสระและผูแ้ทนจากบริษทั 
ส านักงาน  อีวาย จ ากดั เป็นพยานในการนับคะแนนร่วมกบัพนักงานของบริษทัฯ และยงัมีการบนัทึกภาพพร้อม
เสียงในการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได ้นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเท่าเทียม
กันในการสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในช่วงสถานการณ์โควิค-19 บริษทัฯให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าถาม
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมมายงัอีเมลข์องเลขานุการบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะจดัค าตอบพร้อมทั้งเปิดเผย
รายงานการประชุมดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ บริษทัฯเปิดโอกาสส าหรับเร่ืองการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นส่วน
นอ้ยในการเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหนา้ และให้เวลาแก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยมาก
พอสมควร  ซ่ึงไดล้งไวใ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ  บริษทัฯไดรั้บการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุม      
ผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2563 โดยผลการประเมิน “ดีเยีย่ม” ไดค้ะแนนเตม็ 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ยของบริษทัฯจด
ทะเบียนโดยรวมเท่ากบั 93.70 คะแนน  
9.1.2 ความเท่าเทียมกนัของผู้ถือหุ้น 
          บริษทัฯตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุ้นในการได้รับขอ้มูลท่ีถูกต้อง เพียงพอ และมี
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการพิจารณา  บริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือนัดประชุมแก่ผูถื้อหุ้นพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการ
ประชุมตามวาระต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารท่ีตอ้งใช้แสดงตวัเพื่อเขา้ประชุม หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดวิธี     
การมอบฉันทะให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 14 วนั  นอกจากน้ีตั้งแต่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
1/2549  เป็นตน้มา บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรับทราบขอ้มูลโดยเร็ว โดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระ   
การประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้าไวใ้นเว็บไซต์ก่อนการจดัส่งเอกสาร และตั้งแต่ปี 2552 ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลในเว็บไซต์
ก่อนการประชุม 30 วนั นอกจากน้ีบริษทัฯยงัได้ก าหนดเวลาการประชุมและสถานท่ีจดัประชุมท่ีเหมาะสมเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น ในการด าเนินการปฏิบัติจริงใน    วนัประชุมผูถื้อหุ้น ได้เปิดให้ลงทะเบียน
ล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงและยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามได้โดยอิสระ         
การลงคะแนนเสียงลงตามล าดบัวาระท่ีก าหนด ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ มี
การแจ้งวิธีการลงคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนลงคะแนน เปิดให้มีการช้ีแจงและอภิปรายในท่ีประชุมก่อน
ลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนไดอ้ย่างเท่าเทียมกนัยกเวน้ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียให้งด
ออกเสียง ตั้งแต่ปี 2551 ได้เผยแพร่วตัถุประสงค์และหลกัเกณฑ์ให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอวาระการ
ประชุมและช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  ส าหรับปี 2563 บริษทัฯมี
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 1 คร้ัง โดยท่ีวาระการประชุมในแต่ละวาระมีเน้ือหาเร่ืองรายละเอียดทัว่ไป เหตุผลและ
ผลกระทบเพิ่มเติมและความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีความเขา้ใจในเน้ือหาในแต่ละวาระ
และสามารถวิเคราะห์ตัดสินใจได้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และบริษทัฯยงัได้เพิ่ม
ทางเลือกให้กบัผูถื้อหุ้นนอกจากมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมและลงความเห็นแทนแลว้  ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้
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ร่วมประชุมไดย้งัสามารถมอบอ านาจให้กรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงแทน ใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกคร้ังกรรมการบริษทัฯไดใ้ห้ความส าคญัอย่างมาก กรรมการทุกท่านมีเป้าหมายท่ีจะเขา้
ประชุมร่วมกนัทุกคร้ัง นอกจากมีเหตุจ าเป็นจริงๆ นอกจากน้ีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯยงัเขา้ร่วมประชุมเป็น
ประจ า และสม ่าเสมออีกดว้ย   
 รายงานการประชุมมีรายละเอียดสาระส าคญัครบถ้วน เช่น กรรมการท่ีเขา้ประชุม ค าช้ีแจงของประธาน
คณะกรรมการบริษทัฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ัดการ และกรรมการท่านอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนขอ้ซักถาม และแสดงความเห็นของผูถื้อหุ้น วิธีการลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนน จ านวนคะแนนแยก
เป็น เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีรายงานการประชุมดงักล่าวยงัส่ง
ให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ภายใน 14 วนั มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษทัฯ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจดูความ
ถูกตอ้งของมติ และเร่ืองท่ีอภิปรายหรือช้ีแจงในท่ีประชุมและใหค้  าแนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีควรบนัทึกเพิ่มเติม
หรือแกไ้ขไดก่้อนท่ีบริษทัฯจะน ารายงานการประชุมดงักล่าวเสนอเพื่อรับรองในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังถดัไป  
 บตัรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ  มีระบบการจดัเก็บท่ีดี สามารถตรวจสอบและอา้งอิงได ้
บริษทัฯไดแ้จง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัถดัไปโดยมติดงักล่าวระบุผล
ของมติว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ในแต่ละวาระอย่างครบถว้นให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดเ้ขา้ประชุม
ไดท้ราบมติผลการประชุมไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 ส าหรับสิทธิในส่วนแบ่งก าไร บริษทัฯมีกลไกท่ีท าให้ผูถื้อหุ้นมีความมัน่ใจว่าจะไดรั้บผลตอบแทนอย่าง
ครบถว้น โดยบริษทัฯมีโครงสร้างการถือหุน้ท่ีชดัเจน ไม่มีลกัษณะการถือหุน้ไขวก้นั แต่มีการถือหุน้ในลกัษณะท่ีมี
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้ง คือ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) ในรูปของเงินลงทุนในหุ้นสามญั
ในสัดส่วนเงินลงทุนในอัตราร้อยละ 23.43 ส าหรับมาตรการในการอนุมัติการท ารายการเก่ียวโยงกัน ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้น าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯเป็น     ผูพ้ิจารณาอนุมติั โดยกรรมการท่ีมี
ส่วนไดเ้สียจะงดออกเสียงในการอนุมติัรายการดงักล่าว นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยงัมีอ านาจหน้าท่ีใน
การดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และให้มีมาตรการดูแลขอ้มูลภายในเพื่อป้องกนัการน าไปใชเ้พื่อ
ประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติม ก าหนดให้ตอ้งรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯทราบทุกคร้ังท่ี
มีการเคล่ือนไหวของการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหาร โดยเร่ิมตั้งแต่ปี 2547 จากเดิมท่ีตอ้งรายงานดว้ยตวัเอง
ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยการถือหุ้นของบริษทัฯในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯทุกคร้ัง 
9.1.3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย   

บริษทัฯไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอก โดยไดมี้การก าหนด“จริยธรรม
ในการประกอบธุรกิจ” ซ่ึงไดแ้ก่การต่อตา้นการคอร์รัปชนั  การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ    
การปฏิบติัเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และการปฏิบติัดา้น
แรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน และข้อพึงปฏิบัติของบุคคล 3 กลุ่มหลักท่ีมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานและมีส่วนได้เสียในบริษทัฯได้แก่ กรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหารและพนักงาน และผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
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โดยเฉพาะขอ้พึงปฏิบติัของฝ่ายจดัการมีการระบุเป็นรายละเอียด  ขอ้พึงปฏิบติัของฝ่ายจดัการต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
กลุ่มต่าง ๆ 7 กลุ่ม  ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้หรือผูบ้ริโภค คู่คา้และ/หรือเจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้ ส่ิงแวดลอ้ม 
และการมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน โดยท่ีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจและขอ้พึ งปฏิบติัดังกล่าวอยู่บน
รากฐานของอุดมการณ์ในเร่ืองคุณภาพและคุณธรรม นอกจากน้ียงัเนน้เร่ืองกระบวนการก ากบัดูแลกิจการเพื่อไม่ให้
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่แทรกแซง การตดัสินใจใด ๆของนักบริหารท่ีบริหารงานโดยสุจริตและบนพื้นฐานของความเป็น
มืออาชีพ   

นอกจากน้ีบริษทัฯยงัตระหนกัดีว่าเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน จึงก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนินธุรกิจโดย
ค านึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีดีต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม มีการก าหนดบุคลากรท่ีรับผิดชอบและกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมให้เป็นไปตามนโยบาย  ซ่ึงกิจกรรมในดา้นส่ิงแวดลอ้มและการช่วยเหลือชุมชนดงัตวัอย่างเช่น   
การรับโรงเรียนท่ีตั้งอยู่ใกลโ้รงงาน หรือโรงเรียนอ่ืนตามความเหมาะสม เป็นโรงเรียนในอุปถมัภ์ โดยสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่นกัเรียน จดัอุปกรณ์การศึกษา หรือพฒันาโรงเรียนโดยวิธีการอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม การสนบัสนุน
เงินหรือผลิตภณัฑ์ส าหรับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ โรงเรียน วดั องค์กรอ่ืน ๆ และชาวบ้านชุมชน
ใกลเ้คียง รักษาส่ิงแวดลอ้มในบริเวณโรงงานไม่ใหมี้หรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
9.1.4 ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
              บริษทัฯขจดัรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดว้ยการปฏิบติัตามนโยบายในจริยธรรมธุรกิจ โดย
ไดมี้การก าหนดขอ้พึงปฏิบติัของผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงเน้นเร่ืองการควบคุม
ไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืน นอกจากน้ีคณะกรรมการไดท้ราบถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกคร้ัง (โปรดดู
รายละเอียดเร่ืองการขจดัความขัดแยง้ของผลประโยชน์เพิ่มในหัวข้อความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุ้นประกอบ) 
รวมทั้งยงัมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และได้เพิ่มเติมในขอ้บังคบัของบริษทัฯเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในปี 2546 ให้เพิ่มเติมขอ้บงัคบัดงักล่าว ดงั
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 “ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวด 8 ขอ้ 48 ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
หรือรายการเก่ียวกับการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯหรือบริษทัย่อย ตามความหมายท่ีก าหนด
ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีใช้บงัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน
หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนแลว้แต่กรณี ให้บริษทัฯปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการตามท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย” 
 นอกจากน้ีบริษทัฯยงัไดป้้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยการให้พนักงานลงนามใน “ขอ้ตกลง
เร่ืองการกระท าท่ีขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ” ซ่ึงบันทึกขอ้ตกลงดังกล่าวได้ระบุการลงโทษทางวินัยตาม
ขั้นตอนและถึงขั้นเลิกจา้งหากพบว่ามีการจงใจฝ่าฝืนหรือละเมิดขอ้ตกลงและเพื่อให้มีมาตรการดูแลขอ้มูลภายใน
เพื่อป้องกนัการน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติมไดก้ าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยการ
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ถือหุ้นของบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส  และตอ้งรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ 
ทราบทุกคร้ังท่ีมีการเคล่ือนไหวของการถือหุน้  
 รายการท่ีเก่ียวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จากนั้นน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯอนุมติั โดยท่ีกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียงดออกเสียง และถ้า
ขนาดของรายการท่ีใหญ่ตอ้งผ่านการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมทั้งลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์อน่ึงรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นรายการท่ีใชร้าคาตลาดเป็นเกณฑใ์นการท ารายการ โดยจะมีการเปรียบเทียบราคาตลาดกบับริษทั
อ่ืนอีกอยา่งนอ้ย 3 ราย   
9.1.5 จริยธรรมธุรกจิ  
    จริยธรรมธุรกิจไดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก ้เพื่อเป็นแนวทางและขอ้พึงปฏิบติั
ท่ีดีซ่ึงประกอบดว้ย อุดมการณ์ อนัไดแ้ก่ เช่ือมัน่ในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มุ่งมัน่ในความเป็นเลิศ และถือมัน่ใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ อันได้แก่ การต่อตา้นการคอร์รัปชันการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การปฏิบติัเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผูท่ี้เก่ียวข้องความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มและการปฏิบติัดา้นแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนกังาน พร้อมทั้งก าหนดขอ้พึงปฏิบติัส าหรับ
ผูมี้ส่วนได้เสีย อนัได้แก่ขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการบริษทัฯ ขอ้พึงปฏิบัติของผูบ้ริหารและพนักงาน และขอ้พึง
ปฏิบติัของผูถื้อหุน้รายใหญ่ และขอ้เสนอแนะเม่ือเกิดปัญหา พร้อมทั้งส่ือสารใหก้รรมการและพนกังานทุกคนทราบ
อย่างต่อเน่ือง และให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งลงนามรับทราบทุก 1 ปี โดยให้ถือปฏิบติั นอกจากน้ีฝ่ายจดัการตอ้งรับผิดชอบใน
การดูแลให้พนกังานท่ีอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาทุกคน ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด กรณีพนกังานไม่ปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ จะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษทัฯ 
9.1.6 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯให้ความส าคญัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศ เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู ้

ลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการควบคุม และก าหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งท่ี

เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีสาระส าคัญครบถ้วน

เพียงพอ เช่ือถือได้ โปร่งใส และทันเวลา ทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่าน 

www.setlink.set.or.th ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

บริษทัฯยึดถือปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐ อย่าง

เคร่งครัด และติดตามการแกไ้ขเปล่ียนแปลงอยู่อย่างสม ่า เสมอ เพิ่อให้มัน่ใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัท่ี

บริษทัฯ ถือปฏิบติันั้นมีความถูกตอ้ง และเป็นหลกัประกนัให้ผูถื้อหุ้นเช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ถูกตอ้ง 

ตรงไปตรงมา 
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คณะกรรมการบริษัทฯยึดมั่นแนวปฏิบัติเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการจัด

ระเบียบ  การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯให้เป็นระบบ และป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยขอ้มูล

อย่างไม่ถูกตอ้งรวมทั้งเพื่อให้ผูถื้อหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ มัน่ใจว่าการเปิดเผยขอ้มูล

ของบริษทัฯมีความถูกตอ้งชดัเจนสอดคลอ้งกบักฎหมาย และเท่าเทียมกนัตามนโยบายเปิดเผยขอ้มูล 

บริษทัฯมีการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ

แจง้รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งภายในเวลา โดยเลขานุการบริษทัฯลงนามและ

จดัส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการบริษทัฯและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัหลงัจากไดรั้บรายงาน 

ตามประกาศของบริษทัฯ เร่ืองหลกัเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหารท่ี 001/2552        

ลงวนัท่ี 29 มิถุนายน 2552 

9.1.7 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
บริษทัฯมีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา และลิขสิทธ์ิ โดยก าหนด

ไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทัฯ ดงัน้ี เคารพต่อสิทธิในทรัพยสิ์นโดยการส่งเสริมให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้ความเคารพใน

ทรัพยสิ์นและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมถึงการไม่ซ้ือผลิตภณัฑห์รือการบริการ และไม่เขา้ร่วมเป็นหุ้นส่วนกบัองคก์รท่ี

ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

9.1.8 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
             ทุกปีคณะกรรมการบริษทัฯจะพิจารณาว่าจะปรับปรุงแกไ้ขนโยบายในการด าเนินการบรรษทัภิบาล เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี  สร้างความโปร่งใสบน
พื้นฐานของความซ่ือสัตย ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการอยา่งย ัง่ยืน เพิ่มความเช่ือมัน่ให้ผูมี้ส่วนได้
เสีย (Stakeholder)  และสอดคลอ้งในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั  บริษทัฯก าหนดขอ้พึงปฏิบติัของคณะกรรมการ
บริษทัฯใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดแ้ก่ 

• ดูแลให้คณะกรรมการ และอนุกรรมการบริษทัฯ ปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบาทและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

• จดัใหมี้ระบบการควบคุม และการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

• ใหน้โยบายและทบทวนแผนยทุธศาสตร์/แผนธุรกิจกบัฝ่ายบริหาร 
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• ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

• ด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส มีคุณธรรมสามารถตรวจสอบได ้

• เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยเฉพาะเร่ืองผลประกอบการและงบการเงิน 

• จดัให้มีคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อให้กรรมการฝ่ายบริหาร 

และพนกังานทุกคนถือปฏิบติั 

• ด าเนินกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมอยา่งเป็นรูปธรรม 

นอกจากน้ีเพื่อให้พนกังานทุกระดบัเขา้ใจและใชเ้ป็นแนวทางในการท างานอยูเ่สมอ ไดว้างรากฐานในเร่ือง
นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการบริหารธุรกิจตั้งแต่การอบรมเร่ิมแรกเม่ือรับเขา้ท างาน 
(Orientation) และยงัมีการทบทวนในเร่ืองดงักล่าวอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ทั้งน้ีการวางระบบในเร่ืองการก ากบัดูแล
กิจการดงักล่าว ท าให้บริษทัฯสามารถผลกัดนัให้เกิดการปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองและกระตุน้ให้อยู่ในจิตวิญญาณของ
พนกังานทุกระดบั 

9.2   คณะกรรมการชุดย่อย 

9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการของบริษทัฯจะพึงมีจ านวนเท่าใด ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูก้  าหนด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 5 คน 

และตอ้งประกอบด้วยกรรมการอิสระซ่ึงมิได้เป็นกรรมการบริหารและไม่ได้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการบริหารงาน
ประจ า และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทัฯจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ  
กรรมการของบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ีย
เล้ียง โบนสั 

กรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯได้แก่ นางสาวลักษณา  ทรัพย์สาคร นางอนุรัตน์ เทียมทัน          
นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร นายสุรเชษฐ์ ทรัพยส์าคร นายกฤษฎ์ิ เศรษฐิน นายยงสิทธ์ิ  โรจน์ศรีกุล สองในหกคนน้ีลง
ลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ  

คณะกรรมการบริษทัฯประกอบด้วย ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถอย่างสูงพร้อมทั้งมีการพฒันา
ตนเองตามหลกัสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการไดมี้ส่วนร่วม
ในการก าหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทัฯ เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกนั ในปี 2563 คณะกรรมการไดมี้การพิจาณาทบทวนและอนุมติัในเร่ืองวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษทัฯ รวมถึงทบทวนนโยบายท่ีส าคญัให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งต่อการ
ด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เช่น นโยบายการก ากับดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯทุกไตรมาสได้มีการติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติ ตลอดจนได้ติดตามผลการ
ด าเนินงานของฝ่ายจดัการ โดยก าหนดให้มีรายงานผลการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษทัฯให้เป็นไป
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ตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการและฝ่ายจดัการมี
ความรับผิดชอบตามหน้าท่ีต่อผูถื้อหุ้นมีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับ    
ฝ่ายจดัการ รวมทั้งไดมี้การทบทวนและประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสม ภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และ
รักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯบนพื้นฐานของหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้จดัตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น        
4 คณะไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 
และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัและหนา้ท่ีรับผิดชอบตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงได้มีการก าหนดบทบาทและภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการและคณะกรรมการกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 

9.2.2 อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. ดูแลและจัดการให้การด าเนินการของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทัฯ 

ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ บนพื้นฐานของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทัฯ และก ากบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็น

ตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการและ
ความมัง่คัง่สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

3. จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีภายในไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัปิดบญัชีส้ินปีของ
บริษทัฯ และจดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือมีความจ าเป็น 

4. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทุกไตรมาสและในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ าก่ึงหน่ึงของ       
ทั้งหมด การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเอาเสียงขา้งมากเป็นมติถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานของท่ี
ประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

5. ให้ค  าปรึกษาร่วมอภิปรายปัญหาอย่างกวา้งขวางโดยทัว่กนัและวินิจฉัยดว้ยดุลยพินิจท่ีรอบคอบเร่ืองท่ีเสนอตาม
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

6. จดัให้มีการท างบแสดงฐานะทางการเงินและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และคณะกรรมการบริษทัฯตอ้งจดัให้ผูส้อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จส้ินก่อนน าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

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

ถอนพนักงานของบริษทัฯ รวมทั้งก าหนดค่าตอบแทนในการท างานตามนโยบายของคณะกรรมการ รวมทั้ง  
มอบอ านาจด าเนินการแก่พนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของธุรกิจ 
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9. พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุนและในการด าเนินกิจการของบริษัทฯประจ าปี  รวมทั้ งดูแลการใช้
ทรัพยากรของบริษทัฯ 

10. ก าหนดหลกัการและนโยบายค่าตอบแทนการท างานของผูบ้ริหารระดบัสูง 
11. จดัใหมี้การควบคุมและตรวจสอบภายในตลอดจนจดัท าระบบการควบคุมทางการเงินการด าเนินงานและ 

        การก ากบัดูแลการปฏิบติังานรวมทั้งควบคุมและบริหารความเส่ียง 
12. จดัใหมี้การรายงานขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไปท่ีส าคญัต่อผูถื้อหุน้อยา่งครบถว้นถูกตอ้งเพียงพอ 
      และยนืยนัการตรวจสอบรับรองขอ้มูลท่ีรายงาน 
13. ก าหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและก ากับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส าคญักับการต่อต้านการคอร์รัปชันและ
ปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

 
9.2.3 อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ 
       คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัเร่ืองต่าง ๆ ของบริษทัฯตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีก าหนดโดยกฎหมายขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงรวมถึงการก าหนด และทบทวน
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ในการด าเนินงาน แผนในการด าเนินงานธุรกิจประจ าปี  นโยบายในการบริหารความเส่ียง 
งบประมาณประจ าปี การก าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการของผลของการด าเนินงาน การติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวแ้ละการดูแลรายจ่ายลงทุน รายการระหว่างกนัท่ีส าคญั การเขา้ควบรวม
กิจการการแบ่งแยกกิจการและการเขา้ร่วมทุน 
 
9.2.4 อ านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการ 
1. จดัการงานและด าเนินงานของบริษทัฯตามนโยบายและอ านาจท่ีคณะกรรมการบริษทัฯก าหนด 
2. ก าหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแผนธุรกิจประจ าปีรวมทั้งงบประมาณค่าใชจ่้ายและแผน

ยทุธศาสตร์ระยะยาวใหค้ณะกรรมการบริษทัฯอนุมติั 
3. บริหารการปฏิบติังานผ่านคณะจดัการให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนธุรกิจโดยสร้างความสามารถ

การแข่งขนัและใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้ 
4. จดัสรรทรัพยากรและสรรหาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
5. ส่งเสริมและสร้างวฒันธรรมองคก์รใหเ้ขม้แขง็และสนบัสนุนวิสัยทศัน์และการเติบโตของธุรกิจ 
6. ติดตามการด าเนินงานของบริษทัฯอย่างใกลชิ้ด  วดัผลการด าเนินการและรายงานถึงกิจการท่ีฝ่ายจดัการได้

กระท าไปแลว้ต่อคณะกรรมการบริษทัฯเป็นระยะและทนัสถานการณ์ 
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7. พิจารณากลัน่กรองและน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายและทิศทางธุรกิจ
ของบริษทัฯเร่ืองท่ีหากท าไปแลว้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยา่งส าคญัแก่กิจการของบริษทัฯและเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติั
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

8. จดัท ารายละเอียดอ านาจด าเนินการภายในบริษทัฯเพื่อกระจายอ านาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานและ
ตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพมีความคล่องตวัโดยไม่เสียการควบคุม เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯอนุมติั 

9. ท ารายงานสถานะการเงินและงบการเงินใหค้ณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาอนุมติัทุก ๆ ไตรมาส 
 
9.2.5 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.   สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และ ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้
2.  สอบทานใหบ้ริษทัฯปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
3.  สอบทานและใหค้ าแนะน าเพื่อใหบ้ริษทัฯมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบ

ภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชี และผูต้รวจ
สอบภายใน รวมไปถึงการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานวา่เป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตรงตามระเบียบปฎิบติั
และกฎหมาย เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีระบบควบคุมท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอร์รัปชนัท่ีอาจเกิดขึ้น 

4.  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง
โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ
ภายใน หรือ เห็นชอบการพิจารณาว่าจา้งผูต้รวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบริษทัฯ และพิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ าปีและค่าตอบแทน 

5.  ร่วมกบัฝ่ายจดัการในการพิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจา้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมถึงพิจารณา
ความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบติังานและประสบการณ์ของผูส้อบ
บญัชี เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯเห็นชอบและน าเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั 

6.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยง ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อให้
มัน่ใจวา่ สมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  

7.  จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งมีความเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

8.  จดัหาท่ีปรึกษาจากภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญทางวิชาชีพในการให้ค  าแนะน า ปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา่เหมาะสม 

9.   ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจ าเป็นและเหมาะสม ปีละ 1 คร้ัง 
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10. ก ากบัดูแลใหบ้ริษทัฯมีกระบวนการและการจดัการรับเร่ืองร้องเรียนจากพนกังาน และบุคคลภายนอก 
11. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯมอบหมาย 
 
9.2.6 อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1.   คณะกรรมการมีหนา้ท่ีท าการสรรหาและเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมส าหรับการด ารงต าแหน่งกรรมการ

ตามระเบียบปฏิบัติเร่ืองการคัดเลือกสรรหากรรมการบริษัทฯ และพิจารณาผลงาน  คุณสมบัติ  และ             
ความเหมาะสมของกรรมการท่ีพน้ต าแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ             
เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  และเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 

2.   คณะกรรมการมีหน้าท่ีเสนออัตราค่าตอบแทนและก าหนดเง่ือนไขในการว่าจ้าง และอัตราค่าจ้างประธาน
กรรมการบริหาร  กรรมการผูจ้ดัการ  และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

3.   คณะกรรมการมีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่ออนุมติัเก่ียวกบัอตัราค่าตอบแทน
ของประธานกรรมการบริษทัฯ และกรรมการบริษทัฯ ตามระเบียบการพิจารณาผลตอบการท างาน   เพื่อขอรับ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในภายหลงั 

4.   คณะกรรมการมีหน้าท่ีให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ฯเก่ียวกับผู ้สืบทอดต าแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร  กรรมการผูจ้ดัการ   และทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง ผูบ้ริหาร      
และต าแหน่งท่ีส าคญัท่ีประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการไดจ้ดัเตรียมไว ้

5.   คณะกรรมการ มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบักลยทุธ์ดงัต่อไปน้ี 
5.1 กลยทุธ์ดา้นทรัพยากรบุคคลส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 

 5.1.1 พิจารณาและให้ความเห็นต่อขอ้เสนอของประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  เก่ียวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลส าหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการท าธุรกิจของบริษทัฯ 

 5.1.2  สร้างความมัน่ใจว่าแผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง  ผูบ้ริหาร และต าแหน่งท่ีส าคัญ        
มีรายช่ือผูท่ี้อยู่ในเกณฑท่ี์จะไดรั้บการพิจารณา  และตรวจสอบให้แน่ใจวา่แผนการสืบทอดต าแหน่ง
ผู ้บริหารระดับสูง ผู ้บริหาร และต าแหน่งท่ีส าคัญ  ได้รับการทบทวนอยู่เสมอโดยประธาน
กรรมการบริหาร  และกรรมการผูจ้ดัการ 

5.2 กลยทุธ์ดา้นการประเมินผลและผลประโยชน์ตอบแทนส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
5.2.1  ทบทวนกลยทุธ์ในการใหผ้ลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษทัฯเพื่อรับรอง 
5.2.2 ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนและเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อการจูงใจให้ผูบ้ริหารระดบัสูง

เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพของตน  รวมถึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย  และอุทิศตนเพื่อพฒันาธุรกิจ
ของบริษัทฯอย่างเต็มสติปัญญาและความสามารถในการปฏิบัติงานทั้ งระยะสั้ นและระยะยาว  
รวมถึงการพิจารณาใหถื้อหุน้ของบริษทัฯดว้ย 
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5.2.3 ให้ค  าเสนอแนะแก่ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ ถึงหลกัการพิจารณาเงินเดือน  
สวสัดิการค่าตอบแทน  และผลประโยชน์ต่าง ๆ แก่ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 

5.2.4 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯเก่ียวกับนโยบายและรูปแบบของการให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนซ่ึงออกแบบไวส้ าหรับการจูงใจ  และรักษาไวซ่ึ้งพนักงานท่ีมีความสามารถ       
มีคุณภาพ  และมีศกัยภาพ 

 
9.2.7 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

1. ก าหนดนโยบายบรรษทัภิบาลใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. ทบทวนนโยบายบรรษทัภิบาลและการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายเป็นระยะ 
3. พิจารณาอนุมติัจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 

 
9.2.8 อ านาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

1. จดัประชุมเพื่อประเมินความเส่ียงท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมี  การ
ทบทวนความเส่ียง อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

2. ก าหนดแผนการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจ 
3. ติดตามและรายงานผลการด าเนินการบริหารความเส่ียงให้คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการ

บริษทัทราบ 
 

9.2.9 รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์

เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน (สามารถดูประวติัไดจ้ากหนา้ 13) 
 
9.2.10 รายช่ือกรรมการท่ีมีความรู้ทางด้านการเงิน 
 นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร นายกฤษฎ์ิ เศรษฐิน  นายยงสิทธ์ิ  โรจน์ศรีกุล และนายวิรัช  ไพรัชพิบูลย ์
(สามารถดูประวติัไดจ้ากหนา้ 12-18) 
 
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
9.3.1 ขั้นตอนในการพจิารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ  กรรมการอสิระ และกรรมการผู้จัดการ 
1. คณะกรรมการบริษทัฯก าหนดคุณสมบติัของกรรมการ  กรรมการอิสระ และกรรมการผูจ้ดัการ 
2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าการกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมตามท่ี

คณะกรรมการบริษทัฯก าหนดไว ้เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯพิจารณา 
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3. คณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาเลือกผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการ เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ 

4. คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผูท่ี้เหมาะสมเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 
9.2.2 คุณสมบัติกรรมการอสิระ 
1. เป็นผูมี้คุณสมบติัของกรรมการตามท่ีก าหนดไว ้
2. เป็นกรรมการท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีแสดงความคิดเห็นโดยใช้ ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและมี

จริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลกั โดยไม่ได้ค  านึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้รายยอ่ยหรือตนเอง  

3. เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ก าหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดี ดงัต่อไปน้ี 
3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

3.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ี
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้ งน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

3.3  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย 

3.4  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น รายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู ้
ถือหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 
ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามขา้งตน้ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับสินทรัพยห์รือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านอง
เดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
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หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม และให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนัดว้ย 

3.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ
สังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

3.6  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู ้
ใหบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ี
ไดรั้บแตง่ตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

3.7  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งขึ้ นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่        
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

3.8  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงานท่ีปรึกษาท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

3.9  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 
9.3.3 คุณสมบัติของกรรมการ 

1.  เป็นบุคคลท่ีไม่มีประวติัด่างพร้อย 
2. เป็นผูมี้วิสัยทศัน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจไดดี้ 
3. เป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกท่ีเหมาะสม 
4. เป็นผูมี้ทกัษะในการส่ือความอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. เป็นผูมี้แนวคิดทางธุรกิจและการตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ 
6. เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจด้านการเงิน หรือการพาณิชยกรรมหรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์

เก่ียวกบัการบริหารธุรกิจ 
7. เป็นผูมี้ประสบการณ์เคยเป็นกรรมการของบริษทัหรือรัฐวิสาหกิจ 

9.3.4 คุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. มีคุณธรรมและไม่มีประวติัด่างพร้อย 
2. ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นนกับริหารและจดัการสมยัใหม่โดยอาชีพ 
3. มีทกัษะและมีประสบการณ์ในการท างานหลากหลายหนา้ท่ีรวมทั้งธุรกิจต่างประเทศ 
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4. มีความเป็นผูน้ าสูง วิสัยทศัน์กวา้ง มนุษยส์ัมพนัธ์ดี ส่ือสารกระจ่าง และบุคลิกเหมาะสม 
5. สามารถประสานความแตกต่างและความสามารถของพนกังานให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจและสอดคลอ้งกบั

วฒันธรรมขององคก์ร 
6. มีทกัษะเร่ืองการตลาด การเงินและการบริหารบุคคล 
7. สามารถก ากบัดูแลและอ านวยการท างานของทั้งองคก์ร 
8. มองโอกาสธุรกิจไดดี้และแกปั้ญหาเป็นเยี่ยม 

9.3.5 หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาคัดเลือกกรรมการ 
1.  บุคคลตอ้งมีคุณสมบติัของกรรมการตรงตามท่ีก าหนดไว ้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความหลากหลายของความช านาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทางและ

ควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 
9.3.6 วิธีปฏิบัติและหลกัเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

1. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหน่ึงต าแหน่ง 
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต าแหน่งนั้น ให้ผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบั

จ านวนหุน้ท่ีตนถืออยูโ่ดยถือวา่หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง 
3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต าแหน่ง  ผูท่ี้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในต าแหน่งนั้น    

ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
9.3.7 ข้อบังคับของบริษัทฯในส่วนเกีย่วข้องกบัคณะกรรมการ  

ขอ้  16. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัราหน่ึงในสาม       
ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกับส่วนหน่ึงในสาม 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯนั้นให้จบัสลากกันว่าผูใ้ด     
จะออกส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

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

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

  (4)   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 20. 
(5)   ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ขอ้  18. กรรมการคนใดลาออกจากต าแหน่ง  ให้ยืน่ใบลาออกต่อบริษทัฯ  การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออก
ถึงบริษทัฯ      
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 กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึงจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยกนัก็ได ้
ขอ้  19. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน  นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก

บุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม  ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535  เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 
เดือน  บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการแทนได ้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีตนแทน ไม่มีการก าหนดสัดส่วน 
      มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

ขอ้ 20.  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่ง  ก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 21. กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯหรือไม่ก็ได ้
 
9.3.8 การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัฯ มีจ านวน 11 ท่านประกอบด้วยผูมี้ความรู้และประสบการณ์หลากหลายซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัฯ โดยประกอบดว้ย 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร                1 ท่าน             คิดเป็นร้อยละ  9 
             กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 10 ท่าน           คิดเป็นร้อยละ 91 
             กรรมการอิสระ   5  ท่าน           คิดเป็นร้อยละ 46    
 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัของกรรมการอิสระเกินกว่าหน่ึงในสามและมีจ านวน
กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารมากกวา่ 1 ใน 2 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ 

จ านวนกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุม (Significant Shareholders) เป็นสัดส่วนท่ี
ยติุธรรมต่อผูถื้อหุน้รายอ่ืน 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตามหลกัการก ากับดูแลท่ีดี 
โดยกรรมการบริษทัฯมีวาระการด ารงต าแหน่ง ซ่ึงตามขอ้บงัคบัฯของบริษทัฯก าหนดไวว้่าในการประชุมสามญั
ประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง (โปรดดูรายละเอียดในเร่ืองขอ้บงัคบัของบริษทัฯใน
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการประกอบ) นอกจากน้ีตั้งแต่ปี 2546 คณะกรรมการบริษทัฯได้เร่ิมประเมินตนเอง 
(Self - Assessment) และประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการแต่ละท่านให้ความสนใจต่อการพฒันา
ตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการในการบริหารงานบริษทัฯให้มี
ประสิทธิภาพและมีการก ากบัดูแลท่ีดี  (โปรดดูหวัขอ้การประเมินคณะกรรมการประกอบ) 
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9.3.9 การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
 ประธานกรรมการและกรรมการ 4 ท่าน รวมเป็น 5  ทา่นเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ ่ 

กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีความสัมพนัธ์ใด ๆ กบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
และโครงสร้างคณะกรรมการมีกรรมการอิสระเกินกวา่หน่ึงในสาม และมีจ านวนกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารมากกว่า 
1 ใน 2 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานท่ีดี  นอกจากน้ีการ
แบ่งแยกหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและการบริหารงานประจ าอย่างชดัเจน  คณะกรรมการบริษทัฯ
ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯเสนอเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการหรือกรรมการ พร้อมทั้ง
พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร  เพื่อให้กลไกติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอ านาจใน
การบริหารงานมีความถูกตอ้งโปร่งใส  หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการร่วมก าหนดขอบเขตใน
การตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน(โปรดดูขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ) 
9.3.10 กระบวนการก าหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน 

บริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบั
เหมาะสมตามอุตสาหกรรม และได้ขออนุมัติจากผูถื้อหุ้นแล้ว กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้ น กรรมการผู ้จัดการและพนักงานได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ค่าตอบแทนท่ีได้รับได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความชัดเจนในการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ัดการและผูบ้ริหารระดับสูง ผูถื้อหุ้นได้พิจารณานโยบายและหลักการค่าตอบแทน
กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2549 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2549  

ในแต่ละปีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
เหมาะสมหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันและขนาดธุรกิจในระดับเดียวกัน น าเสนอ       
ขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯมีขอ้ก าหนด  ดงัน้ีคือ 

1. ผลตอบแทนกรรมการใหส้อดคลอ้งหรือเก่ียวเน่ืองกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการท างานให้เป็นรายเดือน สอดคลอ้งกบัการรับผิดชอบต่อหน้าท่ีกรรมการ

ตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาท่ีมาประชุม 
3. ผลตอบแทนกรรมการในรูปของค่าตอบแทนจากผลการด าเนินงาน หากบริษทัฯมีก าไรสุทธิให้จ่าย

ผลตอบแทนใหก้รรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมท่ีคณะกรรมการไดรั้บทั้งปี  
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ไดรั้บค่าตอบแทนจากการท างานเป็นรายเดือน และค่าตอบแทนจากผลการ

ด าเนินงาน หากบริษทัฯมีก าไรสุทธิใหจ่้ายผลตอบแทนไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมท่ีไดรั้บทั้งปี และไม่ไดรั้บ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ใด  
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9.3.11 แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
              คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯเก่ียวกบัผูสื้บ
ทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง  ผูบ้ริหาร และต าแหน่งท่ีส าคัญ  แผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง 
ผูบ้ริหาร และต าแหน่งท่ีส าคญั มีรายช่ือผูท่ี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะไดรั้บการพิจารณาและไดรั้บการทบทวนอยู่เสมอโดย
กรรมการผูจ้ดัการ โดยมีขั้นตอนการคดัเลือกบุคลลากรสืบทอดต าแหน่งในองคก์ร ดงัน้ี 

1. ระบุผูสื้บทอดในต าแหน่งท่ีส าคญั ตามผงัโครงสร้างองคก์ร 
2. จดัท าและใชเ้คร่ืองมือ 360 Degree Feedback เพื่อประเมิน Competency ของ Talent ท่ีอยู่ใน Talent Pool 

เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยในการกลัน่กรอง  
 3. รายงานผลการท า 360 Degree Feedback และท าเกณฑใ์นการจดักลุ่ม Talent ส าหรับพนกังาน   

 
9.3.12 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
              บริษทัฯก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง เพื่อพิจารณางบการเงิน 
การวางนโยบายและติดตามผลการด าเนินงาน และคณะกรรมการบริษทัฯตอ้งพร้อมเขา้ร่วมประชุมเสมอ หากมีการ
ประชุมวาระพิเศษ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม  

 ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ 
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้             
ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมการวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียง
ขา้งมาก  

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ในการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อเป็น
ขอ้มูลใหค้ณะกรรมการบริษทัฯก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั   

บริษทัฯไดมี้การก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการทุกคณะล่วงหนา้เป็นประจ าทุกปีก่อนการประชุม
ในปีถดัไป ทั้งน้ีไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ 

ส าหรับปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯรวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง และมีการประชุมกรรมการท่ีไม่ได้
เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 1 คร้ัง เพื่อเปิดโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นหรืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจ 

        
9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมใชห้ลกัเกณฑก์ารปฏิบติังานเหมือนกนั           
ซ่ึงเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก ้ การบริหารงานในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมปฏิบติั ดงัน้ี 
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1. คณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาส่งตวัแทนของบริษทัฯ เขา้ไปเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยและบริษทั
ร่วมตามอตัราส่วนการลงทุน 

2. บริษทัยอ่ยรายงานผลการด าเนินงานและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส  
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯต่อไป 

3. จดักิจกรรมร่วมกนัทั้งบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  เพื่อใหรั้บทราบแผนการด าเนินงานไปในแนวทาง
เดียวกนั 

4. การจดัท างบประมาณตอ้งน ามารวมกนั  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาร่วมกนัทั้งกลุ่ม
ธุรกิจอาหาร 

5. การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯทุกไตรมาสโดยผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มีการโยกยา้ยหรือเล่ือนต าแหน่งภายในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก ้ไดต้ลอดและอายกุารท างานนบัต่อเน่ือง 
           
9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 
บริษทัฯมีการก าหนดนโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯในจริยธรรมการประกอบธุรกิจ 

ดงัน้ี 
       ขอ้ 3.1 ฝ่ายจดัการต่อผูถื้อหุ้น ห้ามไม่ให้ผูบ้ริหารและพนกังานในการน าขอ้มูลไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน

รวมทั้งเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยซ่ึ์งมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านทาง E-mail ให้พนักงาน ผูบ้ริหาร และ กรรมการ
บริษทัฯทราบทุกไตรมาสโดยเฉพาะในช่วง  1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ขอ้3.1.8  ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ก่ียวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ซ่ึงยงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
     ขอ้3.1.9  ไม่น าขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวในระยะเวลา            
1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน 

  ขอ้3.1.10 หลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯในระยะเวลา 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะเปิดเผย     
สู่สาธารณะ 
    ขอ้3.1.11 รายงานการถือครองหลักทรัพยใ์นบริษทัฯ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยต์่อ                      
เลขานุการบริษัทฯตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

  - ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัฯต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขนั 
                  - ไม่ด าเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
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ก าหนดให้คณะผูบ้ริหารระดบัสูง  4 คนแรก  คณะกรรมการบริษทัฯและคณะกรรมการบริหารตอ้งรายงาน
การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯต่อส านักงาน ก .ล .ต .ตามระเบียบขอ้ก าหนดอย่างเคร่งครัดและขอความร่วมมือ
คณะกรรมการบริษทัฯห้ามซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะหว่างหลงัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯและก่อนส่งขอ้มูลให้ตลาด
หลกัทรัพยห์รือส านักงานก .ล .ต . อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี  2547 ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯตอ้งส่ง
รายงานซ้ือขายผ่านเลขานุการบริษทัฯจากเดิมท่ีรายงานด้วยตนเอง นอกเหนือจากน้ีต้องรายงานการถือหุ้นของ
บริษทัฯของคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงในแต่ละไตรมาสเพื่อให้ทราบความเคล่ือนไหวในการถือหุ้นของ
บริษทัฯ  
มาตรการลงโทษ 
 มีการตกัเตือนหรือลงโทษทางวินยัตามหลกัเกณฑก์ารบริหารงานบุคคลของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 
9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบติัและการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี น าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯในการแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีแต่ละปี รวมถึงค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือ หุ้น              
ทั้งน้ีรายช่ือผูส้อบบญัชีท่ีจะเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  จะตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
             ในปี 2563 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  ประกอบดว้ย 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
บริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีรวมจ านวน 4,120,000 บาท โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
     งบการเงินของบริษทัฯและงบการเงินรวม  จ านวน 1,220,000   บาท 
     งบการเงินของบริษทัยอ่ย 5 บริษทั  จ านวน  2,770,000  บาท 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าบริการอ่ืน  จ านวน 170,189.50  บาท 

         
9.7  การปฎิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

9.7.1 ในเร่ืองการบริหารความเส่ียง การทบทวนเร่ืองการบริหารความเส่ียงจะท าทุก 3 เดือน พร้อมให้มี
ระบบเตือนภยั และทบทวนเป็นประจ าถึงขนาดของความรุนแรงว่ามีการเปล่ียนแปลงมากขึ้นหรือน้อยลง รวมทั้ง
มาตรการท่ีใช้ในการแก้ไขและป้องกนัว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ระยะเวลาและความถ่ีในการทบทวนขึ้นอยู่กับ
ลกัษณะของรายการควรท าบ่อยแค่ไหน ซ่ึงไดน้ าไปปฏิบติัตั้งแต่ปี 2557 โดยมีการก าหนดสัญญาณเตือนภยัท่ีชดัเจน
ขึ้น ระบุความรุนแรงเป็นระดบัพร้อมใช้สีประกอบ เช่นสีแดง แปลว่า รุนแรงมาก เป็นตน้ซ่ึ งนอกจากระบุระดับ
ความรุนแรงแลว้ ยงัประเมินถึงโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบท่ีจะไดรั้บ และปลูกฝังให้เกิดการบริหารความเส่ียง
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ในทุกระดบัของการปฏิบติังาน โดยมีการประชุมย่อยเป็นประจ าสัปดาห์ละ 1 คร้ังในระดบัหน่วยงาน ประชุมทุก
เดือนในระดบัฝ่าย และระดบัจดัการ และประชุมทุก 3 เดือน ในระดบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียง พร้อมกนัน้ี
คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบการควบคุมภายในตรวจสอบการบริหารความเส่ียงว่าสามารถ
ปฏิบัติได้จริงหรือไม่  มีความคืบหน้าในการแก้ไขในแต่ละประเด็นอย่างไรบ้าง  ซ่ึงมีการพิจารณาทุกไตรมาส        
ถา้มีส่ิงใดท่ีตอ้งปรับปรุงคณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯต่อไป 

9.7.2 ในเร่ืองเลขานุการบริษัทฯ ไดก้ าหนดบุคคลท่ีเก่ียวเน่ืองและมีความรู้ความสามารถเฉพาะ พร้อมทั้งมี
ความเขา้ใจในเร่ืองกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงหลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด และหลกัปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นอย่างดี ซ่ึงได้ผ่านการอบรมหลักสูตร
เลขานุการบริษทัฯแลว้ในปี 2559 โดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้เลขานุการบริษทัฯจะรายงานต่อ
ประธานคณะกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ี ประวติัของเลขานุการ  บริษทัฯจะอยู่ในส่วนประวติั
กรรมการและผูบ้ริหาร 

9.7.3 ในเร่ืองการเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการ
ประชุม     ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯก่อนจดัส่งเอกสาร และก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ย 30 
วนั       โดยเร่ิมปฏิบติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2551 วนัท่ี 24 เมษายน 2551 เป็นตน้ไป 

 9.7.4 ในเร่ืองให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีโอกาสเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการอิสระ  ในปี 2549 บริษทัฯได้
เร่ิมให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระโดยส่งหนังสือถึงผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ให้แจง้ถึงผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย
ไดมี้โอกาสเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เขา้สมคัรเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการท่ีออก
ตามวาระตามกระบวนการสรรหาของบริษทัฯ เพื่อให้ทนัการคดัเลือกกรรมการแทนกรรมการอิสระท่ีออกตามวาระ 
และตั้งแต่    ปี 2551 เสนอผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯไดโ้ดยตรง  

 9.7.5 ในเร่ืองควรมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อส่ือสารกบัคณะกรรมการ ในกรณีท่ีผูมี้ส่วนได้
เสียมีประเด็นท่ีเป็นห่วงเก่ียวขอ้งกบัความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน  ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการ
ท าผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผูมี้ส่วนได้เสียสามารถติดต่อส่ือสารกับคณะกรรมการ ได้โดยส่งถึงคณะ
กรรมการบริหารโดยตรงตามเส้นทาง ดงัน้ี 

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

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

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุเทพฯ 10400   

mailto:anti-corruption@tipco.net
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• กรณีท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกับผูบ้ริหารระดับสูง หรือ กรรมการ ให้แจ้งเร่ืองโดยตรงต่อประธาน
กรรมการตรวจสอบ e-mail address: viratpt@hotmail.com  

9.7.6  ในเร่ืองควรก าหนดนโยบายในการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน ซ่ึงได้ปฏิบติัแลว้ใน ปี 
2549 

 9.7.7 ในเร่ืองให้จัดท ารายงานความเห็นจากการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยให้รายงานประจ าปี  
ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่รายงานประจ าปี 2548 

 9.7.8 ในเร่ืองประธานกรรมการ ก าหนดให้ประธานกรรมการไม่ เป็นประธานหรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดยอ่ยตั้งแต่ปี 2546 และประธานกรรมการไม่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเร่ิมในปี 2550 

 9.7.9 ในเร่ืองจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการ ในกรณีท่ีบริษทัฯไม่ได้มีการประชุม
กรรมการบริษทัทุกเดือน บริษทัฯจดัท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน โดยไดเ้ร่ิม
จดัท าตั้งแต่ปี 2550 และปรับปรุงการรายงานใหม่ในปี 2552 

 9.7.10 ในเร่ืองหลักการและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดร่้างหลกัการและนโยบายให้คณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาและ
น าเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัแลว้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี1/2549 คณะกรรมการสรรหาฯไดพ้ิจารณาการ
ปรับค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับเพื่อให้สอดคลอ้งการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกนักบักลุ่มธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั 

 9.7.11 ในเร่ืองแผนสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารรายงานเป็น
ประจ าถึงแผนสืบทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง  จดัท าและรายงานโครงการส าหรับพฒันา
ผูบ้ริหารเป็นประจ าทุกปีโดยไดเ้ร่ิมท าตั้งแต่ปี 2548 

 9.7.12 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 มีการประเมินตนเองเร่ืองการปฏิบติัตามหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามหัวข้อจ านวน 99 ข้อย่อย ในแบบฟอร์มของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน                   
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2556 โดยคณะกรรมการมีการประเมินล่วงหนา้ก่อนการประชุม และ
มติจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบติัโดยขอ้ท่ีกรรมการเห็นว่ายงัไม่ไดป้ฏิบัติ
หรือไม่แน่ใจในความสมบูรณ์ของการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ในเร่ืองประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระ ยงัไม่ไดป้ฏิบติัดว้ยความไม่พร้อมของผูถื้อหุน้ใหญ่และ
กรรมการอิสระไม่ประสงค์ท่ีจะรับต าแหน่ง อย่างไรก็ตามประธานกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคน 
รวมทั้งกรรมการอิสระไดแ้สดงความคิดเห็นและลงมติอยา่งอิสระ 

2.  ในเร่ืองคณะกรรมการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการชัดเจน ยงัไม่ได้ก าหนดวาระท่ี
กรรมการจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุด  เน่ืองจากเกรงว่าจะหาผูท่ี้เหมาะสมมาเป็นกรรมการไม่ได ้ถึงแม้
ขณะน้ี IOD ไดจ้ดัท าท าเนียบของ Chartered director ขึ้น ซ่ึงมีผูผ้า่นเกณฑน์อ้ยมาก แต่ไดก้ าหนดอายเุกษียณคือเม่ือ
ครบอาย ุ75 ปีบริบูรณ์ 

mailto:viratpt@hotmail.com
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3. ในเร่ืองคณะกรรมการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการชุดย่อยชัดเจน ยงัไม่ได้ปฏิบัติ 
เหตผุลเดียวกนักบัก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 

4. ในเร่ืองคณะกรรมการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมการให้
เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจ  มีนโยบายก าหนดให้กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน
อ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 บริษทั  แต่ไม่ไดก้ าหนดการเป็นกรรมการในบริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียน  

9.7.13 ในเร่ืองการน าหลกัปฏิบัติของ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกจิของบริษัทฯ คณะกรรมการ
เขา้ใจบทบาทหน้าท่ี ประโยชน์ และหลกัปฏิบติัของ CG Code ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน จากการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 6/2563 ไดพ้ิจารณาและทบทวนการน าหลกัปฏิบติัตามCG Codeไปปรับใชต้าม
ความเหมาะสมกบัธุรกิจ โดยพิจารณาทบทวนปีละ 1 คร้ัง ในหลกัปฏิบติัท่ียงัไม่สามารถหรือยงัมิไดน้ าไปปรับใช ้           
ไดมี้การบนัทึกเหตุผลไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของมติคณะกรรมการแลว้  

9.7.14 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯในคณะกรรมการชุดย่อย  
รายช่ือกรรมการ(จ านวนคร้ังที่
เข้าร่วมประชุม/จ านวนคร้ังท่ี

ประชุม) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรร
หาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริษัท 

การเข้าร่วมการประชุมผู้
ถือหุ้น 

นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร   7/7 1/1 
นางอนุรัตน์  เทียมทนั   7/7 1/1 
นายวิรัช  ไพรัชพิบูลย ์ 4/4  7/7 1/1 
นายสุรเชษฐ์  ทรัพยส์าคร  2/2 7/7 1/1 
นายกฤษฎ์ิ  เศรษฐิน   7/7 1/1 
นายชลิต  ลิมปนะเวช   7/7 1/1 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร   7/7 1/1 
นายไพศาล  พงษป์ระยรู 4/4 2/2 7/7 1/1 
นางอจัฉรา  ปรีชา 4/4 2/2 7/7 1/1 
พล.อ.อ.พงศธร  บวัทรัพย ์   7/7 1/1 
นายเอกพล  พงศส์ถาพร***   7/7 1/1 
*** ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564    

9.7.15 การประเมินคณะกรรมการ 

            ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษทัจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนั
พิจารณาผลงานและปรับปรุงแกไ้ข โดยการประเมินควรจดัท าทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล  
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 9.7.16 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯแบบรายคณะและรายบุคคล แบบประเมินจดัท าและ
เผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ  แบบประเมิน
ดงักล่าวประกอบดว้ย 
            1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯแบบรายคณะ 
            2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯแบบรายบุคคล 
โดยมีกระบวนการดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทัประเมินตนเองผา่นแบบประเมินท่ีจดัท าโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. เลขานุการบริษทัฯสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯทุกท่าน 
3. เลขานุการบริษทัฯรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทัฯและด าเนินการปรับปรุงด าเนินงาน

ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
9.7.17 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯแบบรายคณะและรายบุคคล ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ  

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล 
2.  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล 
3. การประชุมคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล 
4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการแบบรายคณะ 
5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการแบบรายคณะ 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหารแบบรายคณะ 
การประเมินคณะกรรมการ 
        คณะกรรมการประเมินบทบาทและประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีของตนเอง โดยการอภิปราย

ทบทวนหัวขอ้วาระการประชุมท่ีผ่านมา  และผลงานท่ีส าคญั   เช่น  ผลการด าเนินงานในรอบปีเทียบกบัแผนธุรกิจ   
ประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง  การก าหนดยุทธศาสตร์ การอนุมติัแผนธุรกิจ  การพิจารณาการลงทุนท่ี
ส าคญั เป็นตน้ ส่วนท่ีคณะกรรมการยงัปฏิบัติไม่ได้คือ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ  คณะกรรมการ
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระเกินกวา่คร่ึงหน่ึงของคณะกรรมการ   
 กรรมการประเมินประธานกรรมการ  ดว้ยการอภิปรายกรรมการช่ืนชมประธานกรรมการว่าปฏิบติั
หนา้ท่ีไดอ้ย่างเหมาะสมท าให้บรรยากาศในการประชุมดีมาก ด ารงความเป็นกลางและเปิดโอกาสให้กรรมการทุก
ท่านแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่จ ากดัเวลาในการประชุมแต่ละวาระ  ท าใหก้รรมการมีความรู้สึกว่ามีคุณค่า
ท่ีท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
                     ในการประเมินคณะกรรมการไม่พบส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงท่ีมีนยัส าคญั 

        คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการไดป้ฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ เขา้ใจบทบาทและ
หนา้ท่ีของตนเอง  เขา้ใจธุรกิจและสถานการณ์ของบริษทัฯ เป็นอย่างดี  และกรรมการแต่ละท่านอุทิศเวลาท าหนา้ท่ี
อยา่งมีส่วนร่วมต่อผลงานของคณะกรรมการ 
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9.7.18 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล โดยไดก้ าหนดใหมี้การประเมินผลปีละ 1 คร้ัง แบบประเมินดงักล่าวประกอบดว้ย 
            1.  แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยแบบรายคณะ 

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล 
โดยมีกระบวนการดงัน้ี 

1. คณะกรรมการชุดยอ่ยจดัท าประเมินตนเอง 
2. เลขานุการบริษทัฯสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย และ

ด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
3. เลขานุการบริษทัฯรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
9.7.19 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯแบบรายคณะและรายบุคคล ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2.  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร  

  1.การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประเมินตนเองวา่ ไดท้ าหนา้ท่ีครบถว้นตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  มีการประชุมปกติ
ทุกไตรมาสร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายในเพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ว่ามีการควบคุมอย่าง
เพียงพอ  และมีการประชุมกับผูต้รวจสอบบัญชีแยกต่างหากจากการประชุมปกติด้วย และได้น าผลการประชุม
รายงานใหค้ณะกรรมการรับทราบเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  
  คณะกรรมการมีความเห็นว่า  คณะกรรมการตรวจสอบท างานได้ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมาก         
การให้ความคิดเห็นและเสนอแนะต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ  อีกทั้ งข้อแนะน าให้
ระมัดระวงัในเร่ืองต่างๆ ท่ีให้แก่ฝ่ายจัดการน าไปปรับแผน ซ่ึงช่วยป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้ น             
เป็นผลงานท่ีดีมาก 

2.การประเมินคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประเมินตนเองโดยน าวตัถุประสงค์พร้อมกบัอ านาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ มาพิจารณาเปรียบเทียบเห็นว่าคณะกรรมการ ได้ปฏิบติัหน้าท่ี
ครบถว้น  
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ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารประเมินตนเอง  และถูกประเมินโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  และประธานกรรมการ โดยพิจารณาผลการปฏิบติัหน้าท่ี  อาทิ  เช่น ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  
การวดัผลการด าเนินงานระดบัองคก์ร  (Business Performance Scorecard)  การตั้งเป้าหมายในการท างานรายบคุคล 
(Smart Goal)  การบรรลุเป้าหมายธุรกิจ งบประมาณ แผนงาน เป็นตน้ 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดท้ าหนา้ท่ีครบถว้น  สามารถ
แนะน าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  เช่น การบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์ การให้ความเห็นเก่ียวกบัโครงสร้าง
เงินเดือน  เป็นตน้ 
 3. การประเมินประธานกรรมการ 
  กรรมการอิสระ ไดป้ระเมินประธานกรรมการ ว่าท าหนา้ท่ีครบถว้นอย่างดียิ่ง  ให้โอกาสกรรมการทุกท่าน
แสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระและเต็มท่ี ไม่มีการขดัขวาง ท าให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ท าให้
กรรมการมีคุณค่าในการท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการของบริษทั 
9.7.20 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษทัฯก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบายธุรกิจ 
โครงสร้างผูถื้อหุ้น โครงสร้างเงินลงทุน ระบบข้อมูล ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ี
กรรมการใหม่แต่ละคนจะไดรั้บคู่มือกรรมการและขอ้มูลอ่ืน ๆ โดยกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูอ้ธิบายสรุปนโยบาย
บริษทัฯและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และผลประกอบการล่าสุด 

 
การพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ 
ผู้เข้าร่วมอบรม ต าแหน่ง หลักสูตร วันที ่

นางอจัฉรา ปรีชา • กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

•Director Forum Board's Role in Strategy for 
Business Sustainability 

24/9/2563 

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย ์ • กรรมการอิสระ 
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

•ESG and Sustainable Banking 
Development, including response to the 
COVID-19 situation ปี2563 
 

 

นายลือชา พิศิษฐการ • ผูอ้  านวยการสายงานบริหารการเงิน •TLCA CFO CPD 1/2020 –Update on  IFRS 
9 and other new standards 
•TLCA CFO CPD – Transfer pricing 2/2020 
•TLCA CFO CPD - Related party 
transaction and impairment issues  
•TLCA CFO CPD – Capital structure and 
funding strategy 4/2020 

19/2/2563 
 
1/7/2563 
 
23/7/2563 
 
14/8/2563 
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นางสาวกุลกาน จีนป่ัน • เลขานุการบริษทั •แนวท างการด า เนิ น การตามกฏหม าย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (PDPA) 
•ร่วมสร้างความพร้อมให้กบัผูป้ระกอบธุรกิจ
ในตลาดทุน 
•การจัดประชุมผูถื้อหุ้นผ่านอิเล็กทรอนิกส์    
E-AGM  
•ก า ร เ ปิ ด เผ ย ข้ อ มู ล เพื่ อ วิ เค ร า ะ ห์                   
การด าเนินงานของบริษทั (MD&A) 
•Enhancing Good Corporate Governance 
based on CGR Scorecard 
•การแต่ งตั้ ง  เป ล่ียนแปลง และ  พ้นจาก
ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
•Company Secretary Forum Virtual Board 
Meeting &the Evolving Role of Corporate 
Secretary 

18/5/2563 
 
22/5/2563 
 
26/5/2563 
 
 
30/7/2563 
 
11/9/2563 
 
17/9/2563 
 
 
14/12/2563 

 
 9.7.21 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
 คณะกรรมการบริษทัฯให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลทั้งรายงานทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปให้มี
ความถูกตอ้ง ทนัเวลาและโปร่งใส ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัฯไดจ้ดัตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะมี
ผูรั้บผิดชอบคือ Corporate  Planning Manager นายพงศธ์ร กาญจนอคัรเดช ท าหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุน ซ่ึงผู ้
ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบขอ้มูลบริษทัฯไดท่ี้โทร 02-273-6200 ต่อ 4940 หรือท่ีเวบ็ไซต ์: www.tipco.net หรือท่ี 
e-mail address : Pongtorn@tipco.net ผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯไดท้างเว็บไซต์ซ่ึงไดแ้ยกหัวขอ้นัก
ลงทุนสัมพนัธ์ (Investor)ไวโ้ดยเฉพาะ 
 

9.7.22 กจิกรรมนักลงทุนสัมพนัธ์ 

เน่ืองด้วยในปี 2563 ท่ีผ่านมา เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซ่ึงทาง  
บริษัทฯได้มีการก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสดังกล่าว โดยมอบหมายให้หน่วยงานฝ่าย
วางแผน (Corporate Planning) และนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relation) เป็นผูส่ื้อสารและเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ 
ของบริษทัฯ ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไปใหแ้ก่ นกัวิเคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน  นกัลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงไดมี้การปรับเปล่ียนรูปแบบการติดต่อส่ือสารขอ้มูลท่ีส าคญัของบริษทัฯ ผา่นช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ ดงัน้ี 

http://www.tipco.net/
mailto:Pongtorn@tipco.net
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• การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) กับนักวิ เคราะห์  ผู ้จัดการกองทุน  ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ (Company Visit) จ านวน  4 คร้ัง  อาทิเช่น นักวิเคราะห์จากบริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็ม
บี (ประเทศไทย) จ ากดั (CGS CIMB) เป็นตน้  

• การสอบถามขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัฯ จากนกัลงทุนทัว่ไป ผา่นทางโทรศพัท ์จ านวน 10 คร้ัง  

• การน าเสนอข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปรายไตรมาส ในเว็บไซต์ของบริษัทฯในหัวข้อ                   
“นกัลงทุนสัมพนัธ์”  

• การส่ื อสารและน าเสนอข้อมู ลทางการเงิน ของบ ริษัทฯ  ให้ แ ก่นัก วิ เคราะห์  ผ่ านทาง E-mail  
จ านวน 4 คร้ัง 

10.ความรับผิดชอบต่อสังคม 

10.1 บริษทัฯไดจ้ดัท ารายงานการพฒันาท่ีย ัง่ยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) แยกต่างหาก
ออกมาเป็นรายงานอีกฉบบัน าเสนอกิจกรรมความยัง่ยนืในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัฯด าเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และดว้ยความตระหนักดีว่า
เป็นส่วนหน่ึงของชุมชน จึงมุ่งมัน่ในการแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมโดยท าหนา้ท่ีเป็นพลเมือง
ดีท่ีอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งเต็มภาคภูมิ และไดป้ลูกฝังแนวความคิดดงักล่าวให้กบัพนกังานทุกระดบัชั้นใน
ทุกบริษทั ซ่ึงได้แก่ คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูจ้ดัการ และเจา้หน้าท่ีระดบับงัคบับญัชา พนักงาน 
และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืน ๆ ให้ถือปฏิบติัเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั ตลอดจนจดัท าเอกสารนโยบายและหลกัการ
ดา้นความรับผิดชอบของบริษทัฯ เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัในทุกกรณีอย่างสม ่าเสมอและ
จริงจงั จนกล่าวไดว้า่   การด าเนินธุรกิจและการปฏิบติังานอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมนั้นเป็น
หลกัประจ าใจของผูมี้ส่วนได้เสียทุกคนในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ตามนโยบาย “ทิปโก้ พัฒนาธุรกิจควบคู่กับ
ส่ิงแวดล้อมและสังคม” 

10.2 เพื่อให้การบริหารงานและการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมของบริษัทฯเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกับนโยบายดังกล่าว  บริษทัฯจึงได้แต่งตั้ งคณะท างานเพื่อส่ิงแวดล้อมและสังคม         
ซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการสนับสนุนและส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มและสังคม หัวหน้าคณะท างาน  
คณะท างานและเลขานุการประจ าโรงงานแต่ละแห่งและส านักงานใหญ่ โดยก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ดงัน้ี 

1. น าเสนอเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมส าหรับหน่วยงานราชการ    
และชุมชนในแต่ละพื้นท่ีท่ีสังกดั 

2. ประสานงานและด าเนินกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั 
3. ดูแล สอดส่อง และน าเสนอกิจกรรมเพื่อให้การจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของโรงงานเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4. เป็นศูนยก์ลางการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินกิจกรรมด้านส่ิงแวดลอ้มและสังคม        
ผา่นส่ือทอ้งถ่ิน 

5. จัดท าแผนกิจกรรมประจ าปี  และเสนองบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการสนับสนุน                      
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

6. กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมของบริษทัฯตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

 ทั้งน้ีให้คณะท างานเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมจดัประชุมเพื่อการวางแผนด าเนินกิจกรรมติดตามงานและ
รายงานผลการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคมใหฝ่้ายบริหารทราบอยา่งสม ่าเสมอ  

10.3 ก าหนดแผนกจิกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1.กจิกรรมด้านสังคม 

• สนบัสนุนทุนการศึกษาใหก้บัโรงเรียนในชุมชน 

• สนบัสนุนทุนการศึกษาใหก้บับุตรเกษตรกรท่ีส่งวตัถุดิบ 

• ออกหน่วยชุมชนสัมพนัธ์ร่วมกบัชุมชนใกลเ้คียงและหน่วยงานราชการ  

• สนบัสนุนงบประมาณตามปีงบประมาณของบริษทัฯเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม 

2.กจิกรรมด้านส่ิงแวดล้อม 

• สนบัสนุนกิจกรรมดา้นการอนุรักษ ์และจดัสร้างระบบนิเวศของป่าไมใ้นประเทศ 

3.กจิกรรมด้านศาสนา  

• เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส านึกในเร่ืองการอาสา       
การท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

10.4  บริษทัฯก าหนดแนวทางการปฏิบติังานใหอ้ยูบ่นพื้นฐานของความซ่ือสัตย ์โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่แสวงหา
ประโยชน์ส่วนตวัท่ีขดัแยง้กบัประโยชน์ของบริษทัฯและผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนัรวมถึงการเก็บรักษาความลบัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการประกอบธุรกิจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงไดก้ าหนดใหมี้ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน/ทุจริต คือ 

• เปิดโอกาสให้แจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระท าความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ตามท่ีอยู่ เบอร์

โทรศพัท ์เปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

• ออกพบปะชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น 

• เสวนาร่วมกบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชนและชุมชน 

• จดัใหมี้กระบวนการด าเนินการหลงัจากมีผูแ้จง้ขอ้ร้องเรียน โดยใหมี้การตรวจสอบขอ้มูลและมีการรายงาน

ต่อคณะกรรมการ 
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10.5  ผลการประเมินความพึงพอใจและความคิด เห็นของชุมชน Community Satisfaction Level (CSL)               

ซ่ึงบริษทัด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองนั้นผลการส ารวจในปี 2563 ไดรั้บความพึงพอใจโดยเฉล่ีย 4.45 คะแนน ซ่ึงสูง

กว่าปีท่ีแลว้ท่ีได ้4.39 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00  โรงงานประจวบคีรีขนัธ์ ได ้4.62 คะแนน  ต ่ากว่าปีก่อนท่ีได ้

4.63 คะแนน  โรงงานเชียงใหม่ได ้4.24 คะแนน ต ่ากวา่ปีก่อนท่ีได ้4.30 คะแนน โรงงานวงันอ้ยได ้4.51 คะแนน สูง

กว่าปีก่อนท่ีได ้4.46 คะแนน ทั้งน้ีบริษทัไดม้อบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าขอ้เสนอแนะต่างๆ ของชุมชนไป

ด าเนินการปรับปรุงและแกไ้ขต่อไป และเพื่อใหก้ารรับรู้และตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้การ

ปฏิบติัอย่างแทจ้ริง บริษทัฯไดน้ าไปก าหนดเป็นกรอบใหญ่ในการด าเนินธุรกิจ จดัท าวิสัยทศัน์ และ ค่านิยมร่วม  

ดงัน้ี  

 พนัธกิจ “น าสุขภาวะท่ีดีสู่สังคม” 
             วิสั ยทัศน์  “เป็นบ ริษัทฯ ท่ีขับ เค ล่ือน ช้ีน าตลาด เพื่ อส ร้างมูลค่ าเพิ่ มแก่ผู ้มี ส่ วน ร่วมทางธุรกิจ”                           
( 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 (สร้างสรรคส่ิ์งใหม)่  
P มาจากค าวา่ Passion (ดว้ยใจเตม็ร้อย) 
C มาจากค าวา่ Commitment (ไม่ถอยมุ่งมัน่)  
O มาจากค าวา่ Openness (ส่ือสารจริงใจ)  

โดยยงัคงเนน้ถึงความสัมพนัธ์ของวิสัยทศัน์และค่านิยมร่วมของบริษทัฯ เพื่อผลกัดนัใหเ้กิดการเติบโตอยา่ง
ย ัง่ยืน ในเร่ืองค่านิยมร่วมไดก้ล่าวถึงความมุ่งมัน่ท่ีมอบให้กบัลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงลูกคา้ทั้งภายในและภายนอกของทุก
หน่วยงานของบริษทัฯ โดยให้ทุกหน่วยงานของบริษทัฯตระหนักถึงจิตและวิญญาณในการให้บริการและเสนอ
สินคา้ท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคและผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีก่อให้เกิดวฒันธรรมใน
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

 ในปี 2563 ผลคะแนนจากการส่งแบบประเมินความพึงพอใจจากลูกค้า (Customer Satisfaction Index) 
ไดรั้บการตอบรับในระดบัดีมาก โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 99.2%     

นอกจากน้ีบริษทัยงัไดส่้งแบบส ารวจความพึงพอใจของคู่คา้ (Supplier) ไดร้ะดบัความพึงพอใจเฉล่ีย 4.90 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนมากกว่าปีก่อนท่ีได้ 4.89 คะแนน โดยบริษัทได้น าความคิดเห็นต่างๆ             
มาปรับปรุงโดยก าหนดบุคคลท่ีรับผิดชอบและระยะเวลาในการด าเนินการท่ีแน่นอน พร้อมกับมีการประเมินผล
เป็นระยะๆ เพื่อให้เป็นบริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลท่ีดีและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกนั (หมายเหตุ 
คะแนน 1-5 มีความหมายดงัน้ี 5 หมายถึง ดีมาก  4 หมายถึงดี  3 หมายถึงพอใช ้1 และ 2  หมายถึง ตอ้งปรับปรุง) 
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10.6 ปี 2563 บริษัทได้ด าเนินกจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆดังนี้ 
10.6.1 ด้านสังคม 

1. สนับสนุนผลิตภณัฑ์น ้ าแร่ แก่องค ์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง ในกิจกรรมโครงการส่งเสริม
การศึกษาของทอ้งถ่ินไทยแลนด์ 4.0   

2. สน ับสนุนผลิตภณัฑ ์น ้ าแร่   แก ่องค ์ก ารสวนพฤกษศาสตร์ ต .แม ่แรม  อ .แม ่ริม  จ .เช ียงใหม่                  
ในกิจกรรมโครงการ Botanic Trail Run 2020 Season 1 @ Love Trail องค์การสวนพฤกษศาสตร์   

3. สนับสนุนผลิตภณัฑ์น ้ าแร่ แก่ชุมชนบา้นโป่งแยงและชุมชนบา้นปงไคร้  ใน ต.โป่งแยง อ.แม่ริม         
จ.เชียงใหม่ ในกิจกรรมการแข่งขนักีฬาต าบลประจ าปี 2563  

4. สนับสนุนผลิตภณัฑ์น ้ าแร่ แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์  ในการ
สนับสนุนการปฏิบตัิงานของบุคคลากรทางการแพทย ์ ดูแลผูป่้วยติดเชื้อ COVID-19 ในจงัหวดั
เชียงใหม่  

5. สนับสนุนผลิตภณัฑ์น ้าแร่ แก่องค์การบริหารส่วนต าบลภูน ้าหยด  “กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติปี 2563”   
6. สน ับ สน ุน ผล ิต ภ ัณ ฑ ์น ้ า แ ร่  แ ก ่กิ ่ง ก าช าด  อ า เภ อ ว ิเช ีย รบ ุรี  “ ง านบ วงส รว งด ว งว ิญ ญ าณ                  

สมเด็จพระณเรศวร ปี 2563”   
7. มอบตุ๊กตาหมี ปันรัก ปันฮัก แก่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี  ในโครงการ      

“ปันรักปันฮักกับทิปโก้”   
8. สนับสนุนผลิตภัณฑ์น ้ าแร่  ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการอิสลามจงัหวดัเพชรบูรณ์  ต าบลวงัชมพู 

อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์  ในงาน “รวมน ้าใจเพื่อหารายได้บูรณะมสัยิดวงัชมพู”   
9. สนับสนุนผลิตภณัฑ์น ้าแร่ แก่สาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ ในงาน “ว่ิงหารัก”                                      
10. ติดตั้งเคร่ือง Water Gen M ไวที้่องค์การบริหารส่วนต าบลภูน ้ าหยด เพื ่อช่วยบรรเทาภยัแลง้ให้ก ับ

ประชาชนบริเวณต าบลใกลเ้คียง 
11. ร่วมจดัท ากิจกรรม “ปฏิทินปีเก่า ส่งต่อเรา สร้างอกัษรเบลล์” ส่งมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ 
12. สนับสนุน ขา้วสาร อาหารแห้ง ให้กับอุตสหกรรมจงัหวดัในกิจกรรมร่วมจดัถุงยงัชีพ เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
13. สนับสนุนผลิตภณัฑ์น ้ าแร่  แก่สถานีต ารวจภูธรแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ และ องค์การบริหารส่วน

จงัหวดัเชียงใหม่ ในกิจกรรมมอบถุงยงัชีพ อาหาร และเคร่ืองดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนผูไ้ด้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019   

14. สนับสนุนผลิตภณัฑ์น ้าแร่ แก่องค์การบริหารส่วนต าบลพุขาม “ตูปั้นสุข เพื่อช่วยเหลือผูข้าดแคลน ผูย้ากไร้” 
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15. สนับสนุนน ้าผลไมทิ้ปโก ้แก่ผูสู้งอายุหมู่ท่ี 3 และหมู่ที่ 7 ชุมชนสนับทึบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลสนับทึบ อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งส้ิน 70 ครัวเรือน เน่ืองในกิจกรรมวนั
ผูสู้งอายุ ประจ าปี 2563   

16. ร่วมจดักิจกรรม “ทิปโก้รวมใจบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19”ณ โรงงานวงัน้อย พระนครศรีอยุธยา 
ส่งมอบแก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 2  จงัหวดัลพบุรี   

17. สนับสนุนน ้ าผลไมท้ิปโก้ แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2  จงัหวดัลพบุรี ที่ได้รับผลกระทบในช่วง
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เพื่อน าไปใช้สนับสนุนในกิจการ   

18. สนับสนุนน ้ าผลไมท้ิปโก้ แก่ผูที้่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ร่วมกับ    
รองผูว้่าราชการจงัหวดั นายอ าเภอ เจ้าคณะจงัหวดั และส านักงานพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เน่ืองในการจดักิจกรรมการออกเยี่ยมบา้นเพื่อมอบเคร่ืองอุปโภค
บริโภคให้แก่คนพิการ ผูสู้งอายุ ผูป่้วยติดเตียง คนยากไร้ ในชุมชนสนับทึบ หมู่ท่ี 1-7  ต าบลสนับทึบ  
อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา   

19. สนับสนุนน ้ าผลไมท้ิปโก ้และค่าอาหาร เพื ่อสนับสนุนอาหารและเคร่ืองดื่มให้ก ับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนจิตอาสาในกิจกรรมจิตอาสา  "พฒันาถนนเฉลิมพระเกียรติ"  เนื่องในวนั เฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

20. มอบยางยืดออกก าลงักาย แก่องค์การบริหารส่วนต าบลพุขามและองค์การบริหารส่วนต าบลภูน ้าหยด  
21. สนับสนุนน ้ าผลไมท้ิปโก้ และเล้ียงอาหารว่างช่วงเช้าแก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์     

ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต  กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพฒันาสังคมและ        
ความมัน่คงของมนุษย ์อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี เน่ืองในกิจกรรมวนัร าลึกผูก้่อตั้ง (คุณประสิทธ์ิ 
ทรัพยส์าคร) ประจ าปี 2563   

22. จดักิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภาพแข็งแรงด้วยกิจกรรม  “ยางยืดเปลี่ยนชีวิต” ส่งมอบแก่เจ้าหน้าท่ี
ส าธ ารณ ส ุข แล ะอ าส าส ม คั รส าธ ารณ สุขป ระจ าห มู ่บ า้น  ต าบ ลสน ับ ท ึบ  อ า เภ อ ว งัน ้อ ย                  
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนับทึบ เน่ืองในกิจกรรมวนัร าลึก      
ผูก่้อตั้ง (คุณประสิทธ์ิ ทรัพยส์าคร) ประจ าปี 2563 

 
10.6.2 ด้านส่ิงแวดล้อม 

1.  สนบัสนุนผลิตภณัฑน์ ้าแร่  แก่ชุมชน และ ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงทุ่งเรา ในกิจกรรมท าแนวกนัไฟ  
2. สนับสนุนผลิตภณัฑ์น ้ าแร่  แก่ศูนยอ์าสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ม.2 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม      

จ.เชียงใหม่ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ดบัไฟป่า)   
3. สนบัสนุนผลิตภณัฑน์ ้าแร่ แก่อ าเภอแม่วาง ในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ดบัไฟป่า   
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4. สนับสนุนน ้ าผลไมทิ้ปโก ้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวงัน้อย จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา   
ในการจดักิจกรรม “ปลูกผกัสวนครัว เพื่อสร้างความมัน่คงทางอาหาร” จากวดัสู่ชุมชน ณ วดัชูจิตธรรมาราม 

5. สนับสนุนผลิตภณัฑ์น ้ าแร่  แก่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย ในกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ  ประจ าปี  2563 ณ  บ ริเวณ เส้นท างขึ้ นดอยม่อนล่อง หมู่  7  ต าบลแม่แรม   อ าเภอแม่ ริม                         
จงัหวดัเชียงใหม่   

6. สนบัสนุนผลิตภณัฑน์ ้าแร่ แก่ชุมชนบา้นบวกเต๋ย ในกิจกรรมการปลูกป่าประจ าปี 2563 ณ หมู่บา้นบวกเต๋ย 
หมู ่8 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่   

7. สนบัสนุนผลิตภณัฑน์ ้าแร่  แก่ชุมชนบา้นบวกจัน่ ในกิจกรรมการปลูกป่าประจ าปี 2563 ณ หมู่บา้นบวกจัน่ 
หมู ่7 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

8. สนับสนุนไมป้ระดับตกแต่ง ให้ก ับส านักงานเจ ้าท่าภูมิภาคจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ในกิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณห้องน ้าคนพิการให้มีความสะอาด สวยงาม  
 

10.6.3 ด้านการศึกษา 
1.  สนับสนุนน ้ าผลไมทิ้ปโก ้แก่โรงเรียนและหน่วยงานราชการเก่ียวกบัการศึกษา รวมทั้งส้ิน 13 หน่วยงาน 

ในการจดักิจกรรมเทศกาลวนัเด็ก ประจ าปี 2563 
2. สนับสนุนผลิตภณัฑ์น ้ าแร่ แก่โรงเรียนวดัโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ  ม.2  ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่   

ในกิจกรรมการจดังานผา้ป่าสามคัคี เพื่อปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียน  
3. สนับสนุนผลิตภัณฑ์น ้ าแร่ แก่โรงเรียนบ้านโป่ งแยงใน   ม.1  ต.โป่งแยง อ.แม่ ริม  จ.เชียงใหม่                     

ในกิจกรรมกีฬาบุคลากร 
4. สนับสนุนผลิตภัณฑ์น ้ าแร่ แก่ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ริม 2 โรงเรียนบ้านบวกจั่น             

ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในกิจกรรมเดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมลูกเสือเนตรนารีสามญั                      
5. สนบัสนุนผลิตภณัฑน์ ้าแร่ แก่โรงเรียนบา้นภูน ้าหยด ในกิจกรรม “วนัเด็กแห่งชาติ ปี 2563” 
6. บริจาคเงินเพื่อสนบัสนุนการศึกษากบัมูลนิธิร่วมจิตตน์อ้มเกลา้ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถมัภ ์
7. สนบัสนุนน ้ าผลไมทิ้ปโก ้และผลิตภณัฑน์ ้ าแร่ แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯและมูลนิธิคนตาบอด

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภเ์พื่อไปใชป้ระโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียนสอนคนตาบอดและ
มูลนิธิฯ 

8. จดักิจกรรม มอบทุนการศึกษาบุตรพนกังานในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก ้ประจ าปี 2563  
9. สนับสนุนหน้ากากผ้า  200 ช้ิน  คลอรีนน ้ า 20 ลิตร แอลกอฮอลล์ 5 ลิตร ให้กับโรงเรียนบ้านบึง                  

ในกิจกรรมสนนัสนุนวสัดุอุปกรณ์ป้องกนัโรคระบาดโควิด-19 
10. กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ บริจาคเงินให้กบั โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพ  เน่ืองในกิจกรรมวนัร าลึก

ผูก่้อตั้ง (คุณประสิทธ์ิ ทรัพยส์าคร) ประจ าปี 2563   
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11. สนบัสนุนขา้วสาร ใหก้บัโรงเรียนบา้นบึง ในกิจกรรมโครงการอาหารกลางวนั  
12. สนบัสนุนเงินช่วยเหลือค่าจา้งครูอนุบาล ให้กบัโรงเรียนบา้นบึง ในกิจกรรมโครงการเงินช่วยเหลือค่าจา้ง

ครูอนุบาล  
 

10.6.4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 
1.  สนับสนุนผลิตภัณฑ์น ้ าแร่  แก่ชุมชนบ้านโป่งแยงนอก  ม.2 ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในพิธี

บวงสรวงและสักการะบูชารอยพระพุทธหตัถ ์ถ ้าผาต๊ะ 
2. สนบัสนุนน ้าผลไมทิ้ปโก ้แด่วดัสหกรณ์ธรรมนิมิตต าบลสนบัทึบ อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

เน่ืองในสถานการณ์ช่วงโรคระบาดโควิด-19 
3. สนบัสนุนถวายเทียนพรรษา ใหก้บัวดัคัน่กระได ในกิจกรรมวนัเขา้พรรษา             
4. สนบัสนุนน ้ าแร่ออรา เทียนพรรษา และปัจจยั แก่วดัยางสามตน้  เน่ืองในกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา เน่ือง

ในวนัเขา้พรรษา”   
5. ร่วมถวายน ้ าผลไม้ทิปโก้ เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพ น ้ าปานะในงานอบรมกรรมฐานพระนวกะผูบ้วชใหม่           

ณ วดัสหกรณ์ธรรมนิมิต ต าบลสนบัทึบ อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
6. สนับสนุนผลิตภณัฑ์น ้ าแร่  ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการอิสลามจงัหวดัเพชรบูรณ์  ต าบลวงัชมพู 

อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์  ในงาน “รวมน ้าใจเพื่อหารายได้บูรณะมสัยิดวงัชมพู”   
 

 ทั้ งน้ี  กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ได้สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมอ่ืนๆ ทั้ งของภาครัฐและเอกชน เช่น               
การออกเยีย่มเยยีนชุมชน การส่งพนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัองคก์ร หน่วยงานราชการ โรงเรียน วดั ฯลฯ 

 
10.6.5 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มโดยท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองดีท่ีอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม ดว้ยการไม่ด าเนินการใด ๆ ท่ีอาจเป็นภยัต่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม  และประเทศชาติ 
รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตและกระบวนการท างานต่าง ๆ เพื่อป้องกนัการเกิดมลพิษต่าง ๆ รวมถึงการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืนและการไม่สนับสนุนให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯท าลายธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
              บริษัทฯให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติจึงก าหนด
นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานและส่ือสารใหท้ราบโดยทัว่กนั  มีรายละเอียดดงัน้ี  

1. บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของกฎหมายส่ิงแวดลอ้มและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

2. บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั รวมทั้งการอนุรักษแ์หล่ง ทรัพยากรธรรมชาติ 
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3. บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะติดตาม และประเมินการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มให้เป็นไปตามแผนการจดัการท่ี
วางไว ้ พร้อมทั้งมุง่มัน่ท่ีจะปรับปรุงการด าเนินการดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

4.  บริษทัฯมุ่งมั่นท่ีจะเสริมสร้างจิตส านึกทางด้านส่ิงแวดล้อมให้กับ พนักงาน ผูรั้บจ้าง และรับเหมา  
รวมทั้งส่ือสารไปยงัสาธารณชนทัว่ไป 
 
10.6.6 แนวปฏบิัติด้านส่ิงแวดล้อม 

1. ควบคุม ดูแล ป้องกนัไม่ใหเ้กิดมลพิษ จากการด าเนินกิจกรรม ผลิตภณัฑ ์และการบริการต่างๆ ซ่ึงรวมถึง
การบ่งช้ีแหล่งก าเนิดมลพิษ การตรวจวดั เก็บบันทึก และการรายงานผลของมลพิษ การก าหนดมาตรการเพื่อ
ป้องกนัมลพิษและของเสีย การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัมลพิษต่อสาธารณะ และการด าเนินการเพื่อการเตรียมพร้อมใน
การป้องกนัอุบติัเหตุจากสารเคมีหรือมลพิษจากการด าเนินงาน  

   2. ดูแลและควบคุมให้มีการใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยืน โดยมีการบ่งช้ีแหล่งการใชพ้ลงังาน น ้ า และทรัพยากร
อ่ืนๆ และด าเนินมาตรการการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ  

3. ด าเนินมาตรการทั้ งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเน่ืองเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง               
สภาพภูมิอากาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของบริษทัฯ   

4. ปกป้องและฟ้ืนฟูแหล่งท่ีอยู่อาศยัตามธรรมชาติในทุกกิจกรรม ผลิตภณัฑ์ และการให้บริการ โดยการ
บ่งช้ีผลกระทบและก าหนดมาตรการเพื่อลดหรือก าจดัผลกระทบอย่างเหมาะสม รวมถึงการด าเนินการเพื่อฟ้ืนฟู 
รักษาระบบนิเวศน์ท่ีส่งเสริมการอนุรักษก์ารใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 

 
10.6.7 โรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 

1. สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการดูแลก าจดัวชัพืช ให้กบัชุมชนบา้นปงไคร้  ในวนัท่ี 6 มกราคม 2563  ซ่ึงเป็น
กิจกรรมสุดทา้ยของโครงการต่อเน่ืองจากการท ากิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืนของกิจกรรม AURA PES  คร้ังท่ี 3  
ระหว่างชุมชนบา้นปงไคร้กบัโรงงาน ด าเนินการปลูกป่า 10 ไร่ โดยชุมชนจะเป็นผูรั้บผิดชอบและด าเนินการในการ
ดูแลป่าท่ีปลูกเป็นระยะเวลา 2 ปี (มีนาคม 2561 – มีนาคม 2563)   

2. เคร่ืองจกัรท่ีโรงงานใช้ในการผลิตน ้ าแร่  เป็นเคร่ืองจกัรท่ีพฒันาให้ไม่ตอ้งใช้น ้ าในการลา้งขวดโดยท่ี
ยงัคงความสะอาดของขวดท่ีบรรจุน ้ าไวเ้ช่นเดิม  ท าให้ไม่มีการสูญเสียน ้ าจากการลา้งขวด  ส่งผลให้สามารถลด    
การใชท้รัพยากรน ้าลงไดอ้ยา่งมาก  นอกจากน้ียงัส่งผลใหป้ริมาณน ้าเสียท่ีตอ้งบ าบดัลดลงดว้ย  

3. ส่งเสริมการน าถุงพลาสติกใช้แล้ว  ไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน โดยรณรงค์ให้พนักงานน า ถุงห้ิว               
ถุงใส่อาหารท่ีลา้งสะอาดตากให้แห้ง ไปบริจาคเพื่อน าไปท าบล็อคปูถนนรีไซเคิลกับโครงการ Green Road ของ 
ผศ.ดร.เวชสวรรค ์หลา้กาศ  

4. โครงการโรงงานไร้ขยะเปียก โดยน าเศษอาหาร  เศษผกัและผลไม ้ ท่ีเหลือจากการรับประทานอาหาร
ของพนักงาน ไปฝังในหลุมดินท่ีขุดไวแ้ละมีฝาปิดมิดชิดป้องกนัไม่ให้แมลงวนัมาวางไข่  เม่ือเศษอาหารใกลเ้ต็ม
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หลุมดงักล่าว น าดินมากลบปากหลุมแลว้ทิ้งไว ้ พวกไส้เดือนและจุลินทรยใ์นดินก็จะยอ่ยอาหารเหล่านั้นเพิ่มความ
สมบูรณ์ใหก้บัดิน 

5. ยกเลิกการใช้ถุงห้ิวพลาสติก โดยไม่อนุญาตให้พนักงานน าถุงพลาสติกดังกล่าวเข้ามาใช้ในบริเวณ
โรงงาน 

 
10.6.8 โรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. เคร่ืองจกัรท่ีโรงงานใชใ้นการผลิตน ้าแร่เป็นระบบเดียวกบัท่ีโรงงานเชียงใหม่  ท าให้ไม่มีการสูญเสียน ้ า
จากการลา้งขวด สามารถลดการใชท้รัพยากรน ้าลงไดส่้งผลใหป้ริมาณน ้าเสียท่ีตอ้งบ าบดัลดลง   

2. ระบบแสงสวา่งในโรงงาน ใชห้ลอด LED ทั้งหมด  ซ่ึงประหยดัไฟฟ้ากวา่หลอดทัว่ไป   
3. โครงการโรงงานไร้ขยะเปียก  โดยน าเศษอาหาร  เศษผกัและผลไม ้ ท่ีเหลือจากการรับประทานอาหาร

ของพนักงาน ไปฝังในหลุมดินท่ีขุดไวแ้ละมีฝาปิดมิดชิดป้องกนัไม่ให้แมลงวนัมาวางไข่  เม่ือเศษอาหารใกลเ้ต็ม
หลุมดงักล่าว  น าดินมากลบปากหลุมแลว้ทิ้งไว ้ พวกไส้เดือนและจุลินทรยใ์นดินก็จะยอ่ยอาหารเหล่านั้นเพิ่มความ
สมบูรณ์ใหก้บัดิน  

4. ยกเลิกการใช้ถุงห้ิวพลาสติก  โดยไม่อนุญาตให้พนักงานน าถุงพลาสติกดังกล่าวเขา้มาใช้ในบริเวณ
โรงงาน 

 
10.6.9 โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1. จดัท ามาตรการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า พลงังานความร้อน และปรับปรุงอุปกรณ์หลกัท่ีมีนยัส าคญัดา้น
การอนุรักษพ์ลงังานทุกปี  

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

3. เปล่ียนเคร่ืองท าความเยน็จากชนิดท่ีใชส้ารแอมโมเนียเป็นเคร่ืองท าความเยน็ชนิด  R-404a ซ่ึงเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มและไม่ท าลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ  

4. ลดปริมาณการใชถ้่านหินลงร้อยละ 16 โดยการเลือกใชถ้่านหินท่ีมีคุณภาพดีใหค้่าความร้อนสูง  สามารถ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดล์งได ้ 7,741,250  kg CO2/ปี ลดลงจากปี 2562 อีก 1% 

5. การน าน ้ าทิ้ งจากระบบ RO กลับมาใช้ซ ้ า โดยการติดตั้ งระบบ Reuse RO เพื่ อลดการใช้น ้ าใน
กระบวนการลา้งลูกสับปะรด สามารถลดปริมาณการใชน้ ้าได ้30,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อปี  

6.  มีการด าเนินงานตรวจวดัคุณภาพอากาศ 2 คร้ังต่อปี โดยในปี 2563 ได้จดัตรวจวดัคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศทั่วไป, ตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง Boiler ถ่านหิน, ตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง Boiler  
น ้ามนัเตา ดงัน้ี 
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คร้ังท่ี 1 ตรวจวนัท่ี 17-20 มิถุนายน 2563 ผลการตรวจ “ผา่นเกณฑม์าตรฐาน”  
คร้ังท่ี 2 ตรวจวนัท่ี 1-4 ธนัวาคม 2563 ผลการตรวจ “ผา่นเกณฑม์าตรฐาน” 

7. การน า Condensate จาก Steam กลบัมาใช้ประโยชน์ (Condensate Recovery) ท่ี Boiler เพื่อ Refill โดย
สามารถประหยดัการใชพ้ลงังานดา้นความร้อนไดต้่อปี เป็นจ านวนเงิน 209,960 บาท 

8. การน า Cooling Towers กลบัมาใช้ท่ี Cooling Towers เพื่อ Refill แทนการใช้น ้ าใหม่เติมอย่างเดียว ซ่ึง
แต่เดิมทิ้งไป 
 
10.6.10 โรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1. ท าโครงการลดพลังงานไฟฟ้าในระบบลมอัด โดยการเปล่ียนเคร่ืองผลิตลมอัดท่ีประสิทธิภาพสูง  
ทดแทนเคร่ืองผลิตลมอัดท่ีมีประสิทธิภาพต ่าและมีอายุการใช้งานนาน  ซ่ึงสามารถลดพลังงานไฟฟ้าได ้     
96,723.68    kWh/ปี   และลดค่าบ ารุงรักษาได้ถึง 1,746,130 บาท อีกทั้ งสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดล์งได ้56,302.85 kg CO2/ปี 

2. ท าโครงการลดพลงังานในระบบปรับอากาศ โดยการศึกษาและเก็บข้อมูลระบบปรับอากาศของทั้ง
โรงงาน เพื่อเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศท่ีประสิทธิภาพสูงทดแทนเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพต ่า ทั้งน้ีสามารถ
ลดพลังงานไฟฟ้าได้ 12,302.38  kWh/ปี  และสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้    
7,161.22 kg CO2/ปี 

3. โครงการลดการใช้พลงังานของระบบแสงสว่าง โดยการเปล่ียนหลอดไฟ จาก T5 เป็น LED ซ่ึงช่วย
ประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้าลงมาได ้ 29,829.76  KW.h/ปี และสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ลงได ้17,363.90 kg CO2/ปี 

4. โครงการเปล่ียนชนิดของน ้ าท่ีใช้ในระบบระบายความร้อนของ Cooling tower จาก น ้ า Softener เป็น 
RO step2  ซ่ึงเป็นน ้ า RO ท่ีเป็นผลผลิตท่ีเหลือจากการผลิตน ้ า RO step แรก และมีคุณภาพสูงกว่าน ้ า Softener แต่มี
ตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ ท าให้สามารถลดการใชน้ ้าได ้2,223.46 m3 

5. รณรงคใ์หมี้การปิดไฟ ปิดแอร์ช่วงพกักลางวนั  1 ชัว่โมง และช่วงก่อนเลิกงาน 30 นาที 
6.  ท าการปรับปรุงทศันียภาพพื้นท่ีระบบบ าบดัน ้าเสีย โดยการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหก้บัโรงงาน 
7.  ไดรั้บการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดบัท่ี 2  
 

10.6.11 การอบรมและให้ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม 
1. วนัท่ี 29 กนัยายน ถึง 2 ตุลาคม 2563   อบรมการพฒันาทกัษะหลกัสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจและ

พฒันาแบบยัง่ยืนด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ( Skill and Capabilities for a Sustainable and Circular Economy )  

จดัโดย ส านกังานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่  
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2. วนัท่ี 9 ตุลาคม 2563 ไดรั้บเชิญจากมูลนิธิรักษ์ไทย เชียงใหม่ ให้เขา้ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์การ

ท างานเร่ือง PES ( Payment for Ecosystem Service )  เพื่อน าไปสู่การวางแผนขับเคล่ือนการท างานตามแนวทาง 

PES 

 
10.7 การเปิดเผยเกีย่วกบัการป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกับการคอร์รัปชัน 

คณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาส่งเสริมให้บริษทัฯเขา้ร่วมแสดงเจตจ านงปฏิบติัตามหลกัการต่อตา้นคอร์รัป
ชันในประเทศไทย (Anti –Corruption Collective Action in Thailand) ในปี 2553 ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  สมาคมบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ สมาคมธนาคาร
ไทย  และส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และไดรั้บรางวลัใบรับรอง
การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 และ
ไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกฯต่อเน่ืองเม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2562 โดยการรับรองดงักล่าวจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีมี
มติใหก้ารรับรอง  

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. บริษทัฯมีนโยบายในการด าเนินการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั โดยไดจ้ดัท าแนวทางการปฏิบติั เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯซ่ึงไดผ้า่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
2. คณะกรรมการบริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไดแ้สดงเจตนารมณ์เขา้

ร่วมกบัโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัฯไดร่้วมให้ สัตยาบรรณ
เพื่อรับทราบขอ้ตกลงตามค าประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้าน  การทุจริตคอร์รัปชันทุก
รูปแบบ  

3. คณะกรรมการบริษทัฯไดอ้นุมติัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั
ฯเพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบติัในแนวทางเดียวกนัอย่างเคร่งครัด  ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรม สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนั 

4. บริษทัฯจดัตั้งคณะท างานเม่ือปี 2558 โดยประกอบดว้ยผูรั้บผิดชอบทุกฝ่ายมาร่วมท างาน เพื่อน าเสนอขอ
การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC)  

10.7.1 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน 

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกระดบัของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก ้และผูเ้ก่ียวขอ้งจะไม่ด าเนินการคอร์รัป

ชัน ทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางออ้มอย่างเคร่งครัด โดยกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ จะจดัให้มี

มาตรการสอบทานและทบทวนการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
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เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย หากมีการฝ่าฝืนกระท าการใด ๆ อนัเป็นการ

สนบัสนุนการคอร์รัปชนัจะไดรั้บการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษทัฯ 

10.7.2 บริษัทฯได้มีการด าเนินการเพ่ือป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี ้
1. บริษทัฯได้ส่ือสารไปทั้งระดับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน โดยก าหนดให้การด าเนินการทุก

กระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือ ถา้เกิดขอ้ผิดผลาดในกระบวนการด าเนินงาน เน่ืองจาก
ความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตอ้งรับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการว่ิงเตน้ใหพ้น้ผิด 

2.  บริษทัฯจดัให้มีระเบียบการแจง้เบาะแส หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระท าทุจริตหรือ
คอร์รัปชนั และมีมาตรการคุม้ครองให้กบัผูร้ายงาน ทั้งน้ี รายละเอียดของนโยบายและการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนัไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯภายใตห้ัวขอ้การก ากบั
ดูแลกิจการ 

3. บริษทัฯจดัตั้งคณะท างานต่อตา้นการคอร์รัปชนั โดยมีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและมาตรการการต่อตา้น
การคอร์รัปชนัให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรการการต่อตา้นคอร์รัปชนัของโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทย จัดท าแนวทางและแผนงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันและ
ด าเนินการในการต่อตา้นการคอร์รัปชนัภายในบริษทัฯทบทวนนโยบายและมาตรการการต่อตา้นการคอร์รัปชัน
และท าการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย และด าเนินการตรวจสอบอย่างอิสระตามมาตรการการ
ต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้ งในกรณีท่ีมีการร้องเรียนจากการไม่สอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรการการต่อตา้นการคอร์รัปชนั 

4. บริษทัฯห้ามฝ่ายจดัการและพนกังานทุกระดบักระท าการคอร์รัปชนัและการติดสินบน ไม่วา่ในรูปแบบ
ใด ๆ ก็ตาม และห้ามมอบหมายให้ผูอ่ื้นให้ หรือเรียกรับเงินหรือส่ิงจูงใจแทนตนเองเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความไดเ้ปรียบ
ทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์ด้านการเงินต่าง ๆ และห้ามไม่ให้สินบนทั้ งโดยตรงและทางอ้อมแก่
เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือนกัการเมือง เพื่อโนม้นา้วให้บุคคลเหล่านั้นใชดุ้ลยพินิจในทางท่ีเอ้ือประโยชน์แก่บริษทัฯ ซ่ึง
เป็นการด าเนินการท่ีขดัต่อหลกัจริยธรรมและผิดกฎหมาย           

5.  บริษทัฯห้ามฝ่ายจดัการ และพนักงานทุกระดับ รับเงิน ส่ิงของ การรับรอง หรือประโยชน์อ่ืนใดจาก
ลูกคา้ ผูข้ายสินคา้หรือบริการ ผูรั้บเหมา รวมถึงการรับของขวญัเน่ืองในเทศกาลต่าง ๆ ท่ีมีค่าเกินปกติวิสัยจากผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทัฯ เช่น ผูข้ายสินคา้และบริการ ลูกคา้ หากการรับนั้นอาจท าให้ผูอ่ื้นเขา้ใจไดว้า่ผูรั้บมีใจ
เอนเอียง  หรือมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกบัผูใ้ห้ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผูข้ายสินคา้หรือ
การบริการ และลูกคา้รายอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม การให้หรือการรับดงักล่าวอาจกระท าไดห้ากพฤติกรรมการให้หรือ
การรับนั้นท าดว้ยความโปร่งใส หรือท าในท่ีเปิดเผย หรือสามารถเปิดเผยได้ โดยให้รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเพื่อ
รับทราบ และในกรณีท่ีไดรั้บของขวญั หรือของรางวลัใด ๆ ท่ีมีมูลค่าเกินปกติวิสัย ให้น าส่งต่อให้ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล เพื่อน าเขา้เป็นของส่วนกลาง 
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6. บริษทัฯจดัใหมี้การฝึกอบรมและสร้างความตระหนกัให้กบัฝ่ายจดัการ พนกังาน และผูแ้ทนบริษทัฯ ใน
เร่ืองการคอร์รัปชนั และการต่อตา้นคอร์รัปชนัควบคูก่บัการใหค้วามรู้ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

7.  บริษทัฯจดัให้มีช่องทางในการส่งข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส รายงานการละเมิดหรือฝ่าฝืนนโยบาย

ต่อตา้นคอร์รัปชันของบริษทัฯ ผ่านทางเว็บไซต์ : www.tipco.net (หัวขอ้การแจ้งเบาะแสการต่อตา้นคอร์รัปชั่น) 

ผ่านทางอีเมล์ : Email anti-corruption@tipco.net หรือ ทางจดหมายส่งท่ี กรรมการผูจ้ดัการหรือเลขานุการบริษทัฯ

หรือผูบ้ังคับบัญชา หรือผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ไปยงักรรมการผู ้จัดการได้โดยตรง           

เพื่อการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงไดโ้ดยเปิดเผยและไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้  

8. ฝ่ายจดัการและพนกังานทุกระดบั รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจจะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการ

ต่อตา้นการคอร์รัปชนัท่ีบริษทัฯก าหนดอยา่งเคร่งครัด รวมทั้งตอกย  ้าให้เคารพต่อสิทธิในทรัพยสิ์นโดยการส่งเสริม

ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้ความเคารพในทรัพยสิ์นและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมถึงการไม่ซ้ือผลิตภณัฑ์หรือการบริการ และ

ไม่เขา้ร่วมเป็นหุน้ส่วนกบัองคก์รท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกดว้ย 

 
10.7.3 การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รไดรั้บทราบนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั บริษทัฯจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
1. ติดประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั  ณ บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯใน   กลุ่มธุรกิจ

อาหาร ทิปโก ้ทุกแห่ง 
2. เผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการทุจริต ผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษทัฯ เช่น จดหมาย-อิเล็คทรอนิกส์ 

(e-mail) เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ รายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจ าปี (56-1) รายงานประจ าปี (56-2) และแผน่พบั เป็นตน้ 
3. จดัให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่ และบรรจุลงในคู่มือ

พนกังาน 
4. ทบทวนนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชนัทุกปี 

 

10.7.4 ช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน 

ผู ้พบเห็นเหตุสงสัยท่ีเข้าข่ายการกระท าทุจริต การคอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธ              
การคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยช่ือพร้อมทั้งระบุขอ้เท็จจริง หรือ แจ้ง
หลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอ ท่ีแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนัควรให้เช่ือได้ว่ามีการคอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบจาก   
การปฏิเสธ การคอร์รัปชนั โดยผา่นช่องทางหน่ึงทางใดต่อไปน้ี 

 
 
 

http://www.tipco.net/
mailto:anti-corruption@tipco.net%20หรือ
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1. E-mail: anti-corruption@tipco.net 
2. Website: www.tipco.net (หวัขอ้ การแจง้เบาะแสการกระท าทุจริต การคอร์รัปชนั)  
3. โทรศัพท์ประธาน เจ้าหน้ า ท่ี บ ริห าร  02 -273 -6888 , ประธานกรรมการ  02 -273 -6400                             

หรือ Call Center หมายเลข   095-205-1864   
4. จดหมายส่งท่ี   : ประธานกรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
     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  

2. บริษทัฯจะด าเนินการตรวจสอบขอ้ร้องเรียนโดยพิจารณาจากขอ้เท็จจริงท่ีมีความน่าเช่ือถือ อย่างไรก็ดี    
ผูแ้จง้เบาะแส  หรือร้องเรียนพึงตระหนักว่า การรายงานในลกัษณะไม่เปิดเผยช่ือนั้น อาจเป็นขอ้จ ากดัของบริษทัฯ
ในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
 
10.7.5 การคุ้มครองการแจ้งเบาะแส และการปฏิเสธการคอร์รัปชัน 

บริษทัฯไดก้ าหนดกลไกในการใหค้วามคุม้ครองผูท่ี้ให้ความร่วมมือกบับริษทัฯ ในการต่อตา้นการคอร์รัปชนั 
ได้แก่ การแจง้เบาะแส หรือการให้ขอ้มูล รวมถึงการปฏิเสธการคอร์รัปชนั เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าการกระท า
ดงักล่าวนั้น จะไม่ท าใหผู้แ้จง้ไดรั้บความเดือดร้อน และ เสียหาย ดงัน้ี 

1. ให้หน่วยงานท่ีไดรั้บแจง้เร่ือง พิจารณาขอ้มูลในเบ้ืองตน้หรือหาขอ้มูลประกอบ หากเห็นว่าสมควรให้มี
การตรวจสอบ ขอ้เท็จจริงอย่างละเอียด ให้ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานท่ีรับเร่ืองให้ความเห็นชอบ แลว้ส่งเร่ืองให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไปด าเนินการตามขั้นตอน  

2.   บริษทัฯจะให้ความคุม้ครองผูท่ี้ให้ความร่วมมือกบับริษทัฯในการแจง้เบาะแสหรือ ปฏิเสธการคอร์รัปชนั
ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการให ้        
ความร่วมมือในการต่อตา้นการคอร์รัปชนัดงักล่าว 

3.   บริษทัฯจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน หรือผูบ้ริหารท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน
แมว้า่การกระท านั้นจะท าใหบ้ริษทัฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ   

4.   กรณีผูแ้จง้เบาะแส / ร้องเรียน พบวา่ตนเองไดรั้บความไม่ปลอดภยัหรืออาจเกิดความเสียหาย สามารถร้อง
ขอใหบ้ริษทัฯก าหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมได ้

5.   เพื่อเป็นการคุ ้มครองสิทธิของผูร้้องเรียน และให้ข้อมูลท่ีกระท าโดยสุจริต  บริษทัฯจะปกปิดข้อมูล           
ผูแ้จ้งเบาะแส หรือ ให้ขอ้มูลและเก็บขอ้มูลดังกล่าวเป็นความลบั โดยจ ากัดเฉพาะผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ

mailto:viratpt@hotmail.com
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ตรวจสอบ คน้หาความจริง หากมีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้กบับุคคลอ่ืนจะถือเป็นการกระท าผิดวินัย และตอ้ง
ไดรั้บโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

6.   กรณีพบว่ามีพนักงาน หรือผูบ้ริหาร ปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนดว้ยวิธีการท่ีไม่เป็นธรรม  หรือก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบุคคลอ่ืน อนัมีเหตุจูงใจจากการท่ีบุคคลอ่ืนนั้นไดแ้จง้เบาะแส / ร้องเรียน หรือปฏิเสธ  การคอร์รัปชนั 
ใหถื้อวา่เป็นการกระท าผิดวินยั และตอ้งไดรั้บโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
 
10.7.6 บทลงโทษ 

ผูท่ี้กระท าการใด ๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบติัตามระเบียบน้ี รวมถึงมีพฤติกรรมท่ีส่อไป
ในทางกลั่นแกลง้ ข่มขู่ ลงโทษทางวินัย หรือ เลือกปฏิบัติด้วยวิธีอนัมิชอบ อนัเน่ืองมาจากการแจ้ง    เบาะแส/
ร้องเรียน ต่อผูแ้จง้เบาะแส/ร้องเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการตามระเบียบน้ี ให้ถือวา่ผูน้ั้นกระท าผิด
วินยั ตอ้งไดรั้บโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯและตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น ทั้งต่อบริษทั
ฯ และ ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการกระท าดงักล่าว 

ทั้ งน้ี  รายละเอียดของนโยบายและการด าเนินการท่ีเก่ี ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับ           

การทุจริตคอร์รัปชนัไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯภายใตห้วัขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 

 
10.8 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ ได้ก าหนดข้อพึงประพฤติปฏิบัติส าหรับฝ่ายจัดการน าไปปฏิบัติใช้ใน                
การท างานซ่ึงได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ(เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ)                    
โดยถือเอาคุณธรรมและความสุจริตเป็นท่ีตั้ งส าหรับผูมี้ส่วนได้เสีย ดังต่อไปน้ี ผูถื้อหุ้น พนักงาน ลูกค้าหรือ
ผูบ้ริโภค คู่คา้และ/หรือเจา้หน้ี คูแ่ข่งทางการคา้ ส่ิงแวดลอ้ม และการมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน 

11. การควบคมุภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกด้านทั้ งด้านการเงิน                       

การปฏิบติังานการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและการบริหารความเส่ียงและจดั
ให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการบริหารงาน การดูแลทรัพย์สิน รวมถึง
ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกท่าน บริษทัฯมีการก าหนดอ านาจด าเนินการในการอนุมติัและก าหนด
ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานเป็นล าดบัขั้น มีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
มีการพฒันาพนกังานระดบัผูจ้ดัการและผูมี้ศกัยภาพใหผ้า่นหลกัสูตร Internal Quality Audit ISO 9001 : 2000 ท าให้
สามารถตรวจสอบการปฏิบติังานขา้มสายงาน มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นอิสระ ตั้งแต่ปี 2547 ไดจ้า้ง
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บริษทัภายนอกท าการตรวจสอบภายในให้ซ่ึงจะร่วมกันพิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในและรายงานตรงกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ    
 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัฯมอบอ านาจหน้าท่ีและความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการคดัเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถเขา้มาบริหารงานในฐานะ
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงพิจารณาผลตอบแทนท่ีให้แก่กรรมการ และพนักงานเพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมตามผลงาน และยงัได้จดัตั้งคณะกรรมการบรรษทัภิบาล เพื่อก าหนดนโยบายบรรษทัภิบาล จรรยาบรรณใน
การประกอบธุรกิจและมีการทบทวนนโยบายและการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายเป็นระยะ  ๆ มีการสร้าง
วัฒนธรรมการก ากับดูแล เน่ืองจากบริษัท ฯมีความเช่ือเร่ืองการบ ริหารงานด้วยคุณภาพและคุณธรรม                    
ดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซ่ึงจะเป็นส่วนช่วยผลกัดนัใหบ้ริษทัฯ มีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืได ้ 

11.2 ระบบการควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2563  เม่ือวนัท่ี13 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยมีกรรมการอิสระ 
3 ท่าน  เขา้ร่วมประชุมดว้ย  คณะกรรมการบริษทัฯไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยการอนุมติั
แบบประเมินท่ีฝ่ายบริหารจดัท าและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1.ในด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทฯมีการก าหนดอ านาจด าเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติของ
ผูป้ฏิบัติงานและผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพยสิ์นของบริษทัฯให้เกิดประโยชน์ มีระบบงบประมาณและการพิจารณาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุน
ก่อนลงทุนในทรัพยสิ์น มีระบบการติดตามหากผลการด าเนินงานแตกต่างจากงบประมาณ และยงัมีการแบ่งแยก
หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนัเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม นอกจากน้ียงัมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกับระบบการเงิน โดยมีระบบรายงานทางการเงินเสนอ
ผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 

2.ในด้านการตรวจสอบภายใน บริษทัฯจา้งบริษทัภายนอกปฏิบติังานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่า        
การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินส าคัญของบริษัทฯได้ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด รวมถึง
ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ  และเพื่อให้บริษทัภายนอกดงักล่าวมีความ
เป็นอิสระ สามารถท าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี  คณะกรรมการจึงก าหนดให้บริษทัท่ีรับหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในดงักล่าวรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก าหนดขอบเขตในการ
ตรวจสอบร่วมกนักบัคณะกรรมการตรวจสอบอีกดว้ย 
 3.ในด้านการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการได้แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อท าหน้าท่ี
ก าหนดขอบเขตและนโยบายในการบริหารความเส่ียง รวมทั้งมีการจดัประชุมร่วมกับผูจ้ดัการฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
ก าหนดและประเมินความเส่ียงของกิจการทุก 3 เดือน และก าหนดให้มีการประชุมยอ่ยทุกวนัในระดบัหน่วยงาน และ
ประชุมทุกเดือนในระดบัฝ่ายจดัการและคณะกรรมการบริหาร  พร้อมทั้งก าหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความ
เส่ียงท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ มีการก าหนดสัญญาณเตือนภยั  มีการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมาย
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และข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องและมีการจัดท ารายงานบริหารความเส่ียงซ่ึ งสามารถตรวจสอบได้  ตั้ งแต่ ปี 2547 
คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้ผูต้รวจสอบภายในติดตามการบริหารความเส่ียงว่าผูบ้ริหารไดท้ าตามท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ หรือถา้ไดท้ าแลว้จะลดความเส่ียงไดจ้ริงหรือไม่ และใหน้ าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน  

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงทางธุรกิจของบริษัทฯ และ         
การก ากบัดูแลกิจการโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจและสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลต่อความโปร่งใส
และงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประจ าปี 2563 ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานร่วมกบัฝ่ายบริหาร
และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้สมเหตุสมผล 
ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ 
เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ดงัท่ีผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่อ    งบการเงินของบริษทัฯไวแ้ลว้ในรายงานของ
ผูส้อบบญัชี 

11.2.1 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน   3 ท่าน 
โดยนายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพศาล พงษ์ประยูร และ นางอัจฉรา  ปรีชา        
เป็นกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ฯซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายในเก่ียวกบั
การสอบทานการต่อตา้นคอร์รัปชนัของบริษทัฯ ให้มีระบบควบคุมท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอร์
รัปชนัท่ีอาจเกิดขึ้น 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน อย่าง
เป็นทางการจ านวน 4 คร้ัง และได้ร่วมปรึกษาหารือกับผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชีภายนอกและ  ฝ่ายบริหาร 
เพื่อหารือแผนงานใหส้อดคลอ้งและครอบคลุม โดยสรุปสาระส าคญัในการปฎิบติัหนา้ท่ีไดด้งัน้ี 

 
1. ร่วมก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปี เพื่อทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในกบั 

บริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษัทฯ ติดตามผลการ
ปฎิบติังานตามแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส นอกจากน้ียงัเนน้ถึงการบริหารความเส่ียงของธุรกิจซ่ึงไดม้อบหมาย
ใหผู้ต้รวจสอบภายในท าการทบทวนทุกไตรมาส  

2. ได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินประจ าไตรมาสและประจ าปีร่วมกับผูส้อบบัญชี
ภายนอก  เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ พบว่างบการเงินได้จัดท าขึ้ นตามมาตรฐาน         
การรายงานทางการเงินและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้นและเช่ือถือได ้รวมถึงมีการติดตามผลกระทบท่ีเกิด
จากการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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3. ได้สอบทานการท ารายการระหว่างบริษัทฯกับบุคคลและนิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน เห็นว่ารายการ
ดงักล่าว เป็นการท าธุรกรรมตามปกติของบริษทัฯและไดมี้การปรียบเทียบกบัราคาในทอ้งตลาดเพื่อให้ความมัน่ใจ
วา่สมเหตุสมผลทุกคร้ัง      

4. ได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและไม่พบข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญั และเนน้ย  ้าให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความ
เส่ียงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเน่ืองโดยฝ่ายบริหารได้รายงานการ
บริหารความเส่ียงดา้นต่างๆ และแนวทางการจดัการปัจจยัความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและผลกัดนัให้การ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาปรับปรุงใหดี้ยิง่ขึ้น 

5. ติดตามโครงการลงทุนของบริษทัฯ โดยสอบถามความคืบหนา้และรับฟังรายงานจากฝ่ายบริหารเป็น
ระยะๆ 

6. สอบทานการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้งและโปร่งใส และ
เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย บริษทัฯไดป้ฏิบติัครบถว้น ถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดและตามกฎหมาย 

7. ร่วมพิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีตามเง่ือนไขเวลาท่ีเหมาะสม พร้อมค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ส าหรับปี 2563ไดพ้ิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและท าการประเมินตนเองส าหรับการปฎิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดร้ายงานผลการประเมินใหค้ณะกรรมการบริษทัฯทราบ 

   โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการอย่างครอบคลุมและสอดคล้องตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาร่วมกับผู ้บริหาร ผู ้ตรวจสอบภายในและผู ้ตรวจสอบภายนอก 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯในปัจจุบนัมีความเพียงพอ และมีการ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง มีระบบการก ากบัดูแลกิจการและการบริหารความเส่ียงท่ีดี รวมทั้งกระบวนการการจดัท างบ
การเงินของบริษทัฯ  มีระบบการควบคุมอย่างเหมาะสมเพียงพอ และงบการเงินของบริษทัฯไดจ้ดัท าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเช่ือถือได ้คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การติดตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบปฏิบติั
ต่างๆอย่างสม ่าเสมอรวมทั้งไดมี้การประเมินเพื่อให้มัน่ใจว่า บริษทัฯไดมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ
ระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้ง 

                        
                นายวิรัช   ไพรัชพิบูลย ์

                 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                   วนัท่ี  16  กุมภาพนัธ์ 2564 
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 11.3 การตรวจสอบภายใน 
  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบค ร้ัง ท่ี  3/2547 เม่ื อวัน ท่ี  9 สิ งหาคม  2547 ได้แ ต่งตั้ ง                   

บริษทั  ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซัลแตนท์ จ ากดั (AMC)ให้ปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของ   บริษทัฯ
ตั้งแต่วนัท่ี 9 สิงหาคม 2547 ซ่ึงบริษทั  ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซัลแตนท ์จ ากดั ไดม้อบหมายให้ นางพิไล  
เป่ียมพงศส์านตต์ าแหน่งผูต้รวจสอบภายใน เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบริษทัออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท ์คอนซัลแตนท ์จ ากดั และนาง
พิไล  เป่ียมพงศส์านต์ แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวเน่ืองจากมีความเป็นอิสระ
และมีประสบการณ์ในปฏิบติังานด้านการตรวจสอบภายใน เคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในได้แก่ Certified Public Account an (Thailand) – (CPA No.2336) และ Honorary 
Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors – (CIA No.30861) โดยบริษทัฯมอบหมายให้นางภรอนงค ์ 
อยูช่า ท าหนา้ท่ีประสานงานกบัผูต้รวจสอบท่ีวา่จา้งจากภายนอกดว้ย 
               ทั้งน้ีการพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งถอดถอนโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษทัจะตอ้งผา่นการอนุมติัหรือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
11.3.1รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
1.รายละเอยีดหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ง นางสาวกุลกาน  จีนป่ัน ให้ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นหัวหนา้งานก ากบัดูแลการ
ปฏิบัติงานมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นศูนยก์ลางการก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัให้เป็นไปตาม
กฎหมายกฎระเบียบขอ้บงัคบันโยบายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ส านกังานคณะกรรมการ คปภ. ส านักงาน กกพ.หรือหน่วยงานทางการอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯไดอ้นุมติันโยบายดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ 
(Compliance Policy) โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัฯคณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหารระดับสูง ฝ่ายงาน
หรือหน่วยงาน และพนักงาน ตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎหมายรวมถึงมีการส่ือสารกบัพนักงานได้ตระหนักว่า
พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการศึกษาและท าความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งในงานท่ีรับผิดชอบและปฏิบติัใหถู้กตอ้งครบถว้นเป็นไปตามกฎเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัด(ประวติั  หนา้ 17) 
2.รายละเอยีดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งบริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท ์คอนซัลแตนท ์จ ากดั ให้ปฏิบติัหนา้ท่ี
ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซัลแตนท์ จ ากดั ไดม้อบหมายให้นางพิไล  
เป่ียมพงศส์านต ์ต าแหน่งผูต้รวจสอบภายใน เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ 
(ประวติัตามเอกสารแนบ 3 ในแบบ 56-1) 
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12.รายการระหว่างกนั 
รายการบัญชีระหว่างบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยท่ีมีกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันในปี  2563                     

มีรายละเอียดดงัน้ี 
1. รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
       ลกัษณะรายการ บริษทั / ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

(ลา้นบาท) 
    นโยบายการคิดราคา 
 

1.    รับบริการและอ่ืนๆ บจ. ทิปโก ้ทาวเวอร์ 10.33 ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากบั 
 บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์ 0.39 ราคาท่ีใหบ้ริการกบั 
 บจ. รวมทรัพยสิ์น 1.74 บุคคลภายนอก 
 บจ. ถนอมวงศบ์ริการ 0.05  
 บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซลัแทน็ 0.13  
              รวม 12.63  
 
2.รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท  ทปิโก้ เอฟแอนด์บี  จ ากัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
       ลกัษณะรายการ บริษทั / ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหวา่งกนั 

           (ลา้นบาท) 
    นโยบายการคิดราคา 
 

1.    ขายสินคา้ บมจ.ทิปโกแ้อสฟัลท ์ 2.38 ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากบั 
 บจ.ทิปโก ้ทาวเวอร์ 0.25 ราคาท่ีคา้ขายกบับุคคลภายนอก 
 บจ.เรยโ์คลแอสฟัลท ์ 0.10  
 บจ.ไทยบิทเูทน 0.15  
 บจ.มาร์เก็ตติง้คอนซลัแทน็ 0.30  
 บจ.รวมทรัพยสิ์น 0.29  
 บจ.รัตตะจิตต ์ 0.57  
 บจ.ถนอมวงศบ์ริการ 0.08  
 บจ.ไทยสเลอร่ีซิล 0.004  
 บจ.ทิปโก ้มารีไทม ์ 0.002  
 บจ.บุญดีมีสุข 0.03  
 บจ.ไวทลั เวล็ 0.008  
 บจ.สยามคอนเทนเนอร์

เทอร์มินอล 0.12 
 

 รวม 4.28  
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       ลกัษณะรายการ บริษทั / ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหวา่งกนั 
           (ลา้นบาท) 

    นโยบายการคิดราคา 
 

2.    รับบริการและอ่ืนๆ บจ.ทิปโก ้ทาวเวอร์ 5.15 ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากบั 
 บจ.มาร์เก็ตติง้คอนซลัแทน็ 0.05 ราคาท่ีใหบ้ริการกบั 
 บจ.รวมทรัพยสิ์น 11.59 บุคคลภายนอก 
 บจ.สยามคอนเทนเนอร์

เทอร์มินอล 0.26 
 

 บจ.ถนอมวงศบ์ริการ 0.04  
 รวม 17.09  

 
3.รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท  ทปิโก้ รีเทล  จ ากัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
       ลกัษณะรายการ บริษทั / ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหวา่งกนั 

           (ลา้นบาท) 
    นโยบายการคิดราคา 
 

1.    รับบริการและอ่ืนๆ บจ.ทิปโก ้ทาวเวอร์ 0.66 ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากบั 
 บจ.รวมทรัพยสิ์น 

บจ.มาร์เก็ตติง้คอนซลัแทน็ 
4.17 
0.01 

ราคาท่ีใหบ้ริการกบั 
  
 รวม 4.84 บุคคลภายนอก 

 
4.รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท  ทปิโก้ไพน์แอปเป้ิล  จ ากัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
       ลกัษณะรายการ บริษทั / ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหวา่งกนั 

           (ลา้นบาท) 
    นโยบายการคิดราคา 
 

1.   รายไดอ่ื้นๆ บจ. เรยโ์คล แอสฟัลท ์ 0.01 ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากบั 
 บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์

บจ.ไทยบิทเูมน 
0.24 
0.02 

ราคาท่ีคา้ขายกบับุคคลภายนอก 

             รวม 0.27  
2.    รับบริการและอ่ืนๆ บจ. ทิปโก ้ทาวเวอร์ 0.37 ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากบั 
 บจ.ถนอมวงศบ์ริการ 0.05 ราคาท่ีใหบ้ริการกบั 
 บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ 0.24 บุคคลภายนอก 
 บจ.มาร์เก็ตต้ิงคอนซลัแท็น 

บจ.รวมทรัพยสิ์น 
0.02 
2.04 

 

              รวม 2.72  

  



 

99 
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  ผูถื้อหุ้นและ/ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลรายการระหว่างกนัยอ้นหลงัเพื่อเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ปีไดจ้ากรายงาน
ประจ าปีของปีก่อน ในเวบ็ไซตข์องบริษทั  www.tipco.net   
5.ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึ้นระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นรายการด าเนินการ
ทางธุรกิจตามปกติ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทัฯหลงัจากได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมติัท่ีเหมาะสมตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ
ทุกประการรวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการจดัซ้ือปกติซ่ึงตอ้งมีการเปรียบเทียบราคากบัผูข้ายรายอ่ืน  และราคาท่ีซ้ือ
ขายกนัเป็นราคาตามราคาตลาด 
6.มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 
 รายการระหว่างกันท่ี เกิดขึ้ นและอาจเกิดขึ้ นต่อไปในอนาคตจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทัฯหลงัจากผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมติัท่ี
เหมาะสมตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯและตามกระบวนการจดัซ้ือซ่ึงตอ้งมีการเปรียบเทียบราคาและคดัเลือก
ผูข้ายทุกคร้ัง รวมทั้งมีการประเมินผลผูข้ายเพื่อจดัอนัดบัอีกดว้ย โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียงดออกเสียงในการ
อนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าว  
7.นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

รายการระหว่างกนัของบริษทัท่ีเกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการท่ีด าเนินการทาง
ธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่าง บริษทัฯและบริษทัย่อย กบั
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี บริษทัฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ 
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท ารายการดว้ย
พร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลในการท ารายการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใน
รายงานประจ าปี นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และ    
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึง
การปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเก่ียวโยง และ        การได้มาหรือจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งน้ี หากมีรายการระหว่างกนัของบริษทั  ฯ หรือบริษทัยอ่ยเกิดขึ้นกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
มีส่วนไดส่้วนเสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัฯจะไดใ้หค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับความจ าเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช านาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึ้น บริษทัฯจะไดใ้ห้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชี
ของบริษัทฯเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว  เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี  
 
 

http://www.tipco.net/
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินการ 

13.ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 
ตารางสรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 2561-2563 

 
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์  

(หน่วย: บาท)

2563 % 2562 % 2561 % 2563 % 2562 % 2561 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 55,544,446             0.9% 41,336,348             0.6% 105,836,016      1.5% 15,137,447        0.5% 15,127,386        0.4% 21,594,772        0.6%

เงินลงทุนชัว่คราว -                               0.0% 4,995,108               0.1% 4,950,897          0.1% -                          0.0% -                          0.0% -                          0.0%

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 368,818,881           5.7% 467,172,764           7.0% 562,332,118      7.9% 16,484,143        0.5% 24,968,756        0.7% 45,473,934        1.3%

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                               0.0% -                               0.0% -                          0.0% 412,900,000      12.4% 269,000,000      7.9% 90,000,000        2.6%

สินคา้คงเหลือ 500,542,233           7.7% 679,465,248           10.2% 986,474,903      13.9% 46,137,515        1.4% 50,918,443        1.5% 61,973,123        1.8%

สินทรัพยชี์วภาพ 480,000                   0.0% 2,800,000               0.0% 659,471             0.0% -                          0.0% -                          0.0% -                          0.0%

เงินจ่ายล่วงหน้า 29,015,480             0.4% 12,851,450             0.2% 12,267,768        0.2% 2,547,180          0.1% 3,568,544          0.1% 4,205,527          0.1%

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 1,649,450               0.0% 386,936                   0.0% -                          -                          

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 24,459,697             0.4% 47,505,737             0.7% 75,393,250        1.1% 5,565,064          0.2% 8,755,894          0.3% 13,035,627        0.4%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 980,510,187           15.1% 1,256,513,591        18.8% 1,747,914,423  24.7% 498,771,349      15.0% 372,339,023      10.9% 236,282,983      6.9%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                               0.0% -                               0.0% -                          0.0% 1,478,836,957  44.6% 1,642,486,907  48.2% 1,765,336,907  51.4%

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,477,058,427        53.6% 3,145,107,518        47.2% 2,910,063,089  41.1% 644,929,739      19.4% 644,929,739      18.9% 644,929,739      18.8%

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          0.2% 7,269,561          0.2%

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,910,737,529        29.5% 2,136,459,223        32.0% 2,287,283,380  32.3% 652,765,760      19.7% 701,706,302      20.6% 742,167,527      21.6%

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 30,389,476             0.5% 35,575,530             0.5% 56,193,420        0.8% 27,037,043        0.8% 27,175,598        0.8% 30,236,774        0.9%

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 69,420,294             1.1% 72,902,030             1.1% 47,379,204        0.7% 6,194,930          0.2% 6,755,661          0.2% 3,588,672          0.1%

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 11,873,551             0.2% 15,175,467             0.2% 20,471,350        0.3% 2,092,101          0.1% 3,539,971          0.1% 3,089,846          0.1%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,506,748,838        84.9% 5,412,489,329        81.2% 5,328,660,004  75.3% 2,819,126,091  85.0% 3,033,863,739  89.1% 3,196,619,026  93.1%

รวมสินทรัพย์ 6,487,259,025        100.0% 6,669,002,920        100.0% 7,076,574,427  100.0% 3,317,897,440  100.0% 3,406,202,762  100.0% 3,432,902,009  100.0%

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
         หน้ีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 % 2562 % 2561 % 2563 % 2562 % 2561 %

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 814,378,606           12.6% 761,473,861           11.4% 770,000,000      10.9% 500,000,000      15.1% 490,318,437      14.4% 240,000,000      7.0%

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 429,728,365           0.0% 605,257,788           0.0% 790,128,580      11.2% 22,176,050        0.7% 43,551,602        1.3% 76,869,312        2.2%

ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 266,880,000           6.6% 411,950,000           9.1% -                          0.0% 190,000,000      5.7% 231,245,000      6.8% -                          0.0%

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 27,586,779             0.4% 859,098                   0.0% 312,500,000      4.4% 7,942,589          0.2% 859,098             0.0% 201,200,000      5.9%

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                               0.0% 4,470,342               0.1% 10,693,056        0.2% -                          0.0% -                          0.0% -                          0.0%

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 163,355                   0.0% 437,016                   0.0% -                          0.0% -                          0.0% 104,815             0.0% -                          0.0%

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 62,662,903             1.0% 59,559,312             0.9% 79,005,064        1.1% 3,777,052          0.1% 3,627,830          0.1% 3,163,214          0.1%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,601,400,008        24.7% 1,844,007,417        27.7% 1,962,326,700  27.7% 723,895,691      21.8% 769,706,782      22.6% 521,232,526      15.2%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 532,563,150           8.2% 5,386,014               0.1% 840,203,341      11.9% 365,000,000      11.0% 555,000,000      16.3% 729,498,341      21.3%

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 27,439,376             0.4% 782,500,000           11.7% -                          0.0% 11,239,662        0.3% 5,386,014          0.2% -                          0.0%

ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 1,200,480               0.0% 1,070,480               0.0% 2,279,600          0.0% -                          0.0% -                          0.0% -                          0.0%

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 105,155,533           1.6% 129,244,324           1.9% 98,360,141        1.4% 30,109,508        0.9% 33,027,913        1.0% 25,108,871        0.7%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 666,358,539           10.3% 918,200,818           13.8% 940,843,082      13.3% 406,349,170      12.2% 593,413,927      17.4% 754,607,212      22.0%

รวมหนี้สิน 2,267,758,547        35.0% 2,762,208,235        41.4% 2,903,169,782  41.0% 1,130,244,861  34.1% 1,363,120,709  40.0% 1,275,839,738  37.2%

งบการเงนิรวม
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
         หน้ีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 % 2562 % 2561 % 2563 % 2562 % 2561 %

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

         หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 500,000,000           7.7% 500,000,000           7.5% 500,000,000      7.1% 500,000,000      15.1% 500,000,000      14.7% 500,000,000      14.6%

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแลว้

         หุ้นสามญั 482,579,640 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 482,579,640           7.4% 482,579,640           7.2% 482,579,640      6.8% 482,579,640      14.5% 482,579,640      14.2% 482,579,640      14.1%

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   ท่ีบริษทัฯซ้ือในราคาสูงกวา่มลูค่าตามบญัชี (80,767,243)            (1.2%) (80,767,243)            (1.2%) (80,767,243)      (1.1%) -                          0.0% -                          0.0% -                          0.0%

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย

   ของบริษทัร่วมท่ีซ้ือในราคาต ่ากวา่มลูค่าตามบญัชี 1,494,466               0.0% 1,494,466               0.0% 1,494,466          0.0% -                          0.0% -                          0.0% -                          0.0%

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม

   โดยไมไ่ดสู้ญเสียอ านาจควบคุมของบริษทัร่วม (135,832,635)          (2.1%) (135,832,635)          (2.0%) (135,832,635)    (1.9%) -                          0.0% -                          0.0% -                          0.0%

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 40,952,590             0.6% 40,994,182             0.6% 41,070,724        0.6% -                          0.0% -                          0.0% -                          0.0%

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 50,000,000             0.8% 50,000,000             0.7% 50,000,000        0.7% 50,000,000        1.5% 50,000,000        1.5% 50,000,000        1.5%

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 4,147,407,501        63.9% 3,848,177,059        57.7% 3,876,971,449  54.8% 1,655,072,939  49.9% 1,510,502,413  44.3% 1,624,482,631  47.3%

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (286,333,841)          (4.4%) (299,850,784)          (4.5%) (62,111,756)      (0.9%) -                          0.0% -                          0.0% -                          0.0%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,219,500,478        65.0% 3,906,794,685        58.6% 4,173,404,645  59.0% 2,187,652,579  65.9% 2,043,082,053  60.0% 2,157,062,271  62.8%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,487,259,025        100.0% 6,669,002,920        100.0% 7,076,574,427  100.0% 3,317,897,440  100.0% 3,406,202,762  100.0% 3,432,902,009  100.0%

งบการเงนิรวม
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2563  

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
(หน่วย: บาท)

2563 % 2562 % 2561 % 2563 % 2562 % 2561 %
การด าเนินงานต่อเน่ือง
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 2,500,123,559   97.1% 3,561,064,263   96.6% 4,248,050,424  97.5% 255,066,768 29.7% 353,565,577        49.5% 379,175,078       43.9%
รายไดอ่ื้น
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                           0.0% -                           0.0% -                         0.0% 38,999,997    4.5% 19,799,998          2.8% 64,287,750         7.5%
   เงินปันผลรับจากบริษทับริษทัร่วม -                           0.0% -                           0.0% -                         0.0% 517,834,324 60.3% 258,917,162        36.3% 332,893,494       38.6%
   อ่ืนๆ 75,687,763        2.9% 125,953,143      3.4% 107,975,986     2.5% 46,800,794    5.5% 81,748,631          11.4% 86,494,536         10.0%
รวมรายได้ 2,575,811,322   100.0% 3,687,017,406   100.0% 4,356,026,410  100.0% 858,701,883 100.0% 714,031,368        100.0% 862,850,858       100.0%
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขาย 2,064,387,522   80.1% 3,178,577,480   86.2% 3,394,578,070  77.9% 173,652,933 20.2% 244,882,926        34.3% 281,011,539       32.6%
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 311,001,624      12.1% 436,828,614      11.8% 604,276,166     13.9% -                      0.0% 7,549                    0.0% 15,135,323         1.8%
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 477,038,964      18.5% 541,720,254      14.7% 439,140,641     10.1% 179,440,341 20.9% 187,366,062        26.2% 178,079,078       20.6%
ค่าใชจ่้ายอ่ืน
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                           0.0% -                           0.0% -                         0.0% 163,649,950 19.1% 122,850,000        17.2% -                           0.0%
ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ -                           0.0% -                           0.0% 2,293,508         0.1% -                      0.0% -                            0.0% -                           0.0%

   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -                           0.0% -                           0.0% (29,000,000)      (0.7%) -                      0.0% -                            0.0% -                           0.0%
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 24,191,743 0.9% -                           0.0% -                         0.0% 171,489 0.0% 32,835 0.0% -                           0.0%

รวมค่าใช้จ่าย 2,876,619,853   111.7% 4,157,126,348   112.8% 4,411,288,385  101.3% 516,914,713 60.2% 555,139,372        77.7% 474,225,940       55.0%
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (300,808,531)     (11.7%) (470,039,117)     (12.7%) (55,261,975)      (1.3%) 341,787,170 39.8% 158,891,996        22.3% 388,624,918       45.0%
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 836,967,622      32.5% 732,668,446      19.9% 132,661,359     3.0% -                      0.0% -                            0.0% -                           0.0%
รายไดท้างการเงิน 52,264                0.0% 69,825                0.0% -                         0.0% 9,451,564      1.1% 3,798,438            0.5% -                           0.0%
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (50,962,001)       (2.0%) (69,945,288)       (1.9%) (55,992,863)      (1.3%) (32,107,939)  (3.7%) (43,376,092)         (6.1%) (30,196,006)       (3.5%)
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 485,249,354      18.8% 192,684,041      5.2% 21,406,521       0.5% 319,130,795 37.2% 119,314,342        16.7% 358,428,912       41.5%
ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (3,436,893)         (0.1%) 14,983,118        0.4% (52,283,266)      (1.2%) (1,581,444)    (0.2%) 3,166,989            0.4% (9,243,338)          (1.1%)
ก าไรส าหรับงวด 481,812,461      18.7% 207,667,159      5.6% (30,876,745)      (0.7%) 317,549,351 37.0% 122,481,331        17.2% 349,185,574       40.5%

การด าเนินงานต่อเน่ือง
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียน
   อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืม - สุทธิจากภาษีเงินได้ (13,686,046)       (0.5%) -                           0.0% -                         0.0% (4,082,852)    (0.5%) -                            0.0% -                           0.0%
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 13,516,943        0.5% (237,739,028)     (6.4%) 77,499,825       1.8% -                      0.0% -                            0.0% -                           0.0%
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทนุในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 13,516,943        0.5% (237,739,028)     (6.4%) 77,499,825       1.8% -                      0.0% -                            0.0% -                           0.0%

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลขาดทนุจากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (13,686,046)       (0.5%) -                           0.0% (6,746,065)        (0.2%) (4,082,852)    (0.5%) -                            0.0% 3,380,304           0.4%
รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทนุในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (13,686,046)       (0.5%) -                           0.0% (6,746,065)        (0.2%) (4,082,852)    (0.5%) -                            0.0% 3,380,304           0.4%
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (169,103)            (0.0%) (237,739,028)     (6.4%) 70,753,760       1.6% (4,082,852)    (0.5%) -                            0.0% 3,380,304           0.4%

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 481,643,358      18.7% (30,071,869)       (0.8%) 39,877,015       0.9% 313,466,499 36.5% 122,481,331        17.2% 352,565,878       40.9%

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2563  

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 % 2562 % 2561 % 2563 % 2562 % 2561 %
การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 481,812,461      18.7% (30,071,869)       (0.8%) (30,876,745)      (0.7%) 317,549,351 37.0% 122,481,331        17.2% 349,185,574       40.5%

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 481,643,358      18.7% (30,071,869)       (0.8%) 39,877,015       0.9% 313,466,499 36.5% 122,481,331        17.2% 352,565,878       40.9%

ก าไรต่อหุ้น (บาท)
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 1.00                    0.43                    (0.06)                  0.66                0.25                      0.72                     

งบการเงนิรวม
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2563  

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
(หน่วย: บาท)

2563 2562 2561 2563 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 485,249,354 192,684,041 21,406,521 319,130,795 119,314,342 358,428,912
ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 381,670,305  347,624,826   275,374,665  71,589,965         64,287,387     47,709,968     
   ตดัจ  าหน่ายภาษีมลูค่าเพ่ิมรอเรียกคืน -                      -                       -                       
   ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (2562: 
โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ)

4,880,868       (587,874)         136,199          -                           -                       -                       

   ปรับลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือให้เป็นมลูค่าสุทธิท่ี
จะไดรั้บ (โอนกลบั)

(16,692,377)   20,229,888     (39,111,383)   1,189,877           (2,420,391)      2,173,935       

   ขาดทนุจากการท าลายสินคา้ 9,933,203       23,195,067     11,985,892    -                           6,409,923       -                       
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                      163,649,950       122,850,000   -                       

   การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 2,320,000       (2,140,529)      2,293,507      -                           -                       -                       

   (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (1,346,876)     (1,064,321)      579,810          19,691                7,762               1,822               
   (ก าไร) ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรม
ของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

(1,486,094)     290,034          (840,431)        -                           -                       (896)                 

   การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของสญัญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืม

-                       -                       (697,421)        -                           281,265           (697,421)         

   (ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายท่ีดิน 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์

2,853,375       18,580,110     879,087          (730,932)             (195,236)         104,869          

   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 1,149,670       325,178          (28,409)          -                           -                       (28,436)           
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -                       -                       (29,000,000)   -                           -                       -                       
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15,453,022     38,447,724     19,975,943    6,060,618           9,996,923       10,929,647     
   ประมาณการตน้ทนุการร้ือถอน 130,000          (1,209,120)      213,087          -                           -                       
   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                       -                       -                      (38,999,997)       (19,799,998)    (64,287,750)    
   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัร่วม -                       -                       -                      (517,834,324)     (258,917,162)  (332,893,494) 
   ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (836,967,622) (732,668,446) (132,661,359) -                           -                       -                       
   รายไดด้อกเบ้ียรับ (52,264)           (69,825)           (79,621)          (9,451,564)          (3,798,438)      (1,967,309)      
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 50,962,001     69,945,288     55,674,858    32,107,939         42,071,071     29,911,337     
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 98,056,565     (26,417,959)    186,100,945  26,732,018         80,087,448     49,385,184     
สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 97,091,250     95,626,653     10,088,309    8,464,922           20,497,416     (5,895,448)      
   สินคา้คงเหลือ 185,682,189  263,584,701   (43,472,335)   3,591,051           7,065,148       (13,945,069)    
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 4,356,214       37,363,289     9,149,966      60,139                (1,190,309)      25,899,464     
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 3,301,916       (5,243,825)      (13,688,481)   1,447,870           (450,125)         1,193,624       
หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (161,971,632) (177,188,119) (25,210,953)   (21,366,058)       (23,231,494)    (33,657,245)    
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 2,770,493       (24,327,822)    43,463,985    148,324              288,167           (393,082)         
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (55,463,866)   (7,563,541)      (14,190,277)   (14,082,588)       (2,077,881)      (4,769,239)      
เงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 173,823,129  154,627,125   153,053,072  4,995,678           80,988,370     17,818,189     
   จ่ายดอกเบ้ีย (49,962,796)   (68,759,162)    (55,484,336)   (31,260,189)       (42,168,434)    (29,721,263)    
   จ่ายภาษีเงินได้ (7,167,575)     (15,952,167)    (39,903,111)   (1,092,534)          -                       (2,192,577)      
รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 4,220,807       6,107,025       -                      4,220,807           6,107,025       -                       

 เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 120,913,565  76,022,821     57,665,625    (23,136,238)       44,926,961     (14,095,651)    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2561 2563 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                       -                       -                      (143,900,000)     (179,000,000)  (82,000,000)    

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

เงินฝากประจ าท่ีมีอายเุกิน 3 เดือน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 4,995,108       (44,211)           (43,819)          -                           -                       -                       

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 924,554          3,610,886       3,407,759      730,935              216,446           1,078,148       

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (91,425,809)   (198,047,345) (535,344,017) (2,650,206)          (24,142,393)    (412,877,868) 

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

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (3,255,916)     (1,418,632)      (6,039,365)     (542,094)             (18,400)           (216,786)         

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                       -                       -                      38,999,997         19,799,998     64,287,750     

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 517,834,324  258,917,162   332,893,494  517,834,324       258,917,162   332,893,494   

ดอกเบ้ียรับ 52,264            69,825             79,621            9,451,564           3,798,438       1,967,309       

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 429,124,525  85,277,490     (204,914,775) 419,924,520       79,571,251     (244,736,401) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายซ้ือผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       -                       -                      -                       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 52,904,745     (8,526,139)      49,154,533    9,681,563           250,318,437   100,000,000   

เงินสดจ่ายช าระตามสญัญาเช่าการเงิน (24,831,914)   (369,145)         -                      (6,318,811)          (369,145)         -                       

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18,663,150     406,746,659   443,253,341  -                           56,746,659     443,253,341   

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (413,670,000) (365,000,000) (197,500,000) (231,245,000)     (201,200,000)  (86,200,000)    

เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้น (168,895,973) (236,461,549) (241,287,170) (168,895,973)     (236,461,549)  (241,287,170) 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (535,829,992) (203,610,174) 53,620,704    (396,778,221)     (130,965,598)  215,766,171   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 14,208,098     (64,499,668)    (93,628,446)   10,061                (6,467,386)      (43,065,881)    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 41,336,348     105,836,016   199,464,462  15,127,386         21,594,772     64,660,653     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 55,544,446     41,336,348     105,836,016  15,137,447         15,127,386     21,594,772     

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ

รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด

   รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไมไ่ดจ่้ายช าระ 518,619          12,007,725     20,034,200    75,620                13,000             9,983,453       

   รายการซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนท่ียงัไมไ่ดจ่้ายช าระ -                       1,115,417       470,224          -                           -                       18,400             

รายการซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 11,371,315     6,614,257       -                      809,752              6,614,257       -                       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ  

ประจ าปี 2560-2562 
 
 
 

2563 2562 2561 2563 2562 2561

สภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.6 0.7 0.9 0.7 0.5 0.5
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.3 0.3 0.4 0.6 0.4 0.3
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
อตัราหมุนเวียนลูกหน้ี (เท่า) 6.8 7.6 7.6 15.5 14.2 8.3
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 54 48 48 24 26 44
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 4.1 4.7 3.4 3.8 4.8 4.5
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 88 78 106 97 76 80
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 4.8 5.3 4.3 7.8 5.6 3.7
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 76 70 85 47 65 100
CASH CYCLE (วนั) 66 56 69 74 37 24
ความสามารถในการท าก าไร

ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ (%) 11.4% 5.3% (0.7%) 14.5% 6.0% 16.2%
อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ต่อยอดขาย (%) 17.4% 10.7% 20.1% 31.9% 30.7% 25.9%
อตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วม (%) 18.7% 5.6% (0.7%) 37.0% 17.2% 40.5%
ประสิทธิภาพ

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.4% 3.1% (0.4%) 9.6% 3.6% 10.2%
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (%) 8.7% 3.8% (0.6%) 11.3% 4.0% 10.9%
อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.4 0.6 0.6 0.3 0.2 0.3
นโบายการเงนิ

อตัราหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.5 0.7 0.7 0.5 0.7 0.6
อตัราความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 10.5 3.8 1.4 10.9 3.8 12.9
อัตราความสามารถช าระภาระผูกพัน

(CASH BASIS) (เท่า) 0.2 0.1 0.1 -0.1 0.1 0.0

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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14. ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
1. งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวม ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 

1.1 รายไดจ้ากการขาย 

 
 

ในปี 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขาย 2,500 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 30 จากงวดเดียวกัน

ของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืช ผกั และผลไม้ มีรายได้จากการขายลดลงร้อยละ 41 จาก

ปริมาณส่งออกท่ีลดลง เน่ืองจากเกิดภาวะขาดแคลนวตัถุดิบจากสภาวะภยัแลง้ และปริมาณความต้องการสินคา้ใน

ต่างประเทศชะลอตวัจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ธุรกิจเคร่ืองด่ืม มีรายไดจ้ากการขายลดลง

ร้อยละ 22 สาเหตุหลกัจากก าลงัซ้ือภายในประเทศท่ีชะลอตวัลงจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

หน่วย:บาท 

หน่วย:ลา้นบาท 

ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ
รายได้จากการขาย            834        1,418 (584)            (41%)       1,648      2,107 (459)            (22%)            18           36 (18)              (50%)      2,500      3,561 (1,061)         (30%)

อ่ืนๆ การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม การเปลี่ยนแปลง
งบปี

ผลติภัณฑ์จากพืช ผกั

 และผลไม้
การเปลี่ยนแปลง เคร่ืองด่ืม การเปลี่ยนแปลง

ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

รายไดจ้ากการขาย 2,500,123,559 3,561,064,263 (1,060,940,704)   (30%)
รายไดอ่ื้น 75,687,763 125,953,143 (50,265,380)        (40%)

รวมรายได้ 2,575,811,322 3,687,017,406 (1,111,206,084)   (30%)

คา่ใชจ่้ายจากการด าเนินงาน 2,876,619,853 4,157,126,348 (1,280,506,495)   (31%)

ขาดทุนจากการด าเนินงาน (300,808,531)         (470,108,942)        169,300,411       36%

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 836,967,622 732,668,446 104,299,176       14%

รายไดท้างการเงิน 52,264                  69,825                 (17,561)              (25%)

ตน้ทุนทางการเงิน (50,962,001)           (69,945,288)          (18,983,287)        (27%)

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 485,249,354 192,684,041 292,565,313       152%

ผลประโยชน์ (คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (3,436,893)            14,983,118           (18,420,011)        (123%)

ก าไรส าหรับปี 481,812,461          207,667,159         274,145,302       132%

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงนิรวม การเปลี่ยนแปลง
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1.2  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

ในปี 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม 2,877 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 31  

จากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ สาเหตุหลกัมาจาก 

•  ตน้ทุนขายลดลงร้อยละ 35 สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายลดลง  

•  ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ 29 จากการปรับแผนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายให้สอดคลอ้งกับ 

สภาวะตลาด 

•  ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงร้อยละ 12 จากการควบคุมค่าใชจ่้ายใหส้อดคลอ้งกบัรายไดท่ี้ลดลง  

•  ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน 24 ลา้นบาท เน่ืองจากค่าเงินบาทแขง็ค่า   

1.3  ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในปี 2563 บริษัทฯรับรู้ก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 837 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นร้อยละ  14              

จากปีก่อน เน่ืองดว้ยในเดือนกนัยายน 2563 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (US State Department) ไดร้้อง

ขอใหบ้ริษทัร่วมหยดุซ้ือน ้ ามนัดิบจากประเทศเวเนซูเอลา โดยใหมี้ผลตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นตน้ไป 

ดงันั้นเพื่อหลีกเล่ียงการถูกคว ่าบาตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา บริษทัร่วมจึงตดัสินใจปฏิบติัตามและแจง้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรให้กบัทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาทราบ ในปัจจุบนั บริษทัร่วมได้หยุดซ้ือน ้ ามนัดิบ

จากประเทศเวเนซูเอลาแลว้  

ทั้งน้ี บริษทัร่วมไดแ้จง้ขอ้เท็จจริงดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 

2563 วนัท่ี 15 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 ซ่ึงรวมถึงแผนการบริหารความเส่ียงจากการหยุดซ้ือ

น ้ ามนัดิบจากแหล่งปัจจุบนั โดยการพิจารณาแผนการซ้ือน ้ ามนัดิบจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่ประเทศเวเนซูเอลา หรือ

แผนการจดัหายางมะตอยจากแหล่งอ่ืน 

1.4 ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

ในปี 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายทางการเงินจ านวน 51 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 27 จากปีก่อน 

สาเหตุหลกัมาจากเงินกูร้ะยะยาวท่ีลดลง 

หน่วย:บาท 

ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

ตน้ทุนขาย 2,064,387,522 3,178,577,480 (1,114,189,958)   (35%)
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 311,001,624 436,828,614 (125,826,990)      (29%)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 477,038,964 541,720,254 (64,681,290)        (12%)
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 24,191,743            -                          24,191,743         100%

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 2,876,619,853       4,157,126,348      (1,280,506,495)   (31%)

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
งบการเงนิรวม การเปลี่ยนแปลง
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ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

สินทรัพย์

  สินทรัพยห์มุนเวียน 980,510,187 1,256,513,591 (276,003,404)      (22%)
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5,506,748,838 5,412,489,329 94,259,509         2%

รวมสินทรัพย์ 6,487,259,025 6,669,002,920 (181,743,895)      (3%)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้น

  หน้ีสินหมุนเวียน 1,601,400,008 1,844,007,417 (242,607,409)      (13%)
  หน้ีสินไม่หมุนเวียน 666,358,539 918,200,818 (251,842,279)      (27%)

รวมหนีสิ้น 2,267,758,547 2,762,208,235 (494,449,688)      (18%)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมส่วนผู้ถือหุ้น 4,219,500,478 3,906,794,685 312,705,793       8%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,487,259,025 6,669,002,920 (181,743,895)      (3%)

งบแสดงฐานะการเงนิ
งบการเงนิรวม การเปลี่ยนแปลง

2. งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2563 
 

 

 

 

2.1 สินทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพย์รวม 6,487 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3    

จากส้ินปี 2562 โดยสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 276 ลา้นบาทหรือร้อยละ 22 สาเหตุหลกัเกิดจากการลดลงของ

สินคา้คงเหลือ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 94 ล้านบาทหรือร้อยละ 2      

จากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

2.2 หน้ีสิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวม 2,268 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18        
จากส้ินปี 2562 โดยมีการเปล่ียนแปลงหลกัจากหน้ีสินหมุนเวียนลดลง 243 ลา้นบาทหรือร้อยละ 13 จากการลดลง
ของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
ส่วนหน้ีสินไมห่มุนเวยีนลดลง 252 ลา้นบาทหรือร้อยละ 27 จากเงินกูร้ะยะยาวท่ีลดลง 
             2.3  ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯและบริษัทย่อยมีส่วนของผู ้ถือหุ้นรวม 4,220 ล้านบาทเพิ่มขึ้ น       

ร้อยละ 8  จากส้ินปี 2562 โดยมีการเปล่ียนแปลงหลกัจากการเพิม่ขึ้นของก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 

หน่วย: บาท 
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3. งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ จ านวน  

14 ลา้นบาท โดยท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 121 ลา้นบาท กระแส

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 429 ลา้นบาทจากเงินปันผลรับจากบริษทัร่วม และกระแสเงินสดสุทธิ

ใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 536 ลา้นบาทจากการจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว และ เงินปันผลจ่าย 

4. อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญตามงบการเงินรวม ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

ปี 2563 ปี 2562

อตัราก าไรขั้นตน้ 17.4% 10.7% 7%
อตัราก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายทางการเงิน คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 35.6% 16.6% 19%
อตัราก าไรสุทธิ 18.7% 5.6% 13%
ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ 11.4% 5.3% 6%

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม (เท่า) 0.54 0.71 (17%)
อตัราสภาพคล่อง (เท่า) 0.61 0.68 (7%)

ความสามารถในการช าระหนีแ้ละสภาพคล่อง ปี 2563 ปี 2562 การเปล่ียนแปลง

ความสามารถในการท าก าไร
งบการเงนิรวม การเปล่ียนแปลง

 
 

 

หน่วย: บาท 
งบการเงนิรวม

ปี 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 120,913,565          

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 429,124,525          

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (535,829,992)         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ 14,208,098            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 41,336,348            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 55,544,446            

งบกระแสเงนิสด



 

112 
 

         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2563  

ในปี 2563 อัตราก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้ นจากร้อยละ 10.7 เป็นร้อยละ 17.4 จากการควบคุมต้นทุนขายให้

สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขาย 

อตัราก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้นจาก 

ร้อยละ 16.6 เป็นร้อยละ 35.6 สาเหตุหลักมาจากการขาดทุนก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 

และเม่ือเทียบกบัปี 2562 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
“บริษทัฯได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบับน้ีแลว้ด้วยความระมดัระวงั 

บริษทัฯขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควร
ตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  นอกจากน้ีบริษทัฯขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ   บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัฯไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูล ในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัฯและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตาม
ระบบดงักล่าว 

(3)  บริษทัฯไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว  
และบริษทัฯไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562       ต่อผูส้อบบญัชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษทัฯได้รับรองความ
ถูกตอ้งแลว้บริษทัไดม้อบหมายให้ นางสาวกุลกาน  จีนป่ัน เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางสาวกุลกาน  จีนป่ัน ก ากบัไวบ้ริษทัฯจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯได้
รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

             ช่ือ                ต าแหน่ง                         ลายมือช่ือ 

 
1. นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการ              ............................................………………………  
 
 
2. นายยงสิทธ์ิ  โรจน์ศรีกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร.........................................................................…… 

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

รายละเอยีดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท ของ บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ 
1.ขอ้มูลของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ เลขานุการบริษทั 
1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ตามตาราง ดงัน้ี 
ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิ 
ทาง การศึกษา /ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทาง

ครอบครัว 
ระหว่าง 
กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

นส.ลักษณา    
ทรัพย์สาคร   

*ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการ     
เมื่อวนัท่ี 2 
เมษายน 2555 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูม้ี
อ  านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

68ปี 
 

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

(DCP) 

2555 Director Accredited Program 

(DAP) 

 

41,461,267  

หุ้น คิดเป็น 
8.59% 
 

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 
ทรัพยส์าครและ 
ป้ า ข อ ง        
น า ย ก ฤ ษ ฎ์ิ  
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 2554 – ปัจจุบนั 
ปี 2554 – ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
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.วณิชภาค 
บจ. ถนอมวงศบ์ริการ  
 

นางอนุรัตน์ 
เทียมทัน 
*ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการ     
เมื่อวนัท่ี 22 
มีนาคม 2519 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูม้ี
อ  านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

72ปี M.Sc.(Biochemistry) TheAmerican 
University, Washington, D.C., USA
วทบ. สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย :  
-2547 Director Accredited Program                  

-2544 Chairman Program 2000 

 

 

34,566,765
หุ้ นคิด เป็ น 
7.16% 

พี่ ส า ว น า ย       
สิทธิลาภ ทรัพย์
สาคร , นางสาว
ลักษณา ทรัพย์
สาคร และ ป้ า
ของนายกฤษฎ์ิ  
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 ้ไบเท็ค  
บมจ. ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั  
บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์ 
 

นายสุรเชษฐ์   
ทรัพย์สาคร            
*ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการ     
เมื่อวนัท่ี 18 
สิงหาคม 2546 

60ปี บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต(การเงิน) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ปี2531                                              
บริหารธุรกิจบณัฑิต(การบญัชี) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย่ีราชมงคลปี  
2528 
การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย : 

ไม่ม ี 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 รั พ ย์ ส า ค ร 
และ นายกฤษฎ์ิ  
เศรษฐิน   

ปี 2558– 2562 
ปี 2555– ปัจจุบนั 
ปี 2554 – 2562 
ปี 2547 – ปัจจุบนั 
 
 
ปี 2544–2553 

กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการอสิระ และ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

บจ. ทิปโก ้ทาวเวอร์  
บจ. รวมทรัพยสิ์น  
บจ. ถนอมวงศบ์ริการ  
บมจ. ยไูนเต็ด เปเปอร์  
 
 
บจ. ถนอมวงศบ์ริการ  
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ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูม้ี
อ  านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

- 2547 Director Certification Program    
(DCP), Diploma, IOD 
- 2546 Director Certification Program 
(DCP), Certificate of Completion, IOD 
  

 ปี 2543 
 
 

ผูจ้ดัการอาวุโสสายการ
บริหาร 
 

บจ. ถนอมวงศบ์ริการ  
 

นายกฤษฎิ์
เศรษฐิน                 
*ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการเมื่อ
วนัท่ี 11 
พฤศจิกายน 
2562 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูม้ี
อ  านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

37ปี ปริญญาตรีดา้นบริหารธุรกิจจาก Babson 
College, Wellesley, Massachusetts  
ประเทศสหรัฐอเมริกาการอบรมบทบาท
หนา้ท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบนั 

2,000,000  
หุ้น คิดเป็น 
0.41% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลานของ         
นางอนุรัตน์ เทียมทนั,                             
นางสาวลกัษณา 
ทรัพยส์าคร,     
นายสิทธิลาภ  
ทรัพยส์าคร และ 
นายสุรเชษฐ์  
ทรัพยส์าคร 
 
 

ปี 2562– ปัจจุบนั 
 ปี 2562– ปัจจุบนั 
 
ปี 2562– ปัจจุบนั 
ปี 2558 – ปัจจุบนั        
 
ปี 2554 – 2558           
 
ปี 2551 – 2554           
 
 
 
ปี 2550 – 2548 
 
 
       

กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายพฒันา
ธุรกิจ 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ พนกังาน 
 
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั 
ส านกังานรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั 
ฝ่ายวาณิชธนกิจ  
 
 
 

บริษ ท จิตตษ์ดา จ ากดั 
บริษทั ยไูนเต็ด เทคโนโลยี 
เซอร์วิส จ ากดั 
บริษทั รัตนะจิตต ์จ ากดั    
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั 
(มหาชน) 
กลุ่มทิปโก ้
 
ส านกังานรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั 
 
 
บริษทั หลกัทรัพยภ์ทัร จ ากดั 
(มหาชน) (เดิมช่ือ Merrill 
Lynch Thailand)    
  

นายสิทธิลาภ  
ทรัพย์สาคร          

*ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการ     
เมื่อวนัท่ี 2 
เมษายน 2535 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูม้ี
อ  านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

69ปี 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 าค ร  และลุ ง
ของนายกฤษฎ์ิ  
เศรษฐิน   

ปี 2562– ปัจจุบนั 
ปี 2562– ปัจจุบนั
ปี 2562– ปัจจุบนั
ปี 2562– ปัจจุบนั
ปี 2562– ปัจจุบนั 
ปี 2562– ปัจจุบนั 
ปี 2561– ปัจจุบนั 
ปี 2561– ปัจจุบนั 
ปี 2561– ปัจจุบนั 
ปี 2560– 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 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บจ. ไทยบิทูเมน  
บจ. เรยโ์คล แอสฟัลท ์ 
บจ. ทิปโก ้มารีไทม ์  
บจ. เดลตา้ ชิปป้ิง  
บจ. อลัฟ่า มารีไทม ์ 
บจ. บิทูเมน มารีน  
บจ. ทิปโก ้เอฟแอนด์บี   
บจ. ทิปโก ้รีเทล  
บจ. ทิปโก ้ไบโอเท็ค จ ากดั 
บจ. ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล 
บจ. ทิปโก ้ทาวเวอร์  
บจ. รวมทรัพยสิ์น  
บมจ. ทิปโกฟู้ดส์  
บจ. สยามคอนเทนเนอร์ 
เทอร์มินอล  
บจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์ 
บจ. ถนอมวงศบ์ริการ  
 

นายยงสิทธิ์  
โรจน์ศรีกุล 

*ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการ     
เมื่อวนัท่ี 13
มกราคม  2564 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูม้ี

56ปี ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ MBA 
(การตลาด) California State University 
Dominguez Hills, USA  
ปริญญาตรี:วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ผ่านการอบรมหลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร (วปอ.) 61                     
การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย :  

ไม่ม ี ไม่มี ปี 2561 - 2563    
 
 
 
 
ปี 2555 - 2557 
 
ปี 2534 - 2554     
 
 

หัวหนา้คณะผูบ้ริหารกลุ่ม
ลูกคา้องคก์ร 
 
 
 
ผูว่้าการ กรรมการ และ
เลขานุการคณะกรรมการฯ 
รองกรรมการผูอ้  านวยการ 
และ หัวหนา้คณะผู้
บริหารงานพาณิชย์ 

 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
(AIS) และ บริษทั แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั 
(AWN) 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย 
บริษทั ไทยคม จ ากดั 
(มหาชน) 
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อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

-Chartered Director Program (2551) 
-Director Certification Program (2550) 
-Director Diploma Program (2550) 

 
 
 
 

นายวิรัช          
ไพรัชพิบูลย์         

*ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการ
อิสระ           
เมื่อวนัท่ี7
กนัยายน2550 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูไ้ม่
มีอ านาจลง
ลายมือช่ือ 

72ปี 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 ปี2563 – ปัจจุบนั 
ปี2561 – ปัจจุบนั 
 
 
ปี2550 – ปัจจุบนั 
 
 
ปี 2550 – 2561 
 
ปี 2543 
ปี 2542 – ปัจจุบนั 
ปี 2541 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการก ากบั
นโยบายความเส่ียงและ
ธรรมาภิบาล 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการผูจ้ดัการ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
 
 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา              
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
 
 
บมจ. ทิปโกฟู้ดส์ 
 
 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
 

   บมจ.เงินทุนหลกัทรัพย ์ศรีมิตร 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
 

นายชลิต   
ลิมปนะเวช       

*ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการ
อิสระ           
เมื่อวนัท่ี24
เมษายน 2551 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูไ้ม่
มีอ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

68ปี ปริญญาโท  : MPA คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี:บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลยัอสัสัมชญัการอบรมบทบาท
หนา้ท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย :  
-Board Matters & Trends BMT 6/2018 

-Director Certificate Program (DCP) 

-Financial Statements for Directors      

-Audit Committee Program  

ไม่มี ไม่มี ปี 2561 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2551 – ปัจจุบนั 
ปี 2554 – 2561 
 
ปี 2554 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2546 -2554 
 
ปี 2546 -2553 
 

ท่ีปรึกษา 
 
กรรมการอสิระ 
อุปนายก ฝ่ายวิชาการ  
 
ประธานกลุ่มการตลาด
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 
 
 

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

นางอัฉรา  
ปรีชา        
*ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการ
อิสระ           
เมื่อวนัท่ี 25
เมษายน 2557 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูไ้ม่
มีอ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

64ปี ปริญญาโท  : Business Management, 
Asian Institute of Management 
ปริญญาตรี  : วารสารศาสตร์ (Mass 
Communications  Arts) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  วิชาเอก นกัหนงัสือพิมพ ์
(Journalism) วิชาโท ส่ือสารมวลชน 
(Mass Communications) 
วิทยาลยับพิตรภิมุข   เอกภาษาฝร่ังเศส 
การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย :  
-2561 Board Matters & Trends BMT  

-2557 Directors Certification Program    

- 2558 Advanced Audit Committee 

Program (AACP) 

 

ไม่มี ไม่มี ปี 2557 – ปัจจุบนั 
 
 
ปี 2538 – ปัจจุบนั 
ปี 2551 – 2555 
ปี 2551 – 2554 
ปี 2553 – 2555 
 
ปี 2548 - 2553  
 
 
 
 
 

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

บมจ. ทิปโกฟ้ดูส์  
 
 
บจ. ศานติ กรีน แพค  
บจ. SSJ.,Pte.,Ltd.,Singapore 
บจ. ชาร์ดอง (ประเทศไทย)  
บจ. ริโน (ประเทศไทย)  
 
บจ.ไอซีซี อินเตอร์เนชัน่แนล  
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นายไพศาล   
พงษ์ประยูร  
*ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการ
อิสระ            
เมื่อวนัท่ี2
เมษายน 2555 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูไ้ม่
มีอ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

70ปี ปริญญาโท :  วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมอุตสาหกรรม Fairleigh 
Dickinson University, USA 
ปริญญาตรี  : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมโยธา 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 เคเบิลซิสเต็ม  
บมจ. เทเลคอมเอเชีย  
บจ. ไทวา เอ็นจิเนียร่ิง  
 
บริษทั ไฮเทค อินดสัตรี 
เอสเตท จ ากดั 

พลอากาศเอก 
พงศธร           
บัวทรัพย์ 
*ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ            
เม่ือวันท่ี 11
พฤศจิกายน 
2562 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผู้ไม่มี
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 

67ปี 2548-2549  วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร  
2538-2539  วิทยาลยัการทพัอากาศ 
2532 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 
2518-2519   โรงเรียนนายทหารอากาศ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2512-2517   สถาบนัการศึกษา
กองทพัอากาศ (วิศวกรรมการบิน 
การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย :  
-2555 Director Accreditation Program  
-2551 Director Certificate Program   
-2551 Financial Statements for Directors   

 

ไม่มี ไม่มี ปี 2562 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2547 – 2563     
 
ปี 2555 – 2561 
 
 
ปี 2554 – 2557 
 
ปี 2552 – 2556 
 
ปี 2551 – 2552 
 
ปี 2550 – 2552 
 
ปี 2547 – 2549
         

กรรมการอิสระและรอง
ประธานกรรมการ 
ท่ีปรึกษา 
 
ประธานคณะกรรมการ
สถาบนัเทคโนโลยีการ
ป้องกนัประเทศ 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ  
ท่ีปรึกษา 
 
กรรมการ 
 
เสนาธิการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม 
เจา้กรมสรรพวุธทหาร
อากาศ 

บมจ. ทิปโกฟู้ดส์ 
 
ศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดุ
แห่งชาติ 
กระทรวงกลาโหม 
 
 
บริษทั ขนส่ง จ ากดั 
 
Groupo  Arger, a trading 
company in Brazil 
บริษทัวิทยกุารบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั 
กระทรวงกลาโหม 
 
เจา้กรมสรรพวุธทหารอากาศ 

นางสาวกุลกาน
จีนป่ัน 

 
ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
เลขานุการวันที่
1เมษายน 2560     

54ปี ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัรามค 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 
หวัหนา้หน่วย 
ประชาสัมพนัธ์กลุ่ม 
นกัวิเคาระห์งบประมาณ,
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
นกับญัชี 
 
 

บมจ. ทิปโกฟ้ดูส์  
 
 
บมจ. ทิปโกฟู้ดส์  
 
 
บมจ. ทิปโกฟู้ดส์  
 
บมจ. ทิปโกฟู้ดส์  
 
 
บมจ. ทิปโกฟู้ดส์  

นายลือชา         
พิศิษฐการ 

54ปี ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รังสิต ประเทศไทย 

ปริญญาตรี:  สาขาเศรษฐศาสตร์ 
University of Utah,USA 

ไม่มี ไม่มี ปี2561-ปัจจุบนั 
ปี2561-ปัจจุบนั 
ปี2561-ปัจจุบนั 
ปี2561-ปัจจุบนั 
ปี2561-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูอ้  านวยการสายบริหาร

บจ. ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล 
บจ. ทิปโก ้เอฟแอนด์บี 
บจ. ทิปโก ้ไบโอเท็ค 
บจ. ทิปโก ้รีเทล 
บมจ. ทิปโกฟู้ดส์  
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ปี 2560 
ปี 2559 
 
ปี 2557-2559 
ปี 2556-2557 
 

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

 
กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
Pacific-AA Group(Singapore, 
Myanmar, and USA) 
บมจ. เดอะไมเนอร์ ฟู๊ ด กรุ๊ป 
Winvestment Holding Ltd. 
 

1.2  หนา้ท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั 
คุณวุฒ ิและคุณสมบัติ 

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

- มีความรู้เร่ืองบรรษทัภิบาล 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

- ด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และการประชุมผูถื้อหุน้ 

- จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและเก็บรักษา 
- ดูแลเปิดเผยขอ้มูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี 
- ให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้กบัคณะกรรมการในประเด็นดา้นกฎหมาย ระเบียบปฏิบติัและ

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

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

รายช่ือบริษัท บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอ่ืนหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
รายช่ือ  1 2 3 4                                                                                                                                                                                                                                           1 1 2 3 4 5 6 7 

นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร X X X  / / / X / / X /  
นางอนุรัตน์   เทียมทนั / / / X  /  / / / /  /  
นายกฤษฎ์ิ  เศรษฐิน /            / 

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

นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร /        /     

นายเอกพล    พงศส์ถาพร* // /// /// /// ///         
นายวิรัช        ไพรัชพิบูลย ์ /             

นายชลิต        ลิมปนะเวช /             

นางอจัฉรา      ปรีชา /             

นายไพศาล    พงษป์ระยรู /             

พลอากาศเอกพงศธร บวัทรัพย ์ /             

        หมายเหต ุ  * ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 
        บริษทั  หมายถึง  บมจ. ทิปโกฟ้ดูส์  

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 ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จ ากดั 

บริษทัร่วม  
1  หมายถึง  บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์

บริษทัอื่นและบริษทัที่เก่ียวขอ้ง 
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 
6 หมายถึง    บริษทั มาร์เก็ตติ้งคอนซลัเทน็ จ ากดั 
7 หมายถึง    บริษทั รัตนะจิตต ์จ ากดั 

X  =  ประธาน          /  =  กรรมการ          //  =  กรรมการผูจ้ดัการ       /// = รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ 
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3. ประวตัิคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูม้ีอ  านาจควบคุม ท่ีถูกลงโทษของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจ
ควบคุมในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากการกระท าความผิดตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์    
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  

 

- ไม่มี – 
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เอกสารแนบ 2 
 
รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 

รายช่ือกรรมการของบริษทัยอ่ยตามตาราง ดงัน้ี 
 รายช่ือบริษัทย่อย 
                                    รายช่ือกรรมการ 

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากัด 

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

  
 รายช่ือบริษัทย่อย 
                                    รายช่ือกรรมการ 

บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเป้ิล จ ากัด 

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

 
 รายช่ือบริษทัย่อย 
                                    รายช่ือกรรมการ 

บริษทั ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ ากัด 

นางอนุรัตน์   เทียมทนั X 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร / 
นายสมจิตต ์ เศรษฐิน / 
นายเอกพล  พงศส์ถาพร* /// 
นายลือชา  พิศิษฐการ / 
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 รายช่ือบริษทัย่อย 
                                    รายช่ือกรรมการ 

บริษทั ทิปโก้ รีเทล จ ากัด 

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

 
หมายเหตุ  * ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 

1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ /// = รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ 
 2.  บริษทัยอ่ย ใหห้มายถึง บริษทัยอ่ยท่ีมีนยัส าคญั เช่น มีรายไดเ้กินกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 
ตามงบก าไรขาดทนุรวมของปีบญัชีล่าสุด 
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เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
1.รายละเอยีดหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการบริษทัฯไดแ้ต่งตั้ง นางสาวกุลกาน  จีนป่ัน ให้ปฎิบติัหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นศูนยก์ลางการก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.  ส านักงานคณะกรรมการคปภ. ส านักงานกกพ.หรือหน่วยงานทางการอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯไดอ้นุมติันโยบายดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์
(Compliance Policy) โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบผูบ้ริหารระดบัสูงฝ่ายงานหรือ
หน่วยงานและพนกังานตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมายรวมถึงมีการส่ือสารกบัพนกังานไดต้ระหนกัว่าพนกังาน
ทุกคนมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการศึกษาและท าความเขา้ใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในงาน
ท่ีรับผิดชอบและปฏิบติัใหถู้กตอ้งครบถว้นเป็นไปตามกฎเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัด(ประวติั ตามเอกสารแนบ 1 ) 
 
2.รายละเอยีดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งบริษทั ออดิต แอนด ์แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จ ากดัใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบ
ภ าย ใน ขอ งบ ริษัท  ซ่ึ งบ ริษัท ออ ดิ ต  แอน ด์  แม เน จ เม้น ท์  ค อนซั ล แต นท์  จ ากั ด  ไ ด้ ม อบห ม าย ให้                                   
นางพิไล  เป่ียมพงศส์านต์ ต าแหน่งผูต้รวจสอบภายใน เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายใน
ของบริษทั 

ประวัติ นางพไิล  เป่ียมพงศ์สานต์ 
การศึกษาและวุฒทิางวิชาชีพ 

- บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Mini MBA. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- 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 
2542 – ปัจจุบนั ประธานบริษทั ออดิต แอนด ์แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 



 

124 
 

         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2563  

งานตรวจสอบภายใน 
2547 –  ปัจจุบนั กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก ้
2543 –  ปัจจุบนั บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 
2546 – ปัจจุบนั บริษทั ยไูนเตด็ เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2546 –  ปัจจุบนั บริษทั โรงแรมปาร์คนายเลิศ จ ากดั 
งานประเมินระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
2554 – 2557 การควบคุมงบประมาณ การจดัซ้ือ / วา่จา้ง การควบคุมรายไดค้่าเช่าพื้นท่ีและการจดัท าสัญญาเช่า 

พื้นท่ีและการควบคุมทรัพยสิ์นถาวร ฯลฯ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทุนรวมสิทธิ 
การเช่าอสังหาริมทรัพยบ์างแห่ง โดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จ ากดั 

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

- ท าหนา้ท่ีกรรมการโครงการฝึกอบรม จดัท าหลกัสูตร ร่วมเป็นวิทยากร หลกัสูตร “Internal Auditing for New 

Internal Auditor” ส าหรับผูจ้บปริญญาตรีท่ีวา่งงาน เน่ืองจากถูกเลิกจา้งช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 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- 
 
 


