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สู่สังคม

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทที่ขับเคล่ือนชี้น�ำตลำด
เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทำงธุรกิจ
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คู่ค้ำ พันธมิตร ผู้ถือหุ้น ผู้สนับสนุนทำงกำรเงิน ตลอดจนชุมชนและสังคม กล่ำวคือต้องน�ำมำซึ่งชีวิตควำมเป็นอยู่ 
ท่ีดีข้ึนของทุกฝ่ำย
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O = Openness : สื่อสำรจริงใจ



สารบัญ

 1 พันธกิจ/วิสัยทัศน์/ค่ำนิยม

 3 ผังองค์กร

 12 ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

 14 สำรจำกประธำนกรรมกำร

 26 ประวัติคณะกรรมกำร

 30 ประวัติผู้บริหำร

 33 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

 36 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

 42 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

 52 ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

 62 ปัจจัยควำมเสี่ยง

 65 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

 66 ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

 78 รำยงำนของคณะอนุกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

 80 กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

 101 โครงสร้ำงกำรถือหุ้น

 104 โครงสร้ำงกำรจัดกำร

101 กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

114 รำยกำรระหว่ำงกัน

117 รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

 118 รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 120 รำยงำนกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

 122 งบกำรเงิน



ผังองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ
สรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

ธุรกิจ
ผลไม้แปรรูป

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

ธุรกิจ
สารสกัด

และการเกษตร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ธุรกิจ
คอนซูมเมอร์

คณะอนุกรรมการ
บรรษัทภิบาล

ธุรกิจ
ค้าปลีก

คณะ
ผู้บริหาร



WE START 
FROM YOU
Yes, it’s you. It’s all about your life, your feeling, your taste,  
your hope, your dream, your needs and your everything  
that we care. We do start every product and service  
concepts from the real you to absolutely enrich and  
support your life to live at your best. 



LIFE CHANGING 
EXPERIENCE
Life is about changing. Time flies, life moves forward. We  
value every life stage a great opportunity to create the new  
better and growing life. From a boy to a dad, from tasty  
food to healthy meal, from city living to natural breathing,  
we are and will always be here and there to be with you  
in every stages, every changing experience of your life.



Believing in the power of nature, we trust that nature  
always gives us all the best. Hence, we aim to search and  
conserve the goodness of the nature through the advance  
innovation and strong passion to serve and deliver you  
the best product value that impeccably indulge your life. 

INDULGE 
YOUR LIFE



Every single life in this world is different, but they share  
one same thing which is the beauty of living. We love  
the real and original you. Aspiring to embrace you with a  
happier and better quality of your life, both physically and  
mentally, we bring the best of nature close to you. We  
aspire to see the world a better place, today and tomorrow  
for you, your family and your communities.

EMBRACE EVERY 
SINGLE LIFE
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หน่วย : พันบำท

ณ วันที่ หรือ สำ�หรับปี 2558 2558 2557 2557 2556 2555 2554 2553
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม (รวม) (บริษัท) (รวม) (บริษัท) (รวม) (รวม) (รวม) (รวม)

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นส�มัญ 
ต่อหุ้น      มูลค่ำที่ตรำไว้* 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

มูลค่ำตำมบัญชี 7.39 3.39 4.83 3.01 4.86 4.58 4.27 3.46 

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 2.4627 0.3791 0.1610 (0.2756) 0.2371 0.4588 0.7121 0.3045

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด 2.4627 0.3791 0.1610 (0.2756) 0.2371 0.4588 0.7121 0.3045

ผลก�รดำ�เนินง�น (พันบ�ท)
รำยได้จำกกำรขำย 5,337,909 2,266,844 5,507,795 2,113,300 5,588,199 5,442,120 4,825,086 4,713,779 

รำยได้รวม 5,590,409 2,632,725 5,754,602 2,210,827 5,893,811 5,687,424 5,149,267 4,890,238 

ก�ำไรขั้นต้น 1,701,989 158,280 1,775,634 104,221 1,557,866 1,740,923 1,550,260 1,181,897 

ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยและภำษีเงินได้ 1,249,760 223,922 68,365 (126,039) 241,926 367,874 463,593 235,713 

ก�ำไรสุทธิ 1,188,468 182,967 77,693 (133,013) 114,415 221,398 343,626 146,951 

ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบ�ท)
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,784,374 611,246 1,480,242 552,639 2,158,227 2,220,165 2,121,119 1,489,590 

สินทรัพย์รวม 6,714,944 2,649,114 5,521,464 2,747,670 6,158,732 6,033,458 5,792,137 4,797,587 

หนี้สินหมุนเวียน 2,157,894 860,371 2,169,950 1,199,626 3,071,065 2,636,214 2,198,866 1,642,550 

หนี้สินรวม 2,734,165 1,014,046 2,766,487 1,297,351 3,350,755 3,394,072 3,333,112 2,745,831 

ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว 482,580 482,580 482,580 482,580 482,580 482,580 482,580 482,580 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,565,419 1,635,068 2,330,086 1,450,319 2,347,347 2,211,728 2,062,011 1,670,651 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,980,779 1,635,068 2,754,977 1,450,319 2,807,977 2,639,387 2,459,025 2,051,757 

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน 
อัตรำส่วนก�ำไรขั้นต้นต่อยอดขำย (%) 31.9% 7.0% 32.2% 4.9% 27.9% 32.0% 32.1% 25.1%

อัตรำส่วนก�ำไรก่อนดอกเบี้ยและภำษีเงิน
ได้ต่อยอดขำย (%)

22.4% 8.5% 1.2% (5.7)% 4.1% 6.8% 9.6% 5.0%

อัตรำส่วนก�ำไรสุทธิต่อยอดขำย (%) 21.3% 6.9% 1.4% (6.0)% 1.9% 4.1% 7.1% 3.1%

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 10.2% 65.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.9% 0.0%

อัตรำผลตอบแทนจำกเงินปันผล (%) 1.4% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 0.0%

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)    33.3% 11.2% 3.3% (9.2)% 4.9% 10.0% 16.7% 8.8%

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถำวร (%)    51.0% 21.4% 3.2% (13.4)% 4.3% 8.3% 13.0% 5.8%

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)                  17.7% 6.9% 1.4% (4.8)% 1.9% 3.7% 5.9% 3.1%

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระ
  ดอกเบี้ย (เท่ำ) 21.2 6.4 0.8 (2.5) 2.7 3.6 4.9 4.1
อัตรำส่วนรำคำหุ้น (ณ วันสิ้นปี) 
  ต่อก�ำไรต่อหุ้น (เท่ำ) 7.1 46.2 39.8 (23.2) 29.9 11.9 5.3 13.9
อัตรำส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สิน
  หมุนเวียน (เท่ำ) 0.8 0.7 0.7 0.5 0.7 0.8 1.0 0.9
อัตรำส่วนสภำพคล่องต่อหนี้สิน
  หมุนเวียน (เท่ำ) 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่ำ)              0.7 0.6 1.0 0.9 1.2 1.3 1.4 1.3

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

รำยได้จำกำรขำย (รวม)
พันบำท

2558

2558

2558

2557

2557

2557

2556

2556

2556

ก�ำไรขั้นต้น (รวม)
พันบำท

ก�ำไรสุทธิ (รวม)
พันบำท

5,337,909

1,701,989 

1,188,468 

5,507,795

1,775,634 

77,693 

5,588,199 

1,557,866 

114,415 
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เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่ำน

ในปี 2558 ที่ผ่ำนมำนับเป็นอีกหนึ่งปีที่มีควำมท้ำทำย 
ส�ำหรับบริษัท จำกสภำวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและ 
เศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว รวมทั้งสถำนกำรณ์ 
ทำงกำรเมืองในประเทศซ่ึงแม้จะมีเสถียรภำพมำกขึ้น 
แต่ยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจำกควำมไม่สงบทำง 
กำรเมืองในช่วงปี 2557 และส่งผลกระทบต่อสภำวะ 
เศรษฐกิจที่ยังมีควำมอ่อนแอ ดังนั้น กำรพลิกฟื้นของ 
เศรษฐกิจจึงยังคงเป็นเรื่องที่มีควำมท้ำทำย จำกปัจจัย 
ดังกล ่ำวท�ำให ้ประเทศไทยมีอัตรำกำรเติบโตของ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเพียงร้อยละ 2.8 เท่ำนั้น  
อย่ำงไรก็ตำมในปีที่ผ่ำนมำบริษัทประสบควำมส�ำเร็จ 
ในกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนที่แสดงให้เห็นถึง 
พัฒนำกำรท่ำมกลำงสภำวะเศรษฐกิจท่ีไม่เอื้ออ�ำนวย 
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

ธุรกิจผลไม้แปรรูปยังคงประสบกับควำมท้ำทำยอย่ำง 
ต่อเนื่องจำกปัญหำกำรขำดแคลนวัตถุดิบ รำคำสับปะรด 
ปรับตัวสูงขึ้นท�ำสถิติสูงสุดอย่ำงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อน 
ที่ 13 บำทต่อกิโลกรัม ดังนั้น เพื่อเป็นกำรลดผลกระทบ 
จำกรำคำวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทได้ปรับปรุงกำร 
บริหำรจัดกำรวัตถุดิบ และปรับรำคำจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือเป็นกำรส่งผ่ำนรำคำวัตถุดิบที่มีกำรปรับตัวขึ้น 
ได้บำงส่วน บริษัทยังคงมุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อ 
พัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง โครงกำรเกษตรแบบ 
พันธสัญญำของบริษัทประสบควำมส�ำเร็จเป็นอย่ำงดี 
จำกกำรที่บริษัทน�ำเสนอรูปแบบโครงกำรที่มีควำม 
หลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของเกษตรกร

ท่ำมกลำงบรรยำกำศควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวม 
ยังไม่ฟื้นตัว ในส่วนน�้ำแร่ธรรมชำติ “ออรำ” ของบริษัท 
ได้ฉลองกำรก้ำวเข้ำสู่ปีที่ 20 ด้วยกำรขึ้นเป็นผู้น�ำตลำด 
จำกกำรประสบควำมส�ำเร็จในตลำดน�้ำแร่ธรรมชำติที่มี 
กำรเติบโตสูง ด้วยกำรเป็นน�้ำแร่ธรรมชำติยี่ห้อเดียวที่มี 
แหล่งก�ำเนิดจำกน�้ำพุเย็นบนเทือกเขำสูง 2,700 ฟุต  

สารจากประธานกรรมการ

หลังจำกกำรเพิ่มก�ำลังผลิตอีกเท่ำตัวในปี 2557 แล้ว  
บริษัทได้ท�ำกำรปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัย 
และออกโฆษณำโทรทัศน์ในช่วงต้นปี 2558 ซึ่งเป็นผลให้ 
น�้ำแร่ธรรมชำติ “ออรำ” มีอัตรำกำรเจริญเติบโตสูงถึง 
เกือบร้อยละ 50 และรักษำควำมเป็นผู ้น�ำในตลำด 
ได้อย่ำงแข็งแกร่ง

ในปี 2558 สถำนะกำรณ์ธุรกิจค้ำปลีกมีกำรแข่งขันที ่
รุนแรง โดยบริษัทค้ำปลีกขนำดใหญ่แข่งขันกันอย่ำง 
เข้มข้นเพื่อช่วงชิงก�ำลังซื้อของผู ้บริโภค ในขณะที ่
บริษัทค้ำปลีกขนำดกลำงและเล็กเพิ่มควำมท้ำทำย 
ในกำรแข่งขันของธุรกิจด้วยกำรใช้ประโยชน์จำกควำม 
คล่องตัว กำรใช้เทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่ง 
กำรตลำด อย่ำงไรก็ตำมธุรกิจค้ำปลีกของบริษัทประสบ 
ควำมส�ำเร็จในกำรสร้ำงควำมเติบโตของยอดขำยอย่ำง 
แข็งแกร่ง นอกจำกนั้น บริษัทได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มของ 
กำรดูแลเอำใจใส่สุขภำพของผู้บริโภคที่มีกำรเติบโต 
อย่ำงต่อเนื่อง จึงได้เริ่มด�ำเนินกำรร้ำนอำหำรเพื่อ 
สุขภำพ “Tipfood” โดยมีช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยทั้งแบบ 
ร้ำนอำหำรและในอนำคตจัดส่งแบบออนไลน์ 

ในนำมของคณะกรรมกำรบริษทั ขอขอบคุณท่ำนผู้ถอืหุน้  
คู ่ค ้ำ และพันธมิตรทำงธุรกิจทุกภำคส ่วนส�ำหรับ 
กำรสนับสนุนและให้ควำมเชื่อมั่นในบริษัทตลอดมำ  
รวมทั้งผู้บริหำร พนักงำนทุกท่ำน ส�ำหรับควำมทุ่มเท 
และท�ำงำนหนักตลอดปีที่ยำกล�ำบำกอย่ำงปี 2558  
ที่ผ่ำนมำ นอกจำกนั้นเรำจะยังคงยึดม่ันในหลักกำร 
ของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและสร้ำงควำมส�ำเร็จอย่ำง 
ยั่งยืนในกำรก้ำวไปสู่กำรเป็นบริษัทผู้ขับเคลื่อนตลำด 
และสร้ำงมูลค่ำให้กับกำรลงทุนของผู้ถือหุ้นทุกท่ำน

(ลักษณ� ทรัพย์ส�คร)
ประธำนกรรมกำร





คณะกรรมการบริษัท



คณะกรรมการอิสระ



กรรมการผู้จัดการ/
เลขานุการบริษัท



ผู้บริหารกลุ่ม
ธุรกิจอาหาร ทิปโก้



ผู้บริหารกลุ่ม
ธุรกิจอาหาร ทิปโก้
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คณะกรรมการบริษัท

นางอนุรัตน์ เทียมทัน
กรรมการ

อายุ : 66 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
• M.Sc.(Biochemistry) The American University,  

 Washington, D.C., USA

• วทบ. สาขาวชิาเคม ี(เกยีรตนิยิม) มหาวทิยาลยั 

 เกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
• 2547 Director Certification Program (DCP)

• 2544 Chairman Program 2000

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 
30,966,765 หุ้น คิดเป็น 6.42%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : 
พ่ีสาวของ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร, นางสาวลักษณา  

ทรัพย์สาคร, นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร และ 

พี่สาวของ ภรรยานายสมจิตต์ เศรษฐิน

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำารงตำาแหนง่กรรมการในบรษิทัอืน่ปจัจบุนั : 
• บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำากัด

• บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำากัด

• บริษัท รวมทรัพย์สิน จำากัด 

• บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำากัด

ประสบการณ์การทำางาน : 
• ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์  

 จำากัด (มหาชน) 

• ป ี2551-ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั ทปิโก ้ไบโอเทค็  

 จำากัด

• ปี 2546-2556 ประธานกรรมการ บริษัท  

 ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

• ปี 2546-2556 ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก ้

 แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)

• ปี 2546-2556 ประธานกรรมการ บริษัท  

 ถนอมวงศ์บริการ จำากัด

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2535 

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร 
ประธานกรรมการ
อายุ : 63 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
• ปรญิญาโท : MBA Wharton Business School,  
 University of Pennsylvania, USA
• ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
• 2557 Role of the Chairman Program (RCP)
• 2557 Director Certification Program (DCP)
• 2555 Director Accredited Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 
37,861,267 หุ้น คิดเป็น 7.85%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : 
น้องสาวของ นางอนุรัตน์ เทียมทัน และนายสิทธิลาภ  
ทรพัยส์าคร พีส่าวของนางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร  
และพี่สาวของภรรยานายสมจิตต์ เศรษฐิน

การดำารงตำาแหนง่กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน
ในปัจจุบัน : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนใน
ปัจจุบัน : 
• บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำากัด
• บริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จำากัด
• บริษัท วณิชภาค จำากัด
• บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำากัด
• บริษัท รวมทรัพย์สิน จำากัด
• บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำากัด

ประสบการณ์การทำางาน : 
• ปี 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท  
 ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)
• ป ี2556-ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั ทปิโก ้ 
 เอฟแอนด์บี จำากัด 
• ป ี2556-ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั ทปิโก ้
 แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 
• ป ี2555-ปจัจบุนั กรรมการ บริษทั ปิยะณรงคว์ทิย์  
 จำากัด 
• ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วณิชภาค  
 จำากัด

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี 2535       

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร 
กรรมการ

อายุ : 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : 

• ปริญญาโท : MBA The American University,  

 Washington DC, USA

• ปริญญาตรี : B.S. Boston University, Boston,  

• Massachusetts, USA

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย :

• 2556 Director Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 

48,437,398 หุ้น คิดเป็น 10.04%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : 

นอ้งสาวของ นางอนรุตัน ์เทยีมทนั, นายสทิธลิาภ  

ทรัพย์สาคร, นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร และ  

พี่สาวของภรรยานายสมจิตต์ เศรษฐิน

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนในปัจจุบัน : 

• บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำากัด

• บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำากัด

• บริษัท รวมทรัพย์สิน จำากัด

• บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำากัด

ประสบการณ์การทำางาน : 

• ปี 2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์  

 จำากัด (มหาชน)

• ปี 2531-ปี 2543 กรรมการ บริษัท สยาม 

 คอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ตแอนด์เทอร์มินอล  

 จำากัด

• ปี 2531-ปี 2543 กรรมการ บริษัท เอกชัย 

 คอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำากัด

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2539         



27รายงานประจำาปี 2558
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

น�ยสมจิตต์ เศรษฐิน
กรรมก�ร

อ�ยุ : 63 ปี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� : 
• ปริญญำตรีด้ำนบริหำรธุรกิจจำก Babson  

 College, Wellesley, MA, U.S.A

ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ท่ีกรรมก�ร/สม�คมส่งเสริม 
สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย :
• 2557 Anti-Corruption for Executive Program  

 (ACEP)

• 2557 National Director Conference

• 2556 Director Certification Program (DCP)

• 2546 Director Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : 
11,599,846 หุ้น คิดเป็น 2.4%

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : 
นอ้งเขยของ นำงอนรุตัน ์เทยีมทนั, น.ส. ลกัษณำ  

ทรพัยส์ำคร, นำยสทิธลิำภ ทรพัยส์ำคร และ น.ส.  

รวมสนิ ทรพัยส์ำคร และ เปน็สำม ีน.ส.ปยิะรตัน ์ 

ทรัพย์สำคร

ก�รดำ�รงตำ�แหนง่กรรมก�รในบรษิทัจดทะเบยีน
ในปัจจุบัน : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหำชน) 

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอ่ืนในปัจจุบัน : 

บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ำกัด

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น : 
• ปี 2551-ปจัจบุนั กรรมกำร บรษิทั ทปิโก ้ไบโอเทค็  

 จ�ำกัด

• ปี 2548-ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ทิปโก้ฟูดส์  

 จ�ำกัด (มหำชน) 

• ป ี2544-ปจัจบุนั กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่บรษิทั  

 ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหำชน) 

• ป ี2529-ปจัจบุนั กรรมกำรบรหิำร บรษิทั ทปิโก ้

 แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหำชน)

• ปี 2523-2529 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยสินเชื่อ  

 ธนำคำรเชส แมนฮัตตัน สำขำไทเป

*ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรเมื่อปี พ.ศ. 2548     

น�ยสิทธิล�ภ ทรัพย์ส�คร 
กรรมก�ร

อ�ยุ : 65 ปี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� :

• ปริญญำตรี : B.S. Business Administration,  

 Babson College, MA, USA 

ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ท่ีกรรมก�ร/สม�คมส่งเสริม 

สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย :

• Director Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : 

58,500,000 หุ้น คิดเป็น 12.12%

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว�่งผู้บริห�ร : 

น้องชำยของ นำงอนุรัตน์ เทียมทัน พี่ชำยของ  

นำงสำวลักษณำ ทรพัยส์ำคร และนำงสำวรวมสนิ  

ทรัพย์สำคร และพี่ชำยของ ภรรยำนำยสมจิตต์  

เศรษฐิน

ก�รดำ�รงตำ�แหนง่กรรมก�รในบรษิทัจดทะเบยีน

ในปัจจุบัน : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหำชน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอ่ืนในปัจจุบัน : 

• บริษัท สยำมคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ�ำกัด

• บริษัท ถนอมวงศ์บริกำร จ�ำกัด

• บริษัท รวมทรัพย์สิน จ�ำกัด

• บริษัท ทิปโก้ ทำวเวอร์ จ�ำกัด 

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น : 

• ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ทิปโก้ฟูดส์  

 จ�ำกัด (มหำชน)

*ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรเมื่อปี พ.ศ. 2535

น�ยสุรเชษฐ์ ทรัพย์ส�คร
กรรมก�รและกรรมก�รสรรห�
และกำ�หนดค�่ตอบแทน
อ�ยุ : 54 ปี
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� : 
• บรหิำรธรุกิจมหำบณัฑิต (กำรเงนิ) มหำวทิยำลยั 
 เกษตรศำสตร์ ปี 2531
• บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรบัญชี) มหำวิทยำลัย 
 เทคโนโลยีรำชมงคล ปี 2528
ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ท่ีกรรมก�ร/สม�คมส่งเสริม 
สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย :
• 2547-Director Certification Program (DCP),  
 Diploma, IOD
• 2546-Director Certification Program (DCP),  
 Certificate of Completion, IOD
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : 
ลกูพีล่กูนอ้ง นำงอนรุตัน ์เทยีมทนั, นำยสทิธลิำภ  
ทรัพย์สำคร, นำงสำวลักษณำ ทรัพย์สำคร และ 
นำงสำวรวมสิน ทรัพย์สำคร
ก�รดำ�รงตำ�แหนง่กรรมก�รในบรษิทัจดทะเบยีน
ในปัจจุบัน : บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอ่ืนในปัจจุบัน : 
• บริษัท ถนอมวงศ์บริกำร จ�ำกัด
• บริษัท รวมทรัพย์สิน จ�ำกัด 
• บริษัท ทิปโก้ ทำวเวอร์ จ�ำกัด 
ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น : 
• ป ี2557-ปจัจบุนั กรรมกำร บรษิทั ทปิโก ้ทำวเวอร ์ 
 จ�ำกัด
• ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท  
 ถนอมวงศ์บริกำร จ�ำกัด
• ป ี2547-ปจัจบุนั กรรมกำรและกรรมกำรสรรหำ 
 และก�ำหนดค่ำตอบแทน บริษัท ทิปโก้ฟูดส์  
 จ�ำกัด (มหำชน)
• ปี 2547-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และประธำน 
 กรรมกำรรตรวจสอบของ บริษทั ยไูนเตด็ เปเปอร ์ 
 จ�ำกัด (มหำชน)
• ปี 2544-2553 รองกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท  
 ถนอมวงศ์บริกำร จ�ำกัด 
• ปี 2543 ผู้จัดกำรอำวุโส สำยกำรบริหำร บริษัท  
 ถนอมวงศ์บริกำร จ�ำกัด
• ปี 2537-2542 อำจำรย์พิเศษ ภำควิชำบริหำร 
 ธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
• ป ี2535-2540 อำจำรยพ์เิศษ คณะบรหิำรธรุกิจ  
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 

*ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรเมื่อปี พ.ศ. 2546          
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คณะกรรมการอิสระ

น�ยวิรัช ไพรัชพิบูลย์
กรรมก�รอิสระและ
ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
อ�ยุ : 68 ปี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� :
• ปริญญำตรี : เศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ  
 Adam State College, Colorado, USA
• ผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตร Executive Development  
 Program, Princeton University, USA

ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ท่ีกรรมก�ร/สม�คมส่งเสริม 
สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย : 
• 2557 Director Certi f ication Program  
 Update (DCPU)
• 2556 Anti-Corruption for Executive Program  
(ACEP)
• 2551 Role of the Compensation Committee  
 Program (RCC) 
• 2547 Audit Committee Program (ACP) 
• 2545 Director Certification Program (DCP) 
• 2545 Thai Institute of Directors Association  
 IOD 

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คว�มสมัพนัธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผูบ้รหิ�ร : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบรษิทัจดทะเบยีน
ในปัจจุบัน : 
• ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น : ไม่มี

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น : 
• ปี 2550-ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบและ 
 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนของ  
 ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน)
• ปี 2541-2549 กรรมกำรอิสระและกรรมกำร 
 ตรวจสอบของธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด  
 (มหำชน)
• ปี 2543 กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เงินทุน 
 หลักทรัพย์ ศรีมิตร จ�ำกัด (มหำชน)
• ปี 2538 กรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่ด้ำนกำรเงนิ 
 บริษัท สยำมกลกำร จ�ำกัด
• ปี 2535 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยสินเชื่อ ธนำคำร 
 เชสแมนฮันตัน สำขำกรุงเทพฯ

*ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรเมื่อปี พ.ศ. 2550          

น�ยไพศ�ล พงษ์ประยูร
กรรมก�รอิสระ/กรรมก�รตรวจสอบ/
ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�
และกำ�หนดค่�ตอบแทน
อ�ยุ : 66 ปี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� :
• ปริญญำโท : วิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรม 
 อุตสำหกรรม Fairleigh Dickinson University,  
 USA
• ปริญญำตรี : วิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรม 
 โยธำ Villanova University, USA

ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ท่ีกรรมก�ร/สม�คมส่งเสริม 
สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย : 
• 2557 Role of the Chairman Program (RCP)
• 2557 Director Certification Program (DCP)
• 2555 Directors Accreditation Program(DAP)

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คว�มสัมพนัธ์ท�งครอบครวัระหว่�งผูบ้รหิ�ร : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบรษิทัจดทะเบียน : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น : ไม่มี

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น : 
• ปี 2543-2553 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย Head of  
 Business Partner บรษิทั ทร ูคอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั  
 (มหำชน)
• ปี 2540-2542 กรรมกำรผู ้จัดกำร บริษัท  
 สำมำรถ เคเบิล ซิสเต็ม จ�ำกัด (มหำชน)
• ปี 2536-2540 ผู ้อ�ำนวยกำรกองพำณิชย์  
 บริษัท เทเลคอมเอเชีย จ�ำกัด (มหำชน)
• ปี 2535-2536 ผู ้จัดกำรโครงกำรพัฒนำ 
 อสงัหำรมิทรพัย์ บรษิทั ไทวำ เอน็จเินยีริง่ จ�ำกดั
• ปี 2534-2535 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท  
 ไฮเทค อินดัสตรี เอสเตท จ�ำกัด
• ปี 253-2534 ผู้จัดกำรโครงกำรพิเศษ บริษัท  
 ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  
 จ�ำกัด
• ปี 2528-2532 ผู้จัดกำรอำวุโส Stone and  
 Webster Engineer ing Corporat ion,  
 Massachusetts, USA

*ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรเมื่อปี พ.ศ. 2555         

น�งอัจฉร� ปรีช�
กรรมก�รอิสระ/กรรมก�รสรรห�
และกำ�หนดค�่ตอบแทน
อ�ยุ : 59 ปี 

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� :
• ปริญญำโท Business Management, Asian  
 Institute of Management
• ปริญญำตรี นิเทศศำสตร์ (Mass Communi- 
 cations Arts) จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั วชิำเอก  
 นักหนังสือพิมพ์ (Journalism) 
• วิทยำลัยเขตบพิตรภิมุข เอกภำษำฝรั่งเศส

ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ท่ีกรรมก�ร/สม�คมส่งเสริม 
สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย : 
• 2557 Director Certificate Program
• 2558 Advanced Audit Committee Program  
 (AACP)

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี 

คว�มสมัพนัธ์ท�งครอบครวัระหว่�งผูบ้รหิ�ร : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบรษิทัจดทะเบียน : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบรษิทัอืน่ในปัจจบุนั : 
• บริษัท ศำนติ กรีน แพค จ�ำกัด

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น : 
• ปี 2538-ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ศำนติ  
 กรีนแพค จ�ำกัด
• ปี 2551-2555 กรรมกำร บริษัท SSJ Pte,  
 Ltd., Singapore
• ปี 2551-2554 กรรมกำร บริษัท ชำร์ดอง  
 (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• ปี 2556-2557 งำน Part Time ที่ปรึกษำด้ำน 
 กำรส่งออกเครื่องส�ำอำงค์ บริษัท ปฐวิน จ�ำกัด 
• ปี 2553-2555 ผู้ช่วยรองประธำนกรรมกำร  
 บริษัท ริโน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• ปี 2548-2553 รองผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยธุรกิจ 
 ต่ำงประเทศ, บริษัทไอซีซี อินเตอร์เนชั่นเนล  
 จ�ำกัด (มหำชน)
• ปี 2531-2548 รองผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยน�้ำหอม 
 และเครื่องส�ำอำง, บริษัท ไอซีซี อินเตอร์ 
 เนชั่นเนล จ�ำกัด (มหำชน)
• ปี 2529-2531 ผู ้ช่วยบริหำรของประธำน 
 กรรมกำร บริษัท นำรำยภัณฑ์ จ�ำกัด

*ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรเมื่อปี พ.ศ. 2557        



29รายงานประจำาปี 2558
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท

น�ยชลิต ลิมปนะเวช
กรรมก�รอิสระ

อ�ยุ : 63 ปี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� :
• ปริญญำโท : MPA คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ 
 มหำวิทยำลัย
• ส�ำเร็จหลักสูตร Senior Marketing Management  
 Course in London 1987
• ปริญญำตรี : บริหำรธุรกิจ สำขำกำรตลำด  
 มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ท่ีกรรมก�ร/สม�คมส่งเสริม 
สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย : 
• Director Certificate Program (DCP)
• Financial Statements for Directors 
• Audit Committee Program

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น : ไม่มี

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น : 
• ป ี2554-ปัจจุบนั อปุนำยก ฝำ่ยวชิำกำร สมำคม 
 กำรตลำด แห่งประเทศไทย
• ปี 2554-ปัจจุบัน ประธำนกลุ่มกำรตลำด และ 
 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุ ิสมำคมกำรจดักำรธรุกจิ 
 แห่งประเทศไทย (TMA) 
• ปี 2546-2554 กรรมกำรอิสระและกรรมกำร 
 ตรวจสอบ บริษัท ชูโอเซ็นโก (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
• ปี 2546-2553 คณบดีคณะนิเทศศำสตร์  
 มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
• ปี 2521-2545 อำจำรย์ประจ�ำสอนวิชำด้ำน 
 กำรตลำดและโฆษณำ และหวัหนำ้ภำควชิำกำร 
 จดักำรโฆษณำ คณะบริหำรธรุกิจ มหำวทิยำลยั 
 อัสสัมชัญ
• ปี 2518-2532 Executive Director, Lintas  
 Thailand

*ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรเมื่อปี 2551         

น�ยเอกพล พงศ์สถ�พร
กรรมก�รผู้จัดก�ร
อ�ยุ : 51 ปี
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� :
• ปริญญำโท : MBA (Finance/Marketing)  
 Northwestern University, USA
• ปริญญำตรี : วิทยำศำสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม)  
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ท่ีกรรมก�ร/สม�คมส่งเสริม 
สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย : 
• Director Certificate Program 141/2011, IOD
• Collective Bargaining for Successful Labor  
 Relations
• AMF International Marketing Conference
• Powerful Psychology in Branding & Marketing
• เปิดเคล็ดลับ Retail Go Asian ท�ำอย่ำงไรให้ส�ำเร็จ
• Thailand’s Economic Outlook 2014
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
• Advanced Retail Management Program
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี
ก�รดำ�รงตำ�แหนง่กรรมก�รในบรษิทัจดทะเบยีน
ในปัจจุบัน :
• ประธำนกรรมกำรบริษัท ไวท์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด  
 (มหำชน) 
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอ่ืนในปัจจุบัน : 
• บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ำกัด
• บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ำกัด
• บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ำกัด
ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น : 
• ปี 2555-ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท  
 ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)
• ป ี2552-2555 กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั ไทยฟลิม์  
 อินดัสตรี่ จ�ำกัด (มหำชน)
• ป ี2549-2555 รกัษำกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั  
 ไทยคอปเปอร์อินดัสตรี จ�ำกัด (มหำชน) 
• ป ี2543-2549 กรรมกำรผูจ้ดักำร DHL ประเทศ 
 เวียดนำม
 Regional Sales Manager DHL ประเทศสิงคโปร์
 National Sales Manager DHL ประเทศไทย
• ป ี2537-2542 ผูจ้ดักำรทัว่ไปกำรวำงแผนองคก์ร  
 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จ�ำกัด (มหำชน)
• ป ี2527-2536 ผูจ้ดักำรฝำ่ยขำยภำยในประเทศ  
 SCG
 ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด SCG

*ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรเมื่อปี พ.ศ. 2555          

น�ยพิจ�รณ์ สลักเพชร
เลข�นุก�รบริษัท 
อ�ยุ : 59 ปี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� :
• ปรญิญำโทและปรญิญำตร ี: คณะพำณชิยศ์ำสตร ์
 และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ท่ีกรรมก�ร/สม�คมส่งเสริม 
สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย : 
• Company Secretary Program 
• Effective Minute Taking 
• กฎหมำยต่อต้ำนกำรทุจริตฉบับใหม่กับกำร
พัฒนำองค์กรไทยไปสู่ควำมโปร่งใส 2011
• Improving Corporate Governance : Key to  
 Advancing Thailand 2014
• Strengthening Anti-Corruption Practices in  
 Your Boardroom 2014

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น : ไม่มี

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น : 
• ปี 2547-ปัจจุบัน เลขำนุกำรบริษัท บริษัท  
 ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) 
• ป ี2549-2557 VP ฝำ่ยบญัชีและควบคมุภำยใน  
 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)
• ปี 2533-2548 ผู้จัดกำรสำยบัญชีและกำรเงิน  
 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)
• ปี 2532 บริษัท ท่อธำรำ จ�ำกัด 
• ปี 2523-2531 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัด 

*ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นเลขำนุกำรบริษัท ทิปโก้ฟูดส์  

 จ�ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2547
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ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้

น�ยเซอิชิ อูเอโนะ
ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นปฏิบัติก�ร 
ธุรกิจคอนซูมเมอร์

อ�ยุ : 63 ปี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� :

• ปริญญำโท : M.B.A., New York University,  

 Leonard N. Stern School of Business, U.S.A.

• ปรญิญำตร ี: (Commerce), Doshisha University,  

Kyoto, Japan

ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ท่ีกรรมก�ร/สม�คมส่งเสริม 

สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย : ไม่มี

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คว�มสมัพนัธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผูบ้รหิ�ร : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบรษิทัจดทะเบยีน : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น : ไม่มี

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น : 

• ปี 2556-ปัจจุบัน Chief Operating Officer,  

 Tipco F&B Co., Ltd.

• ปี 2554-2556 Executive Officer, Overseas  

 Business Division II, Calbee, Inc., Tokyo, Japan

• ปี 2553-2554 Executive General Manager,  

 International Strategy Division, Suntory  

 Limited, Tokyo, Japan

• ปี 2550-2553 President and CEO, Suntory  

 International Corporation, New York, U.S.A.

• ปี 2545-2550 Executive General Manager,  

 Food and Beverage Division, Suntory Limited,  

Tokyo, Japan

• ปี 2540-2545 Vice President, Sales and  

 Marketing, Suntory International Corporation,  

 New York, U.S.A.

น�งส�วนิธิม� อังอติช�ติ
ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นบริห�รก�รเงิน 
ธุรกิจคอนซูมเมอร์ และธุรกิจค้�ปลีก

อ�ยุ : 49 ปี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� :
• ปริญญำโท : MBA มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  

 ประกำศนียบัตร วิชำชีพกำรสอบบัญชีชั้นสูง  

 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

• ปรญิญำตร ี: คณะพำณชิยศำสตร์และกำรบญัชี  

 มหำวิทยำลัย ธรรมศำสตร์

ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ท่ีกรรมก�ร/สม�คมส่งเสริม 
สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย :
• เลขำนุกำรบริษัท

• นักลงทุนสัมพันธ์

สดัสว่นก�รถอืหุน้ในบรษิทั : 1,645 หุน้ 0.0003%

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น : ไม่มี

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น : 
• ปี 2556-ปัจจุบัน ผู ้อ�ำนวยกำรสำยบริหำร 

 กำรเงิน บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ำกัด

• ปี 2548-2556 ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยกำรเงินและ 

 วำงแผน บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)

• ปี 2542-2548 ผู ้จัดกำรฝ่ำยกำรเงินและ 

 วำงแผน บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)

• ปี 2541-2542 Financial controller (Thailand) 

 Media Trans Asia (Thailand) and its affiliated  

 companies.

• ปี 2538-2541 Financial Service Manager 

 Siam Media and Communication 

 Siam Sat Network co., Ltd. 

• ปี 2532-2537 Auditor ; Coopers & Lybrand  

 (Thailand) 

 Accountants and Management Consultants

น�ยประสงค์ เอมม�โนชญ์
ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นบริห�รก�รเงิน 
ธุรกิจผลไม้แปรรูปและธุรกิจส�รสกัด
และก�รเกษตร
อ�ยุ : 49 ปี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� :
• ปรญิญำโท : สำขำบรหิำรธรุกจิ Cleveland State  
 University ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• ปรญิญำตร ี: สำขำสงัคมวทิยำและมำนษุยวทิยำ  
 มหำวิทยำลัย ธรรมศำสตร์

ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ท่ีกรรมก�ร/สม�คมส่งเสริม 
สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย:
• Director Accreditation Program 62/2007
• Anti-Cirruption : The Practical Guide 

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอ่ืนในปัจจุบัน : 
• กรรมกำรบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ำกัด
• กรรมกำรบริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ำกัด

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น : 
• ป ี2556-ปจัจบุนั ผูอ้�ำนวยกำรสำยบรหิำรกำรเงนิ  
 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)
• ปี 2553-2556 กรรมกำรบริษัท ไทยฟิล์ม  
 อินดัสตรี่ จ�ำกัด (มหำชน)
• ปี 2552-2556 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส  
 บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จ�ำกัด (มหำชน)
• ปี 2549-2552 กรรมกำรบริษัท มำสเตอร์ แอด  
 จ�ำกัด (มหำชน)
• ป ี2547-2552 ประธำนเจำ้หนำ้ทบีรหิำรกำรเงนิ  
 บริษัท มำสเตอร์ แอด จ�ำกัด (มหำชน)
• ปี 2546-2547 ผู้จัดกำรกลุ่มโครงกำรบริษัท  
 รี้ด เทรดเด็กซ์ จ�ำกัด
• ปี 2538-2546 ผู้จัดกำรฝ่ำยวำงแผนกลยุทธ์ 
 องคก์ร บรษิทั อนิเตอร ์ฟำรอ์สีท ์วศิวกำร จ�ำกดั  
 (มหำชน)
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

น�ยพีรพงษ์ อ�ชวพงษ์สวัสดิ์
กรรมก�รผู้จัดก�ร 
บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำ�กัด

อ�ยุ : 45 ปี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� :

• ปรญิญำโท : บรหิำรธรุกจิกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ  

 จำก University of New Orleans, USA

• ปริญญำตรี : กำรตลำด จำกมหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ท่ีกรรมก�ร/สม�คมส่งเสริม 

สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย : ไม่มี

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น : ไม่มี

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น : 

• ป ี2558-ปจัจบุนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ทปิโก ้ 

 รีเทล จ�ำกัด

• ปี 2555-2557 Consumer Business Director 

• ปี 2548-2555 Senior Manager-Retail Business  

 & Food Services

• ปี 2546-2548 Retail Business Manager 

• ปี 2545-2546 Business Development Manager  

 Tipco Foods PCL.

• ป ี2543-2544 Channel Manager QSR Nestle  

 Co., Ltd.

• ปี 2541-2543 Brand Manager Carnation  

 Nestle Co., Ltd.

• ปี 2540-2541 Assistant Brand Manager Bear  

 Brand Nestle Co., Ltd.

• ป ี2537-2538 Assistant Brand Manager Milo 

 Nestle Co., Ltd.

• ปี 2535-2537 Senior Sales Representative 

 Nestle Co., Ltd.

น�ยภ�ณุ เสถียรพจน์
ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นบริห�ร
ทรัพย�กรมนุษยแ์ละเทคโนโลยสี�รสนเทศ 
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)
อ�ยุ : 56 ปี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� : 
• MPA National Institute of Development  
 Administration.
• MINI MBA University of the Thai Chamber of  
 Commerce

ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ท่ีกรรมก�ร/สม�คมส่งเสริม 
สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย : ไม่มี

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น : ไม่มี

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น : 
• ปี 2558-ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนบริหำร 
 ทรัพยำกรมนุษย์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
• ป ี2555-2557 ผูช้ว่ยกรรมกำรผูอ้�ำนวยกำรใหญ ่ 
 บมจ.อสมท 
• ป ี2552-2555 ผูอ้�ำนวยกำรฝำ่ยทรพัยำกรมนษุย ์ 
 ภำคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัท 
 แซง-โกแบ็ง 
• ป ี2551-2552 ผูอ้�ำนวยกำรฝำ่ยทรพัยำกรมนษุย ์ 
 ภำคพื้น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท 
 คอนโพรดักส์ อินเตอร์เนชันแนล 
• ป ี2548-2551 ผูอ้�ำนวยกำรฝำ่ยทรพัยำกรมนษุย ์
 ประเทศ ไทยและภำคพื้นอินโดจีน 
 บริษัท ดีเอชแอล อินเตอร์เนชันแนล 
• ป ี2539-2548 รองประธำนฝำ่ยทรพัยำกรมนษุย ์
 และกิจกำรภำยนอก บริษัทบลูสโคปสตีล  
 ประเทศไทย จ�ำกัด 
• ปี 2536-2539 ผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์  
 บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคัล จ�ำกัด
• ปี 2524-2536 เจำ้หนำ้ที่บริหำรงำนข่ำวกรอง  
 ส�ำนักข่ำว กรองแห่งชำติ

น�ยโชคชัย โตเจริญธน�ผล
Chief Operating Officer
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)

อ�ยุ : 52 ปี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� :

• ปริญญำตรี : ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำตร์  

 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

• ปริญญโท : ภำควิชำกำรตลำด คณะพำณิชยศำสตร์  

 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ท่ีกรรมก�ร/สม�คมส่งเสริม 

สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย : ไม่มี

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น : ไม่มี

ประสบ�รณ์ก�รทำ�ง�น :

• General Electric, Product Manager (Asia  

 Pacific)

• Guardian industry, Sales and Marketing  

 Director

• Ocean glass, Sales and Marketing Director

• Kuiburi fruit cannery, Managing Director
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น�ยฉัตรชัย สงวนวงศ์
ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นนวัตกรรม
และพัฒน�ผลิตภัณฑ์ 
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)

อ�ยุ : 47 ปี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� : 

• วทม.(กำรบริหำรนวัตกรรมและเทคโนโลยี) 

มหำวิทยำลัย พระจอมเกล้ำธนบุรี

• วทบ.(ชีวเคมี) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ท่ีกรรมก�ร/สม�คมส่งเสริม 

สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย : ไม่มี

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น : ไม่มี

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น : 

• General Manager (Business Development),  

 CPRAM Co.,Ltd. 

• Plant Manager, Business Development  

 Manager, The Peace Canning Co.,Ltd. 

• Production Manager, Chef’s Choice Food  

 Manufacturer Co.,Ltd. 

น�งส�ววรภัทรินทร์ ชินพงส�นนท์
ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นข�ย 
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำ�กัด

อ�ยุ : 42 ปี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� :

• ปริญญำตรี : ภำควิชำกำรตลำด คณะพำนิชศำสตร์ 

 และกำรบญัชี มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์(BBA)

• ปริญญำโท : ภำควิชำกำรจัดกำร คณะบริหำรธุรกิจ  

 มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ (MBA)

ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ท่ีกรรมก�ร/สม�คมส่งเสริม 

สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย : ไม่มี

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น : ไม่มี

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น : 

• Senior Manager Sales & Trade Marketing,  

 Tipco F&B Co.,Ltd

• Business Manager/Consumer Product  

 Manager, MSD (Thailand) Ltd. 

• Channel Marketing Manager/Key Account  

 Manager/Promotion Manager, Dumex  

 Thailand

• Product Manager/Assistant Product  

 Manager/Area Manager Foodservices,  

 Diethelm Co.,Ltd 

น�ยกิตติเชษฐ์ สถิตย์นพชัย
ผู้จัดก�รอ�วุโสฝ่�ยก�รตล�ด
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)

อ�ยุ : 34 ปี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� :

• ปริญญำโท : บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัย 

 อัสสัมชัญ

• ปริญญำตรี : บริหำรธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยม 

 อันดับ 1) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ท่ีกรรมก�ร/สม�คมส่งเสริม 

สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย : ไม่มี

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น : ไม่มี

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น : 

• ปี 2558-ปัจจุบัน Vice President-Marketing,  

 Tipco Foods Public Company Limited

• ป ี2557-2558 First Vice President, Marketing 

 SME & Wholesale Banking, TMB Bank  

 Public Company Limited 

• ป ี2557 Group Product Manager, Pepsi-Cola  

 (Thai) Trading Co., Ltd.

• ปี 2553-2557 Brand Manager, Cerebos  

 Thailand Co., Ltd.

• ปี 2552-2553 Marketing Communication  

 Manager, Thai Samsung Electronics Co., Ltd.

• ป ี2549-2552 Account Manager, Leo Burnett  

 Bangkok

• ป ี2547-2549 International Business Manager,  

 Double A (1991) Public Company Limited

• ปี 2545-2547 Marketing Manager, Sanguan  

 Wongse Industries Co., Ltd.
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1. ข้อมูลทั่วไป

 1.1 ข้อมูลบริษัท

 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน) [เดิมชื่อ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)]

 ประกอบธุรกิจหลกั ประเภทผลติและส่งออกสบัปะรดกระป๋อง น�ำ้สบัปะรดและผลไม้รวม ปัจจบุนัม ีทนุช�ำระแล้ว  
 482.58 ล้ำนบำท

 สถำนที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 118/1 อำคำรทิปโก้ ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท  
  กรุงเทพมหำนคร 10400

 เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 0107535000052 

 Home Page  www.tipco.net

 โทรศัพท์  0-2273-6200 

 โทรสำร  0-2271-4304, 0-2271-1600

 สถำนท่ีตั้งส�ำนักงำนโรงงำน เลขที่ 212 หมู่ 16 ต�ำบลอ่ำวน้อย อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  77210

 สถำนที่ตั้งส�ำนักงำนโรงงำน เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ต�ำบลโป่งแยง อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

 1.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 ประกอบธุรกิจ ผลิตยำงมะตอยและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 23.96  
 มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 1,543.94 ล้ำนบำท

 สถำนที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 118/1 อำคำรทิปโก้ ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
  กรุงเทพมหำนคร 10400

 บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำ�กัด

 ประกอบธรุกจิ ผลติและจ�ำหน่ำยเครือ่งดืม่พร้อมดืม่ปัจจบุนับรษิทัฯ ถอืหุน้ ในอตัรำร้อยละ 50 มทีนุจดทะเบยีน 
 ช�ำระแล้ว 600 ล้ำนบำท

 สถำนที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 118/1 อำคำรทิปโก้ ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
  กรุงเทพมหำนคร 10400

ข้อมูลทั่วไป
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 สถำนท่ีตั้งส�ำนักงำนโรงงำน เลขที่ 212 หมู่16 ต�ำบลอ่ำวน้อย อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  77210

 สถำนที่ตั้งส�ำนักงำนโรงงำน  เลขที่ 90/1 หมู่7 ต�ำบลสนับทึบ อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
  13170

 บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำ�กัด

 ประกอบธรุกจิ ผลติสำรสกดัจำกสมนุไพรและกำรเกษตรปัจจบัุนบรษิทัฯ ถอืหุน้ร้อยละ 99.99 มทีนุจดทะเบยีน 
 ช�ำระแล้ว 36.8 ล้ำนบำท

 สถำนที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่  เลขที่ 118/1 อำคำรทิปโก้ ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
  กรุงเทพมหำนคร 10400

 สถำนที่ตั้งส�ำนักงำนโรงงำน เลขที่ 504 ต�ำบลประจวบคีรีขันธ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  77210

 บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำ�กัด

 ประกอบธุรกิจ กิจกำรค้ำปลีกปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 50.99 และถือหุ้นผ่ำน บริษัท ทิปโก้  
 เอฟแอนด์บี จ�ำกัด ในอัตรำร้อยละ 49 มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 50 ล้ำนบำท

 สถำนที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่  เลขที่ 118/1 อำคำรทิปโก้ ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
  กรุงเทพมหำนคร 10400

 บริษัท ทีเอฟบี ดิสทิบิวช่ัน จำ�กัด

 ประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยขำยปลีก ขำยส่ง ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำน บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ำกัด  
 ในอัตรำร้อยละ 50 มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 0.25 ล้ำนบำท

 สถำนที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่  เลขที่ 118/1 อำคำรทิปโก้ ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
  กรุงเทพมหำนคร 10400

 1.3 บุคคลอ้�งอิง

 นำยทะเบียนหุ้น :  บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

  เลขที่ 93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้ำงสถำนทูตจีน)  
  ชั้น 14 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
  โทรศัพท์ 0-2009-9000

 ผู้สอบบัญชี : นำยพรชัยกิตติปัญญำงำม ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 2778 และ/หรือ

  นำงสุวนีย์กิตติปัญญำงำม ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 2899 

  บริษัท บัญชีกิจ เลขที่ 87 อำคำรโมเดอนทำวน์ชั้น 9-10 ซอยเอกมัย 3  
  คลองตัน กรุงเทพฯ 10110

  โทรศัพท์ 0-2382-0414
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 ท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย :  นำยธวัชชัย จรณะกรัณย์

  ส�ำนักงำนทนำยควำมซ.ชนะสงครำม

  เลขที่ 52 / 3 ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ 

  โทรศัพท์ 0-2282-2955

2. ข้อมูลสำ�คัญอื่น

- ไม่มี -

“ผูล้งทนุสำมำรถศกึษำข้อมลูของบริษทัทีอ่อกหลกัทรพัย์เพิม่เตมิได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ�ำปี (แบบ 56-1)  
ของบริษัทท่ีแสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.tipco.net ” 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 22 มีนำคม พ.ศ. 2519 โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น  

10 ล้ำนบำท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500 ล้ำนบำท มีทุนช�ำระแล้ว 482.6 ล้ำนบำท บริษัทและบริษัทย่อย 

ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจ�ำหน่ำยสับปะรดกระป๋อง น�้ำสับปะรดเข้มข้น น�้ำผลไม้รวมและเครื่องด่ืม 

บรรจุพร้อมดื่ม น�้ำแร่ธรรมชำติพร้อมดื่ม และผลิตสำรสกัดจำกสมุนไพรและกำรเกษตร โดยจ�ำหน่ำยทั้งในและ 

ต่ำงประเทศ ทิปโก้ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9002 เป็นแห่งแรกของโลกในด้ำนกำรผลิตสับปะรด ซึ่งได้ 

ปรับปรุงเป็น ISO 9001 Version 2000 และยังผ่ำนกำรรับรองระบบ HACCP (HAZARD ANALYTICAL CRITICAL  

CONTROL POINT) จำกบริษัท SGS(Thailand) จ�ำกัด นอกจำกนี้ยังได้รับ SGF TRMAV (Sure–Global– Fair)  

กำรไดัรับกำรรับรองมำตรฐำนเป็นหลักประกันต่อคุณภำพสินค้ำของบริษัทว่ำเป็นสินค้ำที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล  

ในเดือนธันวำคม 2549 บริษัทได้ผ่ำนกำรรับรองระบบ ISO 22000 ซึ่งเป็นระบบเกี่ยวกับ Food Safety  

Management โดยเป็นโรงงำนผลิตสับปะรดกระป๋องรำยแรกในประเทศไทยที่ได้รับกำรรับรอง และยังเป็นบริษัทแรก 

ในโลกท่ีได้รับกำรตรวจประเมินแบบ Integrate ระหว่ำงระบบ ISO 9001:2000, GMP, HACCP และ ISO 22000  

พร้อมกันในครั้งเดียว และในวันที่ 5 กรกฎำคม 2550 ทิปโก้ได้ประกำศอีกก้ำวหนึ่งของควำมส�ำเร็จ ด้วยกำรได้รับ 

กำรรับรอง “Single Food Audit Pack” โดยเป็นบริษัทอำหำรแห่งแรกในประเทศไทยที่ผำ่นกำรตรวจสอบในทุกระบบ 

พร้อมกันในครั้งเดียว ได้แก่ระบบ ISO 9001, ISO 22000, HACCP, GMP และ IFS ในปี 2551 บริษัทได้รับ 

มำตรฐำน FAI ซึ่งเป็นโปรแกรมกำรตรวจสอบ Food Safety and Food Security โดยสถำบัน FAI (Food Audit  

International) โดยที่ทิปโก้ได้รับ rating “Excellent” นอกจำกนี้ ยังได้รับ Organic Aloe Vera Certified จำก 

กรมวิชำกำรเกษตรและ Organic Agriculture Certification Thailand ส�ำหรับกำรปลูกว่ำนหำงจรเข้อีกด้วย  

ในปี 2554 โรงงำนผลิตสับปะรดกระป๋องได้รับใบรับรองมำตรฐำน มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์ขั้นริเริ่ม  

ในปี 2557 ทิปโก้ได้รับรำงวัล “สุดยอดแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในประเทศไทย ปี 2014” สำขำกลุ่ม 

สินค้ำ น�้ำผลไม้ จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย นอกจำกนั้น ในปี 2558 โรงงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังได้รับ 

รำงวัลสถำนประกอบกำรดีเด่นด้ำนแรงงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำรแรงงำนเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จำกอธิบดี 

กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน และรำงวัลสถำนประกอบกำรดีเด่นด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน ระดับ 

ประเทศ จำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน เข้ำร่วมด�ำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE โครงกำร 

รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด และน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนชมรมในจังหวัด ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ 

และได้รับสิทธิเข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับภำค 

ทิปโก้ได้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมให้มีกำรพัฒนำด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่ม CSR-DIW  

Continuous Award ประจ�ำปี 2558 ได้รับรำงวัล CSR-DIW Continuous Award ปี 2558 ได้รับต่อเนื่อง ในฐำนะ 

ผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมให้มีกำรพัฒนำด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม จำกกรมโรงงำน 

อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม ทิปโก้ได้รับกำรประเมินผลกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ประจ�ำปี 2558  

โดยบรรษัทภิบำลแห่งชำติ มีคะแนนรวม 81% อยู่ใน ระดับ“ดีมำก” 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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นอกจำกน้ี ในปี 2558 ที่ผ่ำนมำ ทิปโก้ยังได้รับรำงวัลผลส�ำรวจแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของน�้ำผลไม้แท้ 100%  

จำกทำงนิตยสำร Marketeer ซึ่งเป็นผู้น�ำนิตยสำรทำงกำรตลำดอันดับ 1 ร่วมกับ Video Research International  

ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยทำงกำรตลำดอันดับ 1 อีกด้วย และได้รับรำงวัล Prime Minister’s Export Award 2015 ประเภท 

Best Thai Brand จำก สถำบันส่งเสริมกำรออกแบบและนวัตกรรมเพื่อกำรค้ำ กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

ทิปโก้ยังมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ มีกำรด�ำเนินกำรป้องกันควำมเสี่ยงและขจัดอุปสรรคในกำร 

ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมำ ทิปโก้ได้เน้นในเร่ืองกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำร 

ภำยในตัง้แต่ประมำณกำรควำมต้องกำรสนิค้ำของลูกค้ำจนถงึ กำรส่งมอบสินค้ำ (Demand & Supply Management)  

อีกด้วย ทิปโก้มีเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพออกสู่ตลำด โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภำพ  

ควบคุมกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งขำยในรำคำที่เหมำะสม เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรสูงสุดของผู้บริโภค 

ทิปโก้ได้มีกำรปรับมำตรำฐำนกำรดูแลสังคมและแรงงำนของทิปโก้ให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องและมำตรำฐำน 

ของลูกค้ำจำกกลุ่มยุโรป โดยเข้ำร่วมเป็นสมำชิกขององค์กร BSCI (Business Social Compliance Initiative)  

และ SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) ซึ่งจะต้องด�ำเนินธุรกิจและกำรผลิตตำม แนวทำงปฏิบัติ  

และระบบกำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนด้ำนสังคมในกระบวนกำรผลิต ที่เน้นกำรดูแลสังคม 

สิ่งแวดล้อมและแรงงำน 

ในส่วนของพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตนั้น ทำงโรงงำนได้ด�ำเนินกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของเครื่องจักร 

และลดต้นทุนกำรผลิตโดยกำรน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพมำปรับปรุง รวมถึงกำรติดตั้งเครื่องจักร 

ใหม่เพื่อให้สำมำรถรองรับกำรขยำยกำรเติบโตท่ีจะเพิ่มขึ้นในอนำคตด้วย 

ควำมส�ำเร็จของทิปโก้เกิดขึ้นจำกควำมตั้งใจของพนักงำนและทีมบริหำรที่พร้อมจะน�ำสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อเสนอให้กับ 

ลูกค้ำ ควำมพึงพอใจของลูกค้ำคือควำมภำคภูมิใจของเรำ นอกจำกนี้ บริษัทยังมีกำรพัฒนำกำรที่ไม่หยุดยั้งในกำร 

สร้ำงสินค้ำที่มีคุณภำพออกสู่ตลำด มีทีมงำนที่มีประสิทธิภำพ และยังมีโปรแกรมกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง  

บริษัทได้ตั้งปฏิญำณกับตนเองว่ำจะน�ำควำมปรำรถนำของลูกค้ำเป็นที่ต้ัง และจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะท�ำให้วิถีชิวิต

ของผู้บริโภคดียิ่งขึ้น และจะน�ำเสนอสินค้ำและวิธีกำรใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคในปีต่อๆ ไป

ก�รเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รที่สำ�คัญ

ปีพ.ศ. 2532 บริษัทฯ ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงผู้ถือหุ้นโดยกำรจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลำด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกำรกระจำยหุ้นสู่ประชำชนทั่วไป ทั้งนี้ ยังคงกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลเดิม  

โดยมีสัดส่วนกำรถือครองหุ้นลดลง 
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ปีพ.ศ. 2536 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด โดยได้ขยายธุรกิจ เข้าสู ่

ตลาดนำ้าผลไม้พร้อมด่ืม ซึ่งผลิตภัณฑ์นำ้าผลไม้ของบริษัทได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาดผู้บริโภคภายในประเทศ  

ต่อมาบริษัทฯ ได้ทุ่มเทให้กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง  

และมีนโยบายเพิ่มผลิตภัณฑ์อย่างน้อยปีละหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ในปี 2550  

ได้มีการจับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัท ซันโทรี่ ประเทศญี่ปุ่น มีเป้าหมายร่วมกันกับบริษัทซันโทร่ี ในการขยายตลาด 

ทั้งผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและผลิตภัณฑ์เด่นจากบริษัท ซันโทรี่ไปยังตลาดในประเทศและตลาด 

อาเซียน โดยใช้โรงงานเครื่องดื่มที่ทันสมัยที่อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งผลิตในสายธุรกิจ 

เครื่องดื่ม ทิปโก้ยังคงสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์สำาคัญที่เน้นให้ความสำาคัญด้านคุณภาพสินค้าและ 

การแนะนำาสนิค้าใหม่ จากผลงานการพฒันาสนิค้าโดยทมีงานมอือาชพี และการลงทนุพฒันาด้านเทคโนโลยทีีท่นัสมยั  

ซึ่งได้สร้างความเข้มแข็งให้กับตราสินค้าทิปโก้ให้ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภคเสมอมา

ปีพ.ศ. 2547 บริษัทฯ ได้ขยายธรุกิจใหม่เข้าสู่ธุรกิจค้าปลีก นำ้าผลไม้ปั่นสด โดยใช้ตราผลิตภัณฑ์ Squeeze Juice  

Bar โดยเริ่มต้นเพียง 10 สาขา จนถึงปีพ.ศ. 2550 ได้จัดต้ังบริษัท ทิปโก้ รีเทล จำากัด เพื่อรองรับ การขยายตัวของ 

ธุรกิจนี้ ปัจจุบันมีร้าน Tipco Squeeze Juice Bar ทั้งสิ้น 53 สาขา โดยบริษัทเป็นเจ้าของ 45 สาขาและเป็น  

Franchise 8 สาขา บริษัทได้มีการปรับยุทธศาสตร์เรื่องของการปรับเมนูและรูปแบบของสาขาเก่าที่สร้างทั้ง 

ยอดขายและกำาไรอย่างต่อเน่ือง และวางแผนงานธุรกิจระยะยาวในการขยายสาขาใหม่ๆ โดยในการขยายสาขา 

ใหม่จะปรับขนาดและเมนูของร้านให้เหมาะสมกับสาขาในแต่ละช่องทาง

ปีพ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได ้ลงทุนในบริษัท ทิปโก ้ ไบโอเทค จำากัด ซึ่งมีสินทรัพย ์ที่สำาคัญคือ พื้นท่ี 

เพาะปลูกห้องปฏิบัติการชีววิทยา Tissue Culture Lab สำาหรับคัดเลือกและขยายสายพันธุ์พืช และโรงงาน 

สกัดสารจากพืช

ปีพ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้เปิดตัวสับปะรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ ซ่ึงได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี 

โดยสบัปะรดพนัธุน์ีม้ลีกัษณะเด่นคอื กลิน่หอม เนือ้มสีเีหลอืงทองทัง้ลกู เนือ้แน่น ไม่ฉำา่นำา้ ตาสบัปะรดตืน้ มคีวามสกุ 

ท่ัวกันทั้งลูก ปริมาณวิตามินซีสูงกว่าสับปะรดศรีราชาถึง 4 เท่า และยังมีโรงงานสกัดสารจากพืช และสมุนไพรด้วย 

ตัวทำาละลายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งมีประสิทธิภาพและระบบความปลอดภัยในระดับสูง โดยทางบริษัท 

มีบริการครบวงจรแก่ลูกค้าตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบการอบแห้งบดผงและผลิตเป็นสารสกัด อีกทั้ง ยังมีบริการพัฒนา 

กระบวนการสกัดร่วมกับลูกค้าเริ่มตั้งแต่ระดับทดลองในห้องปฏิบัติการตลอดจนผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม

ปีพ.ศ. 2556 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นและให้ความสำาคัญอย่างจริงจังในการพัฒนาศักยภาพของ บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค  

จำากัด โดยพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตและการขยายการทำากิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงงานสกัดสาร 

จากพืชและสมุนไพรน้ี ประกอบไปด้วยตัวทำาละลายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งมีประสิทธิภาพและระบบ 

ความปลอดภัยในระดับสูง โดยทางบริษัทมีบริการครบวงจรแก่ลูกค้าซึ่งได้รับการรับรองมารตฐานคุณภาพ  

Good Manufacturing Practice (GMP) จากสถาบันอาหาร(National Food Institute)

ปีพ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้ทำาการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกำาลังการผลิตนำ้าแร่ตราออรา แล้วเสร็จในเดือน 

เมษายน จงึทำาให้ปัจจบุนับรษิทัสามารถเพิม่กำาลงัการผลติขึน้เป็น 2 เท่า เพือ่เร่งการผลติให้ตอบสนองความต้องการ 

ของตลาดท่ีมีอัตราการเติบโตในระดับที่สูง 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

ปีพ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้พัฒนำและแนะน�ำสินคำ้ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เขำ้สู่ตลำดอย่ำงต่อเนื่อง โดยในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

ได้ท�ำงำนร่วมกับลูกค้ำในกำรพัฒนำสินค้ำใหม่หลำยรำยกำร โดยใช้จุดแข็งของบริษัทฯที่มีสำยกำรผลิตผลิตภัณฑ์ 

สับปะรดและมะพร้ำวอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทั้งสองท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์สับปะรดในน�้ำกะทิ 

บรรจุในถ้วยพลำสติก ซึ่งได้เริ่มแนะน�ำสินค้ำดังกล่ำวเข้ำสู่ตลำดอเมริกำและมีผลตอบรับเป็นที่น่ำพอใจอย่ำงยิ่ง  

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนำและแนะน�ำน�้ำมะพร้ำวผสมรสช็อคโกแลตบรรจุกระป๋อง และเมล็ดเชียในน�้ำกะทิ 

ในรสต่ำงๆ บรรจใุนถ้วยพลำสตกิ อำท ิรสกล้วย รสชอ็คโกแลต รสเชอร์รีผ่สมอลัมอนต์ และรสวำนลิำผสมซนินำมอน  

(อบเชย) เข้ำสู่ตลำดอเมริกำและแคนนำดำในปีที่ผ่ำนมำอีกด้วย โดยในปี 2559 มีกำรคำดหวังว่ำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

เหล่ำนี้จะเติบโตและขยำยออกสู่ตลำดอื่นๆ ต่อไป

ก�รรับรองคุณภ�พของสินค้�ม�ตรฐ�นส�กลต่�งๆโดยมีลำ�ดับดังต่อไปนี้

ปีพ.ศ. 2537 มำตรฐำน ISO 9002 โดยเป็นโรงงำนสับปะรดกระป๋องแห่งแรกของโลกที่ได้รับมำตรฐำนนี้  

  โดยกำรรับรองของส�ำนักงำนผลิตภัณฑ์มำตรฐำนอุตสำหกรรม และสถำบัน RW TUV ประเทศ 

  เยอรมัน

ปีพ.ศ. 2538 มำตรฐำน HACCP โดยกำรรับรองของ เอสจีเอส (ประเทศไทย)

ปีพ.ศ. 2543  มำตรฐำน ISO 9002 ส�ำหรับผลิตภัณฑ์น�้ำสับปะรด และน�้ำสับปะรดเข้มข้น โดยกำรรับรองของ  

  SGF International E.V./IRMA ประเทศเยอรมัน

ปีพ.ศ. 2545 มำตรฐำน HALAL รับรองโดยคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย

  มำตรฐำน KOSHER รับรองโดย Thai Kashurt Service Co., Ltd. 

ปีพ.ศ. 2545/2546 มำตรฐำน BRC ที่ผู้ค้ำปลีกในเครือสหรำชอำณำจักรได้จัดท�ำขึ้น เพื่อประเมินผู้ผลิตอำหำร 

  ที่ส่งไปประเทศอังกฤษ ได้รับกำรรับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) และโดย EFAIA  

  (SAI GLOBAL)

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

ปีพ.ศ. 2547 มำตรฐำน International Food Standard (IFS) ที่ผู้ค้ำปลีกในประเทศเยอรมันและฝรั่งเศส  

  ได้จัดท�ำขึ้นเพื่อประเมินผู้ผลิตอำหำรที่ส่งไปประเทศแถบยุโรป รับรองโดยเอสจีเอส ประเทศ 

  เยอรมัน

ปีพ.ศ. 2549 มำตรฐำน ISO 22000 ในเรื่อง Food Safety Management เป็นบริษัทผู้ผลิตอำหำรรำยแรก 

  ในประเทศไทยที่ได้รับมำตรฐำนนี้ รับรองโดย เอสจีเอส(ประเทศไทย)
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ปีพ.ศ. 2550 ได้รับกำรตรวจประเมินแบบ Integrated Audit รวม 5 ระบบพร้อมกัน คือ ISO 22000,  

  ISO 9001, GMP, HACCP, และ IFS (Single Food Audit Pack) เป็นบริษัทแรกของ 

  ประเทศไทย รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) ซึ่งต่อมำ เอสจีเอส ได้ใช้ทิปโก้เป็นต้นแบบ 

  ของกำรตรวจประเมินแบบ Integrate Audit ส�ำหรับทั่วโลกในปีเดียวกันบริษัท ได้รับกำรรับรอง 

  ระบบ GMA-SAFE AUDIT ของประเทศสหรัฐอเมริกำในเรื่อง Food Safety โดย Food Audit  

  International (FAI)

ปีพ.ศ. 2550/2551 ได้รับกำรรับรองสินค้ำว่ำนหำงจระเข้บดออกำนิกปลอดเช้ือ ตั้งแต่กำรปลูกในไร่จนถึงกำรผลิต 

  ในโรงงำน โดยกรมวิชำกำรเกษตร

ปีพ.ศ. 2551/2552 ได้รับกำรรับรอง IFOAM Organic Standards สินค้ำว่ำนหำงจระเข้บดออกำนิกปลอดเชื้อ 

  ตั้งแต่กำรปลูกในไร่จนถึงกำรผลิตในโรงงำน โดยส�ำนักงำนมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ไทย

ปีพ.ศ. 2552 ได้รับกำรรับรอง Food Safety and Food Security Audit Program ของประเทศสหรัฐอเมริกำ  

  โดย FAI (ประเทศไทย) ซึ่งผลกำรประเมินอยู่ในระดับ “Excellent”

ปีพ.ศ. 2553 มำตรฐำน ISO 9001 version 2008 รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย)

ปีพ.ศ. 2554 ได้รับรำงวัลธรรมมำภิบำลสิ่งแวดล้อม ของโรงงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใบรับรองมำตรฐำน  

  มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์ขั้นริเริ่มและรำงวัลสถำนประกอบกำรดีเด่น ด้ำนแรงงำน 

  สัมพันธ์ และสวัสดิกำรแรงงำน

ปีพ.ศ. 2555 โรงงำนประจวบได้มีกำรเพิ่มขอบเขตของกำรรับรองส�ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์ 

  น�้ำมะพร้ำว (Coconut water) ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนGMP / HACCP / BRC / IFS และ  

  ผลิตภัณฑ์ผลไม้ในถ้วยพลำสติก(Fruit in Plastic Cup) ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนGMP /  

  HACCP / IFS ผลิตภัณฑ์สับปะรดสำมำรถผ่ำนมำตรฐำนโรงงำนของ TESCO และ YUM  

  ผลิตภัณฑ์สับปะรดผลไม้รวม น�้ำสับประรดเข้มข้น และผลิตภัณฑ์ว่ำนหำงจระเข้ สำมำรถ 

  แสดงเครื่องหมำย STAR K ของ Kosher ได้แล้วนอกเหนือจำกกำรที่ได้รับกำรรับรอง 

  กระบวนกำรผลิต

ปีพ.ศ. 2556 ในเดือนมิถุนำยนได้รับกำรรับรองมำตรำฐำนระบบคุณภำพสินค้ำอำหำรส�ำหรับธุรกิจค้ำปลีก  

  ประเทศอังกฤษ (British Retail Consortium, BRC) และโรงงำนสกัดสำรจำกพืชและสมุนไพร  

  ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ Good Manufacturing Practice (GMP) จำกสถำบันอำหำร  

  (National FoodInstitute)
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ปีพ.ศ. 2557 ผ่ำนกำรรับรองเรื่อง IFS ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Canned Coconut Milk Aseptic and Frozen  

  pineapple single strength juice และ รวมทั้งได้ Kosher เพิ่มของผลิตภัณฑ์coconut water  

  with pomegranate juice และ coconut water with mango flavor

  ผ่ำนกำรรับรองสถำนภำพผู้น�ำของเข้ำ ผู้ส่งของออกระดับมำตรฐำนเออีโอ (AEO: Authorized  

  Economic Operator)

ปีพ.ศ. 2558 โรงงำนวงัน้อย ผ่ำนกำรรบัรองมำตรฐำนป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกำร  

  (มยส.) ประจ�ำปี 2558 ยงัได้รับรำงวัลสถำนประกอบกำรดีเด่นด้ำนควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั 

  และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน ระดับดีเด่น ของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และได้รับ 

  ใบประกำศเกยีรตคิณุจำกโครงกำรสถำนประกอบกำรปลอดภยัเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพ- 

  รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
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1. ธุรกิจผลไม้แปรรูป

ด�ำเนินกำรโดย บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังนี้

 1. สับปะรดกระป๋อง (Canned Pineapple) 

 2. น�้ำสับปะรดเข้มข้น (Pineapple Juice Concentrate) 

 3. สับปะรดบดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ (Aseptic Crushed) 

 4. สับปะรดบรรจุในถ้วยพลำสติก (Pineapple in plastic cup)

 5. สับปะรดบรรจุในถุง retort pouch (Pineapple in retort pouch)

 6. ผลไม้รวม (Canned Tropical Fruit Salad) 

 7. ผลไม้รวมบรรจุในถ้วยพลำสติก (Tropical fruit salad in plastic cup) 

 8. ว่ำนหำงจรเข้กระป๋อง (Canned Aloe Vera)

 9. ว่ำนหำงจรเข้บดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ (Aseptic Crush) 

 10. ผลิตภัณฑ์ กะทิ และน�้ำมะพร้ำวบรรจุกระป๋อง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 2. ธุรกิจส�รสกัดและก�รเกษตร

 ด�ำเนินกำรโดยบริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

 กลุ่มธุรกิจส�รสกัด 

 ด�ำเนินธุรกิจด้ำนสำรสกัดจำกพืชประเภทต่ำงๆ เพื่อน�ำมำเป็นวัตถุดิบ ส่วนประกอบของ 

 อำหำร เครื่องดื่ม เครื่องส�ำอำง ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรและยำ โดยบริษัทมีโรงงำนสกัด 

 สำรจำกพืชและสมุนไพรด้วยตัวท�ำละลำยขนำดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งมี 

 ประสิทธิภำพในกำรสกัดและระบบควำมปลอดภัยในระดับสูง อีกทั้ง ทำงบริษัทยังมี 

 บริกำรครบวงจรแก่ลูกค้ำตั้งแต่กำรจัดหำวัตถุดิบอบแห้ง บดผง และผลิตเป็นสำรสกัด  

 นอกจำกนี้ บริษัทยังมีบริกำรพัฒนำกระบวนกำรสกัดร่วมกับลูกค้ำครอบคุลมต้ังแต่ระดับ 

 ทดลองในห้องปฏิบัติกำรตลอดจนผลิตจริงในระดับอุตสำหกรรม
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กลุ่มธุรกิจก�รเกษตร 

ด�ำเนินธุรกิจด้ำนกำรเกษตรโดยเน้นด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำพันธุ์พืชและกำรเพำะปลูก โดยส่วนหนึ่งเป็นกำร 

สนับสนุนกำรพัฒนำวัตถุดิบที่ใช้ในกลุ่มธุรกิจด้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม โดยมีฟำร์มในกำรพัฒนำสำยพันธุ์และ 

เพำะปลูกสับปะรดสำยพันธุ์ปัตตำเวีย เพื่อใช้ในกำรผลิตสับปะรดกระป๋อง และสับปะรดทิปโก้หอมสุวรรณ เป็นสินค้ำ 

ท่ีจ�ำหน่ำยในห้ำงสรรพสินค้ำ และร้ำน Squeeze Juice Bar by Tipco 

3. ธุรกิจคอนซูมเมอร์ 

ด�ำเนินกำรโดยบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ำกัด เป็นกำรร่วมทุนกัน ระหว่ำง บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) 

กับ Suntory Beverage & Foods Asia เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยเครื่องดื่มพร้อมดื่ม ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ดังนี้

 1. นำ้�ผลไม้และนำ้�ผักพร้อมดื่ม

 • ทิปโก้ น�้ำผลไม้ 100% 

 • ทิปโก้ เวจจี้ น�้ำผักผสมน�้ำผลไม้รวม 100% 

 • ทิปโก้ ซุปเปอร์คิด น�้ำผลไม้และน�้ำผักผสมน�้ำผลไม้รวม 100% ส�ำหรับเด็ก

 • ทิปโก้ ซุปเปอร์ฟรุต เอสเซนส์ น�้ำทับทิมสกัดเข้มข้น และน�้ำพรุนสกัดเข้มข้นผสมผลฟิก

 • ทิปโก้ ฟรุตพลัส น�้ำผลไม้ และน�้ำผักผสมน�้ำผลไม้รวม 100% ผสมเนื้ออโลเวรำ 

 • ทิปโก้ สควีซ น�้ำผลไม้ และน�้ำผักผสมน�้ำผลไม้รวม 100% แบบพำสเจอร์ไรส์ 

 • ทิปโก้ คูลฟิต น�้ำผักผสมน�้ำผลไม้รวม 40% 

  • ทิปโก้โปรไฟเบอร์ น�้ำผักผสมน�้ำผลไม้และใยอำหำรรวม 100% ในขวดขนำด 300 มิลลิลิตร และบรรจุ 

  ในกล่องขนำด 1 ลิตร
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 2. นำ้�แร่ธรรมช�ติ

 ออรำ เครื่องดื่มน�้ำแร่ธรรมชำติบรรจุในขวดขนำด 300 มิลลิลิตร 500 มิลลิลิตร และ 1.5 ลิตร ผลิตจำก 

แหล่งน�้ำแร่ธรรมชำติบนเทือกเขำสูง 2,700 ฟุตจำกระดับน�้ำทะเล ที่ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ลึกลงไปจำก 

พื้นดินใต้ภูเขำ 297 ฟุต มีแอ่งน�้ำขนำดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติที่เรียกว่ำ “น�้ำพุเย็น” ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่ง 

ในโลกและเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทย ถูกน�ำมำผลิตเป็นน�้ำแร่ธรรมชำติบรรจุขวด โดยปรำศจำกกระบวนกำร 

ที่ใช้สำรเคมี 

 3. ช�พร้อมดื่ม

 ซันโทรี่ ทีพลัส เครื่องดื่มชำอู่หลง โอทีพีพี บรรจุขวด PET500 มิลลิลิตรเป็นชำอู่หลงย่ีห้อแรก และยี่ห้อ 

เดียวในประเทศไทย ที่มี OTPP ( Oolong Tea Polymerized Polyphenols ) มำกกว่ำ 70 มิลลิกรัม ในทุกๆ  

รสชำติ OTPP มีควำมสำมำรถป้องกันกำรดูดซึมไขมันเข้ำสู่ร่ำงกำย เพรำะเข้ำไปขัดขวำงขบวนกำรย่อยไขมัน 

เอมไซน์ไลเปสในล�ำไล้เล็ก 

4. ธุรกิจค้�ปลีก

ด�ำเนินกำรโดย บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อย เป็นกำรร่วมทุนกัน ระหว่ำง บริษัท ทิปโก้ฟูดส์  

จ�ำกัด (มหำชน) กับ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจค้ำปลีกภำยใต้ตรำสัญญลักษณ์ “Squeeze  

Juice Bar by Tipco” ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ดังนี้

 1. เครื่องด่ืมสมูตต้ี (Smoothie)

 เป็นน�้ำผลไม้ปั่นสด โดยไม่ได้เติมน�้ำตำลหรือน�้ำเชื่อมแต่อย่ำงใด ผลที่ได้คือผลไม้เต็มๆ แก้วพร้อมเนื้อ 

ละเอียด เนียน นุ่ม แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

 • Super fruit

 • Hi Fiber

 • Mega Smoothie

 • Anti-Aging
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 2. ต้นอ่อนข้�วส�ลี (Wheatgrass) 

 ต้นอ่อนข้ำวสำลีคั้นสด อุดมไปด้วยสำรอำหำรที่มีประโยชน์ ซึ่งมีส่วนช่วยในกำรขับสำรพิษออกจำกร่ำงกำย 

และช่วยต่อต้ำนมะเร็ง

 3. เครื่องด่ืมก�แฟ (Mountain Beans) 

 สูตรเฉพำะของร้ำนสควีซ เรำพิถีพิถันตั้งแต่กำรเลือกเมล็ดกำแฟ วัตถุดิบที่มีคุณภำพ ส่งมอบให้ผู้บริโภค

 4. อ�ห�รเพ่ือสุขภ�พ (Healthy Meal) 

 เมนูอำหำรเอำใจคนรักสุขภำพ พร้อมเสิร์ฟที่หน้ำร้ำน ใหม่ สด ทุกวัน เช่น สลัด ซุป แซนวิช เป็นต้น

 5. สินค้�พิเศษ (Special Goods)

 • Happy yoghurt (โยเกิร์ตพร้อมดื่ม) โยเกิร์ต ที่ผลิตจำกนมโคสด 100% มีจุลินทรีย์ ที่ช่วยให้ระบบขับถ่ำย 

  และภูมิคุ้มกันของร่ำงกำยดีขึ้น

 • Happy Soya (นมถั่วเหลืองเข้มข้น) คัดสรรเมล็ดถั่วเหลืองแท้ Non GMO น�้ำตำลน้อยและไม่มีส่วนผสม 

  ของนมผง คุณประโยชน์เต็มๆ ขวด

 นอกจำกนี้ร้ำน Squeeze ยังเป็นจุดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ เช่น น�้ำผลไม้ทิปโก้ สับปะรดสด 

พันธุ์หอมสุวรรณ เป็นต้น
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โครงสร้างรายได้
โครงสร้ำงรำยได้ที่เกิดจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรให้บุคคลภำยนอก ในระยะ 3 ปี 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

ผลิตภัณฑ์/ 
บริก�ร

ดำ�เนินก�ร
โดย

% 
ก�รถือ
หุ้น
ของ
บริษัท

ปี 
2556

ปี 2557 ปี 2558

ร�ยได้ % ร�ยได้ % ร�ยได้ %

สับปะรด

กระป๋องและ

น�้ำสับปะรด

เข้นข้น

บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ 1,631.28 29.19 1,440.30 26.15 1,475.28 27.64

ผลไม้รวม,

อื่นๆ

บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ 

บจ.ทิปโก้ รีเทล 

บจ.ทิปโก้ ไบโอเท็ค 

75.49

100.00 

553.11 9.90 639.58 11.61 701.93 13.15

เครื่องดื่ม

พร้อมดื่ม

บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี 50.00 3,403.81 60.91 3,427.92 62.24 3,160.70 59.21

รวม 5,588.20 100.00 5,507.80 100.00 5,337.91 100.00

การเปลี่ยนแปลงในปีท่ีผ่านมา
ในปี 2558 ธุรกิจผลไม้แปรรูป ยังคงเผชิญกับสภำวะรำคำสับปะรดอันเป็นวัตถุดิบหลักได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  

เน่ืองจำกผลผลิตไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของตลำด โดยปริมำณสับปะรดที่ผลิตออกสู่ตลำดลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ 

ถึงร้อยละ 7 เป็นเหตุให้ในเดือนพฤศจิกำยน 2558 รำคำสับปะรดหน้ำโรงงำนได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติกำรณ์ 

ที่กิโลกรัมละ 13 บำท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2557 ที่รำคำอยู่ที่กิโลกรัมละ 8-9 บำท ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องแบกรับ 

ภำระต้นทุนที่สูงขึ้น กำรปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องของรำคำสับปะรดน้ี จะส่งผลเสียในระยะยำวเนื่องจำกอำจเป็น 

สำเหตุให้ตลำดหันไปหำสินค้ำจำกแหล่งผลิตในประเทศอื่นหรืออำจหำสินค้ำอื่นมำทดแทน โดยเฉพำะในภำวะ 

ที่เศรษฐกิจโลกที่ยังคงถดถอยอย่ำงต่อเนื่องส่งผลให้ก�ำลังซ้ือในตลำดโลกชะลอลง อีกทั้งปัญหำควำมผันผวน 

ที่รุนแรงของรำคำวัตถุดิบนี้เกิดขึ้นเฉพำะในประเทศไทยเท่ำนั้น 
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บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจของไทยที่ถดถอยลงอย่ำงเนื่อง และเห็นถึงควำม 

จ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพลิกฟื้นสถำนกำรณ์และสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับอุตสำหกรรมสับปะรดของไทย โดยบริษัทฯ  

ได้ริเริ่มกำรท�ำโครงกำรเกษตรแบบพันธสัญญำ (Contract Farming) ในรูปแบบใหม่ โดยมีกำรให้หลักประกัน 

อยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน คือ กำรประกันรำยได้ข้ันต�่ำต่อไร่, กำรประกันรำคำขั้นต�่ำ และกำรประกันกำรรับซื้อ ซึ่งจะเป็น 

แนวทำงช่วยบรรเทำผลจำกควำมผันผวนของตลำดได้ โดยในปัจจุบันมีชำวไร่เข้ำร่วมโครงกำรแล้วกว่ำ 800 รำย

ส�ำหรับธุรกิจส�รสกัดได้แสดงศักยภำพในกำรท�ำธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องโดยมีก�ำไรสุทธิเป็นปีที่สองติดต่อกัน นับแต่ 

เริ่มต้นด�ำเนินธุรกิจสำรสกัดจำกพืช ทำงบริษัทฯ ก็ได้ด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องในกำรน�ำเทคโนโลยีใหม่มำปรับปรุง 

และสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับสำรสกัดจำกพืช 

ในส่วนธุรกิจก�รเกษตร ต้องเผชิญกับปัญหำด้ำนสภำพอำกำศ และภำวะแห้งแล้งอย่ำงหนักในฤดูแล้ง ส่งผลให้ 

ผลผลิตสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณผลิตได้น้อยกว่ำเป้ำที่วำงไว้ อย่ำงไรก็ดี ในปี 2558 ที่ผ่ำนมำ บริษัทได้พยำยำม 

ขยำยช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย โดยมีกำรน�ำสินค้ำไปจ�ำหน่ำยยังอำคำรส�ำนักงำนต่ำงๆ ในกรุงเทพฯ ซึ่งได้ผล 

ตอบรับที่ดีมำกจำกตลำด เน่ืองจำกสับปะรดหอมสุวรรณเป็นสับปะรดที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว อำทิเช่น มีกลิ่นหอม  

วิตำมินซีสูง และตำสับปะรดจะตื้นกว่ำสับปะรดในท้องตลำดทั่วๆ ไป นอกจำกกำรขยำยช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยแล้ว  

ในปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทได้น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำรรับประทำนแก่ผู้บริโภค 

มำกยิ่งข้ึน โดยจ�ำหน่ำยสับปะรดหอมสุวรรณตัดแต่งบรรจุในถ้วยพลำสติกสวยงำม

ธรุกจิคอนซมูเมอร์ ในปี 2558 ภำพรวมตลำดน�ำ้ผลไม้มกีำรเตบิโตลดลง เนือ่งจำกสภำพเศรษฐกจิท่ีค่อนข้ำงชะลอตัว  

อย่ำงไรก็ตำม สัดส่วนของตลำดน�้ำผลไม้ยังอยู่ในกลุ่มน�้ำผลไม้ 100% เป็นหลักโดยที่บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำรตลำด 

ของน�้ำผลไม้ถึง 52% ซึ่งถือเป็นผู้น�ำตลำดด้ำนน�้ำผลไม้โดยที่ทำงบริษัทฯ ได้รับรำงวัลผลส�ำรวจเป็นแบรนด ์

ยอดนิยมอันดับ 1 ของน�้ำผลไม้ 100% จำกทำงนิตยสำร Marketeer ซึ่งเป็นผู้น�ำนิตยสำร ทำงกำรตลำดอันดับ 1  

ร่วมกับ Video Research International ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยทำงกำรตลำด อันดับ 1 

ในยุคที่ผู้คนหันมำใส่ใจเรื่องสุขภำพกันมำกขึ้น ท�ำให้เทรนด์กำรรับประทำนอำหำรเพื่อสุขภำพได้รับควำมนิยม 

มำกขึ้นไปด้วย และในยุคปัจจุบันเทรนด์กำรดูแลผิวพรรณจำกภำยในสู่ภำยนอกเริ่มได้รับควำมสนใจมำกยิ่งขึ้น 

เรื่อยๆ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่มที่ถือเป็นอีกหนึ่งสินค้ำที่สำวไทยพิธีพิถันในกำรเลือกด่ืมมำกขึ้น เพื่อเป็น 

กำรตอบรับเทรนด์ใหม่ๆ ของกำรดูแลสุขภำพจำกภำยในสู่ภำยนอกนี้ บริษัทฯ ในฐำนะผู้น�ำตลำดจึงได้เปิดตัว 

ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่ำง “100% Double Tomato” น�้ำมะเขือเทศ 100% จำกมะเขือเทศ 2 สำยพันธุ์ สีแดงและสีทอง  

ซึ่งเป็นแบรนด์เดียวในตลำดที่ได้ผสำนคุณค่ำของมะเขือเทศ 2 สำยพันธุ์ เพรำะส่วนใหญ่เป็นน�้ำมะเขือเทศสำยพันธุ์ 

สีแดงเพียงอย่ำงเดียว ซึ่งเป็นแนวคิดสร้ำงสรรค์และพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดดเด่นเหนือผลิตภัณฑ์ทั่วไป และ 



48

“100% Tomato & Camu Camu” น�้ำมะเขือเทศผสมน�้ำ คำมู คำมู 100% คำมู คำมู เป็นผลไม้ที่มีวิตำมิน C สูง 

กว่ำส้มถึง 60 เท่ำ มีไลโคปีนสูง ช่วยบ�ำรุงผิวพรรณ วิตำมินซีสูง ช่วยผิวขำว กระจ่ำงใส คอลลำเจนสูง ช่วยผิว 

ยืดหยุ ่น ลดริ้วรอยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของคนรักสุขภำพและต้องกำรดูแลผิวพรรณได้เป็นอย่ำงดี  

พร้อมเน้นสื่อกำรตลำดแบบออนไลน์เพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยรุ่นใหม่และขยำยฐำนลูกค้ำในกลุ่มน�้ำผักผสม 

น�้ำผลไม้ได้เป็นอย่ำงดี

ในกลุ่มน�้ำผลไม้ 100% ส�ำหรับเด็กตรำซุปเปอร์คิด เนื่องจำกเทรนด์กำรดูแลสุขภำพขยำยโตไปสู่ตลำดเด็ก 

มำกขึ้น รวมทั้งสูตรกำรผลิตที่เพิ่มวัตถุดิบพิเศษที่ได้รับสิทธิโดยเฉพำะส�ำหรับที่ช่วยสร้ำงภูมิคุ ้มกันของเด็ก 

ให้มำกขึ้น ท�ำให้สินค้ำเติบโตขึ้น โดยมีกำรจัดรำยกำรส่งเสริมกำรตลำดใหม่ และสื่อสำรกำรตลำดแบบเต็มรูปแบบ 

โดยยังคงใช้ license ยอดนิยมอย่ำงมิกกี้เม้ำส์ เพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น และในปีนี้ได้เพิ่มรสชำติใหม่  

“สตอร์เบอร์รี่” ท่ีเป็นผลไม้ขวัญใจเด็กออกสู่ตลำดเพื่อเป็นทำงเลือกใหม่อีกด้วย 

ในด้ำนของน�้ำแร่ออรำ ฉลองครบรอบ 20 ปี ในฐำนะแบรนด์น�้ำแร่ที่อยู่คู่คนไทยมำยำวนำนที่สุดและได้รับควำม 

เชื่อมั่นจำกผู้บริโภคไทยเป็นอันดับ 1 ควำมเคลื่อนไหวในปีที่ผ่ำนมำ สรุปได้ดังนี้

 1. หลังจำกในปี 2557 บริษัทฯ ได้ลงทุนเครื่องจักรใหม่ มูลค่ำ 200 ล้ำนบำท ขยำยก�ำลังกำรผลิตสูงถึง  

130 ล้ำนขวดต่อปี เพื่อตอบรับควำมต้องกำรผู้บริโภค ล่ำสุดจำกข้อมูลปี 2558 น�้ำแร่ออรำ มีส่วนแบ่งกำรตลำด  

26% และเติบโตสูงสุดกว่ำแบรนด์อื่นๆ เพรำะมีอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของยอดขำยถึง 46% 

 2. ภำพยนตร์โฆษณำชุดใหม่ ชูจุดขำยด้ำนควำมแตกตำ่งของแหล่งที่มำ จำกแหล่งน�้ำพุเย็นบนเทือกเขำสูง  

2,700 ฟุต พร้อมกับ ดีไซน์ขวดใหม่ที่เพิ่มควำมทันสมัย พร้อมเปิดตัวขนำดกะทัดรัดใหม่ 330 มล. เน้นเจำะตลำด  

กลุ่มผู้หญิงรักสุขภำพ และใส่ใจดูแลผิวพรรณด้วยผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติ

ธุรกิจค้�ปลีก ได้รับผลกระทบทั้งจำกปัญหำสภำวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวอย่ำงต่อเนื่อง ปัญหำหนี้สินภำค 

ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และกำรเข้ำมำของคู่แข่งหน้ำใหม่ในตลำด ส่งผลให้ในปี 2558 ที่ผ่ำนมำ ทำง 

บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในกำรบริหำรงำนเพื่อรองรับกำรแข่งขันที่สูงขึ้น อำทิเช่น กลยุทธ์วิธีกำรขยำยสำขำ 

โดยเน้นลูกค้ำเฉพำะกลุ่มมำกยิ่งขึ้น กำรออกแคมเปญใหม่ที่เรียกว่ำ “Smoothie of the month” ซ่ึงเป็นกำร 

น�ำเสนอสินค้ำรสชำติใหม่ในทุกๆ เดือน และกำรส่งเสริมกำรขำยผ่ำนบัตรสมำชิก

โดยในปี 2559 นี้ทำงบริษัทฯ จะยังคงให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำกลยุทธ์กำรบริหำรงำนด้ำนกำรขยำยสำขำโดย 

บริษัทจะเน้นกำรขยำยสำขำไปสู่กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะกลุ่ม กำรออกสินค้ำใหม่ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ 

ลูกค้ำ รวมถึงกำรพัฒนำและปรับปรุงแนวคิด “King of smoothie” ให้กลับมำแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

ธุรกิจอุตส�หกรรมเกษตร

สภำพตลำดกำรแข่งขันกำรส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดของไทยในปี 2558 ที่ผ่ำนมำนับเป็นอีกช่วงวิกฤตของ 

อุตสำหกรรมช่วงหนึ่งในประวัติศำสตร์อุตสำหกรรมสับปะรดของไทย สืบเนื่องจำกสภำวะภัยแล้งและกำรลดพื้นที่ 

กำรปลูกสับปะรดในปีก่อนหน้ำนั้น ท�ำให้ปริมำณวัตถุดิบลดลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ส่งผลให้มีกำรแข่งขันด้ำนกำร 

จัดหำวัตถุดิบอย่ำงรุนแรง ท�ำให้ในปี 2558 ที่ผ่ำนมำ รำคำสับปะรดขึ้นสูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ สูงถึงประมำณ  

15 บำทต่อกิโลกรัม เทียบกับปี 2557 แม้ว่ำรำคำขำยจะมีกำรปรับตัวสูงขึ้นตำมเช่นเดียวกัน แต่ด้วยสภำพ 

ปริมำณของวัตถุดิบในปี 2558 ที่ลดลง ท�ำให้มูลค่ำกำรส่งออกลดลง ผลสืบเนื่องจำกกำรปรับรำคำขำยที่สูงขึ้น 

อย่ำงมำกในช่วงปีที่ผ่ำนมำ ยังท�ำให้คำดกำรณ์ว่ำควำมต้องกำรของตลำดโลก โดยเฉพำะควำมต้องกำรในน�้ำ 

สับปะรดเข้มข้นอำจจะลดลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ เนื่องจำกผู้ผลิตน�้ำผลไม้ทั่วโลกได้มีกำรปรับเปล่ียนสูตรกำรผลิตให้ 

มีสัดส่วนกำรใช้น�้ำสับปะรดลงลงไปแล้ว 

อย่ำงไรก็ตำม มีกำรประเมินว่ำผลผลิตสับปะรดที่จะเกิดขึ้นในปี 2559 จะปรับสูงขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนมำ และเชื่อว่ำจะ 

ส่งผลให้รำคำวัตถุดิบปรับตัวลงไปอยู่ในสภำวะที่แข่งขันได้มำกขึ้น ด้วยฐำนลูกค้ำที่เข้มแข็งของบริษัทและควำม 

เชื่อมั่นของลูกค้ำที่มีต่อมำตรำฐำนคุณภำพของสินค้ำ บริษัทมีควำมมั่นใจในกำรรักษำฐำนและส่วนแบ่งทำงกำร 

ตลำดของบริษัทไว้ได้ และมีควำมพร้อมที่จะเติบโตทำงธุรกิจในสินค้ำตัวอื่น ได้แก่ ผลไม้ในบรรจุภัณฑ์พลำสติก  

และผลิตภัณฑ์จำกมะพร้ำว โดยเฉพำะ น�้ำมะพร้ำวบรรจุกระป๋องและกะทิ 

ธุรกิจส�รสกัดและก�รเกษตร

กลุ่มธุรกิจส�รสกัด แนวโน้มของกำรให้ควำมส�ำคัญด้ำนสุขภำพและควำมงำมเพิ่มสูงขึ้น และตลำดผลิตภัณฑ์  

สินค้ำและบริกำรด้ำนสุขภำพและควำมงำมภำยในประเทศมีกำรเติบโตสูงในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ นับเป็นโอกำส 

ส�ำหรับ บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จ�ำกัด ที่จะสร้ำงอัตรำกำรเติบโตของยอดขำยจำกธุรกิจกำรสกัดสำรจำกพืชและ 

สมุนไพร ต่ำงๆ เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับผู้ผลิตอำหำร เครื่องดื่ม อำหำรเสริม เครื่องส�ำอำง และยำภำยในประเทศ  

ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับพันธมิตรและคู่ค้ำจำกต่ำงประเทศที่มีควำมต้องกำรวัตถุดิบจำก 

สำรสกัดจำกพืชและสมุนไพรที่มีเฉพำะพื้นที่บำงชนิด หรือมีต้นทุนต�่ำกว่ำ 

กลุ่มธุรกิจก�รเกษตร นับจำกวันแรกที่แนะน�ำสับปะรดทิปโก้หอมสุวรรณเข้ำสู่ตลำดอย่ำงจริงจังจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 

รวม 5 ปีเต็ม (2554-2558) ได้รับกำรตอบรับอย่ำงดีมำกจำกลูกค้ำเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่อง ภำพรวมปี 2558  

ของธุรกิจสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณยังคงเป็นสถำนกำรณ์ตลำดขำขึ้น เพรำะยังมีควำมต้องกำรของผู้บริโภคอย่ำง 

มำก โดยชื่นชอบควำมโดดเด่นของคุณลักษณะและรสชำติที่เป็นเอกลักษณ์ของสับปะรดทิปโก้หอมสุวรรณ  

แต่ปริมำณของผลิตผลจำกฟำร์มในปีนี้ไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้ เนื่องจำกในช่วงครึ่งปีแรกทำงฟำร์มพบปัญหำ 
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สภำวะแห้งแล้ง ซึ่งฝนขำดช่วง จึงท�ำให้ปริมำณและคุณภำพของผลผลิตลดน้อยลง แต่ในครึ่งปีหลังสถำนกำรณ์ 

ปริมำณและคุณภำพของผลผลิตดีขึ้นเป็นไปตำมแผนคำดกำรณ์ จึงท�ำให้ยอดขำยในช่วงครึ่งปีหลังดีขึ้นเมื่อเทียบ 

กับครึ่งปีแรก

ธุรกิจคอนซูมเมอร์

ตล�ดนำ้�ผลไม้และนำ้�ผักพร้อมดื่มของประเทศไทยในปี 2558 มีมูลค่ำทั้งหมดประมำณ 12,909 ล้ำนบำท สำมำรถ 

จ�ำแนกตำมคุณลักษณะของสินค้ำออกเป็น 5 ประเภท

 • ตลำดน�้ำผลไม้และน�้ำผัก 100 % (Premium market) โดยมีมูลค่ำกำรตลำดอยู่ ร้อยละ 36 

 • ตลำดน�้ำผลไม้และน�้ำผัก 40% (Medium market) โดยมีมูลค่ำกำรตลำดอยู่ ร้อยละ 7 

 • ตลำดน�้ำผลไม้และน�้ำผัก 25% (Economy market) โดยมีมูลค่ำกำรตลำดอยู่ ร้อยละ 13

 • ตลำดน�้ำผลไม้และน�้ำผักต�่ำกว่ำ 25% (Super Economy market ) โดยมีมูลค่ำกำรตลำดอยู่ ร้อยละ27

 • ตลำดน�ำ้ผลไม้และน�ำ้ผกัอืน่ๆ เช่น น�ำ้ล�ำไย น�ำ้ตำลสด (Other market) โดยมีมูลค่ำกำรตลำดอยู่ ร้อยละ 16

ในตลำดของน�้ำผลไม้และน�้ำผักยังสำมำรถแบ่งประเภทแบบตำมลักษณะกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ได้อีกสองแบบ  

คือ แบบที่สำมำรถเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิห้องและมีอำยุประมำณ 6-12 เดือนหรือที่เรียกว่ำ UHT และแบบที่มีอำยุ 

ประมำณ 30-45วัน และต้องเก็บไว้ในตู้แช่หรือที่เรียกว่ำ Pasteurized ในปี 2558 อัตรำกำรเติบโตของตลำด 

น�้ำผลไม้และน�้ำผักพร้อมดื่มอยู่ที่ประมำณร้อยละ 4 บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ำกัด ยังคงรักษำควำมเป็นผู้น�ำ 

ส่วนแบ่งตลำดในตลำดน�้ำผลไม้ 100% โดยเน้นกำรสร้ำงคุณค่ำของตรำผลิตภัณฑ์ คุณภำพที่คัดสรรของวัตถุดิบ 

และกระบวนกำรผลิตท่ีให้คุณประโยชน์ต่อสุขภำพของผู้บริโภคเป็นส�ำคัญ รวมถึงกำรพัฒนำและออกผลิตภัณฑ์ 

ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งกำรตลำด นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีกำรขยำยฐำนตลำดของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน�้ำผลไม้และ 

น�้ำผักไปยังประเทศต่ำงๆ ในภูมิภำคเอเชีย เช่น เกำหลีใต้ จีน อินโดนีเชีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น 

ตล�ดนำ้�แร่ ในปี 2558 มีมูลค่ำประมำณ 3,200 ล้ำนบำท มีอัตรำกำรเติบโตสูงถึงร้อยละ 25 โดยหลังจำกที่บริษัทฯ  

ได้ขยำยก�ำลังกำรผลิตออรำเพิ่มข้ึน เพื่อรองรับกับกำรเติบโตของตลำด ท�ำให้ออรำมีกำรเติบโตอย่ำงแข็งแกร่ง 

ท้ังในด้ำนยอดขำยและส่วนแบ่งกำรตลำด โดยปีนี้บริษัทจะมีกำรด�ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำดส�ำหรับออรำเพิ่ม 

มำกขึ้น 

ตล�ดช�พร้อมดื่ม ในปี 2558 มีมูลค่ำประมำณ 16,000 ล้ำนบำท มีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 0.4 ในปีที่ผ่ำนมำ  

บริษัทฯ มีแผนท่ีท�ำกิจกรรมทำงกำรตลำดส�ำหรับ ซันโทรี่ ทีพลัส เครื่องดื่มชำอู่หลง อย่ำงต่อเนื่องเพื่อรักษำฐำน 

ลูกค้ำเดิมที่เป็นกลุ่มผู้นิยมชำเพื่อสุขภำพ
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ธุรกิจค้�ปลีก

แนวโน้มท่ีจะมีกำรแข่งขันที่รุนแรงต่อเนื่อง ทั้งจำกผู้ประกอบธุรกิจเดิมที่พยำยำมรักษำฐำนลูกค้ำและส่วนแบ่ง 

กำรตลำด และผู้ประกอบธุรกิจรำยใหม่ที่เข้ำสู่ธุรกิจค้ำปลีก โดย Squeeze Juice Bar มีแผนที่จะพัฒนำกำรบริหำร 

จัดกำรและกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องรูปแบบร้ำนค้ำ สถำนที่ สินค้ำ และกำรบริกำร เพื่อให้สอดรับกับ 

สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มธุรกิจในอนำคต รวมถึงกำรสร้ำงกำรรับรู้และจดจ�ำในตัวร้ำนค้ำ สินค้ำ และกำร 

พัฒนำสินค้ำใหม่ๆ ตอบสนองกลุ ่มเป้ำหมำย เพื่อขยำยฐำนลูกค้ำประจ�ำให้มีเพิ่มมำกขึ้น กระตุ ้นให้ลูกค้ำ 

เพิ่มควำมถี่ และมูลค่ำในกำรซื้อให้มำกขึ้น
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน

ผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี

ปี 2558 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรรวม 5,337.91 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 169.89  

ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 3.08 โดยก�ำไรก่อนส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนให้บริษัทร่วมเพิ่มขึ้นเป็น 33.59 ล้ำนบำท  

จำกขำดทุน 215.09 ล้ำนบำทในปีก่อนหน้ำ เพ่ิมขึ้น 248.67 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 115.62 ในขณะที ่

ก�ำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เติบโตข้ึนเป็น 1,188.47 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ 1,110.78 ล้ำนบำท  

หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 1,429.70 ส่งผลให้ในปีนี้ก�ำไรต่อหุ้นปรับสูงขึ้นเป็น 2.46 บำทต่อหุ้น จำก 0.16 บำทต่อหุ้น 

ในปีที่ผ่ำนมำ

ก�รวิเคร�ะห์ร�ยได้

ก�รวิเคร�ะห์ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและก�รให้บริก�รจำ�แนกต�มส่วนง�นธุรกิจ

ร�ยได้จ�ก
ก�รข�ยและ
ก�รให้บริก�ร 
จำ�แนกต�ม
ส่วนง�นธุรกิจ 
(พันบ�ท)

ปี 
2558

ปี 
2557

ปี 
2556

อัตร�ก�รเติบโต 
(%)

ร�ยได้ % ร�ยได้ % ร�ยได้ % 2558/
2557

2557/
2556

ผลิตภัณฑ์

จำกพืช ผัก 

และผลไม้

1,905,505.28 35.7% 1,888,390.83 34.3% 2,080,061.55 37.2% 0.91% (9.21)%

เครื่องดื่ม 3,684,521.10 69.0% 3,845,834.02 69.8% 3,787,655.68 67.8% (4.19)% 1.54%

อื่นๆ  149,660.13 2.8%  117,241.60 2.1%  146,576.75 2.6% 27.65% (20.01)%

รำยกำร

ตัดบัญชี

(401,777.02) (7.5)% (343,671.04) (6.2)% (426,094.53) (7.6)% 16.91% (19.34)%

รวม 5,337,909.49 100.0% 5,507,795.42 100.0% 5,588,199.45 100.0% (3.08)% (1.44)%
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สัดส่วนร�ยได้จำ�แนกต�มส่วนง�นธุรกิจ

ในปี 2558 ร้อยละ 69.0 (ก่อนหักรำยกำรตัดบัญชี) ของรำยได้บริษัทฯมำจำกธุรกิจเครื่องดื่ม น�้ำผลไม้และ 

น�้ำผักตรำทิปโก้ น�้ำแร่ออรำ และเครื่องดื่มชำอูหลง Tea+ โดยมีรำยได้เปรียบเทียบกับปี 2557 ลดลงประมำณ  

ร้อยละ 4.19 เนื่องจำก ตลำดเครื่องดื่มน�้ำผลไม้พร้อมดื่มโดยรวมหดตัวลง ในส่วนของรำยได้จำกผลิตภัณฑ์จำก 

พืช ผัก และผลไม้มีสัดส่วนร้อยละ 35.7 (ก่อนหักรำยกำรตัดบัญชี) โดยผลิตภัณฑ์หลักคือ สับปะรดบรรจุกระป๋อง  

อโลเวล่ำบรรจุกระป๋อง น�้ำมะพร้ำวบรรจุกระป๋อง สับปะรดสดหอมสุวรรณ ซึ่งในปีนี้มียอดรำยได้เพิ่มขึ้นเมื่อ 

เปรียบเทียบกับปี 2557 จำกกำรปรับรำคำขำยสูงขึ้นตำมสภำวะต้นทุนวัตถุดิบ และ ปัจจัยบวกจำกเงินบำทอ่อนค่ำ

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและก�รให้บริก�รจำ�แนกต�มส่วนง�นภูมิศ�สตร์ 

ร�ยได้จ�ก
ก�รข�ยและ
ก�รให้บริก�ร 
จำ�แนกต�ม
ส่วนง�น
ภูมิศ�สตร์ 
(พันบ�ท)

ปี 
2558

ปี 
2557

ปี 
2556

อัตร�ก�รเติบโต 
(%)

ร�ยได้ % ร�ยได้ % ร�ยได้ % 2558/
2557

2557/
2556

ต่ำงประเทศ 2,201,607.13 41.24% 2,000,544.70 36.32% 2,167,391.34 38.79% 10.05% (7.70)%

ในประเทศ 3,538,079.38 66.28% 3,850,921.76 69.92% 3,846,902.64 68.84% (8.12)% 0.10%

รำยกำร

ตัดบัญชี

(401,777.02) (7.53)% (343,671.04) (6.24)% (426,094.53) (7.62)% 16.91% (19.34)%

รวม 5,337,909.49 100.00% 5,507,795.42 100.00% 5,588,199.45 100.00% (3.08)% (1.44)%

สัดส่วนร�ยได้จำ�แนกต�มส่วนง�นภูมิศ�สตร์

บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยในต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.05 โดยเป็นผลจำกธุรกิจผลไม้แปรรูปที่มียอดขำย 

เพิ่มข้ึน อย่ำงไรก็ตำมจำกสภำพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในประเทศเป็นผลให้รำยได้ในประเทศลดลงร้อยละ 8.12
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คำ�อธิบ�ยสถ�นก�รณ์ร�ยได้ต�มประเภทธุรกิจ

1. ธุรกิจผลไม้แปรรูป

แม้ในปีที่ผ ่ำนมำจะยังคงเผชิญกับสภำวะรำคำสับปะรดอันเป็นวัตถุดิบหลักได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  

ปริมำณผลผลิตสับปะรดที่ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของตลำดส่งผลให้ผลด�ำเนินงำนของบริษัทมีควำมผันผวน 

ตำมสถำนกำรณ์ของผลผลิตและรำคำวัตถุดิบ บริษัทได้ตระหนักถึงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและ 

กำรสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับอุตสำหกรรมสับปะรดของไทย จึงได้ริเร่ิมปรับปรุงและเพิ่มรูปแบบโครงกำรเกษตรแบบ 

พันธสัญญำ (Contract Farming) ให้มีกระบวนกำรควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัท และชำวไร่ ที่ยั่งยืนมำกขึ้น มุ่งเน้น 

กำรเพิ่มผลผลิต ระบบกำรเพำะปลูกที่ให้ผลผลิตตำมเป้ำหมำย ระยะเวลำกำรเก็บเกี่ยว และ กำรควบคุมคุณภำพ  

ตำมมำตรฐำนท่ีบริษัทพัฒนำและก�ำหนดขึ้น โดยในปัจจุบันมีชำวไร่เป็นสมำชิกในโครงกำรต่ำงๆ กว่ำ 800 รำย  

นอกจำกนี้จำกกำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในกำรบริหำรธุรกิจ ส่งผลให้ในปี 2558 ที่ผ่ำนมำ บริษัทมีรำยได้จำกกำร 

ขำยและกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้น 153.54 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3

2. ธุรกิจก�รเกษตร

บริษัทประกอบธุรกิจเพำะปลูก และจ�ำหน่ำยสับปะรดสดท่ีปรับปรุงพัฒนำสำยพันธุ์ขึ้นเองของบริษัท ภำยใต้ 

ตรำสัญลักษณ์ “หอมสุวรรณ” โดยในปี 2558 ที่ผ่ำนมำสับปะรดหอมสุวรรณได้กำรตอบรับเป็นอย่ำงดี มีกำร 

จัดวำงจ�ำหน่ำยในซุปเปอร์มำร์เก็ตชั้นน�ำทั่วไป เป็นผลให้รำยได้จำกกำรขำยสับปะรดหอมสุวรรณในปีที่ผ่ำนมำ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.81 บริษัทได้เริ่มวำงแผนขยำยพื้นที่ในกำรเพำะปลูกสับปะรดหอมสุวรรณให้เพียงพอกับ 

ควำมต้องกำรของตลำดที่เพิ่มมำกขึ้นในอีก 5 ช้ำงหน้ำ 

3. ธุรกิจส�รสกัด

บริษัทด�ำเนินธุรกิจรับจ้ำงผลิตสำรสกัดจำกวัตถุดิบที่ต ่อเนื่องจำกธุรกิจผลไม้แปรรูปและธุรกิจกำรเกษตร 

เป็นหลัก รวมถึงกำรวิจัยพัฒนำกำรสกัดสำรประกอบส�ำคัญต่ำงๆ จำกวัตถุดิบที่มำจำกพืชและสมุนไพรท้องถิ่น 

ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำและองค์กรพัฒนำและวิจัยต่ำงๆ ในประเทศโดยมีพันธมิตรระยะยำวด้ำนตลำดในธุรกิจ 

สำรสกัดและส่วนประกอบในอำหำรเครื่องดื่ม เคร่ืองส�ำอำง จำกต่ำงประเทศ โดยในปี 2558 ที่ผ่ำนมำ มีก�ำไรสูงขึ้น 

กว่ำร้อยละ 147.60

4. ธุรกิจคอนซูมเมอร์

บริษัทประกอบธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำผลไม้ “Tipco” น�้ำแร่ธรรมชำติ “ออรำ” และน�้ำชำอู ่หลงเพ่ือ 

สุขภำพ “Tea+” จำกสภำพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่ำงต่อเนื่องส่งผลให้ ในปี 2558 ที่ผ่ำนมำ บริษัทมีรำยได้ 

ลดลงที่ร้อยละ 8 จำกภำพรวมตลำดน�้ำผลไม้แท้ 100% ในปีนี้ มีมูลค่ำลดลงร้อยละ 9 โดยทิปโก้ยังคงรักษำส่วนแบ่ง 

กำรตลำดได้เป็นอันดับหนึ่ง มีสัดส่วนกำรตลำดร้อยละ 51 บริษัทได้หันมำมุ่งเน้นสร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้บริโภค  

เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของน�้ำผลไม้ให้มีกำรบริโภคอย่ำงถูกต้อง รวมถึง “ช่วงเวลำในกำรบริโภค หรือ Moment of  

consumption” นอกจำกนี้บริษัทยังคงไม่หยุดนิ่งในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ 

ผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยในปี 2558 ที่ผ่ำนมำนั้นบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองกระแสน�้ำผัก 

เพื่อสุขภำพ ได้แก่ น�้ำมะเขือเทศสองสี หรือ100% Double tomato และน�้ำมะเขือเทศผสมน�้ำ คำมู คำมูหรือ  

100% Tomato & Camu Camu ซึ่งได้รับผลตอบรับจำกตลำดเป็นอย่ำงดี ส�ำหรับธุรกิจน�้ำแร่ธรรมชำติ จำกกำร 
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ขยำยก�ำลังกำรผลิตของน�้ำแร่ออรำในปี 2557 ที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้ยอดขำยน�้ำแร่ออรำในปี 2558 เพิ่มสูงขึ้นถึง 

ร้อยละ 40 ในขณะที่ มูลค่ำตลำดรวมของธุรกิจน�้ำแร่ธรรมชำติเติบโตขึ้น ร้อยละ 26 โดยน�้ำแร่ออรำครอง 

ส่วนแบ่งกำรตลำดเป็นอันดับที่สองอยู่ที่ร้อยละ 22 (ที่มำ: ข้อมูลวิจัยกำรตลำดโดยบริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี  

(ประเทศไทย) จ�ำกัด)

5. ธุรกิจค้�ปลีก

ธุรกิจค้ำปลีกร้ำนจ�ำหน่ำยเครื่องดื่มสมูทตี้ “Squeeze” ได้รับผลกระทบจำกสภำวะเศรษฐกิจ ในช่วง 3 ป ี

ที่ผ่ำนมำ บริษัทได้เริ่มปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดรับกำรสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไป โดยเฉพำะ 

ต้นทุนค่ำเช่ำพื้นที่ที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ดังนั้น บริษัทมุ่งเน้นกำรเพิ่มรำยได้ต่อสำขำด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  

และมีแผนงำนในกำรเพิ่มจ�ำนวนสำขำ รวมถึงกำรพิจำรณำสถำนที่ตั้งของสำขำให้มีรูปแบบขนำดที่เหมำะสมและ 

เพียงพอที่ตอบสนองและตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย ขนำดก�ำลังซ้ือ จำกกำรพัฒนำกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง  

ส่งผลให้ในปี 2558 ยอดขำยเฉลี่ยต่อสำขำต่อเดือน เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 6

ก�รวิเคร�ะห์ร�ยได้อ่ืน

(พันบำท)

ร�ยได้อื่น 2558 2557 2556

รำยได้ค่ำสนับสนุนทำงกำรตลำด 63,737.55 182,704.42 194,868.32

รำยได้จำกกำรขำยเศษวัสดุ 5,858.95 5,707.05 7,388.74

ก�ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน 7,671.25 4,770.43 10,067.85

ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 19,681.40 14,916.78 -

ขำดทุนจำกสินค้ำเสื่อมสภำพโอนกลับ 30,972.12 - 45,807.88

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน 70,819.84 - -

ดอกเบี้ยรับ 57.55 94.66 99.75

อื่นๆ 53,700.82 42,345.72 47,379.40

รวม 252,499.49 250,539.05 305,611.94

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรำยได้อื่นเพิ่มขึ้นเป็น 252.50 ล้ำนบำท จำก 250.54 ล้ำนบำทในปี 2557 ที่ผ่ำนมำ เพิ่มขึ้น  

1.96 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.78 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก

• รำยได้ค่ำสนับสนุนทำงกำรตลำด ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนจำกเจ้ำของตรำสัญลักษณ์สินค้ำ เพื่อใช้ส�ำหรับ 

 กำรท�ำโฆษณำและกำรท�ำกำรส่งเสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว โดยในปี 2558 บริษัทฯมีรำยได้ค่ำสนับสนุน 

 ทำงกำรตลำดลดลงจำกเดิม 118.97 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 65.11
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• ขำดทุนจำกสินค้ำเสื่อมสภำพโอนกลับ ซ่ึงเป็นสินค้ำที่ ต้ังส�ำรองเส่ือมสภำพตำมหลักเกณฑ์บัญชีที่ 

 ก�ำหนดไว้ แต่เนือ่งจำกบรษิทัฯ สำมำรถจ�ำหน่ำยในตลำดอืน่ได้ จึงโอนกลับมำเป็นรำยได้ ซ่ึงในปี 2558 บริษทัฯ 

 มีรำยได้จำกกำรโอนกลับสินค้ำเสื่อมสภำพ 30.97 ล้ำนบำท

• ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน ในปี 2558 บริษัทมีกำรจ�ำหน่ำยออกเครื่องจักรบำงชนิด และที่ดิน 

 ในส่วนท่ีไม่ได้ใช้งำน รวมเป็นรำยได้ 70.82 ล้ำนบำท

• ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ในปี 2558 มีก�ำไร 19.7 ล้ำนบำท เนื่องจำกตลอดทั้งปีอัตรำแลกเปลี่ยนมีควำม 

 ผันผวนสูงจำกกำรที่แต่ละประเทศด�ำเนินมำตรกำรทำงกำรเงินเพื่อแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจในประเทศ กระแส 

 เงินทุนเคลื่อนย้ำยท�ำให้คำดกำรณ์แนวโน้มอัตรำแลกเปลี่ยนได้ยำก บริษัทจึงด�ำเนินมำตรกำรป้องกัน 

 ควำมเสี่ยงอย่ำงเคร่งครัด ด้วยกำรติดตำมค่ำเงินอย่ำงใกล้ชิดและเข้ำไปท�ำสัญญำซื้อขำยอัตรำแลกเปลี่ยน 

 ล่วงหน้ำทั้งด้ำนน�ำเข้ำและส่งออกเพื่อปิดควำมเสี่ยงของเฉพำะค�ำส่ังซ้ือและค�ำส่ังขำยที่ได้รับกำรยีนยันแล้ว 

 ในจังหวะที่ค่ำเงินเคลื่อนไหวไปทำงให้ประโยชน์กับบริษัทส่งผลให้บริษัทมีก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

ก�รวิเคร�ะห์ต้นทุนข�ยและกำ�ไรขั้นต้น

(พันบำท)

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

พันบ�ท % ยอดข�ย พันบ�ท % ยอดข�ย พันบ�ท % ยอดข�ย

รำยได้จำกกำรขำย

  และกำรให้บริกำร

 5,337,909 100.0%  5,507,795 100.0%  5,588,199 100.0%

ต้นทุนขำยและบริกำร  3,635,920 68.1%  3,735,894 67.8%  4,030,334 72.1%

ก�ำไรขั้นต้น  1,701,989 31.88%  1,771,902 32.17%  1,557,866 27.9%

ในปี 2558 บริษัทมีต้นทุนขำยและบริกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่องตำมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรที่ 

ลดลง ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทฯ มีก�ำไรขั้นต้นลดลงเหลือ 1,701.99 ล้ำนบำท จำก 1,771.90 ล้ำนบำท ลดลง  

69.91 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.95 นอกจำกนี้อัตรำก�ำไรขั้นต้นปรับลดลงเล็กน้อยเหลือร้อยละ 31.88  

จำกเดิมที่ร้อยละ 32.17 โดยก�ำไรขั้นต้นที่ลดลงนั้น มีสำเหตุหลักมำจำกสินค้ำที่จ�ำหน่ำยภำยในประเทศ นอกจำกนั้น 

ธุรกิจส่งออกสับปะรด ธุรกิจน�้ำแร่ธรรมชำติ ธุรกิจสำรสกัดจำกธรรมชำติ และธุรกิจค้ำปลีกยังคงสร้ำงก�ำไรขั้นต้น 

เพิ่มข้ึนให้แก่บริษัทฯ
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ก�รวิเคร�ะห์ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

พันบ�ท % ยอดข�ย พันบ�ท % ยอดข�ย พันบ�ท % ยอดข�ย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

  และบริหำร

 1,919,561 36.0%  2,008,253 36.5%  1,824,073 32.6%

ในปี 2558 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรลดลงเหลือ 1,919.56 ล้ำนบำท จำก 2,008.25 ล้ำนบำทในปี 2557  

ลดลง 88.69 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 4.42 โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยลดลงเหลือ 1,430.46 ล้ำนบำท จำก  

1,490.14 ล้ำนบำท ลดลง 59.69 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 4.01 โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรลดลงเหลือ 489.10 ล้ำนบำท จำก 518.11 ล้ำนบำท  

ลดลง 29.00 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 5.60 เนื่องจำกในปี 2557 บริษัทได้มีกำรตั้งส�ำรองสินค้ำเสื่อมสภำพกว่ำ  

40 ล้ำนบำท 

ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์

ในปี 2557 บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์รวม 229.27 ล้ำนบำท โดยเป็น 

กำรด้อยค่ำเครื่องจักรกว่ำ 191.50 ล้ำนบำท และตั้งส�ำรองด้อยค่ำสินทรัพย์ของบริษัทฯอีกกว่ำ 37.77 ล้ำนบำท  

ในขณะที่ปี 2558 มีกำรตั้งส�ำรองด้อยค่ำสินทรัพย์ถำวรอยู่ที่ 1.34 ล้ำนบำท

ก�รวิเคร�ะห์กำ�ไรสุทธิในส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

พันบ�ท % ยอดข�ย พันบ�ท % ยอดข�ย พันบ�ท % ยอดข�ย

ก�ำไรสุทธิในส่วน

  ที่เป็นของบริษัทใหญ่

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

ก�ำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้นเป็น 1,188.47 ล้ำนบำท จำก 77.69 ล้ำนบำท เพิ่มสูงขึ้น  

1,110.78 ล้ำน บำท คิดเป็นร้อยละ 1,429.72 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

เป็นจ�ำนวน 1,216.17 ล้ำนบำท ท้ังนี้ผลก�ำไรที่ไม่นับรวมส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมก็มีแนวโน้มที่ 

ดีข้ึนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
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ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์กระแสเงินสด

 (พันบำท)

ค่�ใช้จ่�ย ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

กระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน

 ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ 1,190,741.55 (15,050.07) 152,568.26

 ปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสด (1,010,292.57) 309,762.73 100,183.07

 รับสุทธิจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

 ปรับ เงินหมุนเวียนสุทธิ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (120,829.28) 202,318.03 (100,572.38)

เงินสดสุทธิได้ม�จ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินง�น 59,619.71 497,030.69 152,178.95

เงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมลงทุน 249,490.67 (224,735.76) (145,926.37)

เงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน (274,424.47) (267,539.12) (16,130.96)

ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในเงินสด

  และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

12.41 (12.56) 93.20

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

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดยกมำ 41,657.23 36,913.99 46,699.18

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดยกไป 76,355.55 41,657.23 36,913.99

ในปี 2558 บริษัทมีเงินสดรับสุทธิได้จำกกำรด�ำเนินงำน 59.6 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2557 เนื่องจำกรำยกำร 

ลูกหนี้กำรค้ำที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นลูกหนี้กำรค้ำของบริษัทย่อย ซึ่งเดิมเป็นผู้แทนจัดจ�ำหน่ำยที่มีกำรเลิกสัญญำกัน  

จ�ำนวนค้ำงช�ำระจ�ำนวน 294 ล้ำนบำท อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบเพื่อช�ำระบัญชี ส่วนเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมกำร 

ลงทุนในปี 2558 มีเงินสดสุทธิรับ จำกกำรขำยสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตำมแผนกำรบริหำรสินทรัพย์ จ�ำนวน  

136 ล้ำนบำท และจำกเงินปันผลรับที่ได้จำกบริษัทร่วม จ�ำนวน 222 ล้ำนบำท ส่วนกำรลงทุนเพ่ิมเติมเป็นลงทุน 

ทำงด้ำนเครื่องมืออุปกรณ์รวมทั้ง ทำงด้ำน IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน ส�ำหรับกระแสเงินสดจำก 

กิจกรรมจัดหำเงิน กำรกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับกำรจ่ำยช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว และ 

ไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผล 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

สภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง 2558 2557 2556

สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 0.8 0.7 0.7

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย (เท่า) 21.2 0.8 2.7

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.7 1.0 1.2

ในปี 2558 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ปรับเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยเป็น 0.8 เท่า จากป ี

ก่อนหน้าที่ 0.7 เท่า โดยเป็นการเพิ่มสูงขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน อาทิเช่น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น นอกจาก 

นั้นแล้วในส่วนของหนี้สินหมุนเวียน ปรับลดลงเล็กน้อยจากการชำาระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 

จากสถาบันการเงิน 

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ยเพิ่มสูงข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญเป็น 21.2 เท่า จาก 0.8 เท่า มาจาก 

บริษัทฯ มีกำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,249.76 ล้านบาท จาก 68.37 ล้านบาท 

ในปี 2557

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นปรับลดลงอย่างมีนัยสำาคัญเป็น 0.7 เท่า จาก 1.0 เท่า โดยมีสาเหตุหลัก 

มาจากการปรับเพิ่มสูงขึ้นของกำาไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น 3,081.06 ล้านบาท จาก 1,892.59 ล้านบาท 

ในปี 2557 ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นปรับเพิ่มขึ้นเป็น 3,980.78 ล้านบาท จาก 2,754.98 ล้านบาท นอกจากนั้นแล้ว  

ในส่วนของหน้ีสินรวมปรับลดลงเหลือ 2,734.16 ล้านบาท จาก 2,766.49 ล้านบาท

ความสามารถในการท�าก�าไร

อัตราส่วน 2558 2557 2556

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 33.3% 3.3% 4.9%

อัตราส่วนกำาไรขั้นต้น (เท่า) 31.9% 32.2% 27.9%

อัตรากำาไรสุทธิ (เท่า) 22.3% 1.4% 2.0%

อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ ้นในปี 2558 ปรับเพิ่มเป็นร้อยละ 33.3 เนื่องจากกำาไรสุทธิในส่วนที่เป็น 

ของบริษัทใหญ่เติบโตขึ้นเป็น 1,188.47 ล้านบาท

อัตรากำาไรข้ันต้นในปี 2558 ปรับลดลงเล็กน้อยจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวในประเทศ

อัตรากำาไรสุทธิในปี 2558 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญเป็นร้อยละ 22.3 จากร้อยละ 1.4 ในปี 2557 เป็นผล 

จากการเพิ่มข้ึนของส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
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คุณภ�พของสินทรัพย์และอัตร�ส่วนท�งก�รเงิน

สัดส่วนของสินทรัพย์ 2558 2557 2556

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 13.0% 8.8% 12.3%

สินค้ำคงเหลือ 12.0% 17.0% 21.8%

เงินลงทุน 36.7% 25.9% 20.7%

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 34.0% 43.8% 42.6%

อื่นๆ 4.2% 4.5% 2.6%

ในปี 2558 สัดส่วนของลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหนี้อื่นปรับเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 13.0 จำกร้อยละ 8.8 ในปี  

2557 โดยในส่วนของหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระเพิ่มขึ้นจำกปี 2557 ร้อยละ 30.12 และหนี้ค้ำงช�ำระระหว่ำง  

1-90 วัน เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 845.83 อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนของหนี้ค้ำงช�ำระที่มำกกว่ำ 90 วัน ปรับลดลงอย่ำง 

ต่อเนื่อง

สัดส่วนของสินค้ำคงเหลือปรับลดลงเหลือร้อยละ 12.0 จำก ร้อยละ 17.0 ในปี 2557 ซึ่งเป็นผลกระทบ 

จำกภำวะขำดแคลนวัตถุดิบโดยเฉพำะสับปะรดซึ่งผลผลิตที่ออกมำไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรตลำด ส่งผลให้สินค้ำ 

คงเหลือในรูปของวัตถุดิบปรับลดลงกว่ำร้อยละ 29.64 นอกจำกนี้ จ�ำนวนวันสินค้ำคงเหลือยังคงลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 

เป็น 81 วัน

เงินลงทุน ซึ่งเป็นเงินที่บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหำชน) โดยมีนโยบำยให้คงสัดส่วน 

กำรถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 20-25 เงินลงทุนดังกล่ำวได้ถูกบันทึกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ส่วนเสีย ตำมหลักกำรบันทึก 

บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซึ่งสำมำรถทรำบต้นทุนท่ีซื้อมำในรำคำทุนได้จำกหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

สัดส่วนของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ของบริษัทฯมีกำรซ่อมแซมและบ�ำรุงอยู่สม�่ำเสมอทุกปี โดยในปี 2558  

บริษัทได้มีกำรจ�ำหน่ำยออกเครื่องจักรบำงชนิด ส่งผลให้สัดส่วนที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

ประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�น

อัตร�ส่วน 2558 2557 2556

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ 17.7% 1.4% 1.9%

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร 51.0% 3.2% 4.3%

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์และสินทรัพย์ถำวรเพิ่มสูงขึ้นเป็นผลจำกกำรเติบโตข้ึนของอัตรำก�ำไรสุทธิ
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บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป็นนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และได้จัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

เพ่ือท�ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภำยใต้กำรเปล่ียนแปลงทั้งปัจจัยภำยใน และภำยนอก 

ที่อำจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้ง 6 ด้ำน ได้แก่

ปัจจัยความเสี่ยง

1.  ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (S) 

2.  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (F) 

3.  ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยี (T)

4.  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเมือง (P) 

5.  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำร (O)

6.  ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำย (C)

ทั้งนี้กำรประเมินควำมเสี่ยงในแต่ละด้ำน ได้ประเมินถึงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น เพื่อ

หำระดับควำมรุนแรงเมื่อเกิดขึ้น โดยจ�ำแนกควำมรุนแรงเป็น 4 ขั้นดังนี้

•  สูง (High)  •  ค่อนข้ำงสูง (Significant) •  ปำนกลำง (Moderate) •  ต�่ำ (Low) 

จำกกำรทีบ่รษิทัฯ ได้บรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงต่อเนือ่ง ด�ำเนนิกำรหำมำตรกำรรองรับเพือ่ลดควำมรุนแรงอย่ำงต่อเนือ่ง 

นัน้ ท�ำให้ปัจจยัเสีย่งต่ำงๆ ทีป่รำกฎในปีทีผ่่ำนมำได้รับกำรบรหิำรจดักำร จนสำมำรถควบคมุได้ในระดบัหนึง่ คงเหลอื 

ประเด็นท่ียังมีควำมเสี่ยงในระดับสูง (High) ที่ด�ำเนินกำรในปีปัจจุบัน ดังนี้

1. คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรในธุรกิจหลักไม่ได้ต�มเป้�หม�ย

ที่ม�/ส�เหตุ

ต้นทนุวตัถดุบิโดยเฉพำะสบัปะรดในปี 2558 มคีวำมผันผวนมำก ท้ังรำคำทีสู่งขึน้มำก และปริมำณทีล่ดลง ประกอบกบั  

รำคำขำยสนิค้ำหลกัของบรษิทัฯ เป็นกำรตกลงรำคำล่วงหน้ำ ในช่วงทีส่บัปะรดรำคำไม่สงูนัก ท�ำให้บรษิทัฯ ประสบกบั 

ภำวะขำดทุนในช่วงครึ่งปีแรก

ก�รดำ�เนินก�รเพื่อลดคว�มเสี่ยง

บริษัทได้ปรับวิธีกำรรับซื้อวัตถุดิบและท�ำข้อตกลงรับซื้อล่วงหน้ำ (Contract Farming) ควบคุมต้นทุนกำรผลิต  

และปรับโครงสร้ำงรำคำขำยใหม่ ผลิตสินค้ำใหม่ที่สร้ำงมูลค่ำสูง และขยำยสินค้ำไปยังตลำดใหม่ๆ ท่ีมีแนวโน้ม 

กำรเติบโตที่ดี จำกมำตรกำรดังกล่ำวส่งผลดีขึ้นในช่วงหลังของปี
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2. ก�รปรับตัวต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พแวดล้อมท�งธุรกิจ

ที่ม�/ส�เหตุ

บริษัทฯ มีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรและขยำยธุรกิจเพื่อรองรับกำรเติบโตในอนำคต แต่เนื่องจำกควำมผันผวน 

ของเศรษฐกิจและสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อกำรวำงแผนด้ำนบุคคลำกร

ก�รดำ�เนินก�รเพ่ือลดคว�มเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดโครงกำรพัฒนำผู้บริหำรร่วมกับสมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ในหลักสูตร  

Strategic Business Management Program (SBMP) 12 วัน เพื่อพัฒนำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในด้ำนกำร 

บริหำรจัดกำรธุรกิจให้กับผู ้บริหำรระดับต้น กว่ำ 30 คน และก�ำหนดนโยบำยกำรหมุนเวียนบทบำทหน้ำที่  

(Job Rotation) ให้กับผู้บริหำรระดับต้นและระดับกลำง 

3. คว�มเสียห�ยหรือก�รรั่วไหลของข้อมูลที่สำ�คัญของบริษัท

ที่ม�/ส�เหตุ

เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัย และควำมต่อเนื่องในกำรด�ำเนินงำนด้ำนสำรสนเทศ 

ก�รดำ�เนินก�รเพ่ือลดคว�มเสี่ยง

จัดตั้งทีมงำนเพื่อประเมินควำมส�ำคัญของข้อมูล ภัยคุกคำม หรือควำมเสียหำย กำรรั่วไหลต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น  

และส่งผลกระทบ จัดท�ำระบบสิทธ์ิ และกำรป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆ และจัดประชำสัมพันธ์ให้พนักงำน 

รับทรำบกฎระเบียบและนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยทำงสำรสนเทศ (IT Security) 

4. คว�มผันผวนของปริม�ณและร�ค�วัตถุดิบ

ที่ม�/ส�เหตุ

ปริมำณพื้นท่ีเพำะปลูกสับปะรดซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักน้อยลง อีกทั้งควำมผันแปรของสภำพภูมิอำกำศ สิ่งแวดล้อม  

ภัยธรรมชำติ และพฤติกรรมกำรเพำะปลูกของเกษตรกร ส่งผลต่อกำรพยำกรณ์ด้ำนปริมำณและรำคำวัตถุดิบ 
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ก�รดำ�เนินก�รเพื่อลดคว�มเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ติดตั้ง Software เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรเพำะปลูกและควบคุมผลผลิตในแปลงสับปะรด  

มีกำรน�ำภำพถ่ำยดำวเทียม GISTDA ช่วยในกำรแปลผลพื้นที่สับปะรดของประเทศ ร่วมกับส�ำนักงำนเศรษฐกิจ 

กำรเกษตร (สศก.) ปรับแผนกำรติดตำมข้อมูลของหน่วยงำนที่ท�ำหน้ำที่จัดหำวัตถุดิบ เพื่อปรับวิธีกำรพยำกรณ์

ได้ดีข้ึนในระดับหนึ่ง

5. คว�มไม่พร้อมของผู้สืบทอดตำ�แหน่งในตำ�แหน่งง�นที่สำ�คัญ

ที่ม�/ส�เหตุ

กำรปรับโครงสร้ำงองค์กรและขยำยธุรกิจเพื่อรองรับกำรเติบโตในอนำคต กำรวำงแผนด้ำนบุคคลำกรรองรับเพื่อ 

ให้ธุรกิจด�ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ก�รดำ�เนินก�รเพื่อลดคว�มเสี่ยง

บริษัทฯ ได้คัดเลือกต�ำแหน่งงำนที่ส�ำคัญ และวำงแผนผู้สืบทอดในต�ำแหน่งนั้นๆ จ้ำงที่ปรึกษำเพื่อท�ำกำรประเมิน  

และวำงแผนกำรพัฒนำผู้สืบทอดในต�ำแหน่งงำนที่ส�ำคัญอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรับกำรทดแทนหรือขยำยงำน 

ในอนำคต 
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บรษิทัฯ และบริษัทย่อยจะจ่ำยเงินปันผลเมือ่มกี�ำไรสะสมเป็นผลบวก อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลขึน้อยู่กบัผลประกอบกำร 
ของบริษัทและโครงกำรลงทุนในอนำคตโดยก�ำหนดว่ำไม่ต�่ำกว่ำ 1 ใน 3 ของก�ำไรสุทธิของเฉพำะกิจกำร 

ปี 2558 2557 2556 2555 2554

อัตรำก�ำไรสุทธิ/หุ้น 0.3791 (0.2756) (0.1578) 0.1380 0.3313

อัตรำเงินปันผล/หุ้น 0.25 0.00 0.00 0.00 0.12

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล

  ต่อก�ำไรสุทธิ(%)

66% 0% 0% 0% 36.2%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล



CORPORATE 
SOCIAL 
RESPONSIBILITY
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และด้วยควำมตระหนักดีว่ำเป็นส่วนหนึ่ง 

ของชุมชน จึงมุ่งมั่นในกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยท�ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับ 

ผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงเต็มภำคภูมิ และได้ปลูกฝังแนวควำมคิดดังกล่ำวให้กับพนักงำนทุกระดับชั้นในทุกบริษัท  

ซ่ึงได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรระดับสูง ผู้จัดกำร และเจ้ำหน้ำที่ระดับบังคับบัญชำ พนักงำน และผู้ที่มีส่วน 

ได้เสียกลุ่มอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐำนเดียวกัน ตลอดจนจัดท�ำเอกสำรนโยบำยและหลักกำรด้ำนควำม 

รับผิดชอบของบริษัท เพื่อให้ผู ้มีส่วนได้เสียใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติในทุกกรณีอย่ำงสม�่ำเสมอและจริงจัง  

จนกล่ำวได้ว่ำกำรด�ำเนินธุรกิจและกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมนั้นเป็นหลัก 

ประจ�ำใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกคนในกลุ่มธุรกิจอำหำรทิปโก้ตำมนโยบำย “ทิปโก้ พัฒน�ธุรกิจควบคู่กับส่ิงแวดล้อม 
และสังคม”

นอกจำกนี ้เพือ่ให้กำรบรหิำรงำนและกำรด�ำเนนิงำนด้ำนสิง่แวดล้อมและสงัคมของบรษิทัเป็นไปอย่ำงมปีระสิทธภิำพ 

และสอดคล้องกับนโยบำยดังกล่ำวบริษัทจึงได้แต่งต้ังคณะท�ำงำนเพื่อส่ิงแวดล้อมและสังคม ซ่ึงประกอบด้วย 

ตัวแทนฝ่ำยบริหำรด้ำนกำรสนับสนุนและส่งเสริมส่ิงแวดล้อมและสังคม หัวหน้ำคณะท�ำงำน คณะท�ำงำนและ 

เลขำนุกำรประจ�ำโรงงำนแต่ละแห่ง และส�ำนักงำนใหญ่ โดยก�ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้

1. น�ำเสนอเพื่อพิจำรณำให้กำรสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมส�ำหรับหน่วยงำนรำชกำร และ  

 ชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่สังกัด

2. ประสำนงำนและด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตำมงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ

3. ดูแล สอดส่อง และน�ำเสนอกิจกรรมเพื่อให้กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมของโรงงำนเป็นไปตำมข้อก�ำหนด  

 กฎหมำยและมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง

4. เป็นศูนย์กลำงกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคม ผ่ำนสื่อ 

 ท้องถิ่น

5. จัดท�ำแผนกิจกรรมประจ�ำปี และเสนองบประมำณด�ำเนินกำรส�ำหรับโครงกำรสนับสนุนด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 และสังคม

6. กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทตำมที่ได้รับ 

 มอบหมำย

ทั้งนี้ ให้คณะท�ำงำนเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีกำรจัดประชุมเพื่อกำรวำงแผน ด�ำเนินกิจกรรม ติดตำมงำน และ 

รำยงำนผลกำรด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ฝ่ำยบริหำรทรำบอย่ำงสม�่ำเสมอ โดยก�ำหนดแผน

กิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ
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1. กิจกรรมด้�นสังคม

• สนับสนุนทุนกำรศึกษำให้กับโรงเรียนในชุมชน

• สนับสนุนทุนกำรศึกษำให้กับบุตรเกษตรกรที่ส่งวัตถุดิบ

• ออกหน่วยชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงำนรำชกำร เช่น ออกหน่วยดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ 

 ร่วมกับโรงพยำบำลในชุมชน

• สนับสนุนงบประมำณตำมปีงบประมำณของบริษัทเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม

2. กิจกรรมด้�นสิ่งแวดล้อม

• สนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์พันธ์สัตว์น�้ำร่วมกับประมงจังหวัด

3. กิจกรรมด้�นศ�สน� 

เพื่อสร้ำงเสริมคุณธรรม บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อส่งเสริมให้พนักงำนมีจิตส�ำนึกในเรื่องกำรอำสำกำรท�ำ 

ควำมดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีควำมซื่อสัตย์สุจริต

ในปี 2558 บริษัทได้รับรำงวัล CSR-DIW Continuous Award 2558 จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งได้รับติดต่อ 

กันเป็นปีที่ 6 และยังได้จัดท�ำรำยงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ตำมมำตรฐำนสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ  

ซึ่งเป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำบริษัทมีกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเนื่องตลอดมำ

จำกนโยบำยของบริษัทที่ได้ก�ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้อยู่บนพื้นฐำนของควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม  

ไม่แสวงหำประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู ้มีส่วนได้เสีย อันรวมถึงกำรเก็บรักษำ 

ควำมลับที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ก�ำหนดให้มีช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน/ทุจริต 

คือ

• เปิดโอกำสให้แจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนกำรกระท�ำควำมผิดกฎหมำยหรือจรรยำบรรณ ตำมที่อยู่ เบอร์ 

 โทรศัพท์ เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

• ออกพบปะชุมชนเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น

• สำนเสวนำร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชนและชุมชน

• จัดให้มีกระบวนกำรด�ำเนินกำรหลังจำกมีผู ้แจ้งข้อร้องเรียน โดยให้มีกำรตรวจสอบข้อมูลและมีกำร 

 รำยงำนต่อคณะกรรมกำร
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ส�ำหรับผลกำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมคิดเห็นของชุมชน Community Satisfaction Level (CSL)  

ซ่ึงบริษัทด�ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องนั้นผลกำรส�ำรวจในปี 2558 ได้รับควำมพึงพอใจโดยเฉลี่ย 4.41คะแนน สูงกว่ำ 

ปีที่แล้ว 4.35 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5.00 โรงงำนประจวบคีรีขันธ์ ได้ 4.52 คะแนน สูงกว่ำปีก่อนที่ได้ 4.51  

คะแนน โรงงำนเชียงใหม่ได้ 4.37 คะแนน สูงกว่ำปีก่อนที่ได้ 4.15 คะแนน และโรงงำนวังน้อยได้ 4.37 คะแนน  

สูงกว่ำปีก่อนท่ีได้ 4.24 คะแนน ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมำยให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้องน�ำข้อเสนอแนะต่ำงๆ ของชุมชน 

ไปด�ำเนินกำรปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

และเพื่อให้กำรรับรู้และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้มีกำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริง บริษัทได้น�ำ 

ไปก�ำหนดเป็นกรอบใหญ่ในกำรด�ำเนินธุรกิจ บริษัทได้มีกำรจัดท�ำวิสัยทัศน์ และค่ำนิยมร่วม ดังมีรำยละเอียดดังนี้

“เป็นบริษัทท่ีขับเคลื่อนชี้นำ�ตล�ดเพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมท�งธุรกิจ” 

(ผู้มีส่วนร่วมทำงธุรกิจ : พนักงำน ผู้บริโภค คู่ค้ำทำงธุรกิจ ผู้ร่วมทุน สังคม )

ค่ำนิยมร่วม (Core Values) ก�ำหนด 5 ข้อ ตำมตัวย่อว่ำ TIPCO มีควำมหมำยดังนี้

T มำจำกค�ำว่ำ Teamwork (เป้ำหมำยเดียวกัน)

I มำจำกค�ำว่ำ Innovation (สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่)

P มำจำกค�ำว่ำ Passion (ด้วยใจเต็มร้อย)

C มำจำกค�ำว่ำ Commitment (ไม่ถอยมุ่งมั่น) และ

O มำจำกค�ำว่ำ Openness (สื่อสำรจริงใจ) 

โดยยังคงเน้นถึงควำมสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์และค่ำนิยมร่วมของบริษัทเพื่อผลักดันให้เกิดกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน  

ในเรือ่งค่ำนยิมร่วมได้กล่ำวถงึควำมมุง่มัน่ทีม่อบให้กบัลกูค้ำ ซ่ึงรวมถงึลกูค้ำทัง้ภำยในและภำยนอกของทกุหน่วยงำน 

ของบริษัท โดยให้ทุกหน่วยงำนของบริษัทตระหนักถึงจิตและวิญญำณในกำรให้บริกำรและเสนอสินค้ำที่มีคุณภำพ  

ตอบสนองควำมพึงพอใจแก่ผู้บริโภคและผู้ใช้บริกำร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมในกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

ที่ดี ซึ่งในปี 2558 ผลคะแนนจำกกำรส่งแบบประเมินควำมพึงพอใจจำกลูกค้ำกลุ่มต่ำงๆ (Customer Satisfaction  

Index) ได้รับกำรตอบรับในระดับพอใช้ถึงดีมำก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 95.8% 

บริษัทยังได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของพนักงำนซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญ ในกำรผลักดันให้เกิดกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง  

บริษัทได้มีกำรจัดท�ำกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของพนักงำน Employee Opinion Survey (EOS) ที่มีต่อองค์กร 

ในเรื่องภำพลักษณ์ ชื่อเสียง สวัสดิกำร กำรบริหำรงำนและกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ในปี 2558 ผลส�ำรวจได้ 3.99  

คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5.00 ต�่ำกว่ำปีก่อนที่ได้ 4.08 คะแนน 

นอกจำกนี้ บริษัทยังได้ส่งแบบส�ำรวจควำมพึงพอใจของคู่ค้ำ (Supplier) ได้ระดับควำมพึงพอใจเฉล่ีย 4.65 คะแนน  

จำกคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนสูงกว่ำปีก่อนที่ได้ 4.60 คะแนน โดยบริษัทได้น�ำควำมคิดเห็นต่ำงๆ มำปรับปรุง 

โดยก�ำหนดบุคคลที่รับผิดชอบและระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำรที่แน่นอน พร้อมกับมีกำรประเมินผลเป็นระยะๆ  

เพื่อให้เป็นบริษัทที่มีกำรก�ำกับดูแลที่ดีและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน
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(หมำยเหตุ คะแนน 1-5 มีควำมหมำยดังนี้ 5 หมำยถึง ดีมำก 4 หมำยถึงดี 3 หมำยถึงพอใช้ 1 และ 2  

หมำยถึง ต้องปรับปรุง)

ปี 2558 บริษัทได้ดำ�เนินกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้�นต่�งๆ ดังนี้

ด้�นสังคม

• สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจ�ำปี 2558 โดยได้มอบน�้ำผลไม้ น�้ำชำทีพลัส และผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ  

 ให้กับโรงเรียนและหน่วยงำนรำชกำร ใน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ

• สนับสนุนกิจกรรมงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ�ำปี 2558 โดยมอบน�้ำแร่ออรำให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 

 โป่งแยง ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

• สนับสนุนผลิตภัณฑ์น�้ำผลไม้ จุดบริกำรประชำชนเทศกำลสงกรำนต์ ประจ�ำปี 2558 

• สนับสนุนผลิตภัณฑ์น�้ำผลไม้ทิปโก้และน�้ำแร่ออร่ำ ในกิจกรรมวิ่งมำรำธอน SUPER SPORT 10 Miles  

 International Run 2015 

• สนับสนุนกิจกรรมวันแรงงำนแห่งชำติ2558 ส�ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเชียงใหม่

• สนับสนุนผลิตภัณฑ์น�้ำผลไม้ทิปโก้ ให้แก่ ส�ำนักงำนจัดหำรำยได้ สภำกำชำดไทย เพื่อสนับสนุนกิจกรรม 

 คอนเสิรต์กำชำดกำรกุศล

ด้�นสิ่งแวดล้อม

• สนับสนุนน�้ำแร่ออรำ ให้กับโครงกำรบวชป่ำศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงทุ่งเรำ บ้ำนบวกจั่น หมู่ 7 ต.โป่งแยง  

 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และ กิจกรรมบวชป่ำ ณ ต้นน�้ำ ห้วยน�้ำอุ่น บ้ำนโป่งแยงใน ต.โป่งแยง อ.แม่ริม  

 จ.เชียงใหม่ 

• สนับสนุนน�้ำแร่ออรำ ให้กับโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง หนองหอย  

 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และ โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม ปลูกป่ำศูนย์พัฒนำ 

 โครงกำรหลวงแม่สำใหม่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

• สนับสนุนน�้ำแร่ออรำ โครงกำรแก้ไขปัญหำคลองแม่ข่ำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



72

ด้�นก�รศึกษ�

• สนับสนุนข้ำวสำรให้กับโรงเรียนบ้ำนบึง จ.ประจวบคีรีขันธ์

• สนับสนุนผลิตภัณฑ์น�้ำผลไม้ทิปโก้ให้แก่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เพื่อสนับสนุน 

 กิจกรรมกำรแข่งขันคณิตศำสตร์โอลิมปิกระดับชำต ิ

• จัดกิจกรรมมอบทุนกำรศึกษำบุตรพนักงำน ประจ�ำปี 2558 โดยมีกำรมอบทุนกำรศึกษำให้กับบุตรของ 

 พนักงำนบริษัทฯ ในระดับชั้นต่ำงๆ 

ด้�นศิลปวัฒนธรรมและศ�สน�

• สนับสนุนร่วมกิจกรรมทอดผ้ำป่ำสำมัคคีกับโรงเรียนบ้ำนบึง เพ่ือน�ำเงินที่ได้ซื้ออุปกรณ์กำรเรียน 

• สนับสนุนน�้ำแร่ออรำ และ ถวำยเทียนพรรษำ “วันเข้ำพรรษำ” ส�ำนักสงฆ์โป่งแยงพัฒนำ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม  

 จ.เชียงใหม่

ท้ังนี้ กลุ่มธุรกิจอำหำรทิปโก้ ได้สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมอื่นๆ ทั้งของภำครัฐและเอกชน เช่น กำรออกเยี่ยมเยียน

ชุมชน กำรส่งพนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกับองค์กร หน่วยงำนรำชกำร โรงเรียน วัด ฯลฯ

ก�รเปิดเผยเก่ียวกับก�รป้องกันก�รมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รคอร์รัปชั่น

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำส่งเสริมให้บริษัทเข้ำร่วมแสดงเจตจ�ำนงปฏิบัติตำมหลักกำรต่อต้ำนคอรัปชั่นใน 

ประเทศไทย (Anti – Corruption Collective Action in Thailand) ในปี 2553 ร่วมกับสมำคมส่งเสริมสถำบัน 

กรรมกำรบริษัท สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ สมำคมธนำคำรไทย  

และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ดังมีรำยละเอียดดังนี้

1. บริษัทมีนโยบำยในกำรด�ำเนินกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยได้จัดท�ำแนวทำงกำรปฏิบัติเป็น 

 ลำยลักษณ์อักษรไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท ซึ่งได้ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว

2. คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้แสดงเจตนำรมณ์ เข้ำร่วมกับ 

 โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โดยบริษัทได้ร่วมให้สัตยำบรรณ 

 เพื่อรับทรำบข้อตกลงตำมค�ำประกำศเจตนำรมณ์ของแนวร่วมดังกล่ำวในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

 ทุกรูปแบบ

3. คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ันเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท  

 เพื่อให้พนักงำนทุกคนถือปฏิบัติในแนวทำงเดียวกันอย่ำงเคร่งครัด ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสและ 

 เป็นธรรมสอดคล้องกับนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น
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4. ในปี 2558 บริษัทตั้งคณะท�ำงำนโดยประกอบด้วยผู ้รับผิดชอบทุกฝ่ำยมำร่วมท�ำงำนเพื่อน�ำเสนอขอ 

 กำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต่ำนกำรทุจริต (CAC) ให้ได้ภำยในปี  

 2559

นอกจำกนี้ บริษัทได้มีกำรด�ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้

1. บริษัทได้สื่อสำรไปทั้งระดับกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน โดยก�ำหนดให้กำรด�ำเนินกำรทุกกระบวนกำร 

 อยู่ในขอบข่ำยกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด หรือถ้ำเกิดข้อผิดผลำดในกระบวนกำรด�ำเนินงำนเนื่องจำกควำม 

 ประมำท รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ ต้องรับโทษจำกภำครัฐโดยไม่มีกำรวิ่งเต้นให้พ้นผิด

2. บริษัทจัดให้มีระเบียบกำรแจ้งเบำะแส หำกมีกำรพบเห็นกำรฝ่ำฝืนหรือพบเห็นกำรกระท�ำทุจริตหรือ 

 คอร์รัปชั่น และมีมำตรกำรคุ้มครองให้กับผู้รำยงำน ทั้งนี้ รำยละเอียดของนโยบำยและกำรด�ำเนินกำร 

 ที่เก่ียวข้องกับกำรป้องกันกำรมีส่วน เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท  

 (เว็บไซต์บริษัท) ภำยใต้หัวข้อกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
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คณะกรรมกำรบริษัทฯ ในฐำนะที่เป็นคณะอนุกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีควำมมุ่งมั่นที่จะท�ำให้กำรด�ำเนินงำน 

ของบริษัทฯ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด  

ซึ่งสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล

บริษัทฯ ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนที่มีธรรมำภิบำลให้กับพนักงำนทุกระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น  

ผู้ลงทุน ลูกค้ำ และผู้มีส่วนได้เสีย เชื่อมั่นว่ำบริษัทฯมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่ง 

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งให้ธุรกิจเติบโตอย่ำงต่อเนื่องสำมำรถแข่งขันได้ และเป็นที่ได้รับควำม 

ไว้วำงใจจำกลูกค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

บริษัทฯ ได้อบรมเกี่ยวกับคู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อสื่อสำรนโยบำยของบริษัทฯ  

ในเรื่องนี้ไปยังผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อให้พนักงำนเห็นควำมส�ำคัญของธรรมำภิบำล  

และตระหนักในควำมรับผิดชอบและปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมกำรก�ำกับดูแล 

กิจกำรที่ดีในบริษัทฯอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้เข้ำร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ในปี 2558  

ผลประเมินควำมพึงพอใจของพนักงำนในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่นได้คะแนนสูงสุดทุกสถำนประกอบกำร 

ได้คะแนนเฉลี่ย 4.24 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) และบริษัทฯ ได้เข้ำร่วมโครงกำรกำรเข้ำสู่กระบวนกำร 

รับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต(CAC)

ผลของกำรยึดมั่นและด�ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ท�ำให้บริษัทฯได้รับรำงวัล SET Award  

ในด้ำนกำรรำยงำนกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจ�ำนวน 5 ครั้ง (ปี2546-2549 และปี 2553)  

ในปี 2558 ได้รับกำรประเมินกำรก�ำกับดูแลที่ดีโดยบรรษัทภิบำลแห่งชำติ ได้คะแนนรวม 81% ระดับ “ดีมำก”  

สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยของบริษัทใน SET 100 INDEX ที่ได้ 75% นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้รับกำรประเมินคุณภำพ 

กำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี 2558 โดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนน 98.50 คะแนน คือ ระดับ 

“ดีเย่ียม” 

ในปี 2558 บริษัทได้รับรำงวัล CSR-DIW Continuous Award 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6ในฐำนะผู้ประกอบกำร 

ที่ด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเนื่อง ยั่งยืน และพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล เทียบชั้น ISO  

26000 ก้ำวสู่ Sustainable Development จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม และยังได้จัดท�ำ 

รำยงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ตำมมำตรฐำนสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ ซ่ึงเป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำ 

บริษัทมีกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเนื่องตลอดมำ ส�ำหรับกำรดูแลด้ำนทรัพยำกรบุคคล  
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บริษัทฯ เน้นในด้ำนกำรพัฒนำควำมสำมำรถของพนักงำนควบคู่ไปกับกำรสร้ำงและส่งเสริมบรรยำกำศที่ดีในกำร 

ท�ำงำนให้กับพนักงำนซึ่งจำกกำรด�ำเนินกำรด้ำนพัฒนำทรัพยำกรอย่ำงมีระบบมำอย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้บริษัท  

ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) ได้รับรำงวัลสถำนประกอบกำรดีเด่นด้ำนแรงงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำรแรงงำน  

เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน รำงวัลสถำนประกอบกำรดีเด่นด้ำนควำมปลอดภัย 

อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน ระดับประเทศ จำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน และยัง 

ได้รับโล่ห์เกียรติคุณโครงกำรลดกำรสูญเสียในวงจรกำรผลิตและเพ่ิมผลิตภำพแรงงำน จำกกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

ทั้งนี้เพื่อบริษัทฯ จะสำมำรถเติบโตอย่ำงยั่งยืน สำมำรถอยู่ร่วมกับสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่ำงเป็นสุข สมดัง 

ควำมมุ่งหวังของนโยบำยกำรด�ำเนินงำนโดยมีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

(น�งส�วลักษณ� ทรัพย์ส�คร)
ประธำนคณะอนุกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
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บริษัทได้น�ำหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ซึ่งเป็นกำรน�ำข้อพึงปฏิบัติจำกหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 มำก�ำหนดเป็น 

แนวปฏิบัติกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่ได้ปฏิบัติมำระหว่ำงปี 2549-2555 มำปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2555  

เพื่อให้เทียบเคียงกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมแนวทำงของ OECD (The Organization for Economic  

Co-operation and Development) และหลักเกณฑ์ของอำเซียน 

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัท ได้ปรับปรุงคู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณทำงธุรกิจเพิ่มเติมอีกคร้ัง โดยได ้

วำงโครงสร้ำงขององค์กรให้มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบและวัดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน และได้ก�ำหนด 

แนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจรวมถึงข้อพึงปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่มไว้อย่ำงชัดเจนในเล่มเดียวกัน  

เพ่ือให้มีควำมทันสมัย เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฏระเบียบและมำตรฐำนต่ำงๆ  

ที่เปลี่ยนไป นอกจำกนี้บริษัทยังได้จัดให้มีกำรอบรมเกี่ยวกับคู่มือนี้ในทุกสถำนประกอบกำรของบริษัทในกลุ่ม 

ธุรกิจอำหำร เพื่อให้พนักงำนเข้ำใจถึงกำรปฏิบัติตำมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณทำงธุรกิจดังกล่ำว 

อย่ำงชัดเจน และถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดตลอดจนผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในกำรก�ำกับดูแลอย่ำงต่อเนื่อง  

เพื่อเป็นรำกฐำนในกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ผลกำรประเมินกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ประจ�ำปี 2558 โดยบรรษัทภิบำลแห่งชำติ บริษัทได้คะแนนรวม  

81% อยู่ในระดับ “ดีมำก” โดยมีรำยละเอียดคะแนน ดังนี้

 2558 2557

สิทธิของผู้ถือหุ้น  99% 91%

กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม 96% 96%

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 65% 62%

กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 84% 84%

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 78% 80%

1. นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ในปี 2558 บริษัทได้ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยในกำรท�ำงำน ยุทธศำสตร์ ตลอดจนแผนกำรด�ำเนินกำรเร่งด่วน 

ต่ำงๆ เพื่อให้เหมำะกับสภำพกำรท�ำธุรกิจในปัจจุบันและในอนำคต วิสัยทัศน์ใหม่นี้ได้เน้นเร่ืองกำรสร้ำงมูลค่ำ 

เพ่ิมแก่ผู้มีส่วนร่วมทำงธุรกิจซึ่งได้แก่ พนักงำน ผู้บริโภค คู่ค้ำทำงธุรกิจ ผู้ร่วมทุน สังคม และเพื่อให้บรรล ุ

เป้ำหมำยที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บริษัทเน้นกำรบริหำรตำมมุมมอง 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรเงิน (Financial) ด้ำนลูกค้ำ  

การก�ากับดูแลกิจการ
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(Customer) ด้ำนกำรจัดกำรภำยในองค์กร (Internal Process) และด้ำนกำรเติบโตของบุคลำกร (Learning and  

Growth) นอกจำกนี้บริษัทยังน�ำองค์ประกอบที่ท�ำให้ส�ำเร็จ (Critical Success Factors) และจุดเด่น (Excellence)  

ของบริษัทมำปรับใช้กับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท หรือพูดอีกนัยหนึ่งว่ำ เป้ำหมำยของทุกหน่วยในองค์กร เช่น  

เป้ำหมำยของแต่ละบุคคล แผนก ฝ่ำย และสำยธุรกิจ ถูกเช่ือมโยงเข้ำด้วยกัน เพื่อเสริมและผลักดันไปสู่เป้ำหมำย 

ใหญ่และวิสัยทัศน์ขององค์กร นอกจำกนี้บริษัทยังได้ก�ำหนดนโยบำยต่ำงๆ เช่น นโยบำยคุณภำพซึ่งเน้นเร่ือง 

กำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้ลูกค้ำ โดยใช้ปัจจัยด้ำนบุคลำกร กระบวนกำรท�ำงำน ควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ 

สังคมเข้ำมำผลักดันอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงและสนับสนุนให้เกิดจิตวิญญำณในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นแบบอย่ำงที่ดี 

ต่อสังคมและประเทศชำติ คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบรรษัทภิบำล ซึ่งประกอบด้วย กรรมกำร 

บริษัทท้ังคณะ และได้ก�ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณทำงธุรกิจโดยเปิดเผย 

ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีและ Website ของบริษัท และยังผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำในเรื่องกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

ให้มีควำมชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน ด้วยกำรปลูกฝังให้เกิดจิตส�ำนึกในองค์กรเพื่อให้พนักงำนทุกคนได้เข้ำใจ 

และถือปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

ในปี 2558 คณะอนุกรรมกำรบรรษัทภิบำลได้อนุมัติให้ยึดหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน 

ปี 2555 ซึ่งหลักกำรปฏิบัติเก่ียวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ก�รประชุมผู้ถือหุ้น

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญในปี 2558 มีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม 10 ท่ำน ซ่ึงรวมถึงประธำนคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบ และประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน กรรมกำรอีกสองท่ำน คือ นำงสำวรวมสิน  

ทรัพย์สำคร กรรมกำรและนำยชลิต ลิมปนะเวช กรรมกำรอิสระ ติดภำระกิจในต่ำงประเทศ จึงไม่สำมำรถเข้ำร่วม 

ประชมุได้ โดยบรษิทัได้ก�ำหนดให้มขีัน้ตอนในกำรประชุมอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยตัง้แต่กำรเรียกประชมุ กำรจดัส่ง 

เอกสำรและแจ้งวำระกำรประชุม และยังให้สำรสนเทศที่เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นในเวลำที่เหมำะสมเพื่อพิจำรณำก่อน 

กำรประชุม รวมทั้งเสนอทำงเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำประชุมสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระเข้ำ 

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน (ดูรำยเอียดเพิ่มเติมในเรื่องควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น) ปี 2558 บริษัท 

ใช้ระบบ barcode ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทรำบจ�ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมและกำร 

นับคะแนนลงมติแต่ละวำระได้รวดเร็วย่ิงขึ้น และในกำรลงคะแนนเสียงประธำนในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู ้ถือหุ้น 

ทรำบถึงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนก่อนกำรประชุมในกำรนับคะแนนยังก�ำหนดให้มีตัวแทน 

จำกกรรมกำรอิสระและผู้สอบบัญชีภำยนอกเป็นพยำนในกำรนับคะแนนร่วมกับพนักงำนของบริษัท และยังมีกำร 

บันทึกภำพพร้อมเสียงในกำรประชุมเพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจำกนี้ยังเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น 

มีสิทธิเท่ำเทียมกันในกำรตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนของบริษัทสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น พร้อมทั้งเปิดเผย 
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รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวไว้ใน Website ของบริษัท อย่ำงไรก็ตำมส�ำหรับเรื่องกำรให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

ในกำรเสนอวำระกำรประชุมและเสนอแต่งต้ังกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ และให้เวลำแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมำกพอ 

สมควร ซึ่งได้ลงไว้ใน Website ของบริษัท บริษัทได้รับกำรประเมินโครงกำรประเมินคุณภำพกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

สำมัญประจ�ำปี 2558 โดยผลกำรประเมินอยู่ในช่วงคะแนน 98.50 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ผลประเมิน  

“ดีเย่ียม” คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเท่ำกับ 92.68 คะแนน 

คว�มเท่�เทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัท ตระหนักถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นในกำรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และมีระยะเวลำ 

ท่ีเหมำะสมในกำรพิจำรณำ บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบกำรประชุมตำม 

วำระต่ำงๆ รวมท้ังเอกสำรที่ต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้ำประชุม หนังสือมอบฉันทะและรำยละเอียดวิธีกำรมอบฉันทะ  

ให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 14 วัน นอกจำกนี้ต้ังแต่กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2549 เป็นต้นมำ  

บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบข้อมูลโดยเร็ว โดยได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหนำ้ 

ไว้ใน Website ก่อนกำรจัดส่งเอกสำร และต้ังแต่ปี 2552 ได้เผยแพร่ข้อมูลใน Website ก่อนกำรประชุม 30 วัน  

นอกจำกนี้ บริษัทยังได้ก�ำหนดเวลำกำรประชุมและสถำนที่จัดประชุมที่เหมำะสมเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นในกำรด�ำเนินกำรปฏิบัติจริงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 2 ชั่วโมง 

และยังเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นและซักถำมได้โดยอิสระ กำรลงคะแนนเสียงลงตำมล�ำดับวำระ 

ที่ก�ำหนด ไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ มีกำรแจ้งวิธีกำรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น 

ทรำบก่อนลงคะแนน เปิดให้มีกำรชี้แจงและอภิปรำยในที่ประชุมก่อนลงคะแนนในแต่ละวำระ ผู้ถือหุ้นทุกรำย 

สำมำรถลงคะแนนได้อย่ำงเท่ำเทียมกันยกเว้นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียให้งดออกเสียง ดังกรณีเช่นวำระพิจำรณำ 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรทีม่ส่ีวนได้เสยีต้องงดออกเสียง ต้ังแต่ปี 2551 ได้เผยแพร่วัตถปุระสงค์และหลักเกณฑ์ 

ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกำสเสนอวำระกำรกำรประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็นกรรมกำรผ่ำน 

ทำง Website ของบริษัท ส�ำหรับปี 2558 บริษัทมีกำรประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยที่วำระกำรประชุมในแต่วำระ 

มีเนื้อหำเรื่องรำยละเอียดทั่วไป เหตุผลและผลกระทบเพิ่มเติมและควำมเห็นของคณะกรรมกำรฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 

มคีวำมเข้ำใจในเนือ้หำในแต่ละวำระและสำมำรถวเิครำะห์ตดัสินใจได้ชดัเจนมำกขึน้ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สำมำรถตรวจสอบ 

ได้ และบริษัทยังได้เพิ่มทำงเลือกให้กับผู้ถือหุ้นนอกจำกมอบฉันทะให้ผู้อื่นมำประชุมและลงควำมเห็นแทนแล้ว  

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ยังสำมำรถมอบอ�ำนำจให้กรรมกำรอิสระเป็นผู้รับมอบอ�ำนำจจำกผู้ถือหุ้น 

ลงคะแนนเสียงแทน ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงมำก กรรมกำร 

ทุกท่ำนมีเป้ำหมำยที่จะเข้ำประชุมร่วมกันทุกครั้งนอกจำกมีเหตุจ�ำเป็นจริงๆ นอกจำกนี้ ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท 

ยังเข้ำร่วมประชุมเป็นประจ�ำและสม�่ำเสมออีกด้วย

รำยงำนกำรประชุมมีรำยละเอียดสำระส�ำคัญครบถ้วน เช่น กรรมกำรที่เข้ำประชุม ค�ำชี้แจงของประธำนคณะ 

กรรมกำรบริษัท ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรผู้จัดกำร และกรรมกำรท่ำนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน 

ข้อซักถำม และแสดงควำมเห็นของผู้ถือหุ้น วิธีกำรลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนน จ�ำนวนคะแนนแยกเป็น  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวยังส่งให ้

ตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยใน 14 วัน มีกำรเผยแพร่ผ่ำน Website ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจดูควำม 

ถูกต้องของมติและเรื่องที่อภิปรำยหรือชี้แจงในที่ประชุม และให้ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ควรบันทึกเพิ่มเติม 

หรือแก้ไขได้ก่อนที่บริษัทจะน�ำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวเสนอเพื่อรับรองในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป 
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บัตรลงคะแนนตลอดจนเอกสำรหลักฐำนอื่นๆ มีระบบกำรจัดเก็บที่ดีสำมำรถตรวจสอบและอ้ำงอิงได้ บริษัทได้แจ้ง 

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยในวันถัดไปโดยมติดังกล่ำวระบุผลของมติว่ำเห็นด้วย  

ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวำระอย่ำงครบถ้วนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้ำประชุมได้ทรำบมติผลกำรประชุม 

ได้อย่ำงรวดเร็ว

ส�ำหรับสิทธิในส่วนแบ่งก�ำไร บริษัทมีกลไกที่ท�ำให้ผู้ถือหุ้นมีควำมมั่นใจว่ำจะได้รับผลตอบแทนอย่ำงครบถ้วน  

โดยบริษัทมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นที่ชัดเจน ไม่มีลักษณะกำรถือหุ้นไขว้กัน แต่มีกำรถือหุ้นในลักษณะที่มีผู้ถือหุ้น 

ร่วมกันกับบริษัทที่เก่ียวข้อง (บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหำชน)) ในรูปของเงินลงทุนในหุ้นสำมัญในสัดส่วน 

เงินลงทุนในอัตรำร้อยละ 23.96 ส�ำหรับมำตรกำรในกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน ผ่ำนกำรพิจำรณำของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบแล้วน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ โดยกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะ 

งดออกเสียงในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว นอกจำกนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบยังมีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรดูแลไม่ให้เกิด 

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และให้มีมำตรกำรดูแลข้อมูลภำยในเพื่อป้องกันกำรน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

ในทำงมิชอบเพิ่มเติม ก�ำหนดให้ต้องรำยงำนให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัททรำบทุกครั้งที่มีกำรเคลื่อนไหว 

ของกำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำร โดยเร่ิมตั้งแต่ปี 2547 จำกเดิมที่ต้องรำยงำนด้วยตัวเอง นอกเหนือจำก 

ได้ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรเปิดเผยกำรถือหุ้นของบริษัทในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้ง

บทบ�ทผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภำยในและภำยนอก โดยได้มีกำรก�ำหนด “จริยธรรมในกำร 

ประกอบธุรกิจ” ซึ่งได้แก่กำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ กำรปฏิบัต ิ

เสมอภำคและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และกำรปฏิบัติด้ำนแรงงำน 

และควำมเคำรพในสิทธิของพนักงำน และข้อพึงปฏิบัติของบุคคล 3 กลุ่มหลักที่มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนและ 

มีส่วนได้เสียในบริษัทได้แก่ ฝ่ำยจัดกำร (หมำยถึง คณะกรรมกำรบริษัท ฝ่ำยบริหำรระดับสูง ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำท่ี 

ระดับบังคับบัญชำ) พนักงำน และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ โดยเฉพำะข้อพึงปฏิบัติของฝ่ำยจัดกำรมีกำรระบุเป็นรำยละเอียด 

ข้อพึงปฏิบัติของฝ่ำยจัดกำรต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ 7 กลุ่มได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงำน ลูกค้ำหรือผู้บริโภค คู่ค้ำ 

และ/หรือเจ้ำหนี้ คู่แข่งทำงกำรค้ำ ส่ิงแวดล้อม และกำรมีส่วนร่วมและกำรพัฒนำชุมชน โดยที่จริยธรรมในกำร 

ประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติดังกล่ำวอยู่บนรำกฐำนของอุดมกำรณ์ในเร่ืองคุณภำพและคุณธรรม นอกจำกนี้ 

ยังเน้นเรื่องกระบวนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่แทรกแซงกำรตัดสินใจใดๆ ของนักบริหำร 

ท่ีบริหำรงำนโดยสุจริตและบนพื้นฐำนของควำมเป็นมืออำชีพ นอกจำกนี้ บริษัทยังตะหนักดีว่ำเป็นส่วนหนึ่ง 

ของชุมชน จึงก�ำหนดเป็นนโยบำยในกำรด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม มีกำรก�ำหนดบุคลำกรที่รับผิดชอบและกิจกรรมต่ำงๆ ที่ส่งเสริมให้เป็นไปตำมนโยบำย ซึ่งกิจกรรม 

ในด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรช่วยเหลือชุมชนดังตัวอย่ำงเช่น กำรรับโรงเรียนที่ต้ังอยู่ใกล้โรงงำนหรือโรงเรียนอื่น 

ตำมควำมเหมำะสมเป็นโรงเรียนในอุปถัมภ์ โดยสนับสนุนทุนกำรศึกษำแก่นักเรียน จัดอุปกรณ์กำรศึกษำ หรือพัฒนำ 

โรงเรียนโดยวิธีกำรอื่นๆ อย่ำงเหมำะสม กำรสนับสนุนเงินหรือผลิตภัณฑ์ส�ำหรับกิจกรรมต่ำงๆ ของหน่วยงำน 

รำชกำร โรงเรียน วัด องค์กรอื่นๆ และชำวบ้ำนชุมชนใกล้เคียงรักษำสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงงำน ไม่ให้มีหรือ 

มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยรอบและอื่นๆ อีก
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คว�มขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทขจัดรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ด้วยกำรปฏิบัติตำมนโยบำยในจริยธรรมธุรกิจ โดยได้มีกำร 

ก�ำหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ โดยเฉพำะผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ซึ่งเน้นเรื่องกำรควบคุมไม่ให้เกิด 

ผลกระทบทำงลบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรได้ทรำบถึงรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำง 

ผลประโยชน์และรำยกำรที่เก่ียวโยงกันและได้พิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบทุกครั้ง (โปรดดูรำยละเอียด 

เรื่องกำรขจัดควำมขัดแย้งของผลประโยชน์เพิ่มในหัวข้อควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นประกอบ) รวมทั้งยังมีกำร 

ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และได้เพิ่มเติมในข้อบังคับของบริษัทเพื่อรักษำผลประโยชน์ของ 

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยซึ่งได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2546 ให้เพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่ำว ดังมีรำยละเอียดดังนี้

“ข้อบังคับของบริษัท หมวด 8 ข้อ 48 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้ำท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือ 

รำยกำรเกี่ยวกับกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตำมควำมหมำยที่ก�ำหนดตำม 

ประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือ 

กำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธี 

กำรตำมที่ประกำศดังกล่ำวก�ำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย”

นอกจำกนี้ บริษัทยังได้ป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกำรให้พนักงำนลงนำมใน “ข้อตกลงเรื่อง 

กำรกระท�ำที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท” ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่ำวได้ระบุกำรลงโทษทำงวินัยตำมขั้นตอน 

และถึงขั้นเลิกจ้ำงหำกพบว่ำมีกำรจงใจฝ่ำฝืนหรือละเมิดข้อตกลงและเพื่อให้มีมำตรกำรดูแลข้อมูลภำยใน 

เพื่อป้องกันกำรน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทำงมิชอบเพ่ิมเติมได้ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรเปิดเผย 

กำรถือหุ้นของบริษัท ในกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกไตรมำส และต้องรำยงำนให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท  

ทรำบทุกครั้งท่ีมีกำรเคลื่อนไหวของกำรถือหุ้น 

รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

จำกนั้นน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ โดยที่กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียง และถ้ำขนำดของ 

รำยกำรที่ใหญ่ต้องผ่ำนกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงประกำศในหนังสือพิมพ์ อนึ่งรำยกำรที่เก่ียวโยง 

กันเป็นรำยกำรที่ใช้รำคำตลำดเป็นเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำร โดยจะมีกำรเปรียบเทียบรำคำตลำดกับบริษัทอื่นอีก  

อย่ำงน้อย 3 รำย 

จริยธรรมธุรกิจ

จริยธรรมธุรกิจได้ก�ำหนดไว้ในจรรยำบรรณของกลุ่มธุรกิจอำหำร ทิปโก้ เพื่อเป็นแนวทำงและข้อพึงปฏิบัติท่ีดี 

ซึ่งประกอบด้วย อุดมกำรณ์ อันได้แก่ เชื่อมั่นในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มุ่งมั่นในควำมเป็นเลิศ และถือมั่น 

ในควำมรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจ อันได้แก่ กำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นกำรมีส่วนร่วม 

ทำงกำรเมืองอย่ำงรับผิดชอบ กำรปฏิบัติเสมอภำคและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมและกำรปฏิบัติด้ำนแรงงำนและควำมเคำรพในสิทธิของพนักงำน พร้อมท้ังก�ำหนดข้อพึงปฏิบัติส�ำหรับ 

ผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ข้อพึงปฏิบัติของฝ่ำยจัดกำร ข้อพึงปฏิบัติของพนักงำน และข้อพึงปฏิบัติของผู้ถือหุ้น

รำยใหญ่ และข้อเสนอแนะเม่ือเกิดปัญหำ พร้อมทั้งส่ือให้กรรมกำรและพนักงำนทุกคนทรำบอย่ำงต่อเนื่องเป็น 
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เวลำนำนให้ผู้ที่เก่ียวข้องลงนำมรับทรำบทุก 2 ปี และตกลงที่จะถือปฏิบัติ นอกจำกนี้ ฝ่ำยจัดกำรต้องรับผิดชอบ 

ในกำรดูแลให้พนักงำนที่อยู่ใต้บังคับบัญชำทุกคน ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด กรณีพนักงำน 

ไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบริษัทฯ จะถูกพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบของบริษัท

ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส

นโยบ�ยเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท สร้ำงควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ สร้ำงควำมโปร่งใส 

บนพื้นฐำนของควำมซื่อสัตย์ เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกิจกำรอย่ำงยั่งยืน และเพิ่มควำมเชื่อมั่น 

ให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) คณะกรรมกำรบริษัทจึงมีนโยบำยให้ด�ำเนินกำรตำมบรรษัทภิบำล ดังต่อไปนี้

1. ดูแลให้คณะกรรมกำรบริษัทปฏิบัติหน้ำที่ตำมบทบำทและควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงม ี

 ประสิทธิภำพ

2. จัดให้มีระบบกำรควบคุม และกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงธุรกิจอย่ำงมีระบบและมีประสิทธิภำพ

3. ให้นโยบำยและทบทวนแผนยุทธศำสตร์/แผนธุรกิจกับฝ่ำยบริหำร

4. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหำกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย

6. ด�ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส มีคุณธรรม สำมำรถตรวจสอบได้

7. เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพำะเรื่องผลประกอบกำรและงบกำรเงิน

8. จัดให้มีคู่มือจรรยำบรรณของบริษัท เพื่อให้กรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนักงำนทุกคนถือปฏิบัติ 

9. ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่ำงเป็นรูปธรรมและฝ่ำยบริหำรได้น�ำนโยบำยดังกล่ำวไปใช้ 

 ปฏิบัติ พร้อมทั้งสื่อสำรให้พนักงำนในองค์กรเข้ำใจและปฏิบัติอย่ำงทั่วถึง

คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

ทุกปีคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำว่ำจะปรับปรุงแก้ไขนโยบำยในกำรด�ำเนินกำรบรรษัทภิบำล เพื่อให้บรรล ุ

วัตถุประสงค์ของบริษัท สร้ำงควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ สร้ำงควำมโปร่งใสบนพื้นฐำนของ 

ควำมซื่อสัตย์ เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกิจกำรอย่ำงยั่งยืน เพิ่มควำมเชื่อมั่นให้ผู ้มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholder) และสอดคล้องในกำรด�ำเนินธุกรกิจในปัจจุบัน 

นอกจำกนี้ เพื่อให้พนักงำนทุกระดับเข้ำใจและใช้เป็นแนวทำงในกำรท�ำงำนอยู่เสมอ ได้วำงรำกฐำนในเรื่องนโยบำย 

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรบริหำรธุรกิจตั้งแต่กำรอบรมเริ่มแรกเมื่อรับเข้ำท�ำงำน  

(Orientation) และยังมีกำรทบทวนในเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงน้อย ปีละ 2 ครั้ง และนอกจำกนี้ยังก�ำหนดเป็นค�ำถำม  

และให้เสนอควำมคิดเห็นในแบบส�ำรวจควำมคิดเห็นของพนักงำนประจ�ำปี (Employee Opinion Survey) เช่น  
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“ท่ำนเห็นด้วยกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณ ปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ทั้งด้ำนผู้ถือหุ้น พนักงำน  

ลูกค้ำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” และ “ท่ำนเห็นด้วยเกี่ยวกับกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

และสังคม (CSR) และปฏิบัติตำมนโยบำยบริษัท” อีกด้วย ซึ่งผลกำรประเมินทั้งสองหัวข้อในปี 2558 ได้คะแนน  

4.10 และ 4.16 ตำมล�ำดับ จำกคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน นอกจำกนี้เพื่อให้สอดคล้องกับจริยธรรมในกำรด�ำเนิน 

ธุรกิจซึ่งนอกเหนือจำกกำรสื่อสำรให้พนักงำนตระหนักในเร่ืองกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นแล้ว บริษัทยังได้เพิ่ม 

ค�ำถำมในแบบส�ำรวจควำมคิดเห็นของพนักงำนประจ�ำปี 2558 ว่ำ “ท่ำนเห็นด้วยและจะปฏิบัติตำมนโยบำยบริษัท 

เรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น (Anti-corruption)” ซึ่งผลกำรประเมินได้ 4.24 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5.00  

ท้ังนี้ กำรวำงระบบในเรื่องกำรก�ำกับดูแลกิจกำรดังกล่ำว ท�ำให้บริษัทสำมำรถผลักดันให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 

และกระตุ้นให้อยู่ในจิตวิญญำณของพนักงำนทุกระดับ

2. คณะกรรมก�รชุดย่อย

โครงสร้�งกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รชุดย่อย และ ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงสูงพร้อมทั้งมีกำรพัฒนำตนเองตำม 

หลักสูตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) อย่ำงต่อเนื่อง คณะกรรมกำรได้มีส่วนร่วมในกำรก�ำหนด  

และให้ควำมเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจและงบประมำณของบริษัท ตลอดจนก�ำกับ 

ดแูลให้ฝ่ำยจดักำรด�ำเนนิกำรให้เป็นไปตำมแผนธุรกจิและงบประมำณทีก่�ำหนดไว้อย่ำงมีประสทิธภิำพและประสิทธผิล  

คณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรมีควำมรับผิดชอบตำมหน้ำที่ต่อผู้ถือหุ้น มีระบบกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบ 

ระหว่ำงคณะกรรมกำรกับฝ่ำยจัดกำร รวมทั้งได้มีกำรทบทวนและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำร 

ควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมภำยใต้กรอบของกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน 

มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และรักษำผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐำนของหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยได้จัดตั้ง 

คณะอนุกรรมกำรขึ้น 4 คณะได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน  

คณะอนุกรรมกำรบรรษัทภิบำล และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติและหน้ำที่ 

รับผิดชอบตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีกำรก�ำหนดบทบำทและภำระหน้ำที ่

ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรกับฝ่ำยจัดกำรและคณะกรรมกำรกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เป็นลำยลักษณ์อักษร 

อย่ำงชัดเจน

อำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท

1. ดูแลและจัดกำรให้กำรด�ำเนินกำรของบริษัทเป็นไปตำมกฎหมำยวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท 

 ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษำผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐำนของหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

 ที่ดี

2. ก�ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินกำรให้ 

 เป็นตำมนโยบำยที่ก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก ่

 กิจกำรและควำมมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
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3. จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปีภำยในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี 

 สิ้นปีของบริษัทและจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อมีควำมจ�ำเป็น

4. จัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำสและในกำรประชุมต้องมีกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของทั้งหมด 

 กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเอำเสียงข้ำงมำกเป็นมติถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนของที่ประชุม 

 ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด

5. ให้ค�ำปรึกษำร่วมอภิปรำยปัญหำอย่ำงกว้ำงขวำงโดยทั่วกันและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบเร่ืองที่เสนอ 

 ตำมวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

6. จัดให้มีกำรท�ำงบดุลและบัญชีก�ำไรขำดทุน ณวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมัติงบดุลและบัญชีก�ำไรขำดทุนและคณะกรรมกำรบริษัท 

 ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. แต่งตั้งและก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้จัดกำร

8. มอบอ�ำนำจด�ำเนินกำรให้กรรมกำรผู้จัดกำรในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทตลอดจนมีอ�ำนำจแต่งตั้งและ 

 ถอดถอนพนักงำนของบริษัทรวมทั้งก�ำหนดค่ำตอบแทนในกำรท�ำงำนตำมนโยบำยของคณะกรรมกำร  

 รวมท้ังมอบอ�ำนำจด�ำเนินกำรแก่พนักงำนที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของธุรกิจ

9. พิจำรณำอนุมัติงบประมำณในกำรลงทุนและในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทประจ�ำปีรวมทั้งดูแลกำรใช้ 

 ทรัพยำกรของบริษัท

10. ก�ำหนดหลักกำรและนโยบำยค่ำตอบแทนกำรท�ำงำนของผู้บริหำรระดับสูง

11. จัดให้มีกำรควบคุมและตรวจสอบภำยในตลอดจนจัดท�ำระบบกำรควบคุมทำงกำรเงินกำรด�ำเนินงำนและ 

 กำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนรวมทั้งควบคุมและบริหำรควำมเสี่ยง

12. จัดให้มีกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทั่วไปที่ส�ำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงครบถ้วนถูกต้องเพียงพอ 

 และยืนยันกำรตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รำยงำน

อำ�น�จหน้�ที่ของกรรมก�รผู้จัดก�ร

1. จัดกำรงำนและด�ำเนินงำนของบริษัทตำมนโยบำยและอ�ำนำจที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด

2. ก�ำหนดเป้ำหมำยธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยำวในแผนธุรกิจประจ�ำปีรวมทั้งงบประมำณค่ำใช้จ่ำยและ 

 แผนยุทธ์ศำสตร์ระยะยำวให้คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ

3. บริหำรกำรปฏิบัติงำนผ่ำนคณะจัดกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว้ในแผนธุรกิจโดยสร้ำงควำมสำมำรถ 

 กำรแข่งขันและให้ผลตอบแทนท่ีเหมำะสมแก่ผู้ถือหุ้น
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4. จัดสรรทรัพยำกรและสรรหำบุคคลำกรที่มีศักยภำพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5. ส่งเสริมและสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและสนับสนุนวิสัยทัศน์และกำรเติบโตของธุรกิจ

6. ติดตำมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงใกล้ชิด วัดผลกำรด�ำเนินกำรและรำยงำนถึงกิจกำรที่ฝ่ำยจัดกำรได ้

 กระท�ำไปแล้วต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นระยะและทันสถำนกำรณ์

7. พิจำรณำกลั่นกรองและน�ำเสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทในเร่ืองเก่ียวกับนโยบำยและทิศทำงธุรกิจ 

 ของบริษัทเรื่องที่หำกท�ำไปแล้วจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงส�ำคัญแก่กิจกำรของบริษัทและเรื่องที่ต้อง 

 ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. จัดท�ำรำยละเอียดอ�ำนำจด�ำเนินกำรภำยในบริษัทเพื่อกระจำยอ�ำนำจให้พนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำนและ 

 ตัดสินใจอย่ำงมีประสิทธิภำพมีควำมคล่องตัวโดยไม่เสียกำรควบคุม เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ

9. ท�ำรำยงำนสถำนะกำรเงินและงบกำรเงินให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติทุกๆ ไตรมำส

อำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

1. ดูแลรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทให้ตรงต่อควำมเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้ 

2. ดูแลให้บริษัทและฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินกำรให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ หำก 

 เห็นสมควรสำมำรถที่จะเชิญกรรมกำร ผู้บริหำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทเข้ำร่วมประชุม และให้ข้อมูล 

 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้

3. พิจำรณำ คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมก�ำหนดค่ำตอบแทน

4. ดูแลให้บริษัทและฝ่ำยจัดกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

6. จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำว 

 ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องมีควำมเห็นในเร่ืองต่ำงๆ ตำมข้อก�ำหนดของ 

 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

1. คณะกรรมกำรมีหน้ำท่ีท�ำกำรสรรหำและเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมส�ำหรับกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 

 กรรมกำร ตำมระเบียบปฏิบัติเรื่องกำรคัดเลือกสรรหำกรรมกำรบริษัท และพิจำรณำผลงำน คุณสมบัติ  

 และควำมเหมำะสมของกรรมกำรที่พ้นต�ำแหน่งและสมควรได้รับเลือกต้ังใหม่ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท  

 เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท
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2. คณะกรรมกำรมีหน้ำที่เสนออัตรำค่ำตอบแทนและก�ำหนดเงื่อนไขในกำรว่ำจ้ำง และอัตรำค่ำจ้ำงประธำน 

 กรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร และผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

3. คณะกรรมกำรมีบทบำทในกำรเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติ เกี่ยวกับอัตรำค่ำตอบแทน 

 ของประธำนกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรบริษัท ตำมระเบียบกำรพิจำรณำผลตอบกำรท�ำงำน เพ่ือขอรับ 

 ควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภำยหลัง

4. คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับผู้สืบทอดต�ำแหน่งประธำนกรรมกำร 

 บริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร และทบทวนแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง ผู้บริหำร และต�ำแหน่ง 

 ท่ีส�ำคัญที่ประธำนกรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำรผู้จัดกำรได้จัดเตรียมไว้

5. คณะกรรมกำร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกลยุทธ์ดังต่อไปนี้

 5.1 กลยุทธ์ด้ำนทรัพยำกรบุคคลส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูง

5.1.1 พิจำรณำและให้ควำมเห็นต่อข้อเสนอของประธำนกรรมกำรบริหำร และ/หรือกรรมกำร 

  ผู้จัดกำร เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เกี่ยวกับนโยบำยด้ำนทรัพยำกรบุคคล 

  ส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรท�ำธุรกิจของบริษัท

5.1.2 สร้ำงควำมมั่นใจว่ำแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง ผู้บริหำร และต�ำแหน่ง 

  ที่ส�ำคัญ มีรำยชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับกำรพิจำรณำและตรวจสอบให้แน่ใจว่ำแผนกำร 

  สบืทอดต�ำแหน่งผูบ้ริหำรระดบัสูง ผู้บริหำร และต�ำแหน่งทีส่�ำคัญ ได้รับกำรทบทวนอยูเ่สมอ 

  โดยประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร

 5.2 กลยุทธ์ด้ำนกำรประเมินผลและผลประโยชน์ตอบแทนส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูง

5.2.1 ทบทวนกลยุทธ์ในกำรให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพื่อรับรอง

5.2.2 ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนและเสนอคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อกำรจูงใจให้ผู้บริหำร 

  ระดับสูงเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพของตนรวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชำด้วย และอุทิศตน 

  เพื่อพัฒนำธุรกิจของบริษัทอย่ำงเต็มสติปัญญำและควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 

  ทั้งระยะสั้นและระยะยำว รวมถึงกำรพิจำรณำให้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

5.2.3 ให้ค�ำเสนอแนะแก่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร ถึงหลักกำรพิจำรณำ 

  เงินเดือน สวัสดิกำรค่ำตอบแทน และผลประโยชน์ต่ำงๆ แก่ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท

5.2.4 พิจำรณำและให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับนโยบำยและรูปแบบของกำร 

  ให้ผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งออกแบบไว้ส�ำหรับกำรจูงใจ และรักษำไว้ซึ่งพนักงำนที่มี 

  ควำมสำมำรถ มีคุณภำพ และมีศักยภำพ
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อำ�น�จหน้�ที่ของคณะอนุกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล

1. ก�ำหนดนโยบำยบรรษัทภิบำลให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ทบทวนนโยบำยบรรษัทภิบำลและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยเป็นระยะ

3. พิจำรณำอนุมัติจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท

อำ�น�จหน้�ที่คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

1. จัดประชุมเพือ่ประเมนิควำมเสีย่งทีอ่ำจส่งผลต่อกำรด�ำเนนิธุรกจิทัง้ในระยะส้ันและระยะยำว และมีกำรทบทวน 

 ควำมเสี่ยง อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง

2. ก�ำหนดแผนกำรด�ำเนินงำนเพื่อลดควำมเสี่ยงต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ

3. ติดตำมและรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ

ร�ยชื่อกรรมก�รตรวจสอบท่ีมีคว�มรู้และประสบก�รณ์ในก�รสอบท�นงบก�รเงิน

นำยวิรัช ไพรัชพิบูลย์ (สำมำรถดูประวัติได้จำกหน้ำ 28 )

รำยชื่อกรรมกำรที่มีควำมรู้ทำงด้ำนกำรเงิน

นำยสมจิตต์ เศรษฐิน นำยเอกพล พงศ์สถำพร และนำยวิรัช ไพรัชพิบูลย์ (สำมำรถดูประวัติได้จำกหน้ำ 27-29)

3. ก�รสรรห�และแต่งตั้งกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงสุด

ขั้นตอนในก�รพิจ�รณ�คัดเลือกและแต่งต้ังกรรมก�ร กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รผู้จัดก�ร

1. คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรผู้จัดกำร

2. คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนท�ำกำรกล่ันกรองสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมำะสม 

 ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดไว้ เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ

3. คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเลือกผู้ท่ีเหมำะสมที่จะเป็นกรรมกำร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง 

 เป็นกรรมกำร

4. คณะกรรมกำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้ที่เหมำะสมเป็นกรรมกำรผู้จัดกำร
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คุณสมบัติกรรมก�รอิสระ

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติของกรรมกำรตำมที่ก�ำหนดไว้

2. เป็นกรรมกำรที่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีแสดงควำมคิดเห็นโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่ำงเป็นอิสระและ 

 มีจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงเฉพำะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  

 หรือผู้ถือหุ้นรำยย่อยหรือตนเอง 

3. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด และเป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้

 3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม  

  หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 ตำมกฎหมำยหลักทรัพย์)

 3.2 ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำหรือ 

  ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งโดยต้อง 

  ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่ำวมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

 3.3 ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมทั้งในด้ำน 

  กำรเงินและกำรบริหำรงำนของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 

  ในลักษณะที่จะท�ำให้ขำดควำมเป็นอิสระ

 3.4 ไม่เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อำจ 

  มีควำมขัดแย้ง และไม่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรผู้ถือหุ้น 

  รำยใหญ่

 3.5 เปิดเผยควำมสัมพันธ์ใดๆ ที่อำจท�ำให้ขำดควำมเป็นอิสระแก่คณะกรรมกำรบริษัท

คุณสมบัติของกรรมก�ร

1. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติด่ำงพร้อย

2. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และสำมำรถมองภำพรวมของธุรกิจได้ดี

3. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมำะสม

4. เป็นผู้มีทักษะในกำรสื่อควำมอย่ำงมีประสิทธิภำพ

5. เป็นผู้มีแนวคิดทำงธุรกิจและกำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ

6. เป็นผูม้คีวำมรูค้วำมเข้ำใจด้ำนกำรเงนิ หรือกำรพำณชิยกรรมหรือกำรอตุสำหกรรมและมปีระสบกำรณ์เกีย่วกบั 

 กำรบริหำรธุรกิจ

7. เป็นผู้มีประสบกำรณ์เคยเป็นกรรมกำรของบริษัทหรือรัฐวิสำหกิจ
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คุณสมบัติของกรรมก�รผู้จัดก�ร

1. มีคุณธรรมและไม่มีประวัติด่ำงพร้อย

2. ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และเป็นนักบริหำรและจัดกำรสมัยใหม่โดยอำชีพ

3. มีทักษะและมีประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนหลำกหลำยหน้ำที่รวมทั้งธุรกิจต่ำงประเทศ

4. มีควำมเป็นผู้น�ำสูง วิสัยทัศน์กว้ำง มนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสำรกระจ่ำง และบุคลิกเหมำะสม

5. สำมำรถประสำนควำมแตกต่ำงและควำมสำมำรถของพนักงำนให้บรรลุเป้ำหมำยธุรกิจและสอดคล้องกับ 

 วัฒนธรรมขององค์กร

6. มีทักษะเรื่องกำรตลำด กำรเงินและกำรบริหำรบุคคล

7. สำมำรถก�ำกับดูแลและอ�ำนวยกำรท�ำงำนของทั้งองค์กร

8. มองโอกำสธุรกิจได้ดีและแก้ปัญหำเป็นเยี่ยม

หลักเกณฑ์ในก�รพิจ�รณ�คัดเลือกกรรมก�ร

1. บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมกำรตรงตำมที่ก�ำหนดไว้

2. กรรมกำรทั้งคณะควรมีควำมหลำกหลำยของควำมช�ำนำญที่เป็นประโยชน์ต่อกำรก�ำหนดทิศทำงและควบคุม 

 กำรด�ำเนินงำนของบริษัท

วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์ก�รเลือกต้ังกรรมก�รในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรทีละหนึ่งต�ำแหน่ง

2. ในกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรแต่ละต�ำแหน่งน้ัน ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ำกับ 

 จ�ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่ำหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

3. ในกำรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรแต่ละต�ำแหน่ง ผู้ที่ได้รับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำรในต�ำแหน่งนั้นต้อง 

 ได้รับคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนเก่ียวข้องกับคณะกรรมก�ร 

ข้อ 16. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งเป็นอัตรำหนึ่งในสำม ถ้ำจ�ำนวน 

กรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรที่จะ

ต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ 

ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งแล้วอำจ

ได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
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ข้อ 17. นอกจำกกำรพ้นต�ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำกต�ำแหน่งเมื่อ

 (1) ตำย

 (2) ลำออก

 (3) ขำดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535

 (4) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตำมข้อ 20.

 (5) ศำลมีค�ำสั่งให้ออก

ข้อ 18. กรรมกำรคนใดลำออกจำกต�ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกถึง

บริษัทฯ 

กรรมกำรซึ่งลำออกตำมวรรคหนึ่งจะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนทรำบด้วยกันก็ได้

ข้อ 19 ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืน นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรเลือก 

บุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด  

พ.ศ. 2535 เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชมุคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ  

2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำว จะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมกำรแทนได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ 

ของกรรมกำรที่ตนแทน ไม่มีกำรก�ำหนดสัดส่วน

มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยัง

เหลืออยู่

ข้อ 20. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต�ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสยีง 

ไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง 

ของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. กรรมกำรจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ก�รถ่วงดุลของกรรมก�รท่ีไม่เป็นผู้บริห�ร

คณะกรรมกำรบริษัท มีจ�ำนวน 11 ท่ำนประกอบด้วยผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์หลำกหลำย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ 

บริษัท โดยประกอบด้วย

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร  1 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ  9

กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 10 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 91

กรรมกำรอิสระ  4 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 36

คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระเกินกว่ำหนึ่งในสำมและมีจ�ำนวนกรรมกำร 

ท่ีไม่ใช่ผู้บริหำรมำกกว่ำ 1 ใน 2 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งคณะ
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จ�ำนวนกรรมกำรที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนำจควบคุม (Significant Shareholders) เป็นสัดส่วนที่ยุติธรรม 

ต่อผู้ถือหุ้นรำยอื่น

ท้ังนี้ คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ 

ของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลที่ดี โดยกรรมกำร 

บริษัทมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง ซึ่งตำมข้อบังคับฯของบริษัทก�ำหนดไว้ว่ำในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกคร้ัง  

ให้กรรมกำรจ�ำนวน 1 ใน 3 ออกจำกต�ำแหน่ง (โปรดดูรำยละเอียดในเร่ืองกำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำร 

ผู้จัดกำร ในข้อ 2 ประกอบ) นอกจำกนี้ตั้งแต่ปี 2546 คณะกรรมกำรบริษัทได้เริ่มประเมินตนเอง (Self - Assessment)  

และประเมนิผลงำนคณะกรรมกำรทัง้คณะ กรรมกำรแต่ละท่ำนให้ควำมสนใจต่อกำรพฒันำตนเอง เพือ่เพิม่พนูควำมรู้  

ทักษะและมำตรฐำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรในกำรบริหำรงำนบริษัทให้มีประสิทธิภำพและมีกำรก�ำกับดูแล 

ที่ดี 

(โปรดดูหัวข้อกำรประเมินคณะกรรมกำรประกอบ)

ก�รรวมหรือแยกตำ�แหน่ง

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร 5 ท่ำน รวมเป็น 6 ท่ำนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

กรรมกำรผู้จัดกำรเป็นผู้บริหำรมืออำชีพไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีควำมสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และ 

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรมีกรรมกำรอิสระเกินกว่ำหนึ่งในสำม และมีจ�ำนวนกรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำรมำกกว่ำ 1 ใน 2  

ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งคณะ ก่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและกำรสอบทำนกำรบริหำรงำนที่ดี นอกจำกนี้ กำรแบ่งแยก

หน้ำที่ในกำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลและกำรบริหำรงำนประจ�ำอย่ำงชัดเจน (โปรดดูรำยละเอียดบทบำทและ 

อ�ำนำจหน้ำที่ของ กรรมกำรผู้จัดกำร คณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรแต่ละคณะในหัวข้อโครงสร้ำงกำร 

จัดกำร) คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนท�ำหน้ำที่พิจำรณำคัดเลือก 

และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเสนอเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร

หรือกรรมกำร พร้อมทั้งพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและคณะผู้บริหำร 

เพื่อให้กลไกติดตำม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอ�ำนำจในกำรบริหำรงำนมีควำมถูกต้องโปร่งใส หน่วยงำนตรวจสอบ 

ภำยในมีควำมเป็นอิสระในกำรร่วมก�ำหนดขอบเขตในกำรตรวจสอบและเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรง 

ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน(โปรดดูขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบ)

กระบวนก�รกำ�หนดและคว�มเหม�ะสมของค่�ตอบแทน

บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส โดยค่ำตอบแทนอยู่ในระดับเหมำะสม 

ตำมอุตสำหกรรม และได้ขออนุมัติจำกผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นกรรมกำรตรวจสอบได้รับ 

ค่ำตอบแทนเพิ่มที่เหมำะสมตำมปริมำณงำนที่เพิ่มขึ้น กรรมกำรผู้จัดกำรและพนักงำนได้รับค่ำตอบแทนที่เชื่อมโยง 

กับผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละคน ค่ำตอบแทนที่ได้รับได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด 

ค่ำตอบแทนและเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและควำมชัดเจนในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำร 
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ระดับสูง ผู้ถือหุ้นได้พิจำรณำนโยบำยและหลักกำรค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูงแล้วในกำร 

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 28 เมษำยน 2549 

ในแต่ละปีคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำว่ำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรเหมำะสม 

หรือไม่โดยเปรียบเทียบกับอุตสำหกรรมในกลุ่มเดียวกันและขนำดธุรกิจในระดับเดียวกัน

4. ก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อยใช้หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำนเหมือนกัน ซ่ึงเขียนเป็น 

ลำยลักษณ์อักษรของกลุ่มธุรกิจอำหำร ทิปโก้ กำรบริหำรงำนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำส่งตัวแทนของบริษัทเข้ำไปเป็นกรรมกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำม 

 อัตรำส่วนกำรลงทุน

2. บริษัทย่อยรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนและกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกไตรมำส  

 เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป

3. จัดกิจกรรมร่วมกันทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้รับทรำบแผนกำรด�ำเนินงำนไปในแนวทำงเดียวกัน

4. กำรจัดท�ำงบประมำณต้องน�ำมำรวมกัน เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำร่วมกันทั้งกลุ่มธุรกิจ 

 อำหำร

5. กำรท�ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำสโดยผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะ 

 กรรมกำรตรวจสอบ

6. มีกำรโยกย้ำยหรือเล่ือนต�ำแหน่งภำยในกลุ่มธุรกิจอำหำรทิปโก้ได้ตลอดและอำยุกำรท�ำงำนนับต่อเนื่อง

5. ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน

บริษัทมีกำรก�ำหนดนโยบำยและข้อบังคับห้ำมไม่ให้ผู้บริหำรในกำรน�ำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้ง 

เพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยเฉพำะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบกำรเงินเผยแพร่ต่อสำธำรณชนนโยบำยดังกล่ำว 

มีรำยละเอียดดังนี้

• ไม่แสวงหำประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กรซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ

• ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภำยนอกโดยเฉพำะคู่แข่ง

• ก�ำหนดให้คณะผู้บริหำรระดับสูง 5 คนแรก คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรบริหำรต้องรำยงำน 

 กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส�ำนักงำนก.ล.ต. ตำมระเบียบข้อก�ำหนดอย่ำงเคร่งครัดและขอควำม 

 ร่วมมือคณะกรรมกำรบริษัทห้ำมซื้อขำยหลักทรัพย์ระหว่ำงหลังประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและก่อน 

 ส่งข้อมูลให้ตลำดหลักทรัพย์หรือส�ำนักงำนก.ล.ต. อย่ำงไรก็ตำมตั้งแต่ปี 2547 ทุกคร้ังที่มีกำรซื้อขำย 

 หลักทรัพย์ของบริษัทต้องส่งรำยงำนซื้อขำยผ่ำนเลขำนุกำรบริษัทจำกเดิมที่รำยงำนด้วยตนเอง เพื่อน�ำส่ง 

 ส�ำนักงำนก.ล.ต. ต่อไปนอกเหนือจำกนี้ต้องรำยงำนกำรถือหุ้นของบริษัทของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 

 ระดับสูงในแต่ละไตรมำสเพื่อให้ทรำบควำมเคลื่อนไหวในกำรถือหุ้นของบริษัท 
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ม�ตรก�รลงโทษ

มีกำรตักเตือนหรือลงโทษทำงวินัยตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อย

6. ค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำคุณสมบัติและกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชี น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

ในกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแต่ละปี รวมถึงค่ำสอบบัญชีเพื่อเสนอขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รำยชื่อผู้สอบ 

บัญชีท่ีจะเสนอเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ในปี 2558 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit fee)

 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีรวมจ�ำนวน 2,630,000 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้

 งบกำรเงินของบริษัทและงบกำรเงินรวม จ�ำนวน 1,200,000 บำท

 งบกำรเงินของบริษัทย่อย 4 บริษัท จ�ำนวน 1,430,000 บำท

2. ค่ำบริกำรอื่น (Non-audit fee)

 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำบริกำรอื่น จ�ำนวน 310,900 บำท

7. ก�รปฎิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในเรื่องก�รบริห�รคว�มเส่ียง 

จำกเดิมระยะเวลำในกำรทบทวนเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะท�ำทุก 6 เดือนปรับเปลี่ยนเป็นทบทวนทุก 3 เดือน  

พร้อมให้มีระบบเตือนภัยและทบทวนเป็นประจ�ำถึงขนำดของควำมรุนแรงว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงมำกขึ้นหรือน้อยลง  

รวมทั้งมำตรกำรที่ใช้ในกำรแก้ไขและป้องกันว่ำมีประสิทธิภำพหรือไม่ ระยะเวลำและควำมถี่ในกำรทบทวนขึ้นอยู่กับ 

ลักษณะของรำยกำรควรท�ำบ่อยแค่ไหน ซึ่งได้น�ำไปปฏิบัติต้ังแต่ปี 2557 โดยมีกำรก�ำหนดสัญญำณเตือนภัย 

ที่ชัดเจนขึ้น ระบุควำมรุนแรงเป็นระดับพร้อมใช้สีประกอบ เช่น สีแดง แปลว่ำ รุนแรงมำก เป็นต้นซ่ึงนอกจำกระบุ 

ระดบัควำมรนุแรงแล้ว ยงัประเมนิถงึโอกำสทีจ่ะเกดิและผลกระทบทีจ่ะได้รับ และปลูกฝังให้เกิดกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

ในทุกระดับของกำรปฏิบัติงำน โดยมีกำรประชุมย่อยทุกวันในระดับหน่วยงำน ประชุมทุกเดือนในระดับฝ่ำย และ 

ระดับจัดกำร และประชุมทุก 3 เดือน ในระดับคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง พร้อมกันนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ก�ำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบกำรควบคุมภำยในตรวจสอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงว่ำสำมำรถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ มีควำม 

คืบหน้ำในกำรแก้ไขในแต่ละประเด็นอย่ำงไรบ้ำงซึ่งมีกำรพิจำรณำทุกไตรมำส ถ้ำมีส่ิงใดที่ต้องปรับปรุงคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบจะน�ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป
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ในเรื่องเลข�นุก�รบริษัท

ได้ก�ำหนดบุคคลที่เกี่ยวเนื่องและมีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะ พร้อมทั้งมีควำมเข้ำใจในเรื่องกฎหมำยต่ำงๆ  

รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อก�ำหนด และหลักปฏิบัติของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นอย่ำงดี ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้งและส่งอบรมหลักสูตรเลขำนุกำรบริษัทแล้ว 

ในปี 2547

ในเรื่องก�รเผยแพร่ข้อมูลประกอบว�ระก�รประชุมผู้ถือหุ้น

ให้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำไว้ใน Website ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสำร และก่อน 

กำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อย 30 วัน โดยเริ่มปฏิบัติในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 วันที่ 24 เมษำยน  

2551 เป็นต้นไป

ในเรื่องให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีโอก�สเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมก�รอิสระ

ในปี 2549 บริษัทได้เริ่มให้ผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรอิสระโดยส่งหนังสือถึงผู้จัดกำร 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แจ้งถึงผู้ถือหุ้นของบริษัท ใน Website ของตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกำส 

ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกำสเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เข้ำสมัครเพื่อพิจำรณำเป็นกรรมกำรอิสระ 

แทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระตำมกระบวนกำรสรรหำของบริษัท เพื่อให้ทันกำรคัดเลือกกรรมกำรแทนกรรมกำร 

อิสระท่ีออกตำมวำระ และตั้งแต่ปี 2551 เสนอผ่ำน Website ของบริษัทได้โดยตรง 

ในเรื่องควรมีม�ตรก�รให้ผู้มีส่วนได้เสียส�ม�รถติดต่อสื่อส�รกับคณะกรรมก�ร

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็นที่เป็นห่วงเกี่ยวข้องกับควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน 

ที่บกพร่องหรือกำรท�ำผิดกฎหมำยและผิดจรรยำบรรณ ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถติดต่อสื่อสำรกับคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบได้โดยตรงตำม ชื่อ ต�ำแหน่ง ท่ีอยู่ และที่อยู่ทำงอีเมล์ ของกรรมกำรตรวจสอบตำมรำยละเอียดใน  

Website ของบริษัท

ในเรื่องควรกำ�หนดนโยบ�ยในก�รดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่�งชัดเจน

ซึ่งได้ปฏิบัติแล้วใน ปี 2549

ในเรื่องให้จัดทำ�ร�ยง�นคว�มเห็นจ�กก�รทำ�หน้�ที่ของคณะกรรมก�รชุดย่อยให้ร�ยง�นประจำ�ปี

ซึ่งเริ่มตั้งแต่รำยงำนประจ�ำปี 2548

ในเรื่องประธ�นกรรมก�ร

ก�ำหนดให้ประธำนกรรมกำรไม่เป็นประธำนหรือสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อยต้ังแต่ปี 2546 และประธำน 

กรรมกำรไม่เป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำรเริ่มในปี 2550
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ในเรื่องจัดส่งร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นให้คณะกรรมก�ร

ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีกำรประชุมกรรมกำรบริษัททุกเดือน บริษัทจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนเสนอให ้

คณะกรรมกำรทรำบทุกเดือน โดยได้เริ่มจัดท�ำตั้งแต่ปี 2550 และปรับปรุงกำรรำยงำนใหม่ในปี 2552

ในเรื่องหลักก�รและนโยบ�ยค่�ตอบแทนของกรรมก�รผู้จัดก�รและผู้บริห�รระดับสูง

คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนได้ร่ำงหลักกำรและนโยบำยให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและ 

น�ำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้พิจำรณำ 

กำรปรับค่ำตอบแทนของพนักงำนทุกระดับเพื่อให้สอดคล้องกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและเป็นไปแนวทำงเดียวกัน 

กับกลุ่มธุรกิจท่ีมีขนำดใกล้เคียงกัน

ในเรื่องแผนสืบทอดตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�ร

ให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนเป็นประจ�ำถึงแผนสืบทอดต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูง จัดท�ำ 

และรำยงำนโครงกำรส�ำหรับพัฒนำผู้บริหำรเป็นประจ�ำทุกปีโดยได้เริ่มท�ำตั้งแต่ปี 2548

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในปี 2558 มีกำรประเมินตนเองเรื่องกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

ที่ดีตำมหัวข้อจ�ำนวน 99 ข้อย่อย ในแบบฟอร์มของฝ่ำยพัฒนำธรรมภิบำลเพื่อตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย พฤษภำคม 2556 โดยคณะกรรมกำรมีกำรประเมินล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม และมติจำกที่ประชุม 

ได้พิจำรณำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติโดยข้อที่กรรมกำรเห็นว่ำยังไม่ได้ปฏิบัติหรือไม่แน่ใจ 

ในควำมสมบูรณ์ของกำรปฏิบัติดังต่อไปนี้

ในเรื่องประธ�นกรรมก�รเป็นกรรมก�รอิสระ

ยังไม่ได้ปฏิบัติด้วยควำมไม่พร้อมของผู้ถือหุ้นใหญ่ที่จะปรับปรุงและกรรมกำรอิสระไม่ประสงค์ที่จะรับต�ำแหน่ง

ในเรื่องคณะกรรมก�รกำ�หนดว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รชัดเจน

ยังไม่ได้ก�ำหนดวำระที่กรรมกำรจะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้นำนที่สุด เนื่องจำกเกรงว่ำจะหำผู้ที่เหมำะสมมำ 

เป็นกรรมกำรไม่ได้ ถึงแม้ขณะนี้ IOD ได้จัดท�ำท�ำเนียบของ Chartered director ขึ้น แต่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์น้อยมำก 

ในเรื่องคณะกรรมก�รกำ�หนดว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รชุดย่อยชัดเจน

ยังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผลเดียวกันกับก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

ในเรื่องคณะกรรมก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รที่บริษัทอื่นของกรรมก�รให้เหม�ะสมกับ 
ลักษณะหรือสภ�พธุรกิจ

มีนโยบำยก�ำหนดให้กรรมกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท แต่ไม่ได้ก�ำหนด 

กำรเป็นกรรมกำรในบริษัทที่มิได้จดทะเบียน
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ก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รบริษัทในคณะกรรมชุดย่อย

ร�ยชื่อกรรมก�ร
(จำ�นวนครั้งที่เข้�ร่วมประชุม/
จำ�นวนครั้งที่ประชุม)

คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ

คณะกรรมก�ร
สรรห�และกำ�หนด

ค่�ตอบแทน

คณะกรรมก�ร
บริษัท

ก�รเข้�ร่วม
ก�รประชุมผู้ถือหุ้น

น.ส.ลักษณำ ทรัพย์สำคร 6/6 1/1

นำงอนุรัตน์ เทียมทัน 6/6 1/1

นำยวิรัช ไพรัชพิบูลย์ 4/4 6/6 1/1

นำยสุรเชษฐ์ ทรัพย์สำคร 1/1 6/6 1/1

นำยสมจิตต์ เศรษฐิน 6/6 1/1

นำยชลิต ลิมปนะเวช 6/6  0/1

น.ส.รวมสิน ทรัพย์สำคร 5/6 0/1

นำยสิทธิลำภ ทรัพย์สำคร 5/6 1/1

นำยไพศำล พงษ์ประยูร 4/4 1/1 6/6 1/1

นำงลออ เชำวนเมธำ 1/1 1/1 1/1

นำงอัจฉรำ ปรีชำ 3/3 1/1 6/6  1/1

นำยเอกพล พงศ์สถำพร 6/6 1/1

นำงลออ เชำวนเมธำ ครบวำระเป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ เดือนเมษำยน 2558 และนำงอัจฉรำ  

ปรีชำ เป็นกรรมกำรตรวจสอบ ตั้งแต่พฤษภำคม 2558

ก�รประเมินคณะกรรมก�ร

คณะกรรมกำรบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) ได้จัดให้มีกำรประเมินคณะกรรมกำร ดังต่อไปนี้

กรรมกำรแต่ละท่ำนประเมินตนเองและประเมินคณะกรรมกำร ตำมแบบฟอร์มของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เพ่ือตรวจสอบควำมครบถ้วนในกำรท�ำหน้ำที่ในคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

คณะกรรมกำรประเมินบทบำทและประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนเอง โดยกำรอภิปรำยทบทวนหัวข้อ 

วำระกำรประชุมที่ผ่ำนมำ และผลงำนที่ส�ำคัญ เช่น ผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปีเทียบกับแผนธุรกิจ ประสิทธิภำพ 

ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรก�ำหนดยุทธศำสตร์ กำรอนุมัติแผนธุรกิจ กำรพิจำรณำกำรลงทุนที่ส�ำคัญ เป็นต้น  

ส่วนท่ีคณะกรรมกำรยังปฏิบัติไม่ได้คือ ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำร 

อิสระเกินกว่ำครึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำร 
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กรรมกำรประเมินประธำนกรรมกำร ด้วยกำรอภิปรำยกรรมกำรชื่นชมประธำนกรรมกำรว่ำปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำง 

เหมำะสมท�ำให้บรรยำกำศในกำรประชุมดมีำก ด�ำรงควำมเป็นกลำงและเปิดโอกำสให้กรรมกำรทกุท่ำนแสดงควำมเหน็ 

ได้อย่ำงอิสระโดยไม่จ�ำกัดเวลำในกำรประชุมแต่ละวำระ ท�ำให้กรรมกำรมีควำมรู้สึกว่ำมีคุณค่ำที่ท�ำหน้ำที่ได้อย่ำง 

เต็มที่

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมินตนเอง ท�ำหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ได้รับมอบหมำย ปฎิบัติตำมหลักเกณฑ์ของ 

ตลำดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงำนกลต. ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภำยนอกและผู้ตรวจสอบบัญชีภำยใน บำงครั้ง 

ได้แยกประชุมกับผู้ตรวจสอบท้ังสองฝ่ำยเป็นเอกเทศประชุมร่วมกับกรรมกำรโดยไม่มีผู้บริหำรพร้อมได้น�ำผล 

กำรประชุมแจ้งให้ผู้บริหำรปรับปรุงแก้ไขท�ำหน้ำที่สอบทำนงบกำรเงินและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนได้ประเมินตนเอง ผลกำรท�ำงำนเป็นไปตำมนโยบำยที่ก�ำหนดไว ้

เป็นอย่ำงดี 

กรรมกำรผู้จัดกำรประเมินตนเอง และถูกประเมินโดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน และประธำน 

กรรมกำร โดยพิจำรณำผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ อำทิเช่น ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท กำรวัดผลกำรด�ำเนินงำนระดับ 

องค์กร (Business Performance Scorecard) กำรตั้งเป้ำหมำยในกำรท�ำงำนรำยบุคคล (Smart Goal) กำรบรรลุ 

เป้ำหมำยธุรกิจ งบประมำณ แผนงำน เป็นต้น

คณะกรรมกำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำท�ำงำนครบถ้วนมีประสิทธิภำพมำก ท�ำให้บริษัททรำบ 

ถึงควำมเสี่ยงได้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนะน�ำให้ปฏิบัติตำมหลักกำรที่ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ

คณะกรรมกำรประเมินคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนว่ำสำมำรถแนะน�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท  

เช่น กำรบริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์ กำรให้ควำมเห็นเก่ียวกับโครงสร้ำงเงินเดือน เป็นต้น

ในกำรประเมินคณะกรรมกำรไม่พบสิ่งที่ต้องปรับปรุงที่มีนัยส�ำคัญ

คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ คณะกรรมกำรได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ เข้ำใจบทบำทและหน้ำที่ของ 

ตนเอง เข้ำใจธรุกจิและสถำนกำรณ์ของบรษิทัเป็นอย่ำงดี และกรรมกำรแต่ละท่ำนอทุศิเวลำท�ำหน้ำทีอ่ย่ำงมีส่วนร่วม 

ต่อผลงำนของคณะกรรมกำร

คว�มสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลทั้งรำยงำนทำงกำรเงินและข้อมูลทั่วไปให้มีควำมถูกต้อง  

ทันเวลำและโปร่งใส ในส่วนของงำนด้ำนผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงำนขึ้นเฉพำะมีผู้รับผิดชอบคือ  

Corporate Planning Manager นำยอดิศักดิ์ บัวประเสริฐ ท�ำหน้ำที่ติดต่อสื่อสำรกับผู้ลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนสำมำรถ 

ติดต่อขอทรำบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 02-273-6807 หรือที่ Website : www.tipco.netหรือที่ e-mail address :  

Ardisak@tipco.net ผู้ลงทุนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของบริษัทได้ทำง Website ซึ่งได้แยกหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์  

(Investor) ไว้โดยเฉพำะ
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

โครงสร้�งก�รถือหุ้น (30/12/2558)

ลำ�ดับที่ ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น จำ�นวนหุ้น %

1. นำยสิทธิลำภ ทรัพย์สำคร 58,500,000 12.122

2. น.ส.รวมสิน ทรัพย์สำคร 48,437,398 10.037

3. น.ส.ลักษณำ ทรัพย์สำคร 37,861,267 7.845

4. นำงอนุรัตน์ เทียมทัน 30,966,765 6.417

5. น.ส.ปิยะรัตน์ ทรัพย์สำคร 30,379,328 6.295

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 20,834,706 4.317

7. นำยวิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ 19,746,900 4.092

8. นำงเรียม ทรัพย์สำคร 18,039,299 3.738

9. น.ส.นำตำลี ทรัพย์สำคร 11,832,520 2.452

10. นำยสมจิตต์ เศรษฐิน 11,599,846 2.404

คว�มสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ส่วนได้เสียของผู้บริหำรในบริษัทรำยละเอียดกำรประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัท 

ท่ีมีควำมเกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องบำงบริษัทเป็นลูกค้ำของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ 

จ�ำกัด (มหำชน) บำงบริษัทเป็น Supplier ให้บริกำรขนส่งสินค้ำหรือวัตถุดิบโดยที่รำคำของสินค้ำที่ขำยให้หรืออัตรำ 

ค่ำบริกำรที่บริษัทดังกล่ำวคิดกับบริษัทจะเป็นรำคำตลำดมีนโยบำยรำคำระหว่ำงกัน เป็นไปตำมหมำยเหตุประกอบ 

งบกำรเงินข้อ 4 และไม่มีสัญญำผูกพันระหว่ำงกันโดยคณะกรรมกำรของบริษัทมีส่วนได้เสียในฐำนะกรรมกำรหรือ

เป็นผู้ถือหุ้น ดังรำยระเอียดต่อไปนี้

1. นำงสำวลักษณำ ทรัพย์สำคร

2. นำงอนุรัตน์ เทียมทัน

3. นำยสุรเชษฐ์ ทรัพย์สำคร

4. นำยสมจิตต์  เศรษฐิน 

5. นำงสำวรวมสิน  ทรัพย์สำคร 

6. นำยสิทธิลำภ  ทรัพย์สำคร 

โครงสร้างการถือหุ้น
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ต�ร�งแสดงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งคณะกรรมก�รของบริษัทฯกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำ�คัญ มีดังนี้

บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท
และลักษณะธุรกิจ

คว�มสัมพันธ์
กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

คว�มสัมพันธ์กับบริษัท/
ชื่อผู้ถือหุ้นและร้อยละของหุ้น
ที่ถือต่อหุ้นทั้งหมดในบริษัท

ที่เกี่ยวข้อง (%)

บจ.ถนอมวงศ์

บริกำร 

จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

ถนน และซ่อมบ�ำรุงผิว

นำงสำวลักษณำ ทรัพย์สำคร 

กรรมกำร

นำงอนุรัตน์ เทียมทัน 

กรรมกำร

นำงสำวรวมสิน ทรัพย์สำคร

กรรมกำร

นำยสิทธิลำภ ทรัพย์สำคร

กรรมกำร 

นำยสุรเชษฐ์ ทรัพย์สำคร

กรรมกำร

นำงสำวลักษณำ ทรัพย์สำคร 

15.23%

นำงอนุรัตน์ เทียมทัน

15.23%

นำงสำวรวมสิน ทรัพย์สำคร 

15.23%

นำยสิทธิลำภ ทรัพย์สำคร

15.23% 

นำยสุรเชษฐ์ ทรัพย์สำคร

ถือ 1 หุ้น 

บมจ.ทิปโก้

แอสฟัลท์

ผลิตและจ�ำหน่ำยยำงแอสฟัลต์

อิมัลชันและจ�ำหน่ำยน�้ำมัน

เชื้อเพลิง 

นำงสำวลักษณำ ทรัพย์สำคร 

กรรมกำร

นำยสมจิตต์ เศรษฐิน

กรรมกำร

นำยสิทธิลำภ ทรัพย์สำคร

กรรมกำร

บมจ.ทิปโก้ฟูดส์

23.96% 

บจ.สยำม

คอนเทนเนอร์

เทอร์มินอล

ท�ำกำรจัดตั้งสถำนีบรรจุและ

รับจ้ำงบรรจุสินค้ำเข้ำตู้

คอนเทนเนอร์และท�ำธุรกรรม

ด้ำนขนส่งและบริกำรด้ำน

Shipping

นำงสำวลักษณำ ทรัพย์สำคร 

กรรมกำร

นำงอนุรัตน์ เทียมทัน

กรรมกำร

นำงสำวรวมสิน ทรัพย์สำคร

กรรมกำร

นำยสิทธิลำภ ทรัพย์สำคร

กรรมกำร

นำงสำวลักษณำ ทรัพย์สำคร 

16.67%

นำงอนุรัตน์ เทียมทัน

16.67%

นำงสำวรวมสิน ทรัพย์สำคร 

16.67%

นำยสิทธิลำภ ทรัพย์สำคร

16.67%
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท
และลักษณะธุรกิจ

คว�มสัมพันธ์
กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

คว�มสัมพันธ์กับบริษัท/
ชื่อผู้ถือหุ้นและร้อยละของหุ้น
ที่ถือต่อหุ้นทั้งหมดในบริษัท

ที่เกี่ยวข้อง (%)

บจ.รวม

ทรัพย์สิน

ท�ำกำรจัดซื้อ จัดหำ รับ เช่ำ 

เช่ำซื้อถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง 

ปรับปรุง ใช้ และจัดกำรโดย

ประกำรอื่นๆ ซึ่งทรัพย์สินใดๆ 

ตลอดจนดอกผลของ

ทรัพย์สินนั้น

นำงสำวลักษณำ ทรัพย์สำคร 

กรรมกำร

นำงอนุรัตน์ เทียมทัน

กรรมกำร

นำงสำวรวมสิน ทรัพย์สำคร

กรรมกำร

นำยสิทธิลำภ ทรัพย์สำคร

กรรมกำร

นำงสำวลักษณำ ทรัพย์สำคร 

20.00%

นำงอนุรัตน์ เทียมทัน

20.00%

นำงสำวรวมสิน ทรัพย์สำคร 

20.00%

นำยสิทธิลำภ ทรัพย์สำคร

20.00% 

บจ. ทิปโก้ 

ทำวเวอร์

ค่ำเช่ำ,บริกำรส�ำนักงำน

รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

ถนนและรับท�ำงำนโยธำ

ทุกประเภท

นำงสำวลักษณำ ทรัพย์สำคร 

กรรมกำร 

นำงอนุรัตน์ เทียมทัน

กรรมกำร

นำงสำวรวมสิน ทรัพย์สำคร

กรรมกำร

นำยสิทธิลำภ ทรัพย์สำคร

กรรมกำร 

นำงสำวลักษณำ ทรัพย์สำคร 

20.00%

นำงอนุรัตน์ เทียมทัน

20.00%

นำงสำวรวมสิน ทรัพย์สำคร 

20.00%

นำยสิทธิลำภ ทรัพย์สำคร

20.00% 
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คณะกรรมก�รบริษัท

 1. นำงสำวลักษณำ ทรัพย์สำคร ประธำนกรรมกำร
 2. นำงอนุรัตน์ เทียมทัน  กรรมกำร 
 3. นำยสมจิตต์ เศรษฐิน  กรรมกำร
 4. นำงสำวรวมสิน ทรัพย์สำคร  กรรมกำร
 5. นำยสิทธิลำภ ทรัพย์สำคร กรรมกำร
 6. นำยสุรเชษฐ์ ทรัพย์สำคร กรรมกำร
 7. นำยวิรัช ไพรัชพิบูลย์ กรรมกำรอิสระ
 8. นำยชลิต ลิมปนะเวช กรรมกำรอิสระ
 9. นำงอัจฉรำ ปรีชำ กรรมกำรอิสระ
10. นำยไพศำล พงษ์ประยูร กรรมกำรอิสระ
11. นำยเอกพล พงศ์สถำพร กรรมกำรผู้จัดกำร
12. นำยพิจำรณ์ สลักเพชร เลขำนุกำร

คณะกรรมก�รตรวจสอบ

 1. นำยวิรัช ไพรัชพิบูลย์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 2. นำยไพศำล พงษ์ประยูร กรรมกำร
 3. นำงอัจฉรำ ปรีชำ  กรรมกำร
 4. นำงสำวกุลกำน จีนปั่น เลขำนุกำร

คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

1. นำยไพศำล พงษ์ประยูร ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
2. นำยสุรเชษฐ์ ทรัพย์สำคร กรรมกำร
3. นำงอัจฉรำ ปรีชำ กรรมกำร

คณะอนุกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล

คณะกรรมกำรบริษัททั้งคณะท�ำหน้ำที่เป็นคณะอนุกรรมกำรบรรษัทภิบำล

โครงสร้างการจัดการ
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คณะคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

1. นำยเอกพล พงศ์สถำพร ประธำนกรรมกำร
2. นำยประสงค์ เอมมำโนชญ์ รองประธำนกรรมกำร
3. นำยพิจำรณ์ สลักเพชร กรรมกำร
4. นำยภำณุ เสถียรพจน์ กรรมกำร
5. นำยโชคชัย โตเจริญธนำผล กรรมกำร
6. นำงภรอนงค์ อยู่ชำ เลขำนุกำร
7. น.ส.กนิษฐำ สืบจำกดี ผู้ช่วยเลขำนุกำร

ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง ก�รประชุมคณะกรรมก�ร
จำ�นวนครั้งก�รประชุม

จำ�นวนเครั้งเข้�
ร่วมก�รประชุม

น.ส.ลักษณำ ทรัพย์สำคร ประธำนกรรมกำร 6 6

นำงอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมกำร 6 6

นำยสุรเชษฐ์ ทรัพย์สำคร กรรมกำร 6 6

กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 1 1

นำยสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมกำร 6 6

น.ส.รวมสิน ทรัพย์สำคร กรรมกำร 6 5

นำยสิทธิลำภ ทรัพย์สำคร กรรมกำร 6 5

นำยวิรัช ไพรัชพิบูลย์ กรรมกำรอิสระ 6 6

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 4

นำยไพศำล พงษ์ประยูร กรรมกำรอิสระ 6 6

กรรมกำรตรวจสอบ 4 4

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด
ค่ำตอบแทน

1 1

นำงลออ เชำวนเมธำ กรรมกำรอิสระ 1 1

กรรมกำรตรวจสอบ 1 1

นำงอัจฉรำ ปรีชำ กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ

6
3

6
3

กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 1 1

นำยชลิต ลิมปนะเวช กรรมกำรอิสระ 6 6

นำยเอกพล พงศ์สถำพร กรรมกำรผู้จัดกำร 6 6

หมายเหตุ :

- นางลออ เชาวนเมธา ครบวาระเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ในเดือนเมษายน 2558 

- แต่งตั้ง นางอัจฉรา ปรีชา ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2258 ปฏิบัติงานกรรมการ 

 ตรวจสอบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
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ผู้บริหาร-กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้

1. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ

2. นายเซอิชิ อูเอโนะ ผู้อำานวยการสายปฏิบัติการ - ธุรกิจคอนซูมเมอร์

3. นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ ผู้อำานวยการสายงานบริหารการเงิน - ธุรกิจผลไม้แปรรูป, 

   ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ

   บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำากัด

4. นางสาวนิธิมา อังอติชาติ ผู้อำานวยการสายงานบริหารการเงิน - ธุรกิจคอนซูมเมอร์

   และธุรกิจค้าปลีก

5. นายพีรพงษ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์ กรรมการการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำากัด

6. นายภานุ เสถียรพจน์ ผู้อำานวยการ สายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

   และเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. นายโชคชัย โตเจริญธนาผล ผู้อำานวยการสายปฏิบัติการ - ธุรกิจผลไม้แปรรูป

8. นายฉัตรชัย สงวนวงศ์ ผู้อำานวยการ สายงานนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายพิจารณ์ สลักเพชร ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ต้ังแต่วันที่  

25 มีนาคม 2547 โดยบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม ทำาหน้าที่เลขานุการบริษัท  

โดยกำาหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

คุณวุฒิ และคุณสมบัติ

• ปริญญาตรี (ด้านบัญชีหรือกฎหมาย)

• มีความรู้เรื่องหลักกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับบริษัท และกลต.

• มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสื่อสารดี

• มีประสบการณ์ทำางานตำาแหน่งนี้มาก่อน

• มีความรู้เรื่องบรรษัทภิบาล
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

หน้�ที่คว�มรับผิดชอบ

• ด�ำเนินกำรเก่ียวกับกำรประชุมคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด 

 ค่ำตอบแทน และกำรประชุมผู้ถือหุ้น

• จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและเก็บรักษำ

• ดแูลเปิดเผยข้อมลูและกำรรำยงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบทีเ่กีย่วข้องและกำรก�ำกับดูแลกจิกำรทีด่ี

• ให้ค�ำปรึกษำและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมกำรในประเด็นด้ำนกฎหมำย ระเบียบปฏิบัติและ 

 ข้อพึงปฏิบัติด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

• ถ่ำยทอดมตินโยบำยของคณะกรรมกำรไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตำมผล และรำยงำนคณะกรรมกำร

• ติดต่อและให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกำรของบริษัทแก่กรรมกำร

• จัดปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่และสนับสนุนกำรพัฒนำกรรมกำรอย่ำงต่อเนื่อง

• ประสำนกับที่ปรึกษำภำยนอก เช่น ที่ปรึกษำกฎหมำย

ค่�ตอบแทนกรรมก�รละผู้บริห�ร

บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส โดยค่ำตอบแทนอยู่ในระดับเหมำะสม

ตำมอุตสำหกรรม ผลตอบแทนอยู่ในระดับค่ำเฉลี่ยกลำงของตลำด และได้ขออนุมัติจำกผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมกำรที่

ได้รับมอบหมำยให้เป็นกรรมกำรตรวจสอบได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มที่เหมำะสมตำมปริมำณงำนที่เพิ่มขึ้น กรรมกำร

ผู้จัดกำรและพนักงำนได้รับค่ำตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละคน ค่ำตอบแทนที่ได้รับได้ผ่ำน

กำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนและเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและควำมชัดเจนในกำร

ก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูง ผู้ถือหุ้นได้พิจำรณำนโยบำยและหลักกำรค่ำตอบแทน

กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูงแล้วในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 28 เมษำยน 2549 

ในปี 2558 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรดังต่อไปนี้อนึ่งกรรมกำรแต่ละท่ำนไม่ได้รับ

ค่ำตอบแทนจำกบริษัทย่อย
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1. ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ต่อปี)

ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ำยตำมจ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม ดังนี้

ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง ค่�ตอบแทนกรรมก�ร (บ�ท)

คณะกรรมก�ร
บริษัท

คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ

คณะกรรมก�ร
สรรห�และ
กำ�หนดค่�
ตอบแทน

รวม

นำงสำวลักษณำ ทรัพย์สำคร ประธำนกรรมกำร 480,000 480,000

นำงอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมกำร 360,000 360,000

นำงสำวรวมสิน ทรัพย์สำคร กรรมกำร 360,000 360,000

นำยสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมกำร 360,000 360,000

นำยสิทธิลำภ ทรัพย์สำคร กรรมกำร 360,000 360,000

นำยสุรเชษฐ์ ทรัพย์สำคร กรรมกำร

กรรมกำรสรรหำ

และก�ำหนด

ค่ำตอบแทน

360,000

30,000 390,000

นำยวิรัช ไพรัชพิบูลย์ กรรมกำรอิสระ

ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ

360,000

240,000 600,000

นำงลออ เชำวนเมธำ กรรมกำรอิสระ

กรรมกำรตรวจสอบ

120,000

40,000 160,000

นำยชลิต ลิมปนะเวช กรรมกำรอิสระ 360,000 360,000

นำยไพศำล พงษ์ประยูร กรรมกำรอิสระ

ประธำนกรรมกำร

สรรหำและก�ำหนดค่ำ

ตอบแทน

กรรมกำรตรวจสอบ

360,000

120,000

50,000

530,000

นำงอัจฉรำ ปรีชำ กรรมกำรอิสระ

กรรมกำรสรรหำ

และก�ำหนดค่ำ

ตอบแทน

กรรมกำรตรวจสอบ

360,000

120,000

30,000

510,000

นำยเอกพล พงศ์สถำพร กรรมกำรผู้จัดกำร 360,000 360,000
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ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหำรจ�ำนวน 12 รำย รวมทั้งสิ้น 
29,421,059.64 บำท 

2. ค่�ตอบแทนอื่น

ค่�ตอบแทนอื่นของกรรมก�ร 

- ไม่มี -

ค่�ตอบแทนอื่นของผู้บริห�ร

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหำร โดยบริษัทได้สมทบในอัตรำส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน  
โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ำยเงินสบทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหำร 12 รำย รวมทั้งสิ้น 1,368,097.15  
บำท กรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรรวม 3 รำย มีรถยนต์ประจ�ำต�ำแหน่ง และผู้บริหำร 9 รำยได้รับเงินช่วยเหลือ 
ค่ำรถยนต์และค่ำพำหนะเดินทำงรวมกันเท่ำกับ 2,031,400บำท

บุคล�กร

บริษัทมีพนักงำนทั้งหมด 1,414 คน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ�ำนวนทั้งสิ้น  
322 ล้ำนบำท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพ เงินช่วยเหลือพิเศษ  
เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจำกนี้บริษัทย่อยได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ 
พนักงำนในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 293 ล้ำนบำท

บริษัทยังให้ควำมส�ำคัญเรื่องสุขภำพของพนักงำน โดยจัดให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี ซึ่งใช้งบประมำณ  
748,662 บำท โดยในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้จ่ำยค่ำรักษำพยำบำล (ประกันสุขภำพ) รวมถึงให้พนักงำนฉีดวัคซีน
ป้องกันเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ เป็นจ�ำนวน เงิน 1,096,659 บำท 

ปี 2558 บมจ.ทิปโก้
ฟูดส์

บจ.ทิปโก้ 
เอฟแอนด์ บี

บจ.ทิปโก้ 
รีเทล

บจ.ทิปโก้ 
ไบโอเท็ค

พนักงำนปฏิบัติกำร 1,369 597 242 135

พนักงำนบริหำร 45 37 2 2

รวม (คน) 1,414 634 244 137

พนักงำนในส�ำนักงำนใหญ่ 98 131 115 2

พนักงำนนอกส�ำนักงำนใหญ่ 1,316 503 129 135

รวม (คน) 1,414 634 244 137

ค่ำตอบแทนพนักงำน (ล้ำนบำท) 322 234 43 16
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ก�รเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักง�นในช่วง 3 ปีที่ผ่�นม�

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) มีจ�ำนวนพนักงำนรวมทั้งสิ้น ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 มีจ�ำนวนพนักงำนทั้งสิ้น จ�ำนวน 1,906 คน

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 มีจ�ำนวนพนักงำนทั้งสิ้น จ�ำนวน 2,155 คน

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 มีจ�ำนวนพนักงำนทั้งสิ้น จ�ำนวน 1,470 คน

ข้อพิพ�ทแรงง�นท่ีสำ�คัญในช่วง 3 ปีท่ีผ่�นม�

บริษัทไม่มีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่ส�ำคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ ไม่มีกำรประท้วงหรือนัดหยุดงำนแต่ประกำรใด 

สถิติก�รเกิดอุบัติเหตุ ในปี 2558

• เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงำน 2 รำย (LTA./อัตรำควำมถี่=0.13)

• จ�ำนวนวันที่หยุดงำน 15 วัน (DLT./หรืออัตรำควำมรุนแรง=0.97)

ก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล

บริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพ สอดคล้องกับกลยุทธ์และ 
เป้ำหมำยทำงธุรกิจท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว รวมถึงกำรเตรียมพร้อมส�ำหรับกำรเข้ำสู่ธุรกิจใหม่ๆ  
ในอนำคตอีกด้วย 

ในปีที่ผ่ำนมำบริษัทจึงได้จัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ในทุกระดับเพื่อสนับสนุนให้พนักงำนมีควำมพร้อมในกำร 
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

ส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูงและระดับกลำง ได้จัดกำรอบรมเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรเป็นผู้น�ำที่มีประสิทธิภำพผ่ำน 
หลักสูตร Manager as Coach และหลักสูตร Leader as Coach และเพิ่มศักยภำพและมุมมองทำงธุรกิจ  
ผ่ำนหลักสูตร Business Strategic Management 

ส่วนระดับหัวหน้ำงำนและพนักงำน เรำได้เน้นพัฒนำให้พนักงำนส่วนนี้มีทักษะในกำรคิด วิเครำะห์ปัญหำ และกำร 
ตัดสินใจมำกขึ้น ผ่ำนกำรเรียนรู้ในหลักสูตร Mind Map, Systematic Thinking, Problem Solving & Decision  
Making, High Performance Employee etc. เพื่อให้น�ำควำมรู้เหล่ำนั้นไปใช้ในกำรท�ำงำนจริงต่อไป

นอกจำกหลักสูตรต่ำงๆ ท่ีจะสนับสนุนพนักงำนให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนธุรกิจของบริษัทแล้ว  
บริษัทยังได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมพนักงำนในหลักสูตรต่ำงๆ เช่น กำรตลำด กำรขำย กำรให้บริกำร กำรบัญชี  
กำรเงิน กำรบริหำรงำนบุคคล และภำษำอังกฤษส�ำหรับธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรปฏิบัติงำนแก่ตัว 
บุคลำกรและบริษัทเป็นจ�ำนวนเงินท้ังสิ้นประมำณ 5 ล้ำนบำท และในปี 2558 ทำงบริษัทก�ำหนดให้เป็นปีแห่ง 
กำรพัฒนำบุคคลำกรโดยให้ควำมส�ำคัญเรื่องแผนพัฒนำรำยบุคคล กำรหมุนเวียนเปลี่ยนงำน กำรบริหำรควำม 
ก้ำวหน้ำในอำชีพ และกำรพัฒนำคนเก่ง
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

1.1 ระบบก�รควบคุมและก�รตรวจสอบภ�ยใน

คณะกรรมกำรได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทุกด้ำนทั้งด้ำนกำรเงิน กำรปฏิบัติงำนกำรด�ำเนินกำร 

ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและกำรบริหำรควำมเสี่ยงและจัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบ 

และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรบริหำรงำน กำรดูแลทรัพย์สิน รวมถึงผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่ำน บริษัทมีกำรก�ำหนดอ�ำนำจด�ำเนินกำรในกำรอนุมัติและก�ำหนดควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร 

และพนักงำนเป็นล�ำดับขั้น มีกำรก�ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร มีกำรพัฒนำพนักงำนระดับ 

ผู้จัดกำรและผู้มีศักยภำพให้ผ่ำนหลักสูตร Internal Quality Audit ISO 9001 : 2000 ท�ำให้สำมำรถตรวจสอบ 

กำรปฏิบัติงำนข้ำมสำยงำน มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในแยกเป็นอิสระ ต้ังแต่ปี 2547 ได้จ้ำงบริษัทภำยนอก 

ท�ำกำรตรวจสอบภำยในให้ซึ่งจะร่วมกันพิจำรณำแผนงำนตรวจสอบภำยในและรำยงำนตรงกับคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบ 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัท มอบอ�ำนำจหน้ำที่และควำมเป็นอิสระแก่คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำ 

ตอบแทน เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมในกำรคัดเลือกบุคคลที่มีควำมสำมำรถเข้ำมำบริหำรงำนในฐำนะกรรมกำร  

และกรรมกำรผู้จัดกำร รวมถึงพิจำรณำผลตอบแทนที่ให้แก่กรรมกำร และพนักงำนเพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรม 

ตำมผลงำน และยังได้จัดตั้งคณะอนุกรรมกำรบรรษัทภิบำล เพื่อก�ำหนดนโยบำยบรรษัทภิบำล จรรยำบรรณ 

ในกำรประกอบธุรกิจและมีกำรทบทวนนโยบำยและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยเป็นระยะๆ มีกำรสร้ำง 

วัฒนธรรมกำรก�ำกับดูแล เนื่องจำกบริษัทมีควำมเชื่อเรื่องกำรบริหำรงำนด้วยคุณภำพและคุณธรรม ด้วยควำม 

โปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำยซึ่งจะเป็นส่วนช่วยผลักดันให้บริษัทมีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนได้ 

1.2 ระบบก�รควบคุมภ�ยใน

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 โดยมีกรรมกำรอิสระ  

3 ท่ำน เข้ำร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท โดยกำรอนุมัติ 

แบบประเมินท่ีฝ่ำยบริหำรจัดท�ำและรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถสรุปได้ดังนี้

ในด้�นก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�น 

บริษัทมีกำรก�ำหนดอ�ำนำจด�ำเนินกำร ข้ันตอนกำรปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงำนและผู้บริหำรไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำง 

ชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ มีระบบงบประมำณ 

และกำรพจิำรณำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรลงทนุก่อนลงทนุในทรัพย์สิน มีระบบกำรติดตำมหำกผลกำรด�ำเนนิงำน 

แตกต่ำงจำกงบประมำณและยังมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ผู้ติดตำมควบคุม และประเมินผลออกจำกกัน 

เพ่ือให้เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ ยังมีกำรควบคุมภำยในที่เก่ียวกับระบบ 

กำรเงิน โดยมีระบบรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผู้บริหำรสำยงำนที่รับผิดชอบ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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ในด้�นก�รตรวจสอบภ�ยใน

บริษัทจ้ำงบริษัทภำยนอกปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเพื่อให้ม่ันใจว่ำกำรปฏิบัติงำนหลักและกิจกรรมทำงกำรเงิน 

ส�ำคัญของบริษัทได้ด�ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก�ำหนด รวมถึงตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนด 

ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และเพื่อให้บริษัทภำยนอกดังกล่ำวมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถท�ำหน้ำที่ตรวจสอบและ 

ถ่วงดลุได้อย่ำงเตม็ท่ี คณะกรรมกำรจงึก�ำหนดให้บรษิทัทีร่บัหน้ำทีต่รวจสอบภำยในดงักล่ำวรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

โดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำหนดขอบเขตในกำรตรวจสอบร่วมกันกับคณะกรรมกำรตรวจสอบอีกด้วย

ในด้�นก�รบริห�รคว�มเส่ียง

คณะกรรมกำรได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อท�ำหน้ำที่ก�ำหนดขอบเขตและนโยบำยในกำรบริหำร 

ควำมเสี่ยง รวมท้ังมีกำรจัดประชุมร่วมกับผู้จัดกำรฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเพื่อก�ำหนดและประเมินควำมเสี่ยงของกิจกำร 

ทุก 3 เดือน และก�ำหนดให้มีกำรประชุมย่อยทุกวันในระดับหน่วยงำน และประชุมทุกเดือนในระดับฝ่ำยจัดกำร 

และคณะกรรมกำรบริหำร พร้อมท้ังก�ำหนดมำตรกำรป้องกันและจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีผลต่อกำรด�ำเนินงำนของ 

บริษัท มีกำรก�ำหนดสัญญำณเตือนภัย มีกำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง และ 

มีกำรจัดท�ำรำยงำนบริหำรควำมเสี่ยงซึ่งสำมำรถตรวจสอบได้ ตั้งแต่ปี 2547 คณะกรรมกำรตรวจสอบก�ำหนดให้ 

ผู้ตรวจสอบภำยในติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงว่ำผู้บริหำรได้ท�ำตำมที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ หรือถ้ำได้ท�ำแล้วจะลด 

ควำมเสี่ยงได้จริงหรือไม่ และให้น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกไตรมำส

คว�มเห็นของคณะกรรมก�รบริษัทเก่ียวกับคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยใน 

คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำระบบควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียงทำงธุรกิจของบริษัทและกำรก�ำกับดูแล 

กิจกำรโดยรวมอยู่ในระดับที่น่ำพอใจและสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลต่อควำมโปร่งใสและงบกำรเงิน 

ของบริษัทและบริษัทย่อยประจ�ำปี 2558 ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนร่วมกับฝ่ำยบริหำรและผู้สอบบัญชี 

ของบริษัทได้แสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตำม 

มำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป มีกำรใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูล 

อย่ำงเพียงพอ ดังที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทไว้แล้วในรำยงำนของผู้สอบบัญชี

1.3 ก�รตรวจสอบภ�ยใน

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2547 ได้แต่งตั้ง บริษัท ออดิต แอนด์  

แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด (AMC)ให้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทต้ังแต่วันที่ 9 สิงหำคม 2547  

ซึ่งบริษัทออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด ได้มอบหมำยให้นำงพิไล เปี่ยมพงศ์สำนต์ต�ำแหน่ง 

ผู้ตรวจสอบภำยใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ได้พิจำรณำคุณสมบัติของบริษัทออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด และนำงพิไล เปี่ยมพงศ์สำนต์

แล้วเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวเนื่องจำกมีควำมเป็น อิสระและมีประสบกำรณ์ 

ในปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน เคยเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนตรวจสอบ 
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ภำยในได้แก่ Certified Public Account an (Thailand) – (CPA No.2336 )และ Honorary Certified Internal  

Auditor, Institute of Internal Auditors – (CIA No.30861) โดยบริษัทยังได้ให้ฝ่ำยจัดกำรเพื่อท�ำหน้ำที่ประสำนงำน 

กับผู้ตรวจสอบที่ว่ำจ้ำงจำกภำยนอกด้วย

ทั้งนี้ กำรพิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งถอดถอนโยกย้ำยผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท 

จะต้องผ่ำนกำรอนุมัติหรือได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ร�ยละเอียดเก่ียวกับหัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยในและหัวหน้�ง�นกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�น

1. ร�ยละเอียดหัวหน้�ง�นกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�น

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้ง นำยพิจำรณ์ สลักเพชร ให้ปฎิบัติหน้ำที่เป็นหัวหน้ำงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน 

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเป็นศูนย์กลำงกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยกฎ 

ระเบียบข้อบังคับนโยบำยและข้อก�ำหนดของหน่วยงำนทำงกำรที่เกี่ยวข้องเช่นธนำคำรแห่งประเทศไทย ส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรก.ล.ต. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรคปภ. ส�ำนักงำนกกพ.หรือหน่วยงำนทำงกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำร 

ด�ำเนินธุรกิจของบริษัททั้งนี้คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัตินโยบำยด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (Compliance  

Policy) โดยก�ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทคณะกรรมกำรตรวจสอบผู้บริหำรระดับสูงฝ่ำยงำนหรือหน่วยงำนและ 

พนักงำนต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตำมกฎหมำยรวมถึงมีกำรสื่อสำรกับพนักงำนได้ตระหนักว่ำพนักงำนทุกคนมีหน้ำที่ 

และควำมรับผิดชอบในกำรศึกษำและท�ำควำมเข้ำใจในกฎหมำยรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงำนที่รับผิดชอบ 

และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตำมกฎเกณฑ์อย่ำงเคร่งครัด (ประวัติหน้ำ 29 )

2. ร�ยละเอียดหัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยใน

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัดให้ปฏิบัติหน้ำที ่

ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท ซึ่งบริษัทออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด ได้มอบหมำยให้ 

นำงพิไล เปี่ยมพงศ์สำนต์ ต�ำแหน่งผู้ตรวจสอบภำยใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยใน 

ของบริษัท (ประวัติตำมเอกสำรแนบ 3 ในแบบ 56-1)
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รำยกำรบัญชีระหว่ำงบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยที่มี กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2558 

มีรำยละเอียดดังน้ี

ลักษณะร�ยก�ร บริษัท / คว�มสัมพันธ์ มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน
(ล้�นบ�ท)

นโยบ�ยก�รคิดร�ค�

1. รำยได้อื่นๆ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ 0.20 รำคำตลำดเทียบเท่ำกับ

รำคำที่ท�ำกับบุคคลภำยนอก

รวม 0.20

2. รับบริกำรและอื่นๆ บจ. ถนอมวงศ์บริกำร 6.30 รำคำตลำดเทียบเท่ำกับ

บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ 1.05 รำคำที่ท�ำกับบุคคลภำยนอก

บจ. สยำมคอนเทนเนอร์ฯ 0.56

บจ. รวมทรัพย์สิน 0.09

บจ. ทิปโก้ ทำวเวอร์ 8.99

รวม 16.99

รำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะร�ยก�ร บริษัท / คว�มสัมพันธ์ มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน
(ล้�นบ�ท)

นโยบ�ยก�รคิดร�ค�

1. ขำยสินค้ำ บจ.สยำมคอนเทนเนอร์ฯ  0.19 รำคำตลำดเทียบเท่ำกับ

บจ.เรย์โคลแอสฟัลท์  0.03 รำคำที่ท�ำกับบุคคลภำยนอก

บจ. ถนอมวงศ์บริกำร  1.61

บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์  1.76

บจ. รัตนะจิตต์  0.50

บจ. ไทยบิทูเมน  0.07

บจ. ไทยสเลอรี่ซีล  0.03

บจ. ทิปโก้ มำรีไทม์  0.02

บจ. ทิปโก้ ทำวเวอร์  0.03

รวม  4.24

รายการระหว่างกัน
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ลักษณะร�ยก�ร บริษัท / คว�มสัมพันธ์ มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน
(ล้�นบ�ท)

นโยบ�ยก�รคิดร�ค�

2. รับบริกำรและอื่นๆ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์  0.37 รำคำตลำดเทียบเท่ำกับ

บจ. ถนอมวงศ์บริกำร  3.81 รำคำที่ท�ำกับบุคคลภำยนอก

บจ. สยำมคอนเทนเนอร์ฯ  0.27

บจ. รวมทรัพย์สิน  7.53 

บจ. ทิปโก้ ทำวเวอร์  3.80 

รวม  15.78

รำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงบริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะร�ยก�ร บริษัท / คว�มสัมพันธ์ มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน
(ล้�นบ�ท)

นโยบ�ยก�รคิดร�ค�

1. รับบริกำรและอื่นๆ บจ. ถนอมวงศ์บริกำร  0.41 รำคำตลำดเทียบเท่ำกับ

บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์  0.10 รำคำที่ท�ำกับบุคคลภำยนอก

บจ. รวมทรัพย์สิน  6.53

บจ. ทิปโก้ ทำวเวอร์  0.96

รวม  8.00

รำยกำรค่ำบริกำรและอื่นๆ ซึ่งเป็นค่ำเช่ำอำคำรทิปโก้ กับบริษัท ถนอมวงศ์บริกำร จ�ำกัดและบริษัท ทิปโก้ ทำวเวอร์  

เป็นค่ำใช้จ่ำยของบรษิทัฯ บรษิทั ทปิโก้ เอฟแอนด์บ ีจ�ำกดั และบรษิทั ทปิโก้ รเีทล จ�ำกดั จ�ำนวนเงนิ 10.07 ล้ำนบำท  

4.45 ล้ำนบำท และ 1.00 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำอย่ำงละเอียด โดยได้เปรียบเทียบ 

ค่ำเช่ำและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก (Facility) กับตึกต่ำงๆ ระดับเดียวกันในกรุงเทพฯและมีควำมเห็นว่ำอัตรำค่ำเช่ำ 

มีควำมเหมำะสมแล้ว และได้เสนอคณะกรรมกำรบริษัทซึ่งพิจำรณำอนุมัติโดยกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ 

ออกเสียง
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คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผลของร�ยก�ร

รำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นระหว่ำงบริษัท บริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรำยกำรด�ำเนินกำรทำงธุรกิจ 

ตำมปกติ และได้ผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทหลังจำกได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะอนุกรรมกำร 

ตรวจสอบก่อนแล้ว ซ่ึงเป็นไปตำมขั้นตอนกำรอนุมัติที่เหมำะสมตำมระเบียบ ข้อบังคับของบริษัททุกประกำร 

รวมทั้งเป็นไปตำมกระบวนกำรจัดซื้อปกติซึ่งต้องมีกำรเปรียบเทียบรำคำกับผู้ขำยรำยอื่น และรำคำที่ซื้อขำยกัน 

เป็นรำคำตำมรำคำตลำด

ม�ตรก�รหรือขั้นตอนก�รอนุมัติก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน

รำยกำรระหว่ำงกันท่ีเกิดข้ึนและอำจเกิดขึ้นต่อไปในอนำคตจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

หลงัจำกผ่ำนกำรตรวจสอบจำกคณะอนกุรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตำมขัน้ตอนกำรอนมัุติทีเ่หมำะสมตำมระเบยีบ 

ข้อบังคับของบริษัทและตำมกระบวนกำรจัดซื้อซึ่งต้องมีกำรเปรียบเทียบรำคำและคัดเลือกผู้ขำยทุกคร้ัง รวมท้ัง 

มีกำรประเมินผลผู้ขำยเพื่อจัดอันดับอีกด้วย โดยกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงในกำรอนุมัติกำรเขำ้ท�ำรำยกำร 

ดังกล่ำว 

นโยบ�ยและแนวโน้มก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันในอน�คต

รำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัทีเ่กดิขึน้และอำจเกดิข้ึนต่อไปในอนำคต จะเป็นรำยกำรทีด่�ำเนนิกำรทำงธุรกิจตำมปกต ิ

เช่นเดิม ไม่มีรำยกำรใดเป็นพิเศษ ไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ระหว่ำง บริษัท บริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ บริษัท จะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชำญอิสระ พิจำรณำตรวจสอบ 

และให้ควำมเห็นถึงควำมเหมำะสมของรำคำ และควำมสมเหตุสมผลของกำรท�ำรำยกำรด้วยพร้อมทั้งเปิดเผยชนิด 

และมูลค่ำของรำยกำรดังกล่ำว พร้อมทั้งเหตุผลในกำรท�ำรำยกำรต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรำยงำนประจ�ำปี นอกจำกนี้ 

คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ  

ประกำศ ค�ำสัง่ หรอืข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏบิติัตำมข้อก�ำหนดเกีย่วกบั 

กำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรเกี่ยวโยง และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

ตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีก่�ำหนดโดยสมำคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนญุำตแห่งประเทศไทย ท้ังนี ้หำกมรีำยกำร 

ระหว่ำงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง 

ผลประโยชน์ในอนำคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ�ำเป็น และควำม 

เหมำะสมของรำยกำรนั้น ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช�ำนำญ ในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกัน 

ท่ีอำจเกิดข้ึน บริษัทจะได้ให้ผู ้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำร 

ระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 
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คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสำรสนเทศทำงกำรเงิน 

ที่ปรำกฎในรำยงำนประจ�ำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช ้

นโยบำยบัญชีที่เหมำะสม ซ่ึงถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง และประมำณกำรที่ดีที่สุดในกำร 

จัดท�ำ รวมท้ังมีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน และได้ผ่ำนกำรตรวจสอบ 

และให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไขจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่เป็นอิสระ งบกำรเงินจึงสะท้อนฐำนะกำรเงินและ 

ผลกำรด�ำเนินงำนที่เป็นจริง สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงโปร่งใส

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้จัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ และระบบ 

บริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้อย่ำงมีเหตุผลว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 

ที่จะด�ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน และป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติ และเพื่อให้กำร 

ด�ำเนินงำนมีควำมรอบคอบและปรำศจำกควำมเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน เป็นผู้ดูแล 

รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีแล้ว

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำ ระบบควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ อยู่ใน 

ระดับท่ีน่ำพอใจ สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และ 

งบกำรเงินของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

 (น�งส�วลักษณ� ทรัพย์ส�คร) (น�ยเอกพล พงศ์สถ�พร)
 ประธำนกรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร
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คณะกรรมกำรตรวจสอบบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ�ำนวน 3 ท่ำน โดย 

นำยวริชั ไพรชัพบิลูย์ เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำยไพศำล พงษ์ประยูร และ นำงอจัฉรำ ปรีชำ เป็นกรรมกำร 

ตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทซ่ึงสอดคล้องกับ 

ข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศของตลำดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย

ในปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภำยนอกและผู้ตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นทำงกำร 

จ�ำนวน 4 ครั้ง และได้ร่วมปรึกษำหำรือกับผู้ตรวจสอบภำยใน ผู้สอบบัญชีภำยนอกและฝ่ำยบริหำรหลำยครั้ง  

ซึ่งมีสำระส�ำคัญสรุปผลกำรปฏิบัติงำนได้ดังต่อไปนี้

1. ร่วมก�ำหนดแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี เพื่อทบทวนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในกับ บริษัท  

 ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท นอกจำกนี้ยังเน้น 

 ถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธุรกิจซึ่งได้มอบหมำยให้ผู้ตรวจสอบภำยในท�ำกำรทบทวนทุกไตรมำส 

2. ได้สอบทำนงบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงินประจ�ำไตรมำสและประจ�ำปีร่วมกับผู้สอบบัญชีภำยนอก  

 ว่ำได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงใหม่ ของ สภำวิชำชีพ และกระทรวงพำณิชย์  

 ปฎิบัติงำนตรวจสอบ เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ 

3. ได้สอบทำนกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทกับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว 

 เป็นกำรด�ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบริษัทในรำคำที่สมเหตุสมผลและได้มีกำรเปรียบเทียบรำคำกับผู้ขำย 

 รำยอื่นๆ ทุกครั้ง

4. ได้สอบทำนให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผลและไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญที่อำจก่อให้เกิด 

 ผลกระทบที่มีสำระส�ำคัญ และเน้นย�้ำให้ฝ่ำยบริหำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบกำรบริหำร 

 ควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนั้น พิจำรณำ 

 ให้ควำมเห็นชอบแผนงำนกำรตรวจสอบภำยในประจ�ำปี 2559 รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้กำรปฏิบัติงำน 

 ตรวจสอบภำยในเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล

5. ติดตำมโครงกำรลงทุนของบริษัท โดยสอบถำมควำมคืบหน้ำและรับฟังรำยงำนจำกฝ่ำยจัดกำรเป็นระยะๆ
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6. สอบทำนกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควำมถูกต้องและโปร่งใส แก่ผู้ถือหุ้น 

 และผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ำย พบว่ำบริษัทฯได้ปฏิบัติครบถ้วน ถูกต้องตำมข้อก�ำหนดและตำมกฎหมำย

7. พิจำรณำเสนอแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีตำมเวลำที่เหมำะสม และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อ 

 คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส�ำหรับปี 2558 ได้พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

 จำกบริษัทบัญชีกิจ จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ทบทวนกำรด�ำเนินงำนหลักของบริษัทฯและได้พิจำรณำร่วมกับผู้บริหำรที่ม ี

หน้ำที่รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบภำยนอก คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมพอใจว่ำระบบ 

กำรควบคุมภำยในของบริษัทในปัจจุบันมีควำมเพียงพอและมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง มีระบบกำรก�ำกับดูแล 

กิจกำรและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ดี รวมทั้งกระบวนกำรกำรจัดท�ำงบกำรเงินของบริษัท มีระบบกำรควบคุมอย่ำง 

เหมำะสมเพียงพอ และงบกำรเงินของบริษัทฯได้จัดท�ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เชื่อถือได้ นอกจำกนี้ 

ยังพิจำรณำเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีตำมเวลำที่เหมำะสม และคณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรสอบทำนกฏหมำย  

ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติต่ำงๆอย่ำงสม�่ำเสมอรวมทั้งได้มีกำรประเมินเพื่อให้ม่ันใจว่ำ บริษัทได้ปฏิบัติตำม 

กฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติต่ำงๆ อย่ำงถูกต้อง

 (น�ยวิรัช ไพรัชพิบูลย์)
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

 วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2559
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำรของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และ 

บริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัททิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) ตำมล�ำดับ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

รวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง 

ส่วนของผู้ถือหุ ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส�ำหรับปีส้ินสุด 

วันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ และหมำยเหตุเร่ืองอื่นๆ 

คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รต่องบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้โดย 

ถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู ้บริหำร 

พิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระ 

ส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำ 

ได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ  

รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อม่ันอย่ำงมีเหตุผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดง 

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและกำร 

เปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงกำรประเมิน 

ควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริต 

หรือข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว ผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำร 

จัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำรเพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับ 

สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร  

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณ 

กำรทำงบัญชีท่ีจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยรวม
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น 

ของข้ำพเจ้ำ

ก�รแสดงคว�มเห็น

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำรของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด  

(มหำชน) ตำมล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 ผลกำรด�ำเนินงำนรวมและผลกำรด�ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร  

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระ 

ส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เร่ืองอื่นๆ

งบกำรเงินของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)  

ตำมล�ำดับ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในส�ำนักงำนเดียวกัน  

ซึ่งแสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไขตำมรำยงำนลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558

(น�ยพรชัย กิตติปัญญ�ง�ม)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2778

บริษัท บัญชีกิจ จ�ำกัด

กรุงเทพมหำนคร

19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บำท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

หม�ยเหตุ 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ

    เงินสด 

3.2 และ 5 76,355,545 41,657,226 39,155,492 18,045,188 

  เงินลงทุนชั่วครำว 6 3,800,857 3,737,499  -  - 

  ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 3.3 และ 7 874,654,042 485,733,407 259,835,464 144,715,767 

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำร

    ที่เกี่ยวข้องกัน

8  -  -  - 33,500,000 

  สินค้ำคงเหลือ 3.4 และ 9 808,683,816 935,936,521 304,986,735 352,607,853 

  สัญญำซื้อขำยเงินตรำ

    ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

34 68,769  -  -  - 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10 20,811,138 13,178,195 7,268,309 3,771,052 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,784,374,167 1,480,242,848 611,246,000 552,639,860 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 3.5 และ 12 2,466,355,206 1,431,925,238 644,929,739 647,109,739 

  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 3.5 และ 12  -  - 465,336,902 465,336,902 

  เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระ

    ค�้ำประกัน

13 1,016,000 1,016,000  -  - 

  อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 14 7,269,561 18,284,061 7,269,561 18,284,061 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

หน่วย : บำท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

หม�ยเหตุ 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

  ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 3.8 และ 15 2,284,168,108 2,418,612,564 819,733,849 962,650,392 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.9 และ 16 46,411,924 39,319,719 35,654,906 33,057,906 

  เงินมัดจ�ำและเงินประกัน 12,068,990 11,938,598 3,140,570 2,328,970 

  สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำร

    ตัดบัญชี-สุทธิ

28 106,684,272 115,572,456 56,052,793 62,473,017 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6,595,480 4,552,829 5,749,371 3,789,749 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,930,569,541 4,041,221,465 2,037,867,691 2,195,030,736 

รวมสินทรัพย์ 6,714,943,708 5,521,464,313 2,649,113,691 2,747,670,596 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บำท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

หม�ยเหตุ 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

    ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 17 1,320,288,281 1,467,108,976 620,058,736 990,000,000 

  เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 18 720,540,421 494,381,633 222,357,918 124,679,665 

  หนี้สินระยะยำวที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

    ภำยใน 1 ปี 19 94,513,976 182,351,801 13,882,000 80,922,729 

  ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย 3,044,170 8,251,145  -  - 

  สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ

    ล่วงหน้ำ 21  - 202,983  - 156,444 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19,507,431 17,653,164 4,072,265 3,867,495 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,157,894,279 2,169,949,702 860,370,919 1,199,626,333 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

  หนี้สินระยะยำว 19 517,181,976 551,932,000 116,550,000 71,932,000 

  สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย

    เงินกู้ยืม  - 2,434,749  - 2,434,749 

  ประมำณกำรต้นทุนกำรรื้อถอน 2,406,000 2,391,500  -  - 

  ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 20 56,682,386 39,778,761 37,125,090 23,358,762 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 576,270,362 596,537,010 153,675,090 97,725,511 

รวมหนี้สิน 2,734,164,641 2,766,486,712 1,014,046,009 1,297,351,844 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

  ทุนจดทะเบียน 22 

    หุ้นสำมัญ 500,000,000 หุ้น 

      มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บำท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

หม�ยเหตุ 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

  ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว

    หุ้นสำมัญ 482,579,640 หุ้น 

      มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท

        เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว 482,579,640 482,579,640 482,579,640 482,579,640 

  ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี

    อ�ำนำจควบคุมในบริษัทย่อย

    ของบริษัทร่วมที่ซื้อในรำคำ

      ต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี 1,494,466 1,510,347  -  - 

  กำรเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย

    ในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม

      โดยไม่ได้สูญเสียอ�ำนำจ

      ควบคุมของบริษัทร่วม (73,900,864) (74,686,161)  -  - 

  ส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้น

    เป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม 18,078,255 9,305,759  -  - 

  ก�ำไรสะสม

    จัดสรรเป็นส�ำรองตำมกฎหมำย 22.1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 

    ยังไม่ได้จัดสรร 3,081,058,341 1,892,590,342 1,102,488,042 919,521,008 

  องค์ประกอบอื่นของส่วน

    ของผู้ถือหุ้น 6,109,519 (31,213,680)  - (1,781,896)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,565,419,357 2,330,086,247 1,635,067,682 1,450,318,752 

  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม 415,359,710 424,891,354  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,980,779,067 2,754,977,601 1,635,067,682 1,450,318,752 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,714,943,708 5,521,464,313 2,649,113,691 2,747,670,596 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บำท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

หม�ยเหตุ 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 24 5,337,909,489 5,507,795,418 2,266,843,958 2,113,300,476 

ต้นทุนขำยและบริกำร 3,635,920,120 3,735,893,879 2,108,563,881 2,009,078,836 

กำ�ไรขั้นต้น 1,701,989,369 1,771,901,539 158,280,077 104,221,640 

รำยได้อื่น 25 252,499,486 250,539,053 365,881,102 97,526,535 

กำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ย 1,954,488,855 2,022,440,592 524,161,179 201,748,175 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (1,430,457,736) (1,490,144,806) (87,298,079) (75,080,824)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (489,103,384) (518,108,243) (211,600,063) (215,077,656)

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ (1,340,659) (229,272,680) (1,340,659) (37,628,708)

กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำ�ไร

  จ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม 33,587,076 (215,085,137) 223,922,378 (126,039,013)

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุน

  ในบริษัทร่วม

1,216,173,249 283,450,215  -  - 

กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนต้นทุนท�ง

  ก�รเงินและภ�ษีเงินได้ 1,249,760,325 68,365,078 223,922,378 (126,039,013)

ต้นทุนทำงกำรเงิน 27 (59,018,771) (83,415,143) (34,980,595) (50,891,328)

กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนค่�ใช้จ่�ย

  ภ�ษีเงินได้ 1,190,741,554 (15,050,065) 188,941,783 (176,930,341)

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 28 (11,805,200) 68,777,738 (5,974,750) 43,917,619 

กำ�ไร (ข�ดทุน) สำ�หรับปี 1,178,936,354 53,727,673 182,967,033 (133,012,722)

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ร�ยก�รที่จะไม่ถูกจัดประเภท

  ร�ยก�รใหม่เข้�ไปไว้ในกำ�ไร

    หรือข�ดทุน

  กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำ

    ยุติธรรมของสัญญำ

    แลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย

    เงินกู้ยืม 2,227,371 1,263,578 2,227,371 1,263,578 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

หน่วย : บำท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

หม�ยเหตุ 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

  ผลก�ำไร (ขำดทุน) จำก

    กำรประมำณกำรตำม

    หลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  - (9,808,276)  - (3,812,523)

  ส่วนแบ่งก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

    ในบริษัทร่วม 35,613,719 (15,051,679)  -  - 

  ผลกระทบของภำษีเงินได้ (517,892) 1,271,551 (445,474) 509,789 

37,323,198 (22,324,826) 1,781,897 (2,039,156)

ร�ยก�รที่อ�จถูกจัดประเภท

  ร�ยก�รใหม่เข้�ไปไว้ในกำ�ไร

    หรือข�ดทุน

  ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำ

    เงินลงทุนเผื่อขำย  - (517,790)  - (517,790)

  ผลกระทบของภำษีเงินได้  - 103,558  - 103,558 

 - (414,232)  - (414,232)

กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสำ�หรับปี 37,323,198 (22,739,058) 1,781,897 (2,453,388)

กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 1,216,259,552 30,988,615 184,748,930 (135,466,110)

ก�รแบ่งปันกำ�ไร (ข�ดทุน)

  ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,188,467,999 77,693,007 182,967,033 (133,012,722)

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี

    อ�ำนำจควบคุม (9,531,645) (23,965,334)  -  - 

1,178,936,354 53,727,673 182,967,033 (133,012,722)

ก�รแบ่งปันกำ�ไร (ข�ดทุน) 

  เบ็ดเสร็จรวม

  ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,225,791,197 56,922,964 184,748,930 (135,466,110)

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี

    อ�ำนำจควบคุม (9,531,645) (25,934,349)  -  - 

1,216,259,552 30,988,615 184,748,930 (135,466,110)

กำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น

  ก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บำท) 2.4627 0.1610 0.3791 (0.2756)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
(งบการเงินรวม)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บำท

                                                                   ส่วนที่เป็นของ                    ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ

เรียกชำ�ระแล้ว

ส่วนของผู้มี
ส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอำ�น�จ
ควบคุมใน
บริษัทย่อย

ของบริษัทร่วม
ที่ซื้อในร�ค�
ต่ำ�กว่�มูลค่�
ต�มบัญชี

ก�รเปล่ียนแปลง
ส่วนได้เสีย

ในบริษัทย่อย
ของบริษัทร่วม
โดยไม่สูญเสีย
อำ�น�จควบคุม
ของบริษัทร่วม

ส่วนทุน
จ�กก�รจ่�ย
โดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์

ของบริษัทร่วม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

มูลค่�
ยุติธรรม

ของสัญญ�
แลกเปลี่ยน

อัตร�
ดอกเบี้ย
เงินกู้ยืม

เงินลงทุน
เผื่อข�ย

ส่วนแบ่ง
กำ�ไรข�ดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ในบริษัทร่วม

(หม�ยเหตุ 23)

รวม
องค์ประกอบ

อื่นของ
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

รวมส่วนที่เป็น
ของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มี

อำ�น�จควบคุม

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

กำ�ไร                              สะสม

จัดสรรแล้ว
สำ�รองต�ม
กฎหม�ย

ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 482,579,640 1,517,573 3,139,507 5,656,439 50,000,000 1,821,062,834 (2,792,759) 414,232 (14,230,609) (16,609,136) 2,347,346,857 460,629,703 2,807,976,560 

กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม  - (7,226) (77,825,668) 3,649,320  -  -  -  -  -  - (74,183,574)  - (74,183,574)

เงินปันผลจ่ำย  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - (9,804,000) (9,804,000)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 2557  -  -  -  -  - 77,693,007 1,010,862 (414,232) (15,201,174) (14,604,544) 63,088,463 (25,934,349) 37,154,114 

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม

   หลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  -  -  -  -  - (6,165,499)  -  -  -  - (6,165,499)  - (6,165,499)

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันว�คม 2557 482,579,640 1,510,347 (74,686,161) 9,305,759 50,000,000 1,892,590,342 (1,781,897)  - (29,431,783) (31,213,680) 2,330,086,247 424,891,354 2,754,977,601 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 482,579,640 1,510,347 (74,686,161) 9,305,759 50,000,000 1,892,590,342 (1,781,897)  - (29,431,783) (31,213,680) 2,330,086,247 424,891,354 2,754,977,601 

กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม  - (15,881) 785,297 8,772,496  -  -  -  -  -  - 9,541,912  - 9,541,912 

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 2558  -  -  -  -  - 1,188,467,999 1,781,897  - 35,541,302 37,323,199 1,225,791,198 (9,531,644) 1,216,259,554 

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันว�คม 2558 482,579,640 1,494,466 (73,900,864) 18,078,255 50,000,000 3,081,058,341  -  - 6,109,519 6,109,519 3,565,419,357 415,359,710 3,980,779,067 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย :บำท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

หม�ยเหตุ 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรม

  ดำ�เนินง�น

ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ 1,190,741,554 (15,050,065) 188,941,783 (176,930,341)

ปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนภำษีเงิน

ได้เป็นเงินสดรับสุทธิ จำกกิจกรรม

ด�ำเนินงำน

  ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 232,371,658 250,991,741 123,636,023 135,366,046 

  หนี้สงสัยจะสูญ  - 388,618  -  - 

  ขำดทุนจำกสินค้ำเสื่อมสภำพ 

    (โอนกลับ) (30,971,607) 39,888,624 (33,066,226) 38,521,839 

  ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินค้ำ 

    (โอนกลับ) 559,766 (7,210,016) 559,766 (7,210,016)

  ก�ำไรจำกกำรแปลงค่ำ

    เงินตรำต่ำงประเทศ

(337,653) (12,146,589) (222,973) (7,154,131)

  ก�ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนเผ่ือขำย  - (4,770,430)  - (4,770,430)

  ก�ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน

    ในบริษัทร่วม

(7,671,250)  - (10,313,750)  - 

  (ก�ำไร) ขำดทุนจำกกำรขำยและ

    เลิกใช้ทรัพย์สินถำวร

(68,676,786) 2,751,171 (48,486,678) (513,475)

  ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ

    ของสินทรัพย์

1,340,659 229,272,680 1,340,659 37,628,708 

  ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 20,312,699 8,184,787 17,021,121 5,284,913 

  เงินปันผลรับ  -  - (222,003,996) (46,917,164)

  ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุน

    ในบริษัทร่วม

(1,216,173,249) (283,450,214)  -  - 

  รำยได้ดอกเบี้ยรับ (65,572) (94,656) (725,423) (1,549,244)

  ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยจ่ำย 59,018,770 85,957,011 34,980,511 50,891,328 

180,448,989 294,712,662 51,660,817 22,648,033 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย :บำท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

หม�ยเหตุ 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบ
  ของเงินทุนด�ำเนินงำน

  สินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง

    ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น (391,948,891) 275,209,190 (122,065,254) 58,673,798 

    สินค้ำคงเหลือ 156,547,557 370,865,356 79,760,710 386,474,172 

    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,712,145 2,108,944 772,522 73,629 

    เงินมัดจ�ำและเงินประกัน (130,394) (1,688,552) (841,599)  - 

    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 488,040 919,752 269,250 269,250 

  หนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

    เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 113,970,666 (338,296,823) 97,094,697 (68,815,714)

    หนี้สินหมุนเวียนอื่น 76,038,675 2,450,469 (1,045,487) (656,601)

    ภำระผูกพันผลประโยชน์
      พนักงำน (3,409,073) (17,242,507) (3,254,793) (17,242,507)

เงินสดรับจำกกำรด�ำเนินงำน 134,717,714 589,038,491 102,350,863 381,424,060 

จ่ำยดอกเบี้ย (60,251,672) (87,388,824) (35,714,547) (52,328,501)

รับคืนภำษีเงินได้นิติบุคคล
  จ่ำยล่วงหน้ำ  - 2,255,537  - 2,255,537 

จ่ำยภำษีเงินได้ (14,846,332) (6,874,515) (1,474,410) (2,086,826)

เงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรม
  ดำ�เนินง�น 59,619,710 497,030,689 65,161,906 329,264,270 

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วครำวเพิ่มขึ้น (63,357) (79,831)  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำร
  ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น

 -  - 33,500,000 17,500,000 

ขำยเงินลงทุนเผื่อขำย 12,493,750 4,972,921 12,493,750 4,972,922 

ขำยทรัพย์สินถำวร 87,290,943 3,469,744 63,569,917 2,064,917 

ขำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อ
  กำรลงทุน 48,734,370  - 48,734,370  - 

ซื้อทรัพย์สินถำวร (114,867,381) (270,092,020) (27,897,060) (168,166,056)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (6,167,227) (214,400) (4,051,043) (170,900)

รับเงินปันผล 222,003,996 37,113,166 222,003,996 46,917,164 

รับดอกเบี้ย 65,572 94,656 725,423 1,549,244 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

หน่วย :บำท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

หม�ยเหตุ 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

เงินสดสุทธิได้ม�จ�ก (ใช้ไป) 

  ในกิจกรรมลงทุน 249,490,666 (224,735,764) 349,079,353 (95,332,709)

กระแสเงนิสดจ�กกจิกรรมจดัห�เงนิ

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรเพิ่มขึ้น 

  (ลดลง) (1,820,694) (2,645,102) 58,736 (4,754,078)

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน

  เพิ่มขึ้น (ลดลง) (162,724,615) (265,000,000) (370,000,000) 55,000,000 

จ่ำยช�ำระเจ้ำหนี้ค่ำเครื่องจักร

  ระยะยำว  - (5,863,576)  -  - 

จ่ำยช�ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

  กำรเงิน (4,609,931) (4,687,980) (3,702,729) (3,621,798)

เงินรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำว 129,500,000 500,000,000 129,500,000  - 

จ่ำยช�ำระเงินกู้ยืมระยะยำว (234,769,231) (479,538,462) (149,000,000) (278,000,000)

เงินปันผลจ่ำย  - (9,804,000)  -  - 

เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรม

  จัดห�เงิน (274,424,471) (267,539,120) (393,143,993) (231,375,876)

ผลกระทบจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน

  ในเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�

    เงินสด 12,414 (12,564) 13,038 (6,427)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�

  เงินสดเพิ่มขึ้น  - สุทธิ 34,698,319 4,743,241 21,110,304 2,549,258 

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�

  เงินสด ณ 1 มกร�คม 41,657,226 36,913,985 18,045,188 15,495,930 

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�

  เงินสด ณ 31 ธันว�คม

3.2 

และ 5 76,355,545 41,657,226 39,155,492 18,045,188 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผย

  เพิ่มเติม:

ร�ยก�รที่มิใช่เงินสด:

  เจ้ำหนี้ค่ำทรัพย์สินถำวร 35,723,962 32,395,952 4,056,313 379,103 

  เจ้ำหนี้ค่ำทรัพย์สินไม่มีตัวตน 12,430,511 2,148,800 3,745,728 57,200 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

1. ข้อมูลท่ัวไป

 1.1 บริษัทฯ ได้รับกำรจดทะเบียนจัดต้ังเป็นบริษัทจ�ำกัดในประเทศไทยเม่ือวันที่ 22 มีนำคม พ.ศ. 2519  
และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจ�ำหน่ำยสับปะรดกระป๋อง น�้ำสับปะรดเข้มข้น น�้ำผลไม้รวมและเครื่องด่ืม 
บรรจุพร้อมดื่ม น�้ำแร่ธรรมชำติพร้อมดื่ม โดยจ�ำหน่ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

 1.2 บริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งอยู่เลขที่ 118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 
10400 และมีโรงงำนตั้งอยู่ดังนี้

  - เลขที่ 212 ถนนเพชรเกษม หมู่ 16 ต�ำบลอ่ำวน้อย อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210
  - เลขที่ 504 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลประจวบคีรีขันธ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
  - เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ต�ำบลโป่งแยง อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
  - เลขที่ 90/1 หมู่ 7 ต�ำบลสนับทึบ อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13170

 1.3 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ คือ ครอบครัวทรัพย์สำคร

2. เกณฑ์ก�รจัดทำ�และนำ�เสนองบก�รเงิน

 2.1 งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติ 
วิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตำมข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วย  
กำรจัดท�ำและน�ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน

 2.2 งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำและน�ำเสนองบกำรเงินตำมกฎหมำยโดยใช้หน่วยเงินตรำไทยและจัดท�ำเป็น
ภำษำไทย บริษัทฯ ได้จัดท�ำงบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษขึ้นจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทย เพื่อควำมสะดวกของ
ผู้อ่ำนงบกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงินทั้งหมดมีกำรปัดเศษเพื่อให้แสดงเป็นหลักบำท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น
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 2.3 เกณฑ์กำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม

  งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยดังนี้ :

ชื่อบริษัท
ทุนจดทะเบียน (หน่วย : บ�ท) สัดส่วนก�รลงทุน (ร้อยละ)

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

บริษัทย่อย

  บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ำกัด 50,000,000 50,000,000 99.99 99.99

  บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จ�ำกัด 600,000,000 600,000,000 50.00 50.00

  บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ำกัด 50,000,000 50,000,000 75.50 75.50

บริษัทย่อยทำงอ้อม

  บริษัท ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด 1,000,000 1,000,000 50.00 50.00

(ถือหุ้นผ่ำน บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จ�ำกัด)

 ยอดคงค้ำงระหว่ำงกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย รำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระส�ำคัญ และยอดเงินลงทุน 
ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยกับทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อย ได้ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว

 งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบำยบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกับบริษัทใหญ่

 2.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

 สภำวิชำชีพบัญชีฯ ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่หลำยฉบับ 
ดังนี้ :

2.4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับ 
  รอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 มำถือปฏิบัติ ซ่ึงกำรน�ำ 
  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระ 
  ส�ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2.4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต

  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือ 
  หลังวันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 มีดังนี้ :
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กรอบแนวคิดสำ�หรับก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน (ปรับปรุง 2558)

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) กำรรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญำประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) กำรส�ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงำนด�ำเนินงำน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินรวม

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) กำรร่วมกำรงำน

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) กำรน�ำเสนองบกำรเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) สินค้ำคงเหลือ

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบำยกำรบัญช ีกำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทำงบัญชแีละขอ้ผิดพลำด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญำก่อสร้ำง

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ภำษีเงินได้

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญำเช่ำ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) รำยได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนักงำน

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) กำรบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนกำรกู้ยืม

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
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ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) ก�ำไรต่อหุ้น

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินระหว่ำงกำล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

ฉบับที่ 41 เกษตรกรรม

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน กำรบูรณะ และหนี้สิน 
ที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุง
สภำพแวดล้อม

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 
2558) เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558) ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำ
และปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ ส�ำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 
19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญำส�ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 21 เงินที่น�ำส่งรัฐ
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ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล – กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะ
เจำะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงำน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) ภำษีเงินได้ – กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของ
ผู้ถือหุ้น

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ท�ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) รำยได้ – รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริกำรโฆษณำ

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์

แนวปฏิบัติท�งบัญชี แนวปฏิบัติทำงบัญชีส�ำหรับกำรวัดมูลค่ำและรับรู้รำยกำรของพืช เพื่อ
กำรให้ผลิตผล

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมิได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินข้ำงต้นมำถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผล 
บังคับใช้ โดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะประเมินผลกระทบที่มีต่องบกำรเงินในปีที่เริ่มน�ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินข้ำงต้นมำถือปฏิบัติ

 2.5 ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจ 
  กำรประมำณและข้อสมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก�ำหนดนโยบำยบัญชีและ 
  กำรรำยงำน จ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริง 
  อำจแตกต่ำงจำกที่ประมำณไว้

3. สรุปนโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ

 3.1 เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่ใช้ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน

งบกำรเงินท่ีน�ำเสนอนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของ
รำยกำรในงบกำรเงิน ยกเว้นรำยกำรตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุที่เกี่ยวข้อง

 3.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

  เงินสด หมำยถึง เงินสดในมือรวมถึงเงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม

  รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินฝำกประจ�ำและเงินลงทุนระยะส้ันที่ไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้  
  เช่น มีสภำพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจ�ำนวนที่ทรำบได้และมีควำมเสี่ยงต่อ 
  กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำไม่เป็นนัยส�ำคัญ เช่น มีก�ำหนดจ่ำยคืนไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันฝำกหรือ 
  ลงทุน
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 3.3 ลูกหนี้กำรค้ำ

ลูกหนี้กำรค้ำแสดงตำมมูลค่ำที่จะได้รับ คือจ�ำนวนเงินตำมใบแจ้งหนี้หักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบำยตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำกอำยุหนี้คงค้ำงโดยพิจำรณำจำกฐำนะ
กำรเงินในปัจจุบันของลูกหนี้แต่ละรำยที่คำดว่ำจะไม่ได้รับช�ำระ

นอกจำกนี้ ผู้บริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้พิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่ม โดย
พิจำรณำจำกลูกหนี้ที่คำดว่ำจะมีปัญหำในกำรช�ำระหนี้ด้วย

 3.4 สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือแสดงตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยประมำณมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับจำกรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจหักด้วย 
ค่ำใช้จ่ำยที่คำดว่ำต้องจ่ำยเพื่อกำรขำยสินค้ำนั้น

ต้นทุนของสินค้ำที่ซื้อประกอบด้วยรำคำซื้อรวมค่ำใช้จ่ำยอื่นทุกประเภทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ 
กำรซื้อ ต้นทุนของสินค้ำส�ำเร็จรูป และสินค้ำระหว่ำงผลิต ประกอบด้วย ค่ำวัตถุดิบ ค่ำแรงงำน
และโสหุ้ยกำรผลิต โดยรำคำทุนของสินค้ำค�ำนวณตำมเกณฑ์ดังน้ี

วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุใช้สิ้นเปลือง -  รำคำทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ย

สินค้ำระหว่ำงผลิต -  ต้นทุนผลิตโดยวิธีถัวเฉลี่ย

สินค้ำส�ำเร็จรูป -  ต้นทุนผลิตโดยวิธีถัวเฉลี่ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งค่ำเผื่อสินค้ำเส่ือมสภำพโดยพิจำรณำจำกสินค้ำที่หมดอำยุและคำดว่ำจะ
เสื่อมสภำพกำรใช้งำน 

 3.5 กำรบันทึกเงินลงทุน

เงินลงทุนเผื่อขำย คือ เงินลงทุนในตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดฯ แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
โดยใช้รำคำเสนอซื้อครั้งล่ำสุด ณ วันท�ำกำรสุดท้ำยของวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน โดยอ้ำงอิง
รำคำจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รำยกำรก�ำไรและรำยกำรขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำก
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขำยจะรวมไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวม บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนด้วยวิธีส่วนได้เสีย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนด้วยวิธี
รำคำทุน หักด้วยค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำเงินลงทุน 
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 3.6 สัญญำเช่ำระยะยำว

สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน

สัญญำเช่ำทรัพย์สินที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้ำของพึงได้รับ 
จำกสินทรัพย์ ได้โอนไปให้แก่ผู้เช่ำ ไม่ว่ำในที่สุดกำรโอนกรรมสิทธ์ิจะเกิดข้ึนหรือไม่ จัดเป็นสัญญำ 
เช่ำทำงกำรเงิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้สัญญำเช่ำทำงกำรเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินใน 
งบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยจ�ำนวนเงินเท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบัน 
ของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ำ ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย 
ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ กำรคิดค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ท่ีเช่ำ  
จะตัดตำมอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 

สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน

สัญญำเช่ำสินทรัพย์ท่ีควำมเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ที่ผู้เป็นเจ้ำของพึงได้รับ 
จำกสินทรัพย์ ไม่ได้โอนไปให้แก่ผู้เช่ำ จัดเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู ้
จ�ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนเป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนตำมวิธี 
เส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ

 3.7 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนได้แก่อสังหำริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำ 
หรือจำกมูลค่ำที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่ำง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขำยตำมปกติธุรกิจหรือใช้ในกำรผลิต 
หรือจัดหำสินค้ำหรือให้บริกำรหรือใช้ในกำรบริหำรงำน

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนแสดงในรำคำทุน

 3.8 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงในรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหักด้วยค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

ค่ำเสื่อมรำคำค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และค�ำนวณตำม
ประมำณกำรก�ำลังกำรผลิตของเคร่ืองจักร ซึ่งได้ประมำณไว้ ดังนี้

ค่ำพัฒนำที่ดิน 10 ปี

อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง 10-25 ปี

เครื่องจักรและส่วนประกอบ

- วิธีเส้นตรง 10-20 ปี

 - ตำมประมำณกำรก�ำลังกำรผลิต 919.04 ล้ำนขวด

เครื่องมือและอุปกรณ์ 5-20 ปี

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 3-10 ปี

ยำนพำหนะ 5-10 ปี
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ต้นทุนที่ประมำณในเบื้องต้นส�ำหรับกำรรื้อ กำรขนย้ำย และกำรบูรณะสภำพของสินทรัพย์ซึ่งเป็น
ภำระผูกพันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ถือรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของที่ดิน อำคำร และ
อุปกรณ์ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรต่อเติมปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อสัญญำเช่ำ ซ่ึงเป็นผลให้ค่ำใช้จ่ำยนั้นมีประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ 

กำรค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนประกอบของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ต้องพิจำรณำแต่ละส่วน 
แยกต่ำงหำกจำกกันเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยส�ำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมด 
ของสินทรัพย์นั้น

วิธีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ อำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์ ให้มีกำรทบทวน 
อย่ำงน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี

ค่ำเสื่อมรำคำรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยประจ�ำงวด

 3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน แสดงในรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ 
สินทรัพย์ (ถ้ำมี) ค่ำตัดจ�ำหน่ำยค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับ 
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท ยกเว้นในกรณีที่ไม่สำมำรถก�ำหนด 
ระยะเวลำสิ้นสุดของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจะไม่ถูกตัดจ�ำหน่ำย  
แต่จะทดสอบว่ำมีกำรด้อยค่ำหรือไม่ทุกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับ 
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ดังนี้

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 3-10 ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย บันทึกค่ำตัดจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยประจ�ำงวด

 3.10 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะพิจำรณำกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ อันได้แก่ ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำ สินทรัพย์เกิดกำรด้อยค่ำ โดยกำรด้อยค่ำจะพิจำรณำจำก 
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หำกมีรำคำต�่ำกว่ำรำคำตำมบัญชี ถือว่ำสินทรัพย์เกิด 
กำรด้อยค่ำ ซึ่งจะรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมำยถึง รำคำขำยสุทธิหรือมูลค่ำจำกกำรใช้ทรัพย์สิน 
แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ และจะประมำณจำกสินทรัพย์แต่ละรำยกำรหรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด 
เงินสด
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 3.11 หนี้สิน ประมำณกำรหนี้สินและค่ำใช้จ่ำย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกหนี้สิน ประมำณกำรหน้ีสิน และค่ำใช้จ่ำยไว้ในงบกำรเงิน เมื่อบริษัทฯ  
และบริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมกฎหมำยหรือเป็นภำระผูกพันค่อนข้ำงแน่อันเป็นผลสืบเนื่อง 
มำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ซึ่งอำจท�ำให้บริษัทฯ ต้องจ่ำยช�ำระภำระผูกพันนั้นในจ�ำนวนเงินที่สำมำรถ 
ประมำณได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย บันทึกเงินปันผลค้ำงจ่ำยเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว

 3.12 กำรรับรู้รำยได้

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู ้เป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนควำมเสี่ยงและผล 
ตอบแทนที่มีนัยส�ำคัญของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำให้กับผู้ซื้อ โดยใช้จ�ำนวนเงินตำมใบก�ำกับสินค้ำ  
ส่วนลดและสนิค้ำรบัคนื รวมท้ังจ�ำนวนทีเ่กดิจำกกำรประมำณกำร (ถ้ำมี) ได้แสดงหกัออกจำกยอดขำย

รำยได้จำกกำรให้บริกำร รับรู้เป็นรำยได้เมื่อผลของรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรสำมำรถ 
ประมำณได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ในกรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สำมำรถประมำณผลของรำยกำร 
บัญชีท่ีเก่ียวข้องกับกำรให้บริกำรได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รำยได้ไม่เกิน 
จ�ำนวนค่ำใช้จ่ำยท่ีรับรู้ไปแล้วซึ่งเป็นจ�ำนวนค่ำใช้จ่ำยท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะได้รับคืน 
จำกผู้ว่ำจ้ำง

รำยได้ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตำมระยะเวลำ

รำยได้ค่ำเช่ำ รับรู้ตำมระยะเวลำของสัญญำเช่ำ

รำยได้เงินปันผล รับรู้เมื่อสิทธิกำรรับเงินปันผลได้มีกำรประกำศแล้ว

 3.13 ผลประโยชน์พนักงำน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน ซ่ึงมีก�ำหนดจ่ำยช�ำระภำยใน 12 เดือนนับจำกวันส้ินงวดที ่
พนักงำนได้ให้บริกำร รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร

ผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงำน ได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงำนโดยหักจำก 
เงินเดือนของพนักงำนส่วนหนึ่ง และ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้อีกส่วนหนึ่งเป็นรำยเดือน  
สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่จ่ำย 
สมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร

ผลประโยชน์ที่ต้องจ่ำยให้กับพนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งถือเป็นโครงกำร 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน ได้บันทึกด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected  
Unit Credit Method) ซึ่งค�ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัย
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลก�ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 
ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 
ในก�ำไรหรือขำดทุน 

 3.14 ภำษีเงินได้

ภำษีเงินได้ ประกอบด้วยภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรับรู ้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน เว้นแต ่
ในส่วนที่เกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวข้องในกำรรวมธุรกิจหรือรำยกำรที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น 
หรือก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ ภำษีเงินได้ที่คำดว่ำจะจ่ำยช�ำระหรือสำมำรถขอคืนได้ โดยค�ำนวณ 
จำกก�ำไรหรือขำดทุนส�ำหรับงวดที่ต้องเสียภำษี ตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในประมวลรัษฎำกร

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีบันทึกโดย ค�ำนวณผลแตกต่ำงชั่วครำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชี 
ของสินทรัพย์และหนี้สินกับมูลค่ำของสินทรัพย์และหนี้สินทำงภำษีอำกร

กำรวัดมูลค่ำของภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทำงภำษีที่จะเกิดจำกลักษณะ 
วิธีกำรที่คำดว่ำจะได้รับผลประโยชน์จำกสินทรัพย์หรือจะจ่ำยช�ำระหนี้สินตำมมูลค่ำตำมบัญชี  
ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี รับรู ้จ�ำนวนภำษีเงินได้ที่จะต้องจ่ำยในอนำคตซึ่งเกิดจำกผล 
แตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะรับรู้ต่อเม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำก�ำไร เพื่อเสีย 
ภำษีในอนำคตจะมีจ�ำนวนเพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำว สินทรัพย์ภำษีเงินได้ 
รอกำรตัดบัญชี จะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษี 
จะมีโอกำสถูกใช้จริง

 3.15 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ

รำยกำรบัญชีที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ  
วันที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์และหนี้สินในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะ 
เวลำรำยงำนได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอัตรำแลกเปล่ียน ณ วันนั้น ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำถือเป็น 
ผลก�ำไรหรือขำดทุนแสดงในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

บัญชีเงินลงทุนในต่ำงประเทศ ใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันลงทุน

ผลก�ำไร (ขำดทุน) จำกบริษัทย่อยในต่ำงประเทศที่น�ำมำรับรู้ส่วนได้เสียในบริษัทใหญ่ แปลงค่ำ 
ด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของรอบระยะเวลำบัญชี 12 เดือน
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 3.16 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน ค�ำนวณโดยกำรหำรก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท
ใหญ่ ด้วยจ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของจ�ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจ�ำหน่ำยในระหว่ำงปี 
(จ�ำนวน 482,579,640 หุ้น)

4. ร�ยก�รบัญชีกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

 4.1 ควำมสัมพันธ์ของบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน คว�มสัมพันธ์

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ำกัด ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ำกัด ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ำกัด ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด กรรมกำรร่วมกัน

ซันโตรี่ เบฟเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ลิมิเต็ด ประเทศญี่ปุ่น กรรมกำรร่วมกัน

ซันโตรี่ เบฟเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ลิมิเต็ด ประเทศสิงค์โปร์ กรรมกำรร่วมกัน

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท ถนอมวงศ์บริกำร จ�ำกัด กรรมกำรร่วมกัน

บริษัท รวมทรัพย์สิน จ�ำกัด กรรมกำรร่วมกัน

บริษัท ทิปโก้ ทำวเวอร์ จ�ำกัด กรรมกำรร่วมกัน

บริษัท เรย์โคลแอสฟัลท์ จ�ำกัด ถือหุ้นทำงอ้อม

บริษัท ไทยสเลอรี่ซีล จ�ำกัด กรรมกำรบริษัทร่วมถือหุ้น

บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล จ�ำกัด กรรมกำรร่วมกัน

บริษัท โรงโม่ไทย จ�ำกัด กรรมกำรร่วมกัน

บริษัท รัตนะจิตต์ จ�ำกัด กรรมกำรร่วมกัน

บริษัท สยำมคอนเทนเนอร์ ทรำนสปอร์ต จ�ำกัด กรรมกำรถือหุ้น

บริษัท สุรำษฎร์บิทูเมน จ�ำกัด กรรมกำรร่วมกัน

บริษัท บิทูเมน มำรีน จ�ำกัด กรรมกำรร่วมกัน

บริษัท ไทยบิทูเมน จ�ำกัด กรรมกำรร่วมกัน

บริษัท ทำสโก้ชิปปิ้ง จ�ำกัด กรรมกำรร่วมกัน

บริษัท ไวทัลเว็ล จ�ำกัด กรรมกำรร่วมกัน

บริษัท ทิปโก้ มำรีไทม์ จ�ำกัด กรรมกำรร่วมกัน

บริษัท อัลฟ่ำ มำรีไทม์ จ�ำกัด กรรมกำรร่วมกัน
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 4.2  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบำยก�ำหนดรำคำระหว่ำงกัน ดังนี้ :

ลักษณะร�ยก�รค้� นโยบ�ยในก�รกำ�หนดร�ค�

รำยกำรค้ำระหว่ำงบริษัทฯ กับบริษัทย่อย

  - บริษัทฯ ขำยและบริกำรให้กับบริษัทย่อย วิธีรำคำทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม

  - บริษัทย่อยขำยและบริกำรให้กับบริษัทฯ วิธีรำคำทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม

รำยกำรค้ำระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำคำตลำด

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรำยกำรที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจำรณำควำม
เป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ กำรถือหุ้นระหว่ำงกัน หรือกำรมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมกำร หรือ
ผู้บริหำรบำงท่ำนร่วมกัน นอกจำกนี้ ควำมเกี่ยวข้องยังพิจำรณำถึงบุคคลหรือกิจกำรที่สำมำรถ
ควบคุมบุคคลหรือกิจกำรอื่น หรือสำมำรถใช้อิทธิพลอย่ำงมีสำระส�ำคัญในกำรตัดสินใจด้ำนกำรเงิน 
หรือกำรด�ำเนินงำนของบุคคลหรือกิจกำรอื่น โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรำยกำรบัญชีสินทรัพย์ 
หนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำยส่วนหนึ่งกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ผลของรำยกำรดังกล่ำวได้รวมไว้ใน
งบกำรเงินตำมเกณฑ์ปกติของธุรกิจ

รำยกำรบัญชีกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย :

หน่วย : บำท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

31 ธ.ค. 
2558

31 ธ.ค. 
2557

31 ธ.ค. 
2558

31 ธ.ค. 
2557

ยอดคงค้ำง ณ วันสิ้นงวด

  ลูกหนี้กำรค้ำ

  - บริษัทย่อย

    บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ำกัด - - 16,507,741 26,533,035

    บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ำกัด - - 861,897 1,002,112

    บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ำกัด - - 102,820 31,319

  - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

    บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหำชน) 985,663 940,264 - -

    บริษัท ไทยสเลอรี่ซีล จ�ำกัด 27,507 39,033 - -

    บริษัท ถนอมวงศ์บริกำร จ�ำกัด 1,035,395 1,014,685 - -

    บริษัท รัตนะจิตต์ จ�ำกัด 21,240 99,760 - -

    บริษัท สยำมคอนเทนเนอร์ทรำนสปอร์ต จ�ำกัด 200,507 142,850 - -

    บริษัท เรย์โคล์แอสฟัสท์ จ�ำกัด 34,029 93,812 - -
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หน่วย : บำท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

31 ธ.ค. 
2558

31 ธ.ค. 
2557

31 ธ.ค. 
2558

31 ธ.ค. 
2557

    บริษัท ทิปโก้มำร์รีไทม์ จ�ำกัด - 45,516 - -

    บริษัท ไทยบิทูเมน จ�ำกัด 74,426 131,200 - -

    บริษัท ทิปโก้ทำวเวอร์ จ�ำกัด 34,311 - - -

    ลูกหนี้อื่น-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

  - บริษัทย่อย

    บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ำกัด - - (332,609) 3,054,486

    บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ำกัด - - 490,526 57,535

    บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ำกัด - - (87,498) 21,711

    บริษัท ทีเอฟบี ดิสทิบิวชั่น จ�ำกัด - - 1,859 1,859

  - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

    บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหำชน) 42,081 41,730 - 11,235

    บริษัท ทำสโก้ ชิ้บปิ้ง จ�ำกัด - 1,605 - -

    บริษัท อัลฟ่ำ มำรีไทม์ จ�ำกัด - 16,853 - -

    บริษัท เรย์โคลแอสฟัลท์ จ�ำกัด - 1,605 - -

    บริษัท ไทยบิทูเมน จ�ำกัด 11,235 20,063 - -

    บริษัท บิทูเมนมำรีน จ�ำกัด 1,605 1,605 - -

    ซันโตรี่ เบฟเวอรเรจ แอนด์ ฟู้ด ลิมิเต็ด ประเทศญี่ปุ่น 9,206 5,922,845 - -

    ซันโตร่ี เบฟเวอรเรจ แอนด์ ฟู้ด เอเซีย ประเทศสิงค์โปร์ 36,479 18,763 - -

    ซันโทรี่ เบฟเวอร์เรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด - 33,170 - -

  เงินให้กู้ยืม-บริษัทย่อย

  - บริษัทย่อย

    บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ำกัด

      ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด - - 33,500,000 51,000,000

      เงินให้กู้ยืมเพิ่มในระหว่ำงงวด - - 3,000,000 8,001,020

      เงินให้กู้ยืมรับช�ำระคืนในระหว่ำงงวด - - (36,500,000) (25,501,020)

      ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด - - - 33,500,000

  เจ้ำหนี้กำรค้ำ

  - บริษัทย่อย

    บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ำกัด - - 310,242 3,022,911

    บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ำกัด - - 2,213,867 109,824

  เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

   - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

    บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหำชน) 652,097 867,393 223,366 470,038

    บริษัท ถนอมวงศ์บริกำร จ�ำกัด 136,246 1,150,499 84,972 564,022
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หน่วย : บำท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

31 ธ.ค. 
2558

31 ธ.ค. 
2557

31 ธ.ค. 
2558

31 ธ.ค. 
2557

    บริษัท ทิปโก้ ทำวเวอร์ จ�ำกัด 5,536,915 - 5,130,030 -

    บริษัท รวมทรัพย์สิน จ�ำกัด 1,348,952 477,283 54,881 -

    บริษัท สยำมคอนเทนเนอร์ทรำนสปอร์ต จ�ำกัด 74,459 96,856 55,199 63,554

    ซันโตร่ี เบฟเวอรเรจ แอนด์ ฟู้ด ลิมิเต็ด ประเทศญ่ีปุ่น - 376,754 - -

    ซันโตร่ี เบฟเวอรเรจ แอนด์ ฟู้ด ลิมิเต็ด ประเทศสิงคโปร์ 2,349,037 - - -

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับงวด

  รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ

  - บริษัทย่อย - 3,653,759 336,652,223 272,092,628

  รำยได้จำกกำรเช่ำ

  - บริษัทย่อย - - 2,775,570 1,646,533

  รำยได้ดอกเบี้ยรับ

  - บริษัทย่อย - - 724,597 1,547,738

  รำยได้เงินปันผล

  - บริษัทย่อย - - - 9,803,998

  - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - - 37,113,166

  รำยได้อื่น

  - บริษัทย่อย - - 13,022,884 67,400,935

  - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - 182,815,175 199,595 110,757

  รำยกำรซื้อสินค้ำ

  - บริษัทย่อย - - 23,122,436 27,639,203

  ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรเช่ำและกำรบริกำร

  - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 40,770,036 41,332,237 16,988,157 15,187,748

  ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำรขำย

  - บริษัทย่อย - - - 54,519,596

   ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส�ำคัญ

  - ผลประโยชน์ระยะสั้น 49,120,507 39,903,785 37,773,057 26,840,875

  - ผลประโยชน์ระยะยำวหลังออกจำกงำน 1,057,906 1,105,213 905,515 962,918

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส�ำคัญ 50,178,413 41,008,998 38,678,572 27,803,793

 กลุ่มบริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน 
 ส�ำรองเล้ียงชีพ สวัสดิกำรอื่น ค่ำเบี้ยประชุม และผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำน เป็นต้น
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5. เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

หน่วย : บำท

ประกอบด้วย :
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

เงินสด 1,619,410 1,548,791 590,590 511,529

เงินฝำกจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม 74,736,135 40,108,435 38,564,902 17,533,659

(ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ.2557 

อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 – 0.10 และร้อยละ 

0.01 – 0.10 ต่อปีตำมล�ำดับ)

รวม 76,355,545 41,657,226 39,155,492 18,045,188

6. เงินลงทุนชั่วคร�ว

 เป็นเงินฝำกประจ�ำ 6 เดือนของบริษัทย่อยที่ไม่ติดภำระผูกพัน (ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 และ  

พ.ศ. 2557 อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.85 – 1.95 ต่อปี และร้อยละ 1.85 – 1.95 ต่อปีตำมล�ำดับ)

7. ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น

หน่วย : บำท

ประกอบด้วย :
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

ลูกหนี้กำรค้ำ

  - ในประเทศ  574,009,703 291,084,016 18,957,971 11,396,584

  - ต่ำงประเทศ  235,217,965 108,746,427 219,978,966 94,801,928

  - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  2,413,078 2,507,120 17,472,458 27,566,466

 811,640,746 402,337,563 256,409,395 133,764,978

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (6,879,767) (6,937,320) (6,548,703) (6,548,703)

รวมลูกหนี้กำรค้ำ  804,760,979 395,400,243 249,860,692 127,216,275
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หน่วย : บำท

ประกอบด้วย :
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

ลูกหนี้อื่น

  - ลูกหนี้อื่น-บริษัทอื่น

  -ลูกหนี้อื่น-กิจกำรที่เกี่ยวข้อง

  - ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ

  - เงินทดรองพนักงำน

  - รำยได้ค้ำงรับ

 49,964,159 

 100,606 

 14,860,944 

 138,277 

 4,829,077 

50,861,046

6,058,239

23,115,897

126,756

10,171,226

 1,238,588 

 72,278 

 8,468,045 

 61,270 

 134,591 

1,979,523

3,146,826

7,071,058

62,706

5,239,379

รวมลูกหนี้อื่น 69,893,063 90,333,164 9,974,772 17,499,492

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 874,654,042 485,733,407 259,835,464 144,715,767

 ตำรำงแสดงระยะเวลำกำรค้ำงช�ำระของลูกหนี้กำรค้ำ ณ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บำท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

หนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 467,539,935 223,777,640

หนี้ค้ำงช�ำระระหว่ำง 1-90 วัน 337,190,158 26,083,053

หนี้ค้ำงช�ำระระหว่ำง 91-180 วัน 31,036 -

หนี้ค้ำงช�ำระระหว่ำง 181-270 วัน 29,850 -

หนี้ค้ำงช�ำระระหว่ำง 271-360 วัน - -

หนี้ค้ำงช�ำระเกินกว่ำ 360 วัน 6,849,767 6,548,702

รวม 811,640,746 256,409,395
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 ตำรำงแสดงระยะเวลำกำรค้ำงช�ำระของลูกหนี้กำรค้ำ ณ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บำท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

หนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 359,319,763 106,694,039

หนี้ค้ำงช�ำระระหว่ำง 1-90 วัน 35,650,012 20,522,236

หนี้ค้ำงช�ำระระหว่ำง 91-180 วัน 34,455 -

หนี้ค้ำงช�ำระระหว่ำง 181-270 วัน 451,156 -

หนี้ค้ำงช�ำระระหว่ำง 271-360 วัน 108,886 -

หนี้ค้ำงช�ำระเกินกว่ำ 360 วัน 6,773,291 6,548,703

รวม 402,337,563 133,764,978

8. เงินให้กู้ยืมแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้อง

หน่วย : บำท

ประกอบด้วย :
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ำกัด - - - 33,500,000

 (อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.65 ต่อปี และร้อยละ 3.25 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 
ตำมล�ำดับ)
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9. สินค้�คงเหลือ

หน่วย : บำท

 
ประกอบด้วย :

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

สินค้ำส�ำเร็จรูป 408,554,419 439,342,306 242,573,773 224,671,549

สินค้ำระหว่ำงผลิต 80,609,597 103,665,941 3,791,019 19,366,732

วัตถุดิบ 283,535,515 402,982,506 58,603,044 139,557,376

อะไหล่และวัสดุใช้สิ้นเปลือง 51,951,283 50,626,658 28,294,385 28,781,588

824,650,814 996,617,411 333,262,221 412,377,245

หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำ (1,322,370) (762,604) (1,322,370) (762,604)

    ค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมสภำพ (32,587,081) (63,558,689) (28,437,722) (61,503,948)

790,741,363 932,296,118 303,502,129 350,110,693

สินค้ำระหว่ำงทำง 17,942,453 3,640,403 1,484,606 2,497,160

รวม 808,683,816 935,936,521 304,986,735 352,607,853

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หน่วย : บำท

 
ประกอบด้วย :

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 12,499,439 7,961,826 5,224,814 694,492

เงินมัดจ�ำระยะสั้น 379,300 1,375,370 30,000 -

ภำษีเงินได้นิติบุคคลจ่ำยล่วงหน้ำ 5,572,665 - - -

ภำษีถูกหัก ณ ที่จ่ำย 1,638,717 2,279,430 1,474,410 2,086,826

บัตรภำษี 466,052 - 352,869 -

อื่นๆ 254,965 1,561,569 186,216 989,734

รวม 20,811,138 13,178,195 7,268,309 3,771,052
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11. เงินลงทุนเผื่อข�ย (งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร)

หน่วย : บำท

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

รำคำทุนต้นงวด - 720,282

เงินลงทุนเพิ่มขึ้น - -

จ�ำหน่ำยเงินลงทุน - (720,282)

รำคำทุนปลำยงวด - -

กำรเปลี่ยนแปลงในรำคำมูลค่ำยุติธรรม - -

รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - -

 ในปี 2554 บริษัทฯ ได้รับจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญโดยไม่คิดมูลค่ำ จ�ำนวน 3,711,316 
หน่วย อำยุ 3 ปี บริษัทฯ ถือเป็นเงินลงทุนเผื่อขำย และวัดมูลค่ำด้วยรำคำยุติธรรม
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 งบกำรเงินของบริษัทร่วมชื่อบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 และ 
พ.ศ. 2557 สอบทำนและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นเงินลงทุนในบริษัทร่วมนี้แสดงตำมวิธีส่วนได้เสียในงบกำร
เงินรวม ดังน้ี

หน่วย : บำท

ประกอบด้วย :
งบก�รเงินรวม

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,466,355,206 1,431,925,238

ร้อยละของสินทรัพย์รวมของงบกำรเงินรวม 36.74 25.93

ส่วนได้เสียในก�ำไรส�ำหรับงวดของบริษัทร่วม

  ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 1,216,173,249 283,450,215

  ร้อยละของรำยได้รวมของงบกำรเงิน 17.87 4.62

ข้อมูลงบกำรเงินของบริษัทร่วมมีดังนี้

หน่วย : พันบำท

ประกอบด้วย :
งบก�รเงินรวม

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

  รวมสินทรัพย์ 16,869,302 15,145,118

  รวมหนี้สิน 6,304,815 9,020,101

  รวมรำยได้ 37,615,157 46,249,063

  ก�ำไรส�ำหรับงวด 5,196,273 1,157,109

13. เงินฝ�กธน�ค�รที่มีภ�ระคำ้�ประกัน

 เป็นเงินฝำกประจ�ำ 6 เดือนของ บริษัทย่อย ที่น�ำไปค�้ำประกันกำรออกหนังสือค�้ำประกันจำกธนำคำรตำม
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 37
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14. อสังห�ริมทรัพย์เพ่ือก�รลงทุน

หน่วย : บำท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ประกอบด้วย :
31 ธ.ค. 2557

ร�ยก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่�งงวด
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

ร�ยก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่�งงวด
31 ธ.ค. 2558

เพิ่ม จำ�หน่�ย ร�ยก�รโอน เพิ่ม จำ�หน่�ย ร�ยก�รโอน

ร�ค�ทุน

ที่ดิน 18,284,061 - (11,014,500) - 7,269,561 18,284,061 - (11,014,500) - 7,269,561

รวม 18,284,061 - (11,014,500) - 7,269,561 18,284,061 - (11,014,500) - 7,269,561

หน่วย : บำท

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ประกอบด้วย :
31 ธ.ค. 2556

ร�ยก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่�งงวด
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556

ร�ยก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่�งงวด
31 ธ.ค. 2557

เพิ่ม จำ�หน่�ย ร�ยก�รโอน เพิ่ม จำ�หน่�ย ร�ยก�รโอน

ร�ค�ทุน

ที่ดิน 11,014,500 7,269,561 - - 18,284,061 11,014,500 7,269,561 - - 18,284,061

รวม 11,014,500 7,269,561 - - 18,284,061 11,014,500 7,269,561 - - 18,284,061
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15. ท่ีดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

          หน่วย : บำท

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ประกอบด้วย :
31 ธ.ค. 2557

ร�ยก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่�งงวด
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

ร�ยก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่�งงวด
31 ธ.ค. 2558

 ซื้อ จำ�หน่�ย ร�ยก�รโอน ซื้อ จำ�หน่�ย ร�ยก�รโอน

  ประเภททุนทรัพย์สิน      

ที่ดิน-รำคำทุนเดิม 276,666,969 - (2,010,250) - 274,656,719 155,523,986 - - - 155,523,986

ค่ำพัฒนำที่ดิน 58,057,992 - - - 58,057,992 54,589,902 - - - 54,589,902

อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง 1,167,529,551 703,850 (367,730) 8,212,797 1,176,078,468 655,574,036 - (367,731) 6,173,692 661,379,997

เครื่องจักรและส่วนประกอบ 2,954,980,231 2,186,390 (338,009,203) 66,391,763 2,685,549,181 1,513,649,770 - (255,401,950) 692,590 1,258,940,410

เครื่องมือและอุปกรณ์ 312,745,079 10,521,961 (19,887,662) 19,741,879 323,121,257 132,556,747 3,662,765 (10,641,377) 9,932,959 135,511,094

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 85,627,929 2,822,706 (6,887,224) 2,582,990 84,146,401 49,676,309 451,185 (6,034,588) 1,224,543 45,317,449

ยำนพำหนะ 45,781,679 105,500 (6,608,900) - 39,278,279 30,250,386 - (582,000) - 29,668,386

รวม 4,901,389,430 16,340,407 (373,770,969) 96,929,429 4,640,888,297 2,591,821,136 4,113,950 (273,027,646) 18,023,784 2,340,931,224

  ประเภทค่ำเสื่อมรำคำสะสมทรัพย์สิน   

ค่ำพัฒนำที่ดิน 33,193,027 3,994,139 - - 37,187,166 32,397,178 3,756,600 - - 36,153,778

อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง 539,086,175 54,651,159 (417,206) - 593,320,128 395,397,427 30,249,106 (417,205) - 425,229,328

เครื่องจักรและส่วนประกอบ 1,400,038,973 126,712,430 (270,619,756) - 1,256,131,647 989,144,945 72,405,764 (208,385,351) - 853,165,358

เครื่องมือและอุปกรณ์ 220,895,688 28,707,636 (13,427,605) - 236,175,719 96,452,851 14,347,461 (9,507,263) - 101,293,049

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 61,896,325 25,521,210 (21,163,412) - 66,254,123 38,570,959 14,130,724 (16,163,663) - 36,538,020

ยำนพำหนะ 38,606,249 3,321,141 (6,494,349) - 35,433,041 26,802,066 1,716,583 (585,997) - 27,932,652

รวม 2,293,716,437 242,907,715 (312,122,328) - 2,224,501,824 1,578,765,426 136,606,238 (235,059,479) - 1,480,312,185

 2,607,672,993 2,416,386,473 1,013,055,710 860,619,039

หัก ค่ำเผื่อสินทรัพย์ด้อยค่ำ (264,564,769) - 22,049,429 (1,340,659) (243,855,999) (52,716,804) - 1,845,435 (1,340,659) (52,212,028)

2,343,108,224 2,172,530,474 960,338,906 808,407,011

สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง 75,504,340 134,015,112 (118,441) (97,763,377) 111,637,634 2,311,486 27,839,422 - (18,824,070) 11,326,838

เครื่องจักรระหว่ำงทำง - - - - - - - - - -

รวมที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ 2,418,612,564 2,284,168,108 962,650,392 819,733,849

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำคำทุนของอำคำรและอุปกรณ์ซึ่งคิดค่ำเสื่อมรำคำเต็มมูลค่ำแล้ว                      ในงบกำรเงินรวม จ�ำนวน 1,539 ล้ำนบำท (2557 : 1,538 ล้ำนบำท) และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ�ำนวน 880 ล้ำนบำท  
(2557 : 895 ล้ำนบำท)
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        หน่วย : บำท

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ประกอบด้วย :
31 ธ.ค. 2556

ร�ยก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่�งงวด
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556

ร�ยก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่�งงวด
31 ธ.ค. 2557

 ซื้อ จำ�หน่�ย ร�ยก�รโอน ซื้อ จำ�หน่�ย ร�ยก�รโอน

  ประเภททุนทรัพย์สิน      

ที่ดิน-รำคำทุนเดิม 275,716,969 - - 950,000 276,666,969 154,573,986 - - 950,000 155,523,986

ค่ำพัฒนำที่ดิน 58,057,992 - - - 58,057,992 54,589,902 - - - 54,589,902

อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง 1,140,379,069 285,000 (30,785,300) 57,650,782 1,167,529,551 617,928,803 205,500 - 37,439,733 655,574,036

เครื่องจักรและส่วนประกอบ 2,716,935,267 2,811,125 (17,361,802) 252,595,641 2,954,980,231 1,334,663,720 270,000 (8,267,358) 186,983,408 1,513,649,770

เครื่องมือและอุปกรณ์ 305,126,290 9,362,708 (18,464,065) 16,720,146 312,745,079 129,954,221 2,063,659 (4,572,855) 5,111,722 132,556,747

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 89,554,118 2,979,919 (11,394,999) 4,488,891 85,627,929 52,760,077 757,584 (4,874,668) 1,033,316 49,676,309

ยำนพำหนะ 49,643,256 - (4,124,194) 262,617 45,781,679 33,181,235 - (2,930,849) - 30,250,386

รวม 4,635,412,961 15,438,752 (82,130,360) 332,668,077 4,901,389,430 2,377,651,944 3,296,743 (20,645,730) 231,518,179 2,591,821,136

  ประเภทค่ำเสื่อมรำคำสะสมทรัพย์สิน       

ค่ำพัฒนำที่ดิน 29,198,887 3,994,140 - - 33,193,027 28,640,579 3,756,599 - - 32,397,178

อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง 514,726,936 54,135,350 (29,776,111) - 539,086,175 365,002,211 30,395,216 - - 395,397,427

เครื่องจักรและส่วนประกอบ 1,279,103,259 136,823,139 (15,887,425) - 1,400,038,973 919,681,337 77,620,314 (8,156,706) - 989,144,945

เครื่องมือและอุปกรณ์ 198,936,055 37,411,575 (15,451,942) - 220,895,688 86,092,534 13,855,974 (3,495,657) - 96,452,851

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 63,740,497 9,005,612 (10,849,784) - 61,896,325 38,689,561 4,452,936 (4,571,538) - 38,570,959

ยำนพำหนะ 39,148,240 3,524,344 (4,066,335) - 38,606,249 27,836,133 1,836,496 (2,870,563) - 26,802,066

รวม 2,124,853,874 244,894,160 (76,031,597) - 2,293,716,437 1,465,942,355 131,917,535 (19,094,464) - 1,578,765,426

2,510,559,087 2,607,672,993 911,709,589  1,013,055,710

หัก ค่ำเผื่อสินทรัพย์ด้อยค่ำ (35,292,089) (229,272,680) - - (264,564,769) (15,088,095) (37,628,709) - - (52,716,804)

2,475,266,998  2,343,108,224 896,621,494  960,338,906

สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง 119,171,004 157,531,478 - (201,198,142) 75,504,340 51,361,518 45,635,669 - (94,685,701) 2,311,486

เครื่องจักรระหว่ำงทำง 29,059,228 126,852,927 - (155,912,155) - 27,022,738 117,061,643 - (144,084,381) -

รวมที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ 2,623,497,230 2,418,612,564 975,005,750 962,650,392

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำคำทุนของอำคำรและอุปกรณ์ซ่ึงคิดค่ำเสื่อมรำคำเต็มมูลค่ำแล้ว                       ในงบกำรเงินรวม จ�ำนวน 1,538 ล้ำนบำท (2556 : 1,551 ล้ำนบำท) และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ�ำนวน 895 ล้ำนบำท  
(2556 : 917 ล้ำนบำท)
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หน่วย : บำท

ประกอบด้วย :
งบก�รเงินรวม

31 ธ.ค. 2557 ซื้อ จำ�หน่�ย ร�ยก�รโอน 31 ธ.ค. 2558

ประเภททุนสินทรัพย์

  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 26,528,416 14,546,695 (505,000) (1,500,000) 39,070,111

  เครื่องหมำยกำรค้ำ 26,051,203 - - - 26,051,203

รวม 52,579,619 14,546,695 (505,000) (1,500,000) 65,121,314

ประเภทค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม

  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 13,259,900 5,954,489 (504,999) - 18,709,390

รวม 13,259,900 5,954,489 (504,999) - 18,709,390

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 39,319,719 46,411,924

หน่วย : บำท

ประกอบด้วย :
งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

31 ธ.ค. 2557 ซื้อ จำ�หน่�ย ร�ยก�รโอน 31 ธ.ค. 2558

ประเภททุนสินทรัพย์

  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 16,003,476 7,796,771 (505,000) (1,500,000) 21,795,247

  เครื่องหมำยกำรค้ำ 26,463,244 - - - 26,463,244

รวม 42,466,720 7,796,771 (505,000) (1,500,000) 48,258,491

ประเภทค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม

  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 9,408,814 3,699,770 (504,999) - 12,603,585

รวม 9,408,814 3,699,770 (504,999) - 12,603,585

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 33,057,906 35,654,906
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17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บำท

ประกอบด้วย :

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

จำ�นวนเงิน อัตร�ดอกเบี้ย
ร้อยละ (ต่อปี)

จำ�นวนเงิน อัตร�ดอกเบี้ย
ร้อยละ (ต่อปี)

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร 288,281 MOR 58,736 MOR

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน :

 - ตั๋วสัญญำใช้เงิน 1,320,000,000 MMR 620,000,000 MMR

 รวม 1,320,288,281 620,058,736

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บำท

 ประกอบด้วย :

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

จำ�นวนเงิน อัตร�ดอกเบี้ย
ร้อยละ (ต่อปี)

จำ�นวนเงิน อัตร�ดอกเบี้ย
ร้อยละ (ต่อปี)

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร 2,108,976 MOR - MOR

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน :

 - ตั๋วสัญญำใช้เงิน 1,465,000,000 MMR 990,000,000 MMR

 รวม 1,467,108,976 990,000,000
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18. เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น

หน่วย : บำท

 ประกอบด้วย :
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

เจ้ำหนี้กำรค้ำ

  - บริษัทอื่น 295,453,028 274,797,507 139,037,900 78,218,298

  - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - 2,524,109 3,132,735

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ 295,453,028 274,797,507 141,562,099 81,351,033

เจ้ำหนี้อื่น

  - เจ้ำหนี้อื่น-บริษัทอื่น 86,064,449 371,928 5,241,309 7,414

  - เจ้ำหนี้อื่น-บริษัทที่เกี่ยวข้อง 10,097,706 2,968,785 5,548,448 1,097,614

  - ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 305,133,942 171,926,376 51,667,772 23,640,956

  - รำยได้รับล่วงหน้ำ 19,336,524 17,165,622 16,389,519 15,668,331

  - เงินมัดจ�ำรับค่ำสินค้ำ 4,454,772 27,151,415 1,948,771 2,914,317

รวมเจ้ำหนี้อื่น  425,087,393 219,584,126 80,795,819 43,328,632

รวม 720,540,421 494,381,633 222,357,918 124,679,665

19. หนี้สินระยะย�ว

หน่วย : บำท

ประกอบด้วย :
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

เงินกู้ยืมระยะยำว-สัญญำเงินกู้ (หมำยเหตุ 19.1) 609,500,000 730,153,846 129,500,000 149,000,000

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (หมำยเหตุ 19.2) 2,195,952 4,129,955 932,000 3,854,729

611,695,952 734,283,801 130,432,000 152,854,729

หัก เงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน

    หนึ่งปี

(92,950,000) (179,153,846) (12,950,000) (78,000,000)

    หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก�ำหนด

    ช�ำระภำยในหนึ่งปี (1,563,976) (3,197,955) (932,000) (2,922,729)

สุทธิ 517,181,976 551,932,000 116,550,000 71,932,000
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 19.1 สัญญำเงินกู้

19.1.1 เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำกู้ยืมกับสถำบันกำรเงิน 1 แห่ง 
  ในวงเงินกู้ระยะยำวจ�ำนวน 500 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในกำรด�ำเนินงำนอัตรำ 
  ดอกเบี้ยอ้ำงอิงกับ THBFIXโดยมีเงื่อนไขกำรจ่ำยช�ำระคืนเงินกู้ทุก 3 เดือน โดยจดจ�ำนอง 
  ที่ดินอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงของบริษัทฯ เป็นหลักประกัน ก�ำหนดจ่ำยคืนเงินกู้งวดแรก 
  ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2553

  เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2558 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำกู้ยืมกับสถำบันกำรเงิน 1 แห่ง เป็น 
  วงเงินกู้ระยะยำว จ�ำนวน 629.5 ล้ำนบำท อำยุเงินกู้ 5 ปี 6 เดือน นับจำกวันลงนำม 
  ในสัญญำเงินกู้ โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ส่วน ได้แก่ 1) คืนวงเงินกู้ระยะยำวเดิม (Refinance)  
  จ�ำนวน 129.5 ล้ำนบำท 2) ช�ำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นแก่สถำบันกำรเงินต่ำงๆ จ�ำนวน 500  
  ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงกับ THBFIX โดยมีก�ำหนดจ่ำยคืนงวดแรกภำยหลัง  
  9 เดือน นับจำกวันลงนำมในสัญญำเงินกู้ ก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นเป็นงวดทุก 3 เดือน  
  รวมทั้งสิ้น 20 งวด โดยงวดที่ 1-4 ช�ำระเงินต้น ร้อยละ 2.50 ของวงเงินกู้, งวดที่ 5-8  
  ช�ำระเงินต้น ร้อยละ 3.75 ของวงเงินกู้, งวดที่ 9-19 ช�ำระร้อยละ 6.25 ของวงเงินกู้ และ 
  งวดที่ 20 ช�ำระส่วนที่เหลือทั้งหมด โดยเริ่มช�ำระครั้งแรกในเดือนมีนำคม 2559 และ 
  ครั้งสุดท้ำยในเดือนธันวำคม 2563 เงินกู้ดังกล่ำว มีกำรจดจ�ำนองที่ดินตำมสัญญำจ�ำนอง 
  ที่ดินเมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2558 มีส่ิงปลูกสร้ำง และเครื่องจักรบำงส่วนเป็นหลักประกัน  
  และมีเง่ือนไขที่ส�ำคัญต้องด�ำรงไว้ ได้แก่ อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน และอัตรำส่วนควำม 
  สำมำรถในกำรช�ำระหนี้

19.1.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม พ.ศ. 2553 บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จ�ำกัด ได้ท�ำสัญญำกู้ยืมเงิน 
  กับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง ในวงเงินกู้ระยะยำวจ�ำนวน 200 ล้ำนบำท เพื่อเป็นกำรลงทุน 
  ในกำรซื้อเครื่องจักร อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงกับ BIBOR โดยมีเงื่อนไขกำรจ่ำยช�ำระคืนเงินกู้ 
  ทุก 3 เดือน ก�ำหนดจ่ำยคืนเงินกู้งวดแรกในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2555 

19.1.3 เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จ�ำกัด ได้ลงนำมในสัญญำ 
  เงินกู้ วงเงิน 500 ล้ำนบำท อำยุเงินกู้ 7 ปี อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงกับ BIBOR โดยม ี
  ก�ำหนดจ่ำยคืนเงินต้นงวดแรกภำยหลัง 15 เดือน หลังจำกกู้เต็มจ�ำนวน ซึ่งบริษัทฯ  
  ได้เบิกเงินกู้ทั้งจ�ำนวนวงเงินแล้ว เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เงินกู้มีก�ำหนด 
  ช�ำระคนืเงนิต้นเป็นงวดทกุ 3 เดอืน รวมทัง้สิน้ 24 งวด โดยงวดที ่1-22 งวดละ 20 ล้ำนบำท 
  และ 2 งวดสุดท้ำย งวดละ 30 ล้ำนบำท โดยเร่ิมช�ำระคร้ังแรกในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2558  
  และครั้งสุดท้ำยในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2564 เงินกู้ดังกล่ำว มีเงื่อนไขสัญญำที่ส�ำคัญ 
  ที่ต้องด�ำรงไว้ ได้แก่ Negative Pledge, กำรด�ำรงอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน และ กำรด�ำรงไว ้
  ซึ่งโครงสร้ำงของผู้ถือหุ้น 

 19.2 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยท�ำสัญญำเช่ำกำรเงินกับสถำบันกำรเงิน 3 แห่ง อำยุสัญญำ 36 - 60 เดือน 
เริ่มช�ำระในปี พ.ศ. 2551 และสิ้นสุดสัญญำในปี พ.ศ. 2559
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20. ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น

กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน แสดงได้ดังนี้

หน่วย : บำท

ประกอบด้วย :
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนต้นงวด 39,778,761 39,028,025 23,358,762 31,503,833

ต้นทุนบริกำร 6,459,833 6,109,316 3,868,814 3,790,790

ต้นทุนดอกเบี้ย 2,340,046 2,075,471 1,639,487 1,494,123

เครดิตกำรบริกำรในอดีต 11,512,820 - 11,512,820 -

ผลประโยชน์จ่ำย (3,409,074) (17,242,327) (3,254,793) (17,242,507)

ผล (ก�ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม

 หลักคณิตศำสตร์ประกันภัย - 9,808,276 - 3,812,523

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนปลำยงวด 56,682,386 39,778,761 37,125,090 23,358,762

หน่วย : บำท

ประกอบด้วย :
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน

ต้นทุนบริกำรงวดปัจจุบัน 6,459,833 6,109,316 3,868,814 3,790,790

ต้นทุนดอกเบี้ย 2,340,046 2,075,471 1,639,487 1,494,123

รวม 8,799,879 8,184,787 5,508,301 5,284,913
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 ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันที่รำยงำน

ร้อยละต่อปี

ประกอบด้วย :

งบก�รเงินรวม
และงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

อัตรำคิดลด 4.30 4.30

อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 3.00 – 5.00 3.00 – 5.00

อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน 

  (ขึ้นกับช่วงอำยุของพนักงำน)

0.00 – 50.00 0.00 – 17.00

 ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรำมรณะในอนำคตถือตำมข้อมูลทำงสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและจำกอัตรำตำรำงมรณะไทย  
ปี 2551 

21. ร�ยก�รซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญำเพื่อซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ โดยแสดงไว้ในงบกำรเงิน 
ตำมมูลค่ำยุติธรรม ก�ำไรขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดังกล่ำว จะถูกบันทึกในส่วน 
ของก�ำไรหรือขำดทุน

 วงเงินคงเหลือตำมสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ มีดังนี้ 

ประกอบด้วย:
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

 สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (USD) 2,519,782 2,421,059 2,519,782 2,369,687

 สัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (USD) 819,638 430,371 - -
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22. ส่วนทุน

 22.1 ส�ำรองตำมกฎหมำย

  ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่ง 
  ไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ  
  (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส�ำรองจะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ได้ส�ำรอง 
  ตำมกฎหมำยเต็มตำมบทบัญญัติแล้ว

 22.2 กำรบริหำรส่วนทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบำยในกำรบริหำรส่วนทุนเพื่อที่จะรักษำควำมสำมำรถในกำรด�ำเนิน 
งำนต่อเนื่องและกำรด�ำรงไว้ซึ่งโครงสร้ำงของทุนที่เหมำะสม โดยรักษำอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน 
ไม่ให้เกินข้อก�ำหนดของสัญญำเงินกู้ยืมนอกจำกนี้ บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลจำก 
ผลกำรด�ำเนินงำนในจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของก�ำไรในแต่ละงวดตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 22.3 เงินปันผลจ่ำย

ตำมที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เม่ือวันที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2557  
ได้มีมติให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลก�ำไรปี 2556 จ�ำนวน 19.608 ล้ำนบำท ในอัตรำหุ้นละ 0.3268  
บำท

2.3 ส่วนแบ่งกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม

หน่วย : บำท

ประกอบด้วย :
งบก�รเงินรวม

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 6,109,519 (29,142,110)

กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืม - (289,673)

รวม 6,109,519 (29,431,783)
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24. ร�ยได้จ�กก�รข�ยและก�รให้บริก�ร

หน่วย : บำท

ประกอบด้วย :
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

รำยได้จำกกำรขำย 5,337,909,489 5,507,795,418 2,263,286,974 2,110,128,520

รำยได้จำกกำรให้บริกำร - - 3,556,984 3,171,956

 รวม 5,337,909,489 5,507,795,418 2,266,843,958 2,113,300,476

25. ร�ยได้อื่น

หน่วย : บำท

ประกอบด้วย :
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

เงินปันผลรับ - - 222,003,996 46,917,164

รำยได้ค่ำธรรมเนียมบริหำร - - 12,678,872 12,333,095

รำยได้ค่ำสนับสนุนทำงกำรตลำด 63,737,550 182,704,416 - -

รำยได้จำกกำรขำยเศษวัสดุ 5,858,951 5,707,051 2,309,039 2,725,930

ก�ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน 7,671,250 4,770,430 10,313,750 4,770,430

ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 19,681,403 14,916,775 12,856,951 9,678,320

ขำดทุนจำกสินค้ำเสื่อมสภำพโอนกลับ 30,972,118 - 33,066,738 -

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน 70,819,842 - 48,386,545 -

ดอกเบี้ยรับ 57,553 94,656 725,665 1,549,244

อื่นๆ 53,700,819 42,345,723 23,539,546 19,552,352

 รวม 252,499,486 250,539,053 365,881,102 97,526,535
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26. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้ำร่วมในกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงำน ซ่ึงจดทะเบียนแล้วตำม 
พระรำชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยหักจำกเงินเดือนของพนักงำนส่วนหนึ่งและบริษัท 
จ่ำยสมทบให้อีกส่วนหน่ึง

27. ค่�ใช้จ่�ยจำ�แนกต�มลักษณะของค่�ใช้จ่�ย

 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

หน่วย : บำท

ประกอบด้วย :
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน 611,999,943 599,991,351 330,268,845 305,112,031

ค่ำเสื่อมรำคำ 230,249,062 244,681,216 119,925,864 131,917,535

ค่ำตัดจ�ำหน่ำย 5,388,625 5,176,011 3,699,770 3,439,291

ต้นทุนทำงกำรเงิน 59,018,771 83,415,143 34,980,595 50,891,328

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตและกำรให้

บริกำร

2,687,625,886 2,641,676,364 1,799,674,132 1,356,113,899

(ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน

  และค่ำเสื่อมรำคำ)

28. ภ�ษีเงินได้

 ภำษีเงินได้นิติบุคคลค�ำนวณขึ้นจำกก�ำไรทำงภำษีที่จะต้องเสียตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประมวลรัษฎำกร

 กำรลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล

 พระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรลดอัตรำและยกเว้นรัษฎำกร ฉบับที่ 577  
พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2557 ให้ลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับรอบ 
ระยะเวลำบัญชีปี 2558 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2558

 เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2559 ในกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้มีมติอนุมัติให้ปรับลดอัตรำภำษีเงินได ้
นิติบุคคลจำกอัตรำร้อยละ 30 เป็นอัตรำร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิ ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง 
วันท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นต้นไป
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 บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้อัตรำภำษีเงินได้ร้อยละ 20 ในกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ตำมค�ำชี้แจงของสภำวิชำชีพบัญชีที่ออกในปี 2555

 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 สรุปได้ดังนี้

หน่วย : บำท

ประกอบด้วย :
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2558 2557 2558 2557

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน : 3,362,490 11,706,578 - -

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :

  ผลแตกต่ำงชั่วครำวและกำรกลับรำยกำร 

  ผลแตกต่ำงชั่วครำว 8,442,709 (80,484,316) 5,974,750 (43,917,619)

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน

  งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
11,805,200 (68,777,738) 5,974,750 (43,917,619)

 รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยกับอัตรำภำษีที่ใช้ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 แสดงได้ดังนี้

หน่วย : บำท

งบก�รเงินรวม

2558 2557

อัตร�
ภ�ษี

(ร้อยละ)

อัตร�
ภ�ษี

(ร้อยละ)

ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้ 1,190,741,554 (15,050,065)

จ�ำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้ 20 238,148,311 20 -

ผลกระทบทำงภำษี :

  รำยจ่ำยที่ไม่ให้ถือเป็นรำยจ่ำยตำมประมวลรัษฎำกร 5,875,433 49,651,624

  รำยได้ที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้/ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม (240,661,253) (10,436,312)

  สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน - (27,508,734)

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 3,362,491 11,706,578

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

  ผลแตกต่ำงชั่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว 8,442,709 (80,484,316)

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 0.99 11,805,200 - (68,777,738)
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 รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยกับอัตรำภำษีที่ใช้ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 แสดงได้ดังนี้: (ต่อ)

หน่วย : บำท

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2558 2557

อัตร�
ภ�ษี

(ร้อยละ)

อัตร�
ภ�ษี

(ร้อยละ)

ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้ 188,941,783 (176,930,341)

จ�ำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้ 20 37,788,357 20 -

ผลกระทบทำงภำษี :

  รำยจ่ำยที่ไม่ให้ถือเป็นรำยจ่ำยตำมประมวลรัษฎำกร 3,987,329 9,389,331

  รำยได้ที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้/ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม (41,775,686) (17,123,118)

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน - -

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

  ผลแตกต่ำงชั่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว 5,974,750 (43,917,619)

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 3 5,974,750 - (43,917,619)

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันท่ี  
31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้ 

หน่วย : บำท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10,877,240 10,827,241 1,309,741 1,309,740

ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำ 264,474 152,521 264,474 152,521

ค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมสภำพ 5,697,646 12,475,466 5,687,544 12,300,790

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 44,053,598 48,783,556 6,207,502 8,160,821

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 10,646,553 7,396,973 7,425,018 4,671,752

ผลกระทบจำกกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำทำง

  บัญชีและภำษี 1,347,739 1,456,212 1,347,739 1,456,212

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 1,059,560 1,142,273 1,059,559 1,142,273

มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้อขำยเงินตรำ - 31,289 - 31,289

  ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

ผลขำดทุนสะสมยกมำ 34,336,332 34,336,332 34,336,332 34,336,332

อื่นๆ - 546,256 - 486,950

รวม 108,283,142 117,148,119 57,637,909 64,048,680
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หน่วย : บำท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2558 2557 2558 2557

หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 

ทรัพย์สินภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 425,116 705,663 425,116 705,663

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยเครื่องหมำยกำรค้ำ 1,160,000 870,000 1,160,000 870,000

มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้อขำยเงินตรำ

  ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 13,754 - - -

รวม 1,598,870 1,575,663 1,585,116 1,575,663

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี สุทธิ 106,684,272 115,572,456 56,052,793 62,473,017

29. สิทธิและหน้�ที่ในก�รรับก�รส่งเสริมก�รลงทุน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์บำงประกำรในฐำนะผู ้ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำม 
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 ส�ำหรับผลิตภัณฑ์กระป๋อง ผลิตภัณฑ์น�้ำกะทิบรรจุภำชนะผนึก 
และมะพรำวฝอยอบแห้งที่โรงงำนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และผลิตภัณฑ์น�้ำพืชผักผลไม้ที่โรงงำนที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำดังต่อไปนี้ :

 1. ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำ ส�ำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ 

 2. ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล ส�ำหรับก�ำไรสุทธิเป็นระยะเวลำแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำก 
กำรประกอบกิจกำรนั้น ซึ่งจะหมดอำยุในปี พ.ศ. 2564

 3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 
ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้รับกำรส่งเสริมได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน้ำที่ที่จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ค�ำนวณก�ำไรขำดทุน ส�ำหรับกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและกิจกำรส่วนที่
ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยค�ำนวณแยกตำมรำยกำรที่สำมำรถระบุได้ ส�ำหรับรำยกำรที่ไม่สำมำรถระบุได้
ค�ำนวณแบ่งตำมอัตรำส่วนของรำยได้ ส่วนดอกเบ้ียรับเงินฝำกออมทรัพย์ ในส่วนที่เกินร้อยละ 2 ของรำยได้ และ
รำยได้ที่เกิดจำกกำรขำยเศษซำกของวัตถุดิบและสินค้ำ บริษัทฯ บันทึกไว้ในส่วนที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน

30. ก�รร�ยง�นร�ยได้จ�กก�รประกอบกิจก�รที่ได้รับก�รส่งเสริม

 ตำมประกำศส�ำนักคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ที่ ป. 14/2541 ลงวันที่ 30 ธันวำคม พ.ศ. 2541  
เรื่อง “ก�ำหนดวิธีกำรรำยงำนรำยได้ส�ำหรับผู้ได้รับกำรส่งเสริม” โดยให้บริษัทฯ แสดงยอดรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำย 
ในประเทศและต่ำงประเทศแยกจำกกัน พร้อมทั้งแยกเป็นส่วนที่ได้รับกำรส่งเสริมและไม่ได้รับกำรส่งเสริม  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้ซึ่งแยกได้ดังนี้ :
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31. สัญญ�เช่�ระยะย�ว

 เมื่อวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ต่อสัญญำเช่ำอำคำร TIPCO TOWER เพื่อ 
ใช้เป็นส�ำนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อำยุสัญญำ 3 ปี ก�ำหนดค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเป็นจ�ำนวน 476,986  
บำทต่อเดือน และ 715,484 บำทต่อเดือน ตำมล�ำดับ 

32. ข้อมูลท�งก�รเงินจำ�แนกต�มส่วนง�น

 มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงำนด�ำเนินงำน

 ข้อมูลส่วนงำนด�ำเนินงำนก�ำหนดให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยระบุส่วนงำนด�ำเนินงำนโดยอ้ำงอิงจำกกำร  
รำยงำนภำยใน ซึ่งจะถูกสอบทำนโดยผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด�ำเนินงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อกำรจัดสรร 
ทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย แสดงกำรจ�ำแนกส่วนงำนเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลักคือ (1) ส่วนงำนผลิตภัณฑ์จำก 
พืชผัก และผลไม้ (2) ส่วนงำนเครื่องดื่ม และ (3) ส่วนงำนอื่นๆ ซึ่งด�ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ทั้งใน 
ประเทศและต่ำงประเทศ ข้อมูลจ�ำแนกตำมส่วนงำนแสดงดังนี้

 ข้อมูลจ�ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ

หน่วย : บำท

งบก�รเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2558

ส่วนง�น

ผลิตภัณฑ์
จ�กพืช ผัก 
และผลไม้

เครื่องดื่ม อื่นๆ ร�ยก�ร
ตัดบัญชี

รวม

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 1,905,505,281 3,684,521,098 149,660,125 (401,777,015) 5,337,909,489

ต้นทุนขำย 1,819,323,181 2,069,766,012 149,679,484 (402,848,557) 3,635,920,120

ก�ำไรขั้นต้น 86,182,100 1,614,755,086 (19,359) 1,071,542 1,701,989,369

รำยได้อื่น 252,499,486

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 1,954,488,855

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (1,430,457,736)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (489,103,384)

ด้อยค่ำเครื่องจักร (1,340,659)

ก�ำไรก่อนส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุน
  ในบริษัทร่วม 33,587,076

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,216,173,249

ก�ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษี
เงินได้ 1,249,760,325

ต้นทุนทำงกำรเงิน (59,018,771)

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (11,805,200)

ก�ำไรหลังหักภำษีเงินได้ 1,178,936,354

ก�ำไร(ขำดทุน)ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่

  ไม่มีอ�ำนำจควบคุม (9,531,645)

ก�ำไรส�ำหรับงวด 1,188,467,999

สินทรัพย์ถำวร 523,736,884 1,709,313,624 2,233,050,508
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หน่วย : บำท

งบก�รเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2557

ส่วนง�น

ผลิตภัณฑ์
จ�กพืช ผัก 
และผลไม้

เครื่องดื่ม อื่นๆ ร�ยก�ร
ตัดบัญชี

รวม

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 1,888,390,834 3,845,834,024 117,241,603 (343,671,043) 5,507,795,418

ต้นทุนขำย 1,821,953,986 2,165,855,938 92,316,918 (344,232,963) 3,735,893,879

ก�ำไรขั้นต้น 66,436,848 1,679,978,086 24,924,685 561,920 1,771,901,539

รำยได้อื่น 250,539,053

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 2,022,440,592

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (1,490,144,806)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (518,108,243)

ด้อยค่ำเครื่องจักร (229,272,680)

ก�ำไรก่อนส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุน

  ในบริษัทร่วม (215,085,137)

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุน

  ในบริษัทร่วม 283,450,215

ก�ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษี

เงินได้ 68,365,078

ต้นทุนทำงกำรเงิน (83,415,143)

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 68,777,738

ก�ำไรหลังหักภำษีเงินได้  53,727,673

ก�ำไร (ขำดทุน) ส่วนที่เป็นของ

  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม (23,965,334)

ก�ำไรส�ำหรับงวด 77,693,007

สินทรัพย์ถำวร 614,921,994 1,720,372,785 62,673,255 2,397,968,034
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ข้อมูลจ�ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์ หน่วย : บำท

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2558

ข�ยสินค้�
ต่�งประเทศ

ข�ยสินค้�
ในประเทศ

ร�ยก�ร
ตัดบัญชี

รวม

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 2,201,607,126 3,538,079,378 (401,777,015) 5,337,909,489

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนตำมส่วนงำน 953,031,040 747,886,787 1,071,542 1,701,989,369

หน่วย : บำท

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2557

ข�ยสินค้�
ต่�งประเทศ

ข�ยสินค้�
ในประเทศ

ร�ยก�ร
ตัดบัญชี

รวม

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 2,000,544,697 3,850,921,764 (343,671,043) 5,507,795,418

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนตำมส่วนงำน 118,750,370 1,653,713,089 (561,920) 1,771,901,539

33. เคร่ืองมือท�งก�รเงิน

 ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

 33.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง

33.1.1 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ

ควำมเสี่ยงทำงด้ำนสินเชื่อ คือควำมเสี่ยงที่ลูกค้ำหรือคู ่สัญญำไม่สำมำรถช�ำระหนี้แก่บริษัทฯ  
ตำมเง่ือนไขท่ีตกลงไว้เมื่อครบก�ำหนด บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงนี้โดยกำรก�ำหนดให้มีนโยบำยและ 
วิธีกำรในกำรจัดกำรสินเช่ือที่เหมำะสม 

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับสินเชื่อ ซึ่งเกิดจำกลูกหน้ีกำรค้ำมีไม่มำก เนื่องจำกบริษัทฯ มีนโยบำยที่เข้มงวด 
ในกำรวิเครำะห์และอนุมัติเครดิตให้กับลูกค้ำ และมีขั้นตอนกำรควบคุมและติดตำมหนี้อย่ำงใกล้ชิด  
นอกจำกนี้ บริษัทย่อยมีลูกหนี้รำยใหญ่เพียงรำยเดียว ซ่ึงเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยและเป็นบริษัทที่มี 
ชื่อเสียง ควำมเสี่ยงอำจเกิดจำกกำรยกเลิกกำรเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยดังกล่ำว

จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญช ี
ของลูกหนี้กำรค้ำที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน



178

33.1.2 ควำมเสี่ยงเก่ียวกับอัตรำดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย ที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ 
ดอกเบี้ยในตลำด ซึ่งอำจจะท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส�ำคัญที่มีอัตรำดอกเบ้ีย ที่สำมำรถ 
จัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และในอัตรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบก�ำหนดหรือ 
ในวันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ ถ้ำวันที่ก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน ได้ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

งบก�รเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2558

อัตร�
ดอกเบี้ยคงที่

อัตร�
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ต�มร�ค�
ตล�ด

ไม่มี
อัตร�

ดอกเบี้ย

รวม

ภ�ยใน
1 ปี

ม�กกว่� 
1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 2 74 76

เงินลงทุนชั่วครำว 4 - - - 4

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - 875 875

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน 1 - - - 1

หนี้สินท�งก�รเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

  จำกสถำบันกำรเงิน 1,320 - - - 1,320

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - 721 721

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร - - 609 - 609

เจ้ำหนี้ค่ำเครื่องจักรระยะยำว - - - - -

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1.5 0.6 - - 2.1
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หน่วย : ล้ำนบำท

งบก�รเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2557

อัตร�
ดอกเบี้ยคงที่

อัตร�
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ต�มร�ค�
ตล�ด

ไม่มี
อัตร�

ดอกเบี้ย

รวม

ภ�ยใน
1 ปี

ม�กกว่� 
1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 1 41 42

เงินลงทุนชั่วครำว 4 - - - 4

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - 486 486

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน 1 - - - 1

หนี้สินท�งก�รเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

  จำกสถำบันกำรเงิน 1,465 - 2 - 1,467

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - 494 494

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร - - 730 - 730

เจ้ำหนี้ค่ำเครื่องจักรระยะยำว - - - - -

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 3 1 - - 4

หน่วย : ล้ำนบำท

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2558

อัตร�
ดอกเบี้ยคงที่

อัตร�
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ต�มร�ค�
ตล�ด

ไม่มี
อัตร�

ดอกเบี้ย

รวม

ภ�ยใน
1 ปี

ม�กกว่�
1 ถึง 5 ปี 

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 0.6 38.50 39.10

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - 260 260

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แกก่จิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - - -

หนี้สินท�งก�รเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

  จำกสถำบันกำรเงิน 620 - - - 620

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - 222 222

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร - - - 129.50 129.50

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1 - - - 1
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หน่วย : ล้ำนบำท

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2557

อัตร�
ดอกเบี้ยคงที่

อัตร�
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ต�มร�ค�
ตล�ด

ไม่มี
อัตร�

ดอกเบี้ย

รวม

ภ�ยใน
1 ปี

ม�กกว่�
1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 1 17 18

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - 145 145

เงนิใหกู้ยื้มระยะสัน้แกก่จิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 34 - - - 34

หนี้สินทำงกำรเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

  จำกสถำบันกำรเงิน 990 - - - 990

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - 125 125

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร - - 149 - 149

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 3 1 - - 4

33.1.3 ควำมเสี่ยงเก่ียวกับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ที่เกิดจำกกำรซื้อหรือขำยสินค้ำ
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บริษัทฯ ท�ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซ่ึงมีอำยุสัญญำ 
ไม่เกิน 1 ปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วง
หน้ำคงเหลือดังนี้

อัตร�แลกเปลี่ยนต�มสัญญ�ของ 

สกุลเงิน สัญญ�ซื้อ สัญญ�ข�ย สัญญ�ซื้อ สัญญ�ข�ย

(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 819,638 2,519,782 34.235-36.2525 35.475-36.2775

โดยสิทธิดังกล่ำวมีเง่ือนไขในกำรใช้สิทธิขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนรำคำตลำด ณ วันส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน
ทำงกำรเงินที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดังนี้
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สกุลเงิน สินทรัพย์
ท�งก�รเงิน

หนี้สิน
ท�งก�รเงิน

อัตร�แลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558

(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 6,780,979 999,600 36.04

เหรียญออสเตรเลีย - 68,796 26.24

ยูโร - 81,592 39.39

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
คงเหลือดังน้ี

อัตร�แลกเปลี่ยนต�มสัญญ�ของ

สกุลเงิน สัญญ�ซื้อ สัญญ�ข�ย สัญญ�ซื้อ สัญญ�ข�ย

(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 430,371 2,421,059 33.0475-33.3550 32.3400-33.1550

โดยสิทธิดังกล่ำวมีเง่ือนไขในกำรใช้สิทธิขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนรำคำตลำด ณ วันส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน
ทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดังน้ี

สกุลเงิน สินทรัพย์
ท�งก�รเงิน

หนี้สิน
ท�งก�รเงิน

อัตร�แลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558

(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 3,209,328 377,413 32.92

ยูโร - 12,300 40.00

เยน - 4,450,000 0.273

 33.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ�ำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขำยตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กัน หรือจ่ำยช�ำระ 
หนีส้นิ ในขณะทีท่ัง้สองฝ่ำยมคีวำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปลีย่น และสำมำรถต่อรองรำคำกนัได้ 
อย่ำงเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ 
ดังนี้
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สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่จะครบก�ำหนดในระยะเวลำอันส้ัน ได้แก่ เงินสดและเงินฝำก 
สถำบันกำรเงิน ลูกหน้ีและเจ้ำหนี้ และเงินกู้ยืมระยะส้ัน แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำ 
ตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุนที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนหรือไม่มีรำคำซ้ือขำยในตลำด 
แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน หรือตำม
มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของเงินลงทุน หรือค�ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลด แล้วแต่กรณี

เงินกู้ยืมระยะยำวที่อัตรำดอกเบี้ยคงที่ มูลค่ำยุติธรรมค�ำนวณจำกมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสด 
จ่ำยในอนำคต คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยประมำณในตลำด ณ วันที่งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยำวที่อัตรำดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตำมตลำดหรืออัตรำดอกเบี้ย 
ใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด มูลค่ำยุติธรรมประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดง 
ฐำนะกำรเงิน

34. ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม

 34.1 มูลค่ำยุติธรรมจ�ำแนกตำมประเภทของข้อมูลที่น�ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ได้ดังนี้

ข้อมูลระดับ 1 รำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือ
หนี้สินอย่ำงเดียวกัน

ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สำมำรถสังเหตุ
ได้ดดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลรำคำตลำด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค�ำนวณมำจำกรำคำตลำด) 
ส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้ำงอิงจำกข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้จำก
ตลำด (ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้)

สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บำท

งบก�รเงินรวม

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 รวม

สินทรัพย์

ตรำสำรอนุพันธ์

  สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - 68,769 - 68,769
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หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 รวม

หนี้สิน

ตราสารอนุพันธ์

  สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - - - -

 ในระหว่างงวดบัญชีไม่มีการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

 34.2 วิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลระดับ 2

ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าและตราสารอนพันธ์ที่ใช้สำาหรับการบัญชีป้องกันความเสี่ยงซึ่งมูลค่ายุติธรรม
อยู่ในระดับที่ 2 ได้แก่ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า วัดมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจาก
ราคาที่คำานวณจากธนาคารพาณิชย์ โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า
ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทนที อัตราแลก
เปลี่ยนล่วงหน้า เส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve) เป็นต้น

35.  หตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติ 
การจัดสรรกำาไรสำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2558 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น  
120.64 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญต่อไป 

36. การจัดประเภทรายการใหม่

 รายการบางรายการในงบการเงิน 2557 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนำาเสนอ
งบการเงินปี 2558 ดังนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัด
ประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัด
ประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ต้นทุนขายและบริการ (3,825,352,997) 89,459,118 (3,735,893,879)

รายได้อื่น 339,998,171 (89,459,118) 250,539,053 152,046,131 (54,519,596) 97,526,535

ค่าใช้จ่ายในการขาย (129,600,420) 54,519,596 (75,080,824)
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37. ภ�ระผูกพัน

หน่วย : บำท

ประกอบด้วย :
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2558 2557 2558 2557

Letter of guarantee 30,046,072 21,450,578 11,720,832 11,720,832

38. ก�รอนุมัติงบก�รเงิน

 งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมัติให้ออกงบกำรเงินจำกกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจของบริษัทฯ ในวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2559





บริษัท ทิปโกฟูดส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก ถนนพระราม 6 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท : 0-2273-6200 
โทรสาร : 0-2271-4304, 0-2271-1600




