
วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทอาหารในอาเซียนที่ได้รับความไว้วางใจในด้านคุณภาพและนวัตกรรม 





บุคลากร 
บุคลากรทิปโก้ กล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลง สามารถใช้ศักยภาพ 
ของตนเองได้อย่างเต็มที่และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ลูกค้า 
ทิปโก้เข้าใจและพัฒนาสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ดูแลวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ และอายุที่ยืนยาว 

คู่ค้า/พันธมิตร 
ทิปโก้ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ  
ก้าวเดินเคียงคู่เติบโตไปอย่างมั่นคง

ผู้ถือหุ้น 
ทิปโก้ดูแลผู้ถือหุ้นด้วยผลประกอบการที่ให้ Economic Profit  

(ผลกําไรในทางเศรษฐศาสตร์) ที่เป็นบวก รวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น 
ทั้งรายใหญ่และรายย่อยที่ถูกต้องและเป็นธรรม

สังคม 
ทิปโก้ทําธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคมคือส่วนหนี่งของธุรกิจ 

โดยเริ่มต้นจากการดูแลพนักงาน ครอบครัวพนักงาน  
ยังไปถึงชุมชนและสังคม 
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หน่วย : พันบาท

ณ วันที่ หรือ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 2555 2554 2554 2553 2552 2551 2550

(รวม) (บริษัท) (รวม) (บริษัท) (รวม) (รวม) (รวม) (รวม)

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ 

ต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้* 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

มูลค่าตามบัญชี 5.35 3.42 4.99 3.44 4.25 4.13 3.96 3.81

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.454 0.113 0.712 0.331 0.305 0.427 0.120 1.159

กำาไรต่อหุ้นปรับลด 0.454 0.113 0.712 0.331 0.305 0.427 0.120 1.159

ผลการดำาเนินงาน(พันบาท)

รายได้จากการขาย 5,441,970 2,395,287 4,825,056 2,455,900 4,713,779 4,457,005 5,125,967 4,365,948

รายได้รวม 5,442,120 2,397,625 4,825,086 2,458,308 4,713,779 4,457,005 5,125,967 5,162,808

กำาไรขั้นต้น 1,740,923 356,609 1,550,260 405,613 1,181,897 1,253,577 1,553,712 1,082,172

กำาไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 379,545 139,246 463,593 221,950 235,713 306,960 271,386 856,483

กำาไรสุทธิ 219,233 54,685 343,626 159,878 146,951 206,162 70,224 552,619

ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,223,619 1,183,482 2,121,119 1,576,207 1,489,590 1,754,267 1,993,344 1,423,444

สินทรัพย์รวม 5,977,778 3,314,186 5,739,402 3,387,435 4,797,587 4,670,420 4,879,275 4,558,760

หนี้สินหมุนเวียน 2,636,214 1,204,643 2,198,866 1,087,586 1,642,550 1,477,456 1,986,034 1,864,101

หนี้สินรวม 3,394,072 1,663,821 3,333,112 1,728,481 2,745,831 2,679,678 2,967,232 2,719,522

ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 482,580 482,580 482,580 482,580 482,580 482,580 482,580 482,580

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,583,707 1,650,365 2,406,289 1,658,954 2,051,757 1,990,742 1,912,043 1,839,238

อัตราส่วนทางการเงิน 

อัตราส่วนกำาไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%) 32.0% 14.9% 32.1% 16.5% 25.1% 28.1% 30.3% 24.8%

อัตราส่วนกำาไรก่อนดอกเบี้ย
และภาษีเงินได้ต่อยอดขาย (%)

7.0% 5.8% 9.6% 9.0% 5.0% 6.9% 5.3% 19.6%

อัตราส่วนกำาไรสุทธิต่อยอดขาย (%) 4.0% 2.3% 7.1% 6.5% 3.1% 4.6% 1.4% 12.8%

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 0.0% 0.0% 16.9% 36.2% 0.0% 35.1% 224.8% 69.9%

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%) 0.0% 0.0% 3.0% 3.0% 0.0% 3.1% 4.5% 11.4%

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น(%) 8.5% 3.3% 14.3% 9.6% 7.2% 10.4% 3.7% 30.4%

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร(%) 8.2% 5.4% 13.0% 17.2% 5.8% 8.8% 2.9% 23.3%

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม(%) 3.7% 1.7% 6.0% 4.7% 3.1% 4.4% 1.4% 12.3%

อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย(เท่า) 3.7 2.3 4.9 4.2 4.1 4.6 3.1 9.2

อัตราส่วนราคาหุ้น (ณ วันสิ้นปี) ต่อกำาไรต่อหุ้น (เท่า) 12.0 48.1 5.3 11.3 13.9 11.2 40.8 6.2

อตัราสว่นสนิทรพัยห์มนุเวยีนตอ่หน้ีสินหมนุเวียน(เทา่) 0.8 1.0 1.0 1.4 0.9 1.2 1.0 0.8

อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5 0.3 0.3

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.3 1.0 1.4 1.0 1.3 1.3 1.6 1.5

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
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2555

2555

2555

2554

2554

2554

2553

2553

2553

รายได้รวม
หน่วย : พันบาท

กำาไรขั้นต้น
หน่วย : พันบาท

กำาไรสุทธิ
หน่วย : พันบาท

5,442,120

1,740,923

219,233

4,825,086

1,550,260

343,626

4,713,779

1,181,897

146,951
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สารจากประธานกรรมการ

01
ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เผชิญปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน อาทิ เศรษฐกิจโลกที่ถดถอยอย่าง 

ต่อเนื่องโดยเฉพาะในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และ การแข็งค่าของค่าเงินบาท ซึ่งส่งผล 

กระทบต่อปริมาณ การส่งออกของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีรายได้ 5,442 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 12.8 มีกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานเฉพาะของบริษัทฯ 55 ล้านบาท  

มีกำาไรสุทธิรวม 219 ล้านบาท ซึ่งได้รวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม 

จำานวน 168 ลา้นบาท คณะกรรมการจะเสนอผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณางดจา่ยเงนิปนัผลประจำาป ี2555 

ธุรกิจส่งออก ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในสหรัฐและสหภาพยุโรป  

ท่ีมาประจวบกับปริมาณผลผลิตสับปะรดสดในประเทศที่เพิ่มขึ้น จึงทำาให้ผลผลิตมีมากกว่า 

ความต้องการ ทำาให้การขายสับปะรดกระป๋องลดลงและราคาขายก็ลดลงด้วย ทำาให้มียอดขาย 

ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.5

ธุรกิจเคร่ืองด่ืมในประเทศ เป็นธุรกิจที่สร้างความเติบโตให้บริษัทฯ โดยมียอดขายเพิ่มขึ้น 

จากปีก่อนร้อยละ 22.8 จากการออกสินค้าใหม่ และการสร้างแบรนด์ทิปโก้ 

ธุรกิจค้าปลีก มียอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10 แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรง 

ขั้นต่ำาเป็น 300 บาท/วัน ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เป็นผลจากแบรนด์ Squeeze Juice Bar  

ที่แข็งแกร่งและการขยายสาขา 

ธุรกิจเกษตรและสารสกัดจากพืช มียอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4 ได้มีการทดลองผลิต 

สารสกัดจากพืชต้นแบบอย่างหลากหลายเพ่ือการเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต และได้มีการวิจัย 

และพฒันาสารสกดัจากพชืเพือ่เพิม่มลูคา่สนิคา้ใหแ้กธ่รุกจิอาหารและเครือ่งดืม่ในอนาคตอนัใกล้ 

การส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำาผลไม้พร้อมดื่ม มีการเติบโตร้อยละ 73 เนื่องจากความสำาเร็จในการ 

สร้าง แบรนด์ทิปโก้ในประเทศเกาหลี ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างเกินความคาดหมาย

ในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำาเนินงานโดยมีการกำากับดูแลกิจการที่ดี และ 

ปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธรุกจิอยา่งเครง่ครดั และไดส้ง่เสรมิใหเ้กดิเปน็วฒันธรรมบรรษทัภบิาล 

ทัว่ทัง้องคก์ร โดยมกีารปรบัปรงุใหท้นัตอ่หลกัเกณฑใ์นปจัจบุนัอยา่งตอ่เนือ่ง บรษิทัฯ ยงัไดมุ้ง่มัน่ 

พัฒนาการรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้ดีขึ้นตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังทุ่มเท 

ในการพัฒนาระบบการจัดการผลิตและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ  

มีความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมการบริหารเหล่านี้เป็นส่ิงประกันการเติบโตอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ  

ที่พร้อมจะอยู่ร่วมกับสังคมอย่างผาสุก 
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ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำากับดูแลกิจการ 

จากบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ได้คะแนนรวม 92% ซึ่งสูงกว่า 

คะแนนเฉลี่ย 88% ของบริษัทใน SET 50 INDEX  

หรอื “ดเีลศิ” เปน็ปทีีห่า้ตดิตอ่กนั บรษิทัฯไดร้บัการประเมนิ 

คุณภาพการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำ าปี  2555  

จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนน 95.25 คะแนน  

ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย 89.43% ของบริษัทในตลาด 

หลักทรัพย์ฯ หรือ “ดีเยี่ยม” บริษัทฯได้รางวัลธรรมาภิบาล 

ส่ิงแวดลอ้มและมาตรฐานความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการ 

อุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) พ.ศ. 2555 จาก 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นปีที่สามติดต่อกัน นอกจากนี้ 

บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมแสดงเจตจำานงในโครงการตอ่ตา้นคอรปัชัน่ 

กับบริษัทเอกชนชั้นนำาอีก 26 บริษัท โดยมุ่งหวังจะปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่จะนำาไปสู่การลดการคอรัปช่ัน 

ในประเทศไทย

แม้ว่าปี 2555 จะผ่านพ้นไป แต่บริษัทฯ คาดการว่าปัญหา 

และอุปสรรคทั้งหมดจะยังคงเป็นความท้าทายต่อไปในปี  

2556 และยิ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ  

การ เ มือง และสภาพดินฟ้ าอากาศของทั่ วทั้ งโลก  

อย่ างไรก็ตามความต้องการ เครื่ อ งดื่ ม เพื่ อสุ ขภาพ 

ในประเทศไทยและในตลาดอาเซียนยังมีแนวโน้มที่ดี 

และผลิตภัณฑ์สับปะรดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

ของตลาดโลก นอกจากนี้บริษัทฯ และพนักงานทุกระดับ 

มีความเข้าใจและเห็นความสำาคัญในระดับสูงสุดของ 

การบริหารความเสี่ยง มีการเอาใจใส่ควบคุมและติดตาม 

ความเสี่ยงทุกด้านอย่างใกล้ชิด รวมท้ังมีการปรับปรุง 

กระบวนการทำางานเพื่อลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง โดยยังคง 

รักษาคุณภาพของสินค้าและประโยชน์ต่อสุขภาพตาม 

นโยบายดั้งเดิมของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ ดิฉันจึงมั่นใจว่า 

บริษัทฯ จะยังคงรักษาศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจและ 

ส่งมอบผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียได้

ดฉินัในนามของคณะกรรมการบรษิทัฯ ขอขอบคณุพนกังาน 

และผู้บริหารทุกท่าน ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท 

เสียสละ ฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ และขอขอบคุณลูกค้า 

ผู้มีอุปการคุณ ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน และหุ้นส่วนการค้า 

ต่างๆ ที่ให้ความไว้วางใจในบริษัทฯ และสินค้าของบริษัทฯ  

ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้าในทุกวันนี้
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1. นางอนุรัตน์ เทียมทัน
 ประธานกรรมการ

นางอนุรัตน์ เทียมทัน  
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาวิชาเคมี  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโทสาขาวิชาเคมี  
The American University, Washington D.C.  
ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) และเป็นอาจารย ์
ประจำาภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการของบริษัท 
ในกลุ่มทิปโก้หลายบริษัท เป็นที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม
การเกษตร ของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
และเป็น Graduate Member  
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
กรรมการและอนุกรรมการสรรหา  
และกำาหนดค่าตอบแทน 

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร  
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และปริญญาโท
บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เคยดำารงตำาแหน่งผู้จัดการอาวุโสสายการบริหารของบริษัท  
ถนอมวงศ์บริการจำากัด และเป็นอาจารย์พิเศษ ภาควิชา 
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์  
จำากัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการบริษัท ถนอมวงศ์บริการ  
จำากัด และเป็น Fellow Member ของสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติ
คณะกรรมการบริษัท
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3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
 กรรมการ

นายสมจิตต์ เศรษฐิน  
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ Babson College Wellesley, Massachusetts 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
ธนาคารเอเชีย จำากัด (มหาชน) และผู้บริหารระดับสูง 
ในหลายธนาคาร อาทิเช่น Continental Bank of Chicago  
และ Chase Manhattan Bank, N.A. สาขาไทเป  
ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิปโก ้
แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) รวมท้ัง เป็นกรรมการในกลุ่มทิปโก้ 
อีกหลายบริษัท และเป็น General Member  
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

4. นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร
 กรรมการ

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร  
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Boston  
University, Boston, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน The American 
University, Washington, D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา  
เคยดำารงตำาแหน่งกรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)  
และกรรมการ และผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจ 
ต่างประเทศ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) ปัจจุบัน 
เป็น General Member ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)

5.  นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
 กรรมการ

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร  
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท MBA Wharton 
Business School, University of Pennsylvania, ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา เคยดำารงตำาแหน่ง กรรมการและผู้อำานวยการ 
ฝ่ายการเงิน บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) กรรมการ 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) กรรมการบริษัท  
โฮเมอร์ จำากัด และ กรรมการบริษัท เสริมเงิน จำากัด ปัจจุบัน 
ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท เอกชัยคอนเทนนอร์เทอร์มินอล  
จำากัด กรรมการบริษัท สยามคอนเทนเนอร์ ทรานสปอร์ต 
แอนด์เทอร์มินอล จำากัด กรรมการบริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำากัด  
และ กรรมการบริษัท วณิชภาค จำากัด และเป็น General  
Member ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

6.  นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
 กรรมการ

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร  
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี B.S. Business Administration,  
Babson College, Ma, ประเทศสหรัฐอเมริกา  
เคยดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการฝ่ายจัดซ้ือ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์  
จำากัด (มหาชน) และ ผู้อำานวยการฝ่ายจัดซื้อ 
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง 
กรรมการบริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)  
กรรมการ บริษัทถนอมวงศ์บริการ จำากัด  
กรรมการบริษัท สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ต 
แอนด์เทอร์มินอล จำากัด และกรรมการบริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์ 
เทอร์มินอล จำากัด และเป็น General Member  
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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9.  นางลออ เชาวนเมธา
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
 และอนุกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

นางลออ เชาวนเมธา 
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต  
เทคนิคอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร  
Mini MBA เคยดำารงตำาแหน่ง Plant Manager, Sakol Bottling  
Co.,Ltd. Quality Management Representative, Sakol Group  
Manufacturing Director, Tipco Food Group อนุกรรมการ
ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและน้ำาผลไม้ สำานักงาน 
มาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งชาติ และอนุกรรมการด้านเทคนิค  
กลุ่มสับปะรดสมาคมผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูป ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง 
กรรมการบริหาร บริษัทนัดดาภิรมย์ จำากัด และบริษัท  
สิรินทร์เพลสเชอร์ จำากัด และเป็น Graduate Member  
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

10.  นายไพศาล พงษ์ประยูร
 กรรมการอิสระและอนุกรรมการสรรหา  
 และกำาหนดค่าตอบแทน 

นายไพศาล พงษ์ประยูร 
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิศวกรรมโยธา Villanova University, ประเทศสหรัฐอเมริกา  
และปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม  
Fairleigh Dickinson University, ประเทศสหรัฐอเมริกา  
เคยดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามารถ เคเบิล
ซิสเต็ม จำากัด (มหาชน) ผู้อำานวยการฝ่าย Head of Business  
Partner บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จำากัด (มหาชน) และผู้อำานวยการ 
กองพาณิชย์ บริษัท เทเลคอมเอเชีย จำากัด (มหาชน) ปัจจุบัน 
ดำารงตำาแหน่งปรึกษา บริษัท ทรูคอร์ปอเรช่ัน จำากัด (มหาชน) และ  
วิทยากรพิเศษ ณ ศูนย์อบรมของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จำากัด  
(มหาชน) และเป็น General Member ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

8.  นายพิชวัฒน์ ชมชื่น
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
 คณะอนุกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

นายพิชวัฒน์ ชมชื่น  
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท M.A. Political Science,  
Eastern New Mexico University, ประเทศสหรัฐอเมริกา  
เคยดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน บริษัท 
ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) โดยมีประสบการณ์จากท่ีเคยรับราชการ 
และดำารงตำาแหน่งผู้บริหารของบริษัทต่างๆ หลายแห่ง ในอดีต
เคยเป็นผู้อำานวยการด้านทรัพยากรบุคคลบริษัท รองเท้าบาจา  
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท FORTIS  
จำากัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ ที เอ็ม ซี จำากัด ในปัจจุบัน 
คุณพิชวัฒน์เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย และเป็น Graduate  
Member ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

7.  นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
 กรรมการอิสระ 
 และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์  
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
Adams State College, Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ผ่านการอบรมหลักสูตร Executive Development Program  
จาก Princeton University ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำารงตำาแหน่ง 
กรรมการผู้จัดการของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตรจำากัด (มหาชน)  
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินของบริษัท สยามกลการ จำากัด  
และผู้อำานวยการฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารเชสแมนฮันตัน  
สาขากรุงเทพฯ ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทนของธนาคาร 
กรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) และเป็น Graduate Member  
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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13. นายพิจารณ์ สลักเพชร
 เลขานุการคณะกรรมการ 

นายพิจารณ์ สลักเพชร 
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน และมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายภาษีอากร 
และกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง 
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและควบคุมภายในของบริษัทฯ  
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program  
และหลักสูตร Effective Minute Taking  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

11. นายชลิต ลิมปนะเวช
 กรรมการอิสระ 

นายชลิต ลิมปนะเวช  
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการตลาด  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปริญญาโทสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรม 
หลักสูตร Senior Marketing Management ประเทศอังกฤษ  
เคยดำารงตำาแหน่ง Executive Director ของ Lintas (Thailand)  
Co., Ltd. กรรมการตรวจสอบของบริษัท ชูโอเซ็นโก (ประเทศไทย)  
จำากัด (มหาชน) ประธานกรรมการกลุ่มบริหารการตลาด 
ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และหัวหน้าภาควิชา 
การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นอกจากน้ี 
ยังเคยดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
อุตสาหกรรม ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเป็น Graduate Member ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

12. นายเอกพล พงศ์สถาพร
 กรรมการผู้จัดการ

นายเอกพล พงศ์สถาพร 
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และปริญญาโท MBA (Finance/Marketing)  
Northwestern University, ประเทศสหรัฐอเมริกา  
มีประสบการณ์การทำางานในบริษัทต่างๆ เช่น กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) รักษาการกรรมการ 
ผู้จัดการ บริษัท ไทยคอปเปอร์อินดัสตรี จำากัด (มหาชน)  
กรรมการผู้จัดการ DHL ประเทศเวียตนาม และ Regional Sales  
Manager DHL ประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง 
กรรมการผู้จัดการของทุกบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้  
และเป็น Graduate Member ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
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ประวัติผู้บริหาร

1.  นายกฤษณ์ เศรษฐิน
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายกฤษณ์ เศรษฐิน  
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
วิชาเอกการเงินและเศรษฐศาสตร์จาก Babson College,  
Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ในสาย 
งานการเงินและการธนาคารเป็นเวลา 7 ปี โดยก่อนที่จะมา 
ร่วมงานที่ทิปโก้ยังเคยทำางานฝ่ายธุรกิจวานิชธนกิจของ  
บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำากัด (มหาชน) และได้ร่วมงานใน 
คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นอกจากนี ้
ยังเคยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทพัฒนา web application ซึ่งเป็น
บริษัทแรกที่ออกแบบธุรกิจ E-commerce based network 
ในประเทศไทย

3.  นายพีรพงษ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์ 
 ผู้อำานวยการฝ่ายธุรกิจเครื่องดื่ม 

นายพีรพงษ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์  
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ 
การค้าระหว่างประเทศ University of New Orleans  
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ด้านการตลาดในการ 
บริหารผลิตภัณฑ์ ด้านการขายกับช่องทางจัดจำาหน่ายสมัยใหม่  
(Modern Trade) รวมถึงช่องทางฟูดส์เซอร์วิส และในการ 
พัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ให้องค์กร ปัจจุบันมีหน้าที่รับผิดชอบหลัก 
ในเชิงยุทธศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงานธุรกิจ ของธุรกิจ 
เครื่องดื่มในประเทศและในกลุ่มอาเซียน และการบริหารงาน 
ธุรกิจค้าปลีก รวมถึงการวิเคราะห์และมองหาโอกาส 
ในการขยายธุรกิจใหม่ๆ โดยเน้นที่ธุรกิจการบริโภคนอกบ้าน

2.  นายณภัทร ทรัพย์สาคร
 ผู้อำานวยการสายธุรกิจอาหาร

นายณภัทร ทรัพย์สาคร  
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาวิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์และการจัดการ Royal Holloway and Bedford  
New College, University of London และปริญญาโทสาขา 
วิเคราะห์ออกแบบและจัดการระบบสารสนเทศ The London School  
of Economics and Political Science, University of London  
มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายจากบริษัทชั้นนำา  
อาทิ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำากัด และบริษัท เอสเอเอส  
ซอฟแวร์(ประเทศไทย) จำากัด เคยดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ 
สายสนับสนุนกลุ่มธุรกิจทิปโก้ ปัจจุบันมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ในเชิงยุทธศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงานธุรกิจ การขาย  
การตลาด การบริการ และการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และหาตลาดใหม่

4.  นายพรชัย พูลสุขสมบัติ 
 ผู้อำานวยการสายพัฒนาธุรกิจและสนับสนุนด้านการเงิน

นายพรชัย พูลสุขสมบัติ  
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์  
ปริญญาตรีสัตวแพทยศาตร์ และปริญญาโทบริหารธุรกิจ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ทางด้านบริหาร 
จัดการการผลิต การตลาดต่างประเทศ รวมทั้งการจัดซื้อและ 
ธุรกิจกระป๋องเปล่า ปัจจุบันมีหน้าที่รับผิดชอบการเสาะหา 
และนำาโอกาสธุรกิจใหม่เชิงกลยุทธ์มาขยายผล การบริหารจัดการ 
ในสายงานบัญชีและควบคุมภายใน การเงินและวางแผน  
นักลงทุนสัมพันธ์ นอกจากน้ี ยังดำารงตำาแหน่งผู้แทนฝ่ายบริหาร 
ระบบคุณภาพ (QMR) สำาหรับระบบคุณภาพต่างๆ และเป็น 
ประธานคณะอนุกรรมการประเมินความเส่ียงทางธุรกิจ
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ธุรกิจหลักของทิปโก้

ธุรกิจเครื่องดื่ม

ในปัจจุบันผู้บริโภคมีแนวโน้มหันมาสนใจการดูแลสุขภาพมากขึ้น ทำาให้สินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพ 

มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงทางบริษัทได้มีการพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนอง 

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่รักสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีชนิดใหม่ๆ  

จากหลากหลายแห่ง เพ่ือนำามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยในปีนี้ 

ได้มีการพัฒนาสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำาผลไม้และนำาออกวางตลาดในไตรมาสสองจำานวน  

1 รสชาติ คือ น้ำาแอปเปิ้ลผสมน้ำาองุ่นรวม 100% ตราทิปโก้ และนำาออกวางตลาดเพิ่มขึ้น 

ในไตรมาสสามอีก 1 รสชาติ คือ แอปเปิ้ลผสมน้ำาองุ่นรวม 100% ตราซุปเปอร์คิด นอกจากนั้น 

ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวสำาเร็จรูป ตรามิเรอิ ชนิดบรรจุกล่องขนาด 250 มล.  

ออกวางตลาดในช่วงไตรมาสสองอีกจำานวน 2 รสชาติ ได้แก่ น้ำาผึ้งผสมมะนาว และออริจินัล  

ม้ินโตะ นอกจากนี้ได้นำานวัตกรรมใหม่ที่ทางบริษัทนำามาใช้ทำาให้สามารถเปิดตัวสินค้าตราทิปโก้ 

ฟรุตพลัส น้ำาผลไม้ที่ดื่มและเคี้ยวได้เพราะมีเนื้อผลไม้แท้ๆ บรรจุในกล่องซึ่งใช้ในการผลิตแบบ  

Aseptic Single Serve ที่มีขบวนการฆ่าเช้ือที่เป็นระบบปลอดเช้ือ พร้อมการบรรจุที่ทันสมัย 

เป็นรายแรกและรายเดียวในอาเชียน มี 4 รสชาด ได้แก่ น้ำาส้มแมนดาริน 100% ผสมเนื้อส้ม 

และเกร็ดส้ม, น้ำาแอปเปิ้ล และเนื้อว่านหางจระเข้รวม 100%, น้ำาผักผสมน้ำาผลไม้และเนื้อ 

วา่นหางจระเขร้วม 100%, น้ำาวา่นหางจระเขผ้สมน้ำาองุน่และเนือ้วา่นหางจระเขร้วม 100% โดยเริม่ 

จำาหน่ายตั้งแต่เดือนเมษายน บริษัทยังคงความเป็นผู้นำาตลาดในสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

และเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มน้ำาผลไม้ 100% โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 42%

ผลิตภัณฑ์น้ำาแร่ตราออรา ในปี 2555 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่34% โดยมีอัตราการเติบโตอย่าง 

ต่อเนื่อง แต่ตลาดน้ำาแร่ในประเทศไทยถือว่ายังไม่ใหญ่มากนักเนื่องจากผู้บริโภคยังไม่เข้าใจ 

ถงึคณุประโยชนแ์ละความแตกตา่งระหวา่งน้ำาแรแ่ละน้ำาทัว่ไป เนือ่งจากขอ้มลูทีม่อียูท่ัว่ไปในตลาด 

ค่อนข้างน้อยและไม่ชัดเจน การให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำาแร่เป็นสิ่งที่สำาคัญยิ่งสำาหรับการเติบโตของ 

ตลาดน้ำาแร่ในเมืองไทย 
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สำาหรบัน้ำาแร่ตราออรา เปน็น้ำาแรท่ีม่าจากน้ำาพเุยน็ตามธรรมชาตแิห่งเดยีวของไทยจากเทอืกเขาสูงทีร่ะดบั 2,700 ฟุตเหนอืระดบั 

น้ำาทะเล ในอำาเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่ซึง่เปน็พืน้ทีท่ีม่ปีระชากรอยูไ่มม่ากนกัและปราศจากโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ ่ 

จึงทำาให้ปราศจากมลพิษ ด้วยประโยชน์ยที่ชัดเจนและโดดเด่นของผลิตภัณฑ์น้ำาแร่ตราออรา บริษัทมุ่งเน้นที่จะให้ความรู้ 

แก่ผู้บริโภคมากขึ้นถึงความแตกต่างของน้ำาแร่จากน้ำาพุเย็นและความสะอาดบริสุทธิ์ซึ่งเป็นเสมือนนวัตกรรมอันล้ำาค่า 

จากธรรมชาติที่ได้กลั่นกรองแร่ธาตุต่างๆ ได้อย่างลงตัว

บริษัท ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำาตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  

คงความสดอร่อย และยังเป็นผู้นำาเกี่ยวกับสุขภาพให้กับผู้บริโภค ผ่านการสื่อสารช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ความรู้และ 

ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ โดยขอเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำาวันของทุกคนด้วยผลิตภัณฑ์ทิปโก้ เพราะทิปโก้อยากให้ 

คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีกันถ้วนหน้า

ธุรกิจอาหาร

ดว้ยประสบการณ์และความเชีย่วชาญในดา้นสบัปะรดและจากพนัธสญัญาทีจ่ะพฒันาและนำาเสนอสนิคา้ใหม่ๆ  ทีม่คีณุภาพ 

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งหลากหลาย ในป ี2555 บรษิทัจงึมุง่เนน้ไปทีก่ารพฒันาและการผลติสนิคา้ใหม่ 

จำานวน 3 รายการด้วยกัน ได้แก่ สับปะรดในบรรจุภัณฑ์ถ้วยพลาสติก (Pineapple in Plastic cup) สำาหรับตลาดค้าปลีก  

ซึ่งบรรจุภัณฑ์นี้เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคท่ีเน้นความทันสมัย ความสะดวกสบายแต่ยังคงคำานึงถึงเรื่องสุขภาพจากการบริโภค  

สำาหรับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจบริการด้านอาหาร บริษัทได้ขยายการผลิตสับปะรดบรรจุในถุงอลูมิเนียม(Retort  

Pouch) ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์อีกทางเลือกหนึ่งสำาหรับลูกค้าในกลุ่มนี้ ที่ต้องการบรรจุภัณฑ์อันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 

จากความนิยมในอาหารไทยที่แพร่หลายไปทั่วโลกและความได้เปรียบในเร่ืองที่ตั้งของโรงงานเราที่ตั้งอยู่ในแหล่งมะพร้าว 

ทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศไทย จงึจดุประกายใหบ้รษิทัขยายผลติภณัฑเ์ขา้สู ่ธรุกจิมะพรา้ว ซึง่ในสว่นของการผลติกไ็ดม้กีารติดต้ัง 

เครื่องจักรการผลิตน้ำากะทิแล้วและคาดว่าจะพร้อมในการผลิตสินค้าเพื่อจำาหน่ายได้ในช่วงต้นปี 2556 ทั้งนี้ การขยาย 

การผลติน้ำากะทนิีไ้มเ่พยีงแตจ่ะเปน็การเพิม่รายการสินค้าเทา่นัน้ แตย่งัเปน็การชว่ยเพ่ิมความแขง็แกรง่ให้กบัธรุกจิน้ำามะพรา้ว 

ของทิปโก้อีกทางหนึ่งด้วย 
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สำาหรับในด้านการขายและการตลาดนั้น แม้ว่าหลายประเทศทางฝั่งตลาดยุโรปยังมีความยากลำาบากทางเศรษฐกิจอยู่อย่าง 

ต่อเนื่อง แต่บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าส่วนหนึ่งมาทางตะวันออก ซึ่งได้แก่ จีน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และกลุ่ม 

ประเทศอินโดจนี ซึง่ดว้ยการสนบัสนนุจากผูจ้ดัจำาหนา่ยเครือ่งดืม่น้ำาผลไมข้องทปิโกใ้นหลายประเทศ บรษิทัจงึไดข้ยายรายการ 

สินค้าและบริการเข้ามาครอบคลุมสับปะรดกระป๋องและน้ำาผลไม้บรรจุกระป๋อง ภายใต้ตราสินค้า ทิปโก้ ด้วย ซึ่งก็ได้รับ 

การตอ้นรับจากผูบ้รโิภคในประเทศตา่งๆเหลา่นีเ้ปน็อยา่งด ีโดยเฉพาะในประเทศเกาหลใีตท้ีม่กีารนำาสนิคา้ทปิโกไ้ปประกอบ 

การแสดงในรายการละครชดุทางโทรทศัน ์เรือ่ง The King of Drama ซึง่เปน็ละครชดุเกาหลทีีเ่ปน็ทีน่ยิมแพรห่ลายไปทัว่โลก  

จึงทำาให้ตราสินค้าทิปโก้ท่ีปรากฏในรายการดังกล่าวไม่ได้จำากัดอยู่เพียงแค่สายตาของผู้บริโภคในประเทศเกาหลีใต้เท่านั้น  

แต่ยังสามารถเผยแพร่ไปสู่สายตาของผู้บริโภคทั่วโลกอีกด้วย 

นอกจากนี้ทางโรงงานประจวบได้มีการเพิ่มขอบเขตของการรับรองสำาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำามะพร้าว  

(Coconut water)ได้รับการรับรองมาตราฐาน GMP/HACCP/BRC/IFS และ ผลิตภัณฑ์ผลไม้ในถ้วยพลาสติก (Fruit in  

Plastic Cup) ไดรั้บการรบัรองมาตราฐาน GMP/HACCP/IFS ผลติภณัฑส์บัปะรดสามารถผา่นมาตรฐานโรงงานของ TESCO  

และ YUM ผลติภณัฑส์บัปะรด ผลไมร้วม น้ำาสบัประรดเขม้ขน้ และผลติภณัฑ์วา่นหางจระเข ้สามารถแสดงเครือ่งหมาย STAR K  

ของ Kosher ได้แล้วนอกเหนือจากการที่ได้รับการรับรองกระบวนการผลิต 

แรงบันดาลใจของบรษิทัจะยงัดำาเนนิตอ่ไป ดว้ยการนำาเสนอสนิคา้และวธิกีารใหม่ๆ  ใหก้บัผูบ้รโิภคในปตีอ่ๆ ไป โดยไดต้ัง้ปฏญิาณ 

ไว้ว่าจะนำาความปรารถนาและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้ามาเป็นที่ตั้ง

ธุรกิจร้านค้าปลีก

สำาหรับภาพรวมของธุรกิจ Squeeze Juice Bar ในปี2555 มีการเติบโตที่ช้าลงกว่าในปีที่ผ่านมา โดยปัจจัยหลักที่มีผลกระทบ 

ตอ่การดำาเนนิธรุกจิคอืตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยดา้นสถานทีแ่ละบคุคลากรทีส่งูขึน้ การปรบัราคาขายของสนิคา้ขึน้ตามตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ 

ทำาให้มีผลกระทบต่อยอดขาย ทำาให้ยอดขายมีการชะลอตัวบ้างในระยะสั้นๆ ทำาให้บริษัทมีการชะลอการเปิดสาขาใหม่ 

ส่วนหนึ่งไว้ ซึ่งต้องมีการวิจัยและวิเคราะห์อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นในการเปิดสาขาใหม่ 

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้เตรียมความพร้อมทั้งในการวางแผนและมีการปรับรูปแบบทางธุรกิจใหม่บางส่วนเพื่อให้บริษัท 

สามารถแข่งขันได้และยืนหยัดท่ามกลางสภาวะแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนไปอย่างมาก ซึ่งคงจะทยอยได้เห็นกันตั้งแต่ 

ปี 2556 เป็นต้นไป

ในปี 2556 ด้วยรูปแบบทางธุรกิจใหม่นี้ Squeeze Juice Bar จะกลับมาขยายธุรกิจ และเติบโตตามแผนยุทธศาสตร์ 

ระยะยาวทีว่างไว ้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค ดงันัน้ บรษิทัจงึมัน่ใจวา่จะสามารถเตบิโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื  

ด้วยพันธสัญญาที่บริษัทให้ไว้ต่อผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องตลอดไป
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ธุรกิจการเกษตรและสารสกัดจากพืช

บริษัท มีการทดลองเพาะปลูกสับปะรดหอมสุวรรณ สำาหรับบริโภคสด ได้ผลผลิตคุณภาพดีและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค  

ที่ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งจะเห็นว่าตั้งแต่ทดลองแนะนำาสู่ตลาดผู้บริโภคมาตั้งแต่ ปี 2551 ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี  

โดยยอดจำาหน่ายเพิ่มขึ้นเท่าตัวทุกปี และบริษัทมีเป้าหมายที่จะเพ่ิมปริมาณการเพาะปลูกสับปะรดหอมสุวรรณให้มากขึ้น  

ซึ่งคาดว่าอีก 5 ปีข้างหน้าสับปะรดทั้งหมดที่เพาะปลูกในไร่ของบริษัทจะเป็นสับปะรดหอมสุวรรณทั้งหมด 

ในปี 2555 นับเป็นปีแรกที่บริษัทมียอดจำาหน่ายสารสกัดจากพืชหลังจากที่ผ่านการวิจัยและพัฒนามาระยะหนึ่ง โดยประสบ 

ความสำาเร็จในการผลติและจำาหนา่ยสารสกดัจากพชืระดบัอตุสาหกรรมใหแ้กคู่ค่า้ในประเทศญีปุ่น่ ผลติภณัฑส์ำาคญัทีส่รา้งรายได ้

ให้แก่บริษัทประกอบด้วย สารสกัดจากเส้นใยสับปะรดและสารสกัดกระชายดำา นอกจากนี้บริษัทยังสามารถสร้างรายได้ 

โดยการผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิเช่น สารสกัดมังคุด สารสกัดกระเจี๊ยบ สารสกัดจากมะขามป้อม เป็นต้น  

สารสกดัตา่งๆ ทีบ่รษิทัผลติขึน้นัน้สามารถนำาไปใชไ้ดห้ลากหลาย ทัง้ในผลติภณัฑอ์าหาร เครือ่งดืม่ อาหารเสรมิ เครือ่งสำาอาง 

และยารักษาโรค

เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ ในปีท่ีผ่านมาบริษัทจึงได้เปิดรับบุคคลากรเพ่ือมาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจสารสกัด 

อกีจำานวน หนึง่ เพือ่รองรบัการผลติในปนีี ้โดยบรษิทัมโีครงการทีจ่ะเพิม่ยอดจำาหนา่ยของผลติภณัฑค์วบคูไ่ปกบัการวจิยัและ 

พฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ทีอ่าศยัความรว่มมอืทัง้หนว่ยงานภายในและภายนอก เพือ่พฒันาผลติภณัฑท์ีม่คีวามเปน็นวตักรรม 

เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ยา และเครื่องสำาอางต่อไป
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การดำาเนนิธรุกจิภายใตห้ลกัจรยิธรรมและการกำากบัดแูลกจิการทีด่คีวบคูไ่ปกบัการใสใ่จรกัษาสงัคม 

และสิ่งเเวดล้อม เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน 

กิจกรรมด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของบริษัท โดยเน้นให้พนักงานได้มี 

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างจึตสำานึกแห่งการให้และความรับผิดชอบต่อสังคมให้ 

ขยายไปในวงกว้างและยั่งยืน บริษัทพร้อมให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาความทุกข์ด้วยความ 

ตระหนักถึงความเดือดร้อนดังกล่าว ทิปโก้ ได้มอบเงิน ผลิตภัณ์เครื่องดื่มพร้อมดื่ม และน Œำาแร่  

ผ่านองค์กร มูลนิธิ หน่วยงาน และชุมชนต่างๆ ได้แก่

ด้านสิ่งแวดล้อม

• การสนับสนุนกิจกรรมของ “ศูนย์จัดการวัสดุรีไซเคิล” ที่โรงงานประจวบฯ ซึงเป็นโครงการ 

 ต่อเนื่อง ตามนโยบายการส่งเสริมให้องค์กรชุมชน หันมาสนใจระบบการจัดการขยะ 

 บรรจุภัณฑ์และขยะมูลฝอยจากครัวเรือน โดยการรณรงค์ให้พนักงานนำาวัสดุรีไซเคิลมาขาย 

 ให้กับที่ศูนย์

• โรงงานประจวบ ร่วมปลูกหญ้าแฝกจำานวน 30,000 ต้น ในโครงการปลูกหญ้าแฝก 

 เฉลิมพระเกียรติ ณ แปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกเทศบาลตำาบล กม.5

• โรงงานน Œำาแร่ที่เชียงใหม่ จัดทำาโครงการสร้างฝาย จากต้นน Œำา สู่ปลายน Œำา เฉลิมพระเกียรติ  

 81 พรรษา มหาราชนิ ีรวมพลงัชาวเชยีงใหม ่รว่มสรา้งฝาย 81 ฝาย บรเิวณพ้ืนทีลุ่ม่น Œำายอ่ย 

 ห้วยทาน ลุ่มนŒำาแม่สา อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม  

 2555 ถึง ธันวาคม 2556

ด้านสังคม

• การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มพร้อมดื่มทิปโก้และนŒำาแร่ออรา ในงานพระราชพิธี 

 เฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม  

 พระราชวังดุสิต เพ่ือแจกจ่ายให้ประชาชนท่ีเข้าร่วมรับเสด็จในวันมหามงคล จำานวน 1,700 ลัง

• การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มพร้อมดื่มทิปโก้และน Œำาแร่ออราในงาน “รวมพลคนไทย 

 ในแผ่นดิน รัชกาลที่ ๙” ณ สวนอัมพร ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย  

 องคก์รภาคธีรรมด ีหนว่ยงานภาครฐั เอกชน และองคก์รสาธารณประโยชน ์จดัขึน้เพือ่รวมพลงั 

 คนไทยแสดงความจงรักภักดีและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 พร้อมตั้งปณิธานที่จะ “รักพ่อภาคปฏิบัติ” ด้วยการทำาความดีตามรอยพระยุคลบาท

ความรับผิดชอบต่อสังคม

04
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• การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมทิปโก้ ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อใช้รับรองผู้ที่มาบริจาคโลหิต และใช้ใน 

 กิจกรรมต่างๆ ของสภากาชาดไทย ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน

• การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มพร้อมดื่มทิปโก้ และนŒำาแร่ออรา ให้แก่สำานักงานเกษตรนานาชาติ  

 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานสัมนาเชิงนโยบายระดับนานาชาติในหัวข้อ “Promotion of  

 underutilized indigenous food resources for food security and nutrition in Asia and the Pacific” โดยมี 

 ผู้เข้าร่วมจำานวน 150 คน จาก 45 ประเทศ 

• บริษัทฯ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จำานวน 100,000 บาท ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวโรกาส  

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำาเนินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์น Œำาผลไม้ 

 ทิปโก้และน Œำาแร่ออร่าสำาหรับใช้รับรองแขกผู้มีเกียรติและแจกจ่ายประชาชนที่มาร่วมรับเสด็จ ณ ทุ่งมะขามหย่อง  

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

• การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มพร้อมดื่มทิปโก้ และน Œำาแร่ออรา ให้แก่ กรมส่งเสริมการส่งออก “นŒำาใจจากแนวหลัง 

 ผ่านมือพระถึงมือทหารหาร ตำารวจกล้า” 

• การสนบัสนนุผลติภณัฑเ์ครือ่งดืม่พรอ้มดืม่ทปิโก ้และน Œำาแรอ่อรา ใหแ้ก ่สำานกังานศนูยอ์ำานวยการพลงัแผน่ดนิเอาชนะ 

 ยาเสพติดกองทัพอากาศ ในงาน “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินี” เพื่อเทิดพระเกียรติ  

 ตลอดป ี2555 และเพือ่เปน็การแสดงความจงรกัภกัดแีด ่สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีารถ ทีท่รงหว่งใยตอ่ปญัหา 

 ยาเสพติด ณ หอประชุมกองทัพอากาศ 

• การปรับปรงุถนนทีช่ำารดุพรอ้มตดิตัง้แสงสวา่ง บรเิวณรอบๆ โรงงานประจวบเพือ่ใหช้มุชมทีส่ญัจรไปมาไดร้บัความสะดวก 

 และลดอุบัติภัย รวมเป็นมูลค่า 1,582,332 บาท

ด้านการศึกษา

• มอบทนุการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจำานวน 2 ทนุๆละ 100,000 บาท เปน็ทนุตอ่เนือ่งสำาหรบันกัเรยีนทีเ่รยีนด ีแตข่าด 

 ทุนทรัพย์

• มอบทนุการศกึษาสำาหรบับตุรพนกังาน บตุรเกษตรกร โรงเรยีนในชมุชนทีอ่ยูร่อบๆ โรงงาน รวมทัง้หมดจำานวน 246 ทุน  

 รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 609,500 บาท 
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• มอบเงินสนับสนุนค่าจ้างครูอนุบาล ให้แก่โรงเรียนบ้านบึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

• มอบทุนการศึกษา ให้แก่ สมาคมส่งเสริมความดีสากล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

ด้านศาสนสถาน

• กลุม่ทิปโก ้ร่วมกบับรษิทัในเครอื พรอ้มผูบ้รหิารและพนกังานรว่มทำาบญุทอดกฐนิสามคัค ีณ. วดัเขาโอภาส จงัหวดัระยอง  

 และที่โรงงานประจวบร่วมทำาบุญทอดกฐินสามัคคี จำานวน 6 วัด ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

• โรงงานวังน้อย สนับสนุนเงินในการบูรณะวัดหลังประสบภัยน ้ำาท่วม โดยซ่อมแซมพื้นที่โดยรอบที่ได้รับ ความเสียหาย  

 และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทิปโก้ ให้กับวัดในโครงการอบรมปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ ณ วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต

ด้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

• การสนับสนุนโครงการเด็กดอยลอยทะเล “จากต้นน้ำาสู่ปลายน้ ำา” ร่วมกับรายการ คิดดี มีสุข ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบกช่อง 5 เพื่อแบ่งปันโอกาสทางการเรียนรู้และสร้างความสุขให้กับเยาวชนผุ้ด้อยโอกาส โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 

จ.เชียงใหม่ ในการไปทัศนศึกษา ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ. ชลบุรี

• โครงการ Aura Charity “Care to Share” ปันน ้ำาใจให้น้องชาวเขา สร้างห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา  

 ณ.บ้านอาไฮ้ อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

• โรงงานวังน้อย มอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มพร้อมดื่มทิปโก้ และน ้ำาแร่ออรา พร้อมทั้งเงินบริจาคและสิ่งของจำาเป็นให้กับ 

 วัดพระบาทน ้ำาพุเป็นเงินทั้งสิ้น 34,000 บาท 

นอกจากนี ้ทปิโกย้งัคงดำาเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอืและพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และคณุภาพชวีติอยา่งตอ่เนือ่ง เนน้ย ้ำา 

นโยบายทิปโก้ “พัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม” เสริมสร้างจิตสำานึกแห่งการให้และความรับผิดชอบต่อสังคม  

ให้ขยายไปในวงกว้างและยั่งยืนสู่สังคมที่เป็นอยู่
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ท่ีทิปโก้ เราให้ความสำาคัญกับพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดมาและตลอดไป พนักงานคือกำาลัง 
ขับเคลื่อนท่ีมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจขององค์กร ผลพวงจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย 
ในป ี2555 ทำาใหเ้ราตอ้งมุง่เนน้การสรา้งขวญัและกำาลงัใจของพนกังานเปน็สำาคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
พนักงานในโรงงานของเราที่อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พนักงานจำานวนมากได้รับ 
ความช่วยเหลือผ่านโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (Friends Help Friends) ทั้งในช่วงภาวะวิกฤติภัย 
น้ำาท่วมและหลังน้ำาท่วม ความช่วยเหลือเหล่าน้ีมีท้ังในรูปแบบของการจัดหาท่ีพักช่ัวคราว เงินช่วยเหลือ 
ค่าที่พัก การเยี่ยมบ้านพนักงานที่ประสบอุทกภัย และเงินช่วยเหลือสำาหรับซ่อมแซมที่พัก 
ของพนกังาน ทัง้นี ้เรายงัคงเดนิหนา้อยา่งตอ่เนือ่งตลอดป ี2555 กบัโครงการ “Happy Workplace”  
ซึ่งเป็นแนวคิดหลักสำาหรับดึงดูดและรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ  
อยา่งเชน่ กจิกรรมแขง่กฬีาและกจิกรรมเทีย่วประจำาป ีเพ่ือพัฒนาและส่งเสรมิให้ทปิโกเ้ปน็องคก์รทีด่ ี
สำาหรับพนักงาน อย่างไรก็ดี การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ (talent) ให้อยู่กับองค์กร 
เปน็ความทา้ทายอยา่งหนึง่ทีเ่กดิขึน้ โดยเฉพาะในชว่งภาวะเศรษฐกจิดแีละมกีารแขง่ขนัสงูในดา้น 
การช่วงชิงบุคลากรที่มีความสามารถ ในช่วงกลางปี 2555 ทิปโก้ได้พิจารณาทบทวนโมเดลธุรกิจ 
รวมถึงแนวทางการแข่งขันในตลาดในอีก 10 ปีข้างหน้าของบริษัท บุคลากรที่มีบทบาทสำาคัญ 
ในการขบัเคลือ่นองคก์รไดเ้ขา้รว่มโครงการ “Inspired” ซึง่เริม่ขึน้ในไตรมาสที ่2 ของป ี2555 และ 
มรีะยะเวลาดำาเนนิโครงการ 6-7 เดอืน กลยทุธใ์หมข่ององค์กรยอ่มไมส่ามารถนำาไปสู่ผลลพัธ์ทีเ่ปน็ 
รปูธรรมไดห้ากขาดพนกังานทีม่คีวามสามารถเหมาะสม ดงันัน้ จงึจะมกีารจดัทำาโครงการ “Human  
Capital” ซึง่เปน็โครงการพัฒนาพนกังานผูม้คีวามสามารถ (talent development program) ภายใต ้
ความร่วมมือของบริษัททิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)  
ขึน้ในชว่ง 2.5 ปขีา้งหนา้ โดยมเีปา้หมายเพือ่พฒันาพนกังานทีม่คีวามสามารถซึง่อยูใ่นระดบัตา่งๆ  
ขององคก์รและมบีทบาทสำาคญัใหพ้รอ้มสำาหรบัการกา้วขึน้สูต่ำาแหนง่ผูบ้รหิารขององคก์ร นอกจากนี ้ 
ทิปโก้ได้กลั่นกรองคัดเลือกและพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่ง (successor) ในทุกตำาแหน่งสำาคัญของ 
องคก์รอยา่งจรงิจงั ภายใตก้ารสนบัสนนุโดยโครงการพฒันาบคุลากรของ บรษิทัซนัโตรี ่เบฟเวอเรจ  
แอนด์ ฟูด เอเซีย จำากัด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการเลื่อนตำาแหน่งและความก้าวหน้า 
ในองค์กรของพนักงานกลุ่มดังกล่าว ในด้านการสรรหาและว่าจ้างจะมีการนำาแนวคิดการคัดเลือก 
บุคลากรที่มีทัศนคติที่เหมาะสมมาใช้แทนการคัดเลือกบนพื้นฐานของทักษะ เนื่องจากเราเชื่อว่า 
บุคลากรท่ีมีทัศนคติท่ีเหมาะสมคือหัวใจสำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ๆ ของทิปโก้ ทั้งนี้  
โครงการ Human Capital ยังช่วยให้เราสามารถบริหารผลการปฏิบัติการงานและการให้รางวัล 
ตอบแทนไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนักบัทศิทาง ทศันคต ิและความมุง่มัน่ของพนกังานทกุคน อนัจะนำา 
องค์กรให้บรรลุเป้าหมายใหม่ที่กำาหนดไว้ได้

งานทรัพยากรบุคคล
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รายงานคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรษิทัฯในฐานะทีเ่ปน็คณะอนกุรรมการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทำาใหก้ารดำาเนนิงานของบรษัิทฯ  

เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

บริษัทฯ ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลให้กับพนักงานทุกระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า  

และผู้มีส่วนได้เสีย เชื่อมั่นว่าบริษัทฯมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งให้ 

ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องสามารถแข่งขันได้ และเป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้ง ในประเทศ และต่างประเทศ 

ในปี 2554 บริษัทฯได้อบรมเก่ียวกับคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือส่ือสารนโยบายของบริษัทฯ 

ในเรื่องนี้ไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้พนักงานเห็นความสำาคัญของธรรมาภิบาล และ 

ตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

ในบริษทัฯอยา่งตอ่เนือ่ง พรอ้มกนันีไ้ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมรณรงคต์อ่ตา้นคอรปัชัน่ทกุรปูแบบ ในป ี2555 ผลประเมนิความพงึพอใจ 

ของพนักงานในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นได้คะแนนสูงสุดทุกสถานประกอบการได้คะแนนเฉลี่ย 4.58 คะแนน  

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ผลของการยึดมั่นและดำาเนินการตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่ดี ทำาให้บริษัทฯได้รับรางวัล SET Award ในด้าน 

การรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีจำานวน 5 ครั้ง (ปี2546-2549 และปี 2553) ในปี 2555 ได้รับ 

การประเมินการกำากับดูแลที่ดีโดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ได้คะแนนรวม 92% ระดับ “ดีเลิศ” สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัท 

ใน SET 50 INDEX ที่ได้ 88% นับเป็นปีที่ห้าติดต่อกันที่ได้ผลประเมิน ระดับ“ดีเลิศ” นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการ 

ประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2555 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนน 95.25 คะแนน คือ  

ระดับ“ดีเยี่ยม” 

ตลอดปี 2555 บริษัทฯ ได้ดำาเนินกิจกรรม CSR อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนเงิน เครื่องดื่มพร้อมดื่มและ 

น้ำาแร่ รวมถึงการจัดตั้งโครงการเพ่ือนช่วยเพื่อน หรือ Friends Help Friends เพื่อให้ความช่วยเหลือและกำาลังใจทั้งพนักงาน 

และประชาชนทั่วไปสามารถบรรเทาความเดือดร้อนและผ่านพ้นห้วงวิกฤติในครั้งนี้ไปได้อย่างเข้มแข็ง สำาหรับการดูแล 

ดา้นทรพัยากรบคุคล บรษิทัฯ เนน้ในดา้นการพฒันาความสามารถของพนกังานควบคู่ไปกบัการสรา้งและส่งเสรมิบรรยากาศ 

ที่ดีในการทำางานให้กับพนักงานซ่ึงจากการดำาเนินการด้านพัฒนาทรัพยากรอย่างมีระบบมาอย่างต่อเนื่อง ทำาให้บริษัท  

ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำาปี  

2555 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้เพื่อบริษัทฯ จะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน และอยู่ร่วมกับสังคม  

และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นสุข สมดังความมุ่งหวังของนโยบายการดำาเนินงาน โดยมีการกำากับดูแลกิจการที่ดี

	 (นางอนุรัตน์	เทียมทัน)
 ประธานคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการ



รายงานประจำาปี 2555
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้นำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น 

การนำาขอ้พงึปฏิบตัจิากหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี15 ขอ้ มากำาหนดเปน็แนวปฏบิตักิารกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละขอ้พงึปฏบิตั ิ

ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ ที่ได้ปฏิบัติมาระหว่างปี 2545-2549 มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2550 เพื่อให้เทียบเคียงกับ 

หลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ตีามแนวทางของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development)  

ทัง้นีใ้นป ี2553 บรษิทั ไดป้รบัปรงุคูม่อืการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธรุกจิเพ่ิมเตมิอกีครัง้ โดยไดว้างโครงสรา้ง 

ขององคก์รใหมี้ความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบและวดัประสิทธภิาพในการปฏิบตังิาน และไดก้ำาหนดแนวทางในการดำาเนนิธรุกจิ 

รวมถงึขอ้พงึปฏิบตัติอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ไวอ้ยา่งชดัเจนในเลม่เดยีวกนั เพือ่ใหม้คีวามทนัสมยั เหมาะสมและสอดคลอ้ง 

กับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฏระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการอบรม 

เกีย่วกบัคูม่อืนีใ้นทกุสถานประกอบการของบรษิทัในกลุม่ธรุกจิอาหาร เพือ่ใหพ้นกังานเขา้ใจถงึการปฏบิตัติามการกำากบัดแูล 

กิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าวอย่างชัดเจน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดจนผลักดันให้เกิดวัฒนธรรม 

ในการกำากับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นรากฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถอย่างสูงพร้อมทั้งมีการพัฒนาตนเองตามหลักสูตร 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) อยา่งตอ่เนือ่ง คณะกรรมการไดม้สีว่นรว่ม ในการกำาหนด และใหค้วามเหน็ชอบ 

ในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการ 

ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีกำาหนดไว้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

มคีวามรบัผดิชอบตามหนา้ทีต่อ่ผูถ้อืหุน้ มรีะบบ การแบง่แยกบทบาทหนา้ทีร่บัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการกบัฝา่ยจดัการ  

รวมทั้งได้มีการทบทวนและประเมนิผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับทีเ่หมาะสม ภายใตก้รอบ 

ของกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และรกัษาผลประโยชนข์องบรษิทับนพืน้ฐาน 

ของหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยไดจ้ดัตัง้คณะอนกุรรมการขึน้ 4 คณะไดแ้ก ่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนกุรรมการ 

สรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน คณะอนกุรรมการบรรษทัภบิาลและคณะอนกุรรมการประเมนิ ความเสีย่งทางธรุกจิ ประกอบดว้ย 

กรรมการทีม่คีณุสมบตัแิละหนา้ทีร่บัผดิชอบตามขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่ไดม้กีารกำาหนดบทบาท 

และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการและคณะกรรมการกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นลายลักษณ ์

อักษรอย่างชัดเจน

ผลการประเมินการกำากบัดแูลกจิการของบรษิทั ประจำาป ี2555 โดยบรรษทัภบิาลแหง่ชาต ิบรษิทัไดค้ะแนนรวม 92% อยูใ่นระดบั 

“ดีเลิศ” เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทใน SET 50 INDEX ที่ 88% โดยมีรายละเอียดคะแนน ดังนี้

 2555 2554                               

 สิทธิของผู้ถือหุ้น 97% 95%                                     

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 92% 92%                                     

 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 92% 91%                                     

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 92% 94%                                     

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 86% 86%                                     
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บรรษัทภิบาล                       

ในป ี2555 บริษทัไดท้บทวนวสิยัทศัน ์เปา้หมายในการทำางาน ยทุธศาสตร ์ตลอดจนแผนการดำาเนนิการเรง่ดว่นตา่งๆ เพือ่ให้ 

เหมาะกบัสภาพการทำาธรุกจิในปจัจบุนัและในอนาคต วสิยัทศันใ์หมน่ีใ้ชใ้นชว่งเวลาระหวา่งป ี2554-2558 โดยเนน้ความไวว้างใจ 

ในดา้นคณุภาพและนวตักรรมเปน็หลกั และเพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายทีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน ์บรษิทัเนน้การบรหิารตามมมุมอง  

4 ด้าน คือ ด้านการเงิน (Financial) ด้านลูกค้า (Customer) ด้านการจัดการภายในองค์กร (Internal Process) และด้าน 

การเตบิโตของบคุลากร (Learning and Growth) นอกจากนีบ้รษิทัยงันำาองคป์ระกอบทีท่ำาใหส้ำาเรจ็ (Critical Success Factors)  

และจุดเด่น (Excellence) ของบริษัทมาปรับใช้กับการดำาเนินงานของบริษัท หรือพูดอีกนัยหนึ่งว่า เป้าหมายของทุกหน่วย 

ในองค์กร เช่น เป้าหมายของแต่ละบุคคล แผนก ฝ่าย และสายธุรกิจ ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อเสริมและผลักดันไปสู่ 

เป้าหมายใหญ่และวิสัยทัศน์ขององค์กร นอกจากน้ีบริษัทยังได้กำาหนดนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายคุณภาพซ่ึงเน้นเรื่อง 

การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยใช้ปัจจัยด้านบุคลากร กระบวนการทำางาน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสังคม  

เข้ามาผลักดันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างและสนับสนุนให้เกิดจิตวิญญาณในการปฏิบัติงานให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 

และประเทศชาติ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งคณะ  

และได้กำาหนดนโยบายเก่ียวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี 

และ Website ของบรษิทั และยงัผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันาในเรือ่งการกำากบัดแูลกจิการทีด่ใีห้มคีวามชดัเจนเปน็รปูธรรมยิง่ขึน้  

ด้วยการปลูกฝังให้เกิดจิตสำานึกในองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกคนได้เข้าใจและถือปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

ในปี 2550 คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลได้อนุมัติให้ยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549  

ซึ่งหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น                   

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญในปี 2555 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน (อีก 2 ท่าน ต้องปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ)  

ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยบริษัทได้กำาหนด 

ให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสาร และแจ้งวาระการประชุม และ 

ยังให้สารสนเทศที่เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นในเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือพิจารณาก่อนการประชุม รวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผู้ถือหุ้น 

ที่ไม่สามารถเข้าประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนแทน (ดูรายเอียดเพิ่มเติม 

ในเรื่องความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น) ปี 2555 บริษัทใช้ระบบ barcode ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

เพือ่ใหท้ราบจำานวนผูเ้ขา้รว่มประชมุและการนบัคะแนนลงมตแิตล่ะวาระไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ และในการลงคะแนนเสียง ประธาน 

ในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนก่อนการประชุมในการนับคะแนน 

ยังกำาหนดให้มีตัวแทนจากกรรมการอิสระและผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นพยานในการนับคะแนนร่วมกับพนักงานของบริษัท  

และยงัมกีารบนัทกึภาพพรอ้มเสยีงในการประชมุเพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้นอกจากนีย้งัเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ 
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มีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งเปิดเผยรายงาน 

การประชุมดังกล่าวไว้ใน Website ของบริษัท อย่างไรก็ตามสำาหรับเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระ 

การประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า และให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมากพอสมควร โดยเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ 

ปี 2551 ซึ่งได้ลงไว้ใน Website ของบริษัท

บริษัทได้รับการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2555 โดย ผลการประเมินอยู่ในช่วง 

คะแนน 95.25 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ผลประเมิน “ดีเยี่ยม” คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม 

เท่ากับ 89.43 คะแนน 

ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น               

บริษัท ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และมีระยะเวลาที่เหมาะสม 

ในการพิจารณา บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม ตามวาระต่างๆ รวมทั้ง 

เอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

ก่อนวันประชุม 14 วัน นอกจากนี้ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เป็นต้นมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 

รับทราบข้อมูลโดยเร็ว โดยได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ใน Website ก่อนการจัดส่งเอกสาร  

และตั้งแต่ปี 2552 ได้เผยแพร่ข้อมูลใน Website ก่อนการประชุม 30 วัน นอกจากนี้บริษัทยังได้กำาหนดเวลาการประชุม 

และสถานที่จัดประชุมท่ีเหมาะสมเพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการดำาเนินการปฏิบัติจริงในวันประชุมผู้ถือหุ้น  

ไดเ้ปดิใหล้งทะเบยีนลว่งหนา้กอ่นการประชมุ 2 ชัว่โมง และยงัเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และซกัถามไดโ้ดยอสิระ  

การลงคะแนนเสียงลงตามลำาดับวาระที่กำาหนด ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการแจ้ง 

วิธีการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนน เปิดให้มีการช้ีแจงและอภิปรายในที่ประชุมก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระ  

ผูถ้อืหุน้ทกุรายสามารถลงคะแนนไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนัยกเวน้ผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีใหง้ดออกเสยีง ดงักรณเีชน่วาระพจิารณา

คา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีตอ้งงดออกเสยีงตัง้แตป่ ี2551 ไดเ้ผยแพรว่ตัถปุระสงคแ์ละหลกัเกณฑใ์หผู้ถ้อืหุน้ 

สว่นนอ้ยไดม้โีอกาสเสนอวาระการการประชมุและชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเปน็กรรมการผา่นทาง Website ของบรษิทั  

สำาหรับป ี2555 บรษิทัมกีารประชมุผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ โดยทีว่าระการประชมุในแตว่าระมเีนือ้หาเรือ่งรายละเอยีดทัว่ไป เหตผุลและ 

ผลกระทบเพิม่เตมิและความเหน็ของคณะกรรมการฯ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มคีวามเขา้ใจในเนือ้หาในแตล่ะวาระและสามารถวเิคราะห์ 

ตดัสนิใจไดช้ดัเจนมากขึน้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้และบรษิทัยงัไดเ้พิม่ทางเลอืกใหก้บัผูถ้อืหุน้นอกจากมอบฉนัทะ 

ให้ผู้อื่นมาประชุมและลงความเห็นแทนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ยังสามารถมอบอำานาจให้กรรมการอิสระ 

เป็นผู้รับมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญ 

อยา่งมาก กรรมการทกุทา่นมเีปา้หมายทีจ่ะเขา้ประชมุรว่มกนัทกุครัง้ นอกจากมเีหตจุำาเปน็จรงิๆ นอกจากนีผู้บ้รหิารระดบัสงู 

ของบริษัทยังเข้าร่วมประชุมเป็นประจำา และสม่ำาเสมออีกด้วย 

รายงานการประชมุมรีายละเอยีดสาระสำาคญัครบถว้น เชน่ กรรมการทีเ่ขา้ประชมุ คำาชีแ้จงของประธานคณะกรรมการบรษิทั  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการทา่นอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนขอ้ซกัถาม และแสดงความเหน็ 

ของผู้ถือหุ้น วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน จำานวนคะแนนแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และ 

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้รายงานการประชุมดังกล่าวยังส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน มีการเผยแพร่ 

ผ่าน Website ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจดูความถูกต้องของมติ และเรื่องที่อภิปรายหรือชี้แจงในที่ประชุม  

และให้คำาแนะนำาเพิ่มเติมเก่ียวกับเร่ืองท่ีควรบันทึกเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ก่อนที่บริษัทจะนำารายงานการประชุมดังกล่าว 

เสนอเพื่อรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป 
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บัตรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลักฐานอื่นๆ มีระบบการจัดเก็บที่ดี สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ 

บรษิทัไดแ้จง้มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในวนัถดัไปโดยมตดิงักลา่วระบผุลของมตวิา่เห็นดว้ย  

ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีงในแตล่ะวาระอยา่งครบถว้นให้ผูถ้อืหุ้นทีไ่มไ่ดเ้ขา้ประชมุไดท้ราบมตผิลการประชมุไดอ้ยา่งรวดเรว็

สำาหรับสิทธิในส่วนแบ่งกำาไร บริษัทมีกลไกท่ีทำาให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนอย่างครบถ้วน โดยบริษัท 

มโีครงสร้างการถอืหุน้ทีช่ดัเจน ไมม่ลีกัษณะการถอืหุน้ไขวก้นั แตม่กีารถอืหุน้ในลกัษณะทีม่ ีผูถ้อืหุน้รว่มกนักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  

(บริษทั ทปิโกแ้อสฟลัท ์จำากดั (มหาชน)) ในรปูของเงนิลงทนุในหุน้สามญั ในสดัสว่นเงนิลงทนุในอตัรารอ้ยละ 24.33 สำาหรบั 

มาตรการในการอนมุตักิารทำารายการเกีย่วโยงกนั ผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้นำาเสนอคณะกรรมการ 

บรษิทัเปน็ผูพ้จิารณาอนมุตั ิโดยกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีจะงดออกเสยีงในการอนมุตัริายการดงักลา่ว นอกจากนีค้ณะกรรมการ 

ตรวจสอบยงัมีอำานาจหนา้ทีใ่นการดแูลไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และใหม้มีาตรการดแูลขอ้มลูภายในเพือ่ปอ้งกนั 

การนำาไปใชเ้พือ่ประโยชนส์ว่นตนในทางมชิอบเพิม่เตมิ กำาหนดใหต้อ้งรายงานใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัทราบทกุครัง้ 

ทีม่กีารเคลือ่นไหวของการถอืหุน้ของกรรมการและผูบ้รหิาร โดยเริม่ตัง้แตป่ ี2547 จากเดมิทีต่อ้งรายงานดว้ยตวัเอง นอกเหนอื 

จากได้กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย                    

บรษิทัไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่สทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอก โดยไดม้กีารกำาหนด “จรยิธรรมในการประกอบธรุกจิ”  

ซึ่งได้แก่การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรม 

แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน  

และข้อพึงปฏิบัติของบุคคล 3 กลุ่มหลักที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและมีส่วนได้เสียในบริษัทได้แก่ ฝ่ายจัดการ (หมายถึง  

คณะกรรมการบริษทั ฝา่ยบรหิารระดบัสงู ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ทีร่ะดบับงัคบับญัชา) พนกังาน และผูถ้อืหุน้รายใหญ ่โดยเฉพาะ 

ข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการมีการระบุเป็นรายละเอียดข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 7 กลุ่มได้แก่  

ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูคา้หรอืผูบ้รโิภค คูค่า้และ/หรอืเจา้หนี ้คูแ่ขง่ทางการคา้ สิง่แวดลอ้ม และการมสีว่นรว่มและการพฒันา 

ชุมชน โดยที่จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวอยู่บนรากฐานของอุดมการณ์ในเรื่องคุณภาพและ 

คุณธรรม นอกจากนี้ยังเน้นเร่ืองกระบวนการกำากับดูแลกิจการเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แทรกแซง การตัดสินใจใดๆ  

ของนักบริหารที่บริหารงานโดยสุจริตและบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้บริษัทยังตะหนักดีว่า เป็นส่วนหนึ่ง 

ของชุมชน จึงกำาหนดเป็นนโยบายในการดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  

มกีารกำาหนดบคุลากรทีร่บัผดิชอบและกจิกรรมตา่งๆ ทีส่่งเสรมิให้เปน็ไปตามนโยบาย (โปรดอา่นนโยบายเรือ่งความรบัผดิชอบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมบน Website ของบริษัท) ซึ่งกิจกรรมในด้านส่ิงแวดล้อมและการช่วยเหลือชุมชนดังตัวอย่างเช่น  

การรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงานหรือโรงเรียนอื่นตามความเหมาะสม เป็นโรงเรียนในอุปถัมภ์ โดยสนับสนุนทุนการศึกษา 

แก่นักเรียน จัดอุปกรณ์การศึกษา หรือพัฒนาโรงเรียนโดยวิธีการอื่นๆ อย่างเหมาะสม การสนับสนุนเงินหรือผลิตภัณฑ์ 

สำาหรับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด องค์กรอื่นๆ และชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงรักษาสิ่งแวดล้อม 

ในบริเวณโรงงานไม่ให้มีหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยรอบและอื่นๆ อีก

รายงานการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

บรษิทั ดำาเนนิธรุกจิโดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ และดว้ยความตระหนกัดวีา่เปน็สว่นหนึง่ของชมุชน  

จึงมุ่งมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยทำาหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง 

เตม็ภาคภมู ิและไดป้ลกูฝงัแนวความคดิดงักลา่วใหก้บัพนกังานทกุระดบัชัน้ในทกุบรษิทั ซึง่ไดแ้ก ่คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร 
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ระดับสูง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา พนักงาน และผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐาน 

เดียวกัน ตลอดจนจัดทำาเอกสารนโยบายและหลักการด้านความรับผิดชอบของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้เป็นแนวทาง 

ในการปฏบิตัใินทกุกรณอียา่งสม่ำาเสมอและจรงิจงั จนกลา่วไดว้า่ การดำาเนนิธรุกจิและการปฏิบตังิานอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ 

ตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคมนัน้เปน็หลกัประจำาใจของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุคนในกลุม่ธรุกจิอาหารทปิโกต้ามนโยบาย “ทปิโก ้พฒันา 

ธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม”

นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารงานและการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ  

และสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว บริษัท จึงได้แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน 

ฝา่ยบรหิารดา้นการสนบัสนนุและสง่เสรมิสิง่แวดลอ้มและสงัคม หวัหนา้คณะทำางาน คณะทำางานและเลขานกุาร ประจำาโรงงาน 

แต่ละแห่งและสำานักงานใหญ่ โดยกำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. นำาเสนอเพือ่พจิารณาใหก้ารสนบัสนนุกจิกรรมเพือ่สิง่แวดลอ้มและสงัคมสำาหรบัหนว่ยงานราชการ และ ชมุชนในแตล่ะ 

 พื้นที่ที่สังกัด

2. ประสานงานและดำาเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

3. ดูแล สอดส่อง และนำาเสนอกจิกรรมเพื่อให้การจัดการด้านสิ่งแวดลอ้มของโรงงานเปน็ไปตามข้อกำาหนด กฎหมายและ 

 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

4. เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการดำาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่าน สื่อท้องถิ่น

5. จัดทำาแผนกิจกรรมประจำาปี และเสนองบประมาณดำาเนินการสำาหรับโครงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

6. ดำาเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมของบริษัทตามท่ีได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะทำางานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีการจัดประชุมเพื่อการวางแผน ดำาเนินกิจกรรม ติดตามงาน และรายงาน 

ผลการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ฝ่ายบริหารทราบอย่างสม่ำาเสมอ ในปี 2555 คณะทำางานทุกโรงงานและ 

สำานกังานใหญ ่ไดด้ำาเนนิกจิกรรมตา่งๆ ทีส่ง่เสรมิสิง่แวดลอ้มและสงัคมอยา่งอยา่งตอ่เนือ่ง และเนน้การใหพ้นกังานมสีว่นรว่ม 

กบักจิกรรมตา่งๆ ซึง่จากการดำาเนนิงานของคณะทำางานดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โรงงานทกุแหง่และสำานกังานใหญส่ามารถ 

ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยมีตัวช้ีวัดจากผล 

การสำารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของชุมชน ตลอดจนการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีของชุมชนและหน่วยงาน 

ราชการท้องถิ่นในการทำากิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมร่วมกับบริษัทและพนักงาน รวมถึงการสนับสนุนจากสื่อท้องถิ่น 

ในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทไปสู่สาธารณชนอย่างสม่ำาเสมอ

ในปี 2555 โรงงานประจวบได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2555 ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในฐานะ 

ผู้ประกอบการที่ดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ย่ังยืน และพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล เทียบชั้น  

ISO 26000 ก้าวสู่ Sustainable Development จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับรางวัล 

ในการสง่เสริมดา้นความรบัผดิชอบสงัคม (CSR) เพือ่รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน จากกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร  

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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สำาหรับผลการประเมนิความพงึพอใจและความคดิเหน็ของชมุชน Community Satisfaction Level (CSL) ซึง่บรษิทัดำาเนนิการ 

มาอยา่งตอ่เนือ่งนัน้ ผลการสำารวจในป ี2555 ไดร้บัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 4.13 คะแนน จากเปา้หมายทีก่ำาหนดไว ้4.40 คะแนน  

จากคะแนนเต็ม 5.00 โรงงานประจวบคีรีขันธ์ ได้ 4.49 คะแนน สูงกว่าผลการสำารวจในปีก่อนที่ได้ 4.44 คะแนน โรงงาน 

เชียงใหม่ได้ 3.92 คะแนน ต่ำากว่าปีก่อนที่ได้ 4.50 คะแนน และโรงงาน วังน้อยได้ 3.97 คะแนน ทั้งนี้บริษัทได้มอบหมาย 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำาข้อเสนอแนะต่างๆ ของชุมชนไปดำาเนินการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

สำาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ สามารถติดต่อสื่อสารได้โดยตรงกับคณะกรรมการหากมีประเด็นเกี่ยวกับ ความถูกต้อง 

ของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายในทีบ่กพรอ่งหรอืการทำาผดิกฎหมายและผดิจรรยาบรรณ ตามทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์ 

และ E-mail address ของกรรมการทุกท่านตามที่ปรากฏไว้ใน Website ของบริษัท 

และเพื่อให้การรับรู้และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้มีการปฏิบัติอย่างแท้จริง บริษัทได้นำาไปกำาหนดเป็น 

กรอบใหญ่ในการดำาเนินธุรกิจ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของบริษัท ดังมีรายละเอียดดังนี้

“ทิปโก้เป็นบริษัทอาหารในอาเซียน	ที่ได้รับความไว้วางใจในด้านคุณภาพและนวัตกรรม”

ในปี 2546 ต่อเนื่องถึงปี 2550 บริษัทได้จัดทำาโครงการ “วัฒนธรรมนำาองค์กร”	โดยเน้นถึงความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์และ 
คา่นยิมรว่มของบรษิทัเพือ่ผลกัดนัใหเ้กดิการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื และยงัคงสานตอ่ในการดำาเนนิการตามวสิยัทศันใ์หมร่ะหวา่ง 

ปี 2551-2555 โดยค่านิยมร่วม (Core Value) ที่พนักงานระดับฝ่ายจัดการได้ร่วมกันกำาหนด 5 ข้อ ตามตัวย่อว่า TIPCO  

มีความหมายดังนี้ 

T มาจากคำาว่า Teamwork (รวมพลัง) 

I มาจากคำาว่า Innovation (สร้างสิ่งใหม่) 

P มาจากคำาว่า Pursuit for excellence (ใจมุ่งมั่น)
C มาจากคำาว่า Commitment to Customer (สร้างสิ่งพอใจ) และ

O มาจากคำาว่า Openness to learn and communication (ใฝ่รู้แบ่งปัน) 

ในเรื่องค่านิยมร่วม ได้กล่าวถึงการมอบสิ่งพอใจให้กับลูกค้า ซ่ึงรวมถึงลูกค้าทั้งภายในและภายนอกของทุกหน่วยงานของ 

บริษัท โดยให้ทุกหน่วยงานของบริษัทตระหนักถึงจิตและวิญญาณในการให้บริการและเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนอง 

ความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคและผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปี 2555  

ผลคะแนนจากการส่งแบบประเมินความพึงพอใจจากลูกค้ากลุ่มต่างๆ (Customer Satisfaction Index) ได้รับการตอบรับ 

ในระดับพอใช้ถึงดีมาก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 97.1% ต่ำากว่าปีก่อนที่ 98.2% แต่ดีกว่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ 95.0%

บรษิทั ยงัไดต้ระหนกัถงึความสำาคญัของพนกังานซึง่เปน็กลไกสำาคญัในการผลกัดนัใหเ้กดิการเตบิโต อยา่งตอ่เนือ่ง บรษิทัไดม้ ี

การจดัทำาการสำารวจความคดิเหน็ของพนกังาน Employee Opinion Survey (EOS) ทีม่ตีอ่องคก์รในเรือ่งภาพลกัษณ ์ชือ่เสยีง  

สวัสดิการ การบริหารงานและการกำากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2555 ผลสำารวจได้4.17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 ต่ำากว่า 

ปีก่อนที่ได้ 4.19 คะแนน และต่ำากว่าเป้าหมายซึ่งกำาหนดไว้ที่ 4.30 คะแนน โดยส่วนที่ได้คะแนนมากที่สุด คือการต่อต้าน 

ทจุริตคอรปัชัน่ รองลงมาคอืความเชือ่มัน่ในองคก์ร ฝา่ยบรหิารและผลติภณัฑ ์สว่นทีไ่ดค้ะแนนต่ำาสดุ คอืการมุง่เนน้เปา้หมาย 

ในการทำางานและการจ่ายผลตอบแทนแบบผันแปร ซึ่งฝ่ายจัดการรับไปปรับปรุงเรื่องการมุ่งเน้นเป้าหมายในการทำางานและ 
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การจ่ายผลตอบแทนแบบผันแปรต่อไป นอกจากนี้ในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทได้มีการทบทวนและกำาหนด 

ศกัยภาพและความสามารถทีจ่ำาเปน็สำาหรบัพนกังาน ทัง้ในส่วน Core Competency และ Managerial Competency ให้สอดคลอ้ง 

กบัเป้าหมายธรุกจิ โดยไดม้กีารประเมนิความสามารถของพนกังานระดบัผูจ้ดัการฝา่ยขึน้ไป แบบ 360 องศา และนำาผลการประเมนิ 

มาจดัทำาแผนและกจิกรรมพฒันาสว่นทีเ่ปน็จดุออ่นของพนกังานรายบคุคล (Employee Development Plan-EDP) ไดอ้ยา่ง 

เป็นรูปธรรม รวมถึงการจัดโครงการพัฒนาความสามารถสำาหรับผู้บริหารระดับสูงด้วย นอกจากนี้พนักงานในระดับอื่นๆ  

แตล่ะหนว่ยงานไดม้กีารประเมนิและกำาหนดแผนการพฒันาเปน็รายบคุคลโดยมตีวัชีว้ดัคอื Core Competency Index (CCI)  

เพือ่พฒันาศกัยภาพของพนกังานและสะทอ้นใหเ้ห็นถงึเส้นทางในการเจรญิกา้วหนา้ในบรษิทั (Career Path) ให้พนกังานทีม่ ี

ศักยภาพได้เรียนรู้และพัฒนาให้ครบทุกด้าน เพื่อรองรับวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัท 

นอกจากนีบ้ริษทัยงัไดส้ง่แบบสำารวจความพงึพอใจของคูค่า้ (Supplier) ไดร้ะดบัความพงึพอใจเฉลีย่ 4.62 คะแนน จากคะแนนเตม็  

5.00 คะแนน สงูกวา่ปกีอ่นทีไ่ด ้4.57 คะแนน โดยบรษิทัไดน้ำาความคดิเหน็ตา่งๆ มาปรบัปรงุโดยกำาหนดบคุคลทีร่บัผิดชอบ 

และระยะเวลาในการดำาเนินการที่แน่นอน พร้อมกับมีการประเมินผลเป็นระยะๆ เพ่ือให้เป็นบริษัทที่มีการกำากับดูแลที่ด ี

และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน

(หมายเหตุ คะแนน 1-5 มีความหมายดังนี้ 5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึงดี 3 หมายถึงพอใช้ 1 และ 2 หมายถึง  

ต้องปรับปรุง)

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส               

นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ

เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องบรษิทั สรา้งความรบัผดิชอบตอ่ผลการปฏบิตังิานตามหนา้ที ่สรา้งความโปรง่ใสบนพืน้ฐานของ 

ความซื่อสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยั่งยืน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย  

(Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายให้ดำาเนินการตามบรรษัทภิบาล ดังต่อไปนี้

1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่าง มีประสิทธิภาพ

2. จัดให้มีระบบการควบคุม และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

3. ให้นโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจกับฝ่ายบริหาร

4. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

6. ดำาเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้

7. เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะเรื่องผลประกอบการและงบการเงิน

8. จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ 

9. ดำาเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

และฝ่ายบริหารได้นำานโยบายดังกล่าวไปใช้ปฏิบัติพร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานในองค์กรเข้าใจและปฏิบัติอย่างท่ัวถึง  

ดังตัวอย่างเช่น 
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ในเรือ่งการบรหิารความเสีย่ง จากเดมิระยะเวลาในการทบทวนเรือ่งการบรหิารความเส่ียงจะทำาทกุ 6 เดอืน ปรบัเปลีย่นเปน็  
ใหม้รีะบบเตอืนภยัและทบทวนเปน็ประจำาถงึขนาดของความรนุแรงวา่มกีารเปลีย่นแปลงมากขึน้หรอืนอ้ยลง รวมทัง้มาตรการ 

ที่ใช้ในการแก้ไขและป้องกันว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ระยะเวลาและความถี่ในการทบทวนขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการ 

ควรทำาบ่อยแค่ไหน ซึ่งได้นำาไปปฏิบัติตั้งแต่ปี 2547 โดยมีการกำาหนดสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนขึ้น ระบุความรุนแรง 

เป็นระดับพร้อมใช้สีประกอบ เช่น สีแดง แปลว่า รุนแรงมาก เป็นต้น ซึ่งนอกจากระบุระดับความรุนแรงแล้ว ยังประเมินถึง 

โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะได้รับ และปลูกฝังให้เกิดการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับของการปฏิบัติงาน โดยมี 

การประชุมย่อยทุกวันในระดับหน่วยงาน ประชุมทุกเดือนในระดับฝ่าย และระดับจัดการ และประชุมทุก 6 เดือน ในระดับ 

คณะอนกุรรมการประเมนิความเสีย่งทางธรุกจิ พรอ้มกนันีค้ณะกรรมการตรวจสอบกำาหนดใหฝ้า่ยตรวจสอบการควบคมุภายใน 

ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงว่าสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ มีความคืบหน้าในการแก้ไขในแต่ละประเด็นอย่างไรบ้าง  

ซึ่งมีการพิจารณาทุกไตรมาส ถ้ามีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงคณะกรรมการตรวจสอบจะนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ต่อไป

ในเรื่องเลขานุการบริษัท ได้กำาหนดบุคคลที่เกี่ยวเนื่องและมีความรู้ความสามารถเฉพาะ พร้อมทั้งมีความเข้าใจในเรื่อง 

กฎหมายตา่งๆ รวมถงึหลกัเกณฑ ์ขอ้กำาหนด และหลกัปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย สำานกังานคณะกรรมการ 

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้งและส่งอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทแล้วในปี 2547

ในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
ไวใ้น Website ของบรษิทักอ่นจดัสง่เอกสาร และกอ่นการประชมุผูถ้อืหุน้อยา่งนอ้ย 30 วนั โดยเริม่ปฏบิตัใินการประชมุสามญั 

ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 วันที่ 24 เมษายน 2551 เป็นต้นไป

ในเรือ่งใหผู้ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยมโีอกาสเสนอชือ่บคุคลเพือ่เปน็กรรมการอสิระ	ในป ี2549 บรษิทัไดเ้ริม่ให ้ผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย 
เสนอชือ่บคุคลเพือ่เปน็กรรมการอสิระโดยสง่หนงัสอืถงึผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ใหแ้จง้ถงึผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  

ใน Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  

เข้าสมัครเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามกระบวนการสรรหาของบริษัท เพื่อให้ทัน 

การคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ และตั้งแต่ปี 2551 เสนอผ่าน Website ของบริษัทได้โดยตรง 

ในเรื่องควรมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อส่ือสารกับคณะกรรมการ ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็น 

ที่เป็นห่วงเกี่ยวข้องกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการทำาผิดกฎหมายและ 

ผิดจรรยาบรรณ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการได้โดยตรงตาม ชื่อ ตำาแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์

และที่อยู่ทางอีเมล์ ของกรรมการทุกท่านตามรายละเอียดใน Website ของบริษัท

ในเรื่องควรกำาหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน ซึ่งได้ปฏิบัติแล้วในปี 2549

ในเรือ่งใหจ้ดัทำารายงานความเหน็จากการทำาหนา้ทีข่องคณะกรรมการชดุยอ่ยใหร้ายงานประจำาป	ีซึง่เริม่ตัง้แตร่ายงาน 
ประจำาปี 2548 

ในเรื่องประธานกรรมการ	กำาหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยตั้งแต่ปี 2546  

และประธานกรรมการไม่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเริ่มในปี 2550 
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ในเรื่องจัดส่งรายงานผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการ ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมกรรมการบริษัททุกเดือน  

บริษัทจัดทำารายงานผลการดำาเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน โดยได้เร่ิมจัดทำาตั้งแต่ปี 2550 และปรับปรุง 

การรายงานใหม่ในปี 2552

ในเรื่องหลักการและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง คณะอนุกรรมการ สรรหาและ 

กำาหนดค่าตอบแทนได้ร่างหลักการและนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำาเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

ในเรือ่งแผนสบืทอดตำาแหนง่กรรมการผูจ้ดัการ ให้กรรมการผูจ้ดัการรายงานเปน็ประจำาถงึแผนสืบทอดตำาแหนง่กรรมการ 
ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง จัดทำาและรายงานโครงการสำาหรับพัฒนาผู้บริหารเป็นประจำาทุกปีโดยได้เริ่มทำาตั้งแต่ปี 2548

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ในป ี2551 มกีารประเมนิตนเองเรือ่งการปฏิบตัติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ตีามหวัขอ้ 

จำานวน 82 ข้อย่อย ในแบบฟอร์มของศูนย์พัฒนาการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

สิงหาคม 2550 โดยคณะกรรมการมีการประเมินล่วงหน้าก่อนการประชุม และมติจากที่ประชุมได้พิจารณาแลกเปลี่ยน 

ความคดิเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัโิดยขอ้ทีก่รรมการเหน็วา่ยงัไมไ่ดป้ฏบิตัหิรอืไมแ่นใ่จในความสมบรูณข์องการปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี้

ในเรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยที่ประชุม 

ใหเ้ร่ิมปฏิบตัใินป ี2551 บรษิทัแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยทราบถงึการเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุปน็วาระการประชมุ พรอ้มหลกัเกณฑ ์

ผ่าน Website ของบริษัท เพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ในเรือ่งประธานกรรมการเปน็กรรมการอสิระ ยงัไมไ่ดป้ฏิบตัดิว้ยความไมพ่รอ้มของผูถ้อืหุ้นใหญท่ีจ่ะปรบัปรงุและกรรมการ 

อิสระไม่ประสงค์ที่จะรับตำาแหน่ง

ในเรื่องคณะกรรมการกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการชัดเจน	ยังไม่ได้กำาหนดวาระที่กรรมการจะดำารงตำาแหน่ง 
ติดต่อกันได้นานท่ีสุด เนื่องจากเกรงว่าจะหาผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการไม่ได้ ถึงแม้ขณะนี้ IOD ได้จัดทำาทำาเนียบ 

ของ Chartered director ขึ้น แต่มีผู้ผ่านเกณฑ์น้อยมาก 

ในเรื่องคณะกรรมการกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการชุดย่อยชัดเจน ยังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผลเดียวกันกับ 

กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการ

ในเรื่องคณะกรรมการกำาหนดนโยบายการดำารงตำาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะ 
หรือสภาพธุรกิจ มีนโยบายกำาหนดให้กรรมการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท แต่ไม่ได้ 
กำาหนดการเป็นกรรมการในบริษัทที่มิได้จดทะเบียน

มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย  
ได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณ ถ้าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฏหมายแล้วไปละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ต้องให้ศาลพิจารณาว่า 

บริษัทได้สร้างความเสียหายจริง

กรรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิารมกีารประชมุกนัเองตามความจำาเปน็โดยไมม่ฝีา่ยจดัการ เพือ่อภปิรายปญัหาตา่งๆ เกีย่วกบั 

การจัดการที่อยู่ในความสนใจและแจ้งกรรมการผู้จัดการทราบผลการประชุมด้วย มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติใหม่ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา
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นอกจากนีเ้พือ่ใหพ้นกังานทกุระดบัเขา้ใจและใชเ้ปน็แนวทางในการทำางานอยูเ่สมอ ไดว้างรากฐานในเรือ่งนโยบายการกำากบั 

ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการบริหารธุรกิจตั้งแต่การอบรมเริ่มแรกเมื่อรับเข้าทำางาน (Orientation) และยังมี 

การทบทวนในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และนอกจากนี้ยังกำาหนดเป็นคำาถาม และ ให้เสนอความคิดเห็น 

ในแบบสำารวจความคดิเหน็ของพนกังานประจำาป ี(Employee Opinion Survey) เชน่ “ทา่นเห็นดว้ยกบัการกำากบัดแูลกจิการ 

ทีด่แีละจรรยาบรรณ ปฏบิตังิานดว้ยความโปรง่ใส ทัง้ดา้นผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูคา้ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี” และ “ทา่นเหน็ดว้ย 

เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (CSR) และปฏิบัติตามนโยบายบริษัท” อีกด้วย  

ซึ่งผลการประเมินทั้งสองหัวข้อในปี 2555 ได้คะแนน 4.39 และ 4.44 ตามลำาดับ จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน นอกจากนี ้

เพื่อให้สอดคล้องกับจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งนอกเหนือจากการสื่อสารให้พนักงานตระหนักในเรื่องการต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่นแล้ว บริษัทยังได้เพิ่มคำาถามในแบบสำารวจความคิดเห็นของพนักงานประจำาปี 2555 ว่า “ท่านเห็นด้วย 

และจะปฏบิตัติามนโยบายบรษิทัเรือ่งการตอ่ตา้นการทจุรติคอรปัชัน่ (Anti-corruption)” ซึง่ผลการประเมนิได ้4.58 คะแนน  

จากคะแนนเต็ม 5.00 ทั้งนี้การวางระบบในเรื่องการกำากับดูแลกิจการดังกล่าว ทำาให้บริษัทสามารถผลักดันให้เกิดการปฏิบัต ิ

อย่างต่อเนื่องและกระตุ้นให้อยู่ในจิตวิญญาณของพนักงานทุกระดับ

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร               

บริษัทได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมตาม 

อตุสาหกรรม ผลตอบแทนอยูใ่นระดบัคา่เฉลีย่กลางของตลาด และไดข้ออนมุัตจิากผูถ้อืหุน้แลว้ กรรมการที่ไดร้บัมอบหมาย 

ให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น กรรมการผู้จัดการและพนักงาน 

ไดร้บัคา่ตอบแทนทีเ่ชือ่มโยงกบัผลการปฏบิตังิานของแตล่ะคน คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัไดผ้า่นการพจิารณาจากคณะอนกุรรมการ 

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความชัดเจนในการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ 

และผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นได้พิจารณานโยบายและหลักการค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงแล้ว 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549 

ในป ี2555 บรษิทัจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารดงัตอ่ไปนี ้อนึง่กรรมการแตล่ะทา่นไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทน 

จากบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	(ต่อปี)

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

  เงินเดือน บำาเหน็จกรรมการ รวม                 

นางอนุรัตน์ เทียมทัน ประธานกรรมการ 360,000 - 360,000                  

นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ 180,000 - 180,000                  

นายพิชวัฒน์ ชมชื่น กรรมการอิสระ 200,000 - 200,000                  

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย ์ กรรมการอิสระ 240,000 - 240,000                  

นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการ 240,000 - 240,000                  

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ 240,000 - 240,000                  

นายชลิต ลิมปนะเวช กรรการอิสระ 240,000 - 240,000                  

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ 240,000 - 240,000                  
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  เงินเดือน บำาเหน็จกรรมการ รวม                 
นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการอิสระ 200,000 - 200,000                  

นางลออ เชาวนเมธา กรรมการอิสระ 200,000 - 200,000                  

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ 200,000 - 200,000                  

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ 200,000 - 200,000                  

  2,740,000 - 2,740,000                  

ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ

   เบี้ยประชุม

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย ์ ประธานกรรมการ 180,000

นายพิชวัฒน์ ชมชื่น กรรมการ 90,000

นางลออ เชาวนเมธา กรรมการ 90,000

ค่าตอบแทนอนุกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

   เงินเดือนปีละ

นายพิชวัฒน์ ชมชื่น ประธานกรรมการ 50,000

นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการ 30,000

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ 30,000

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร	(ต่อปี)

• กรรมการบริหารและผู้บริหาร รวม 9 ราย ได้รับค่าตอบแทนรวมกันเท่ากับ 27,843,768 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

• กรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 9 รายได้รับเงินทุนสำารองเลี้ยงชีพส่วนที่จ่ายโดยบริษัทรวมกัน 1,090,855 บาท

• กรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 3 ราย มีรถยนต์ประจำาตำาแหน่ง และผู้บริหาร 6 รายได้รับเงินช่วยเหลือค่ารถยนต ์

 รวมกันเท่ากับ 1,245,540 บาท

การประเมินคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประเมินคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
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กรรมการแตล่ะทา่นประเมนิตนเองและประเมนิคณะกรรมการ ตามแบบฟอรม์ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

(IOD) เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนในการทำาหน้าที่ในคณะกรรมการ และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการประเมินบทบาทและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยการอภิปรายทบทวนหัวข้อวาระ 

การประชุมที่ผ่านมา และผลงานที่สำาคัญ เช่น ผลการดำาเนินงานในรอบปีเทียบกับแผนธุรกิจ ประสิทธิภาพของการบริหาร 

ความเสี่ยง การกำาหนดยุทธศาสตร์ การอนุมัติแผนธุรกิจ การพิจารณาการลงทุนที่สำาคัญ เป็นต้น ส่วนที่คณะกรรมการ 

ยังปฏิบัติไม่ได้คือ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่าครึ่งหนึ่งของ 

คณะกรรมการ และกรรมการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการประเมินประธานกรรมการ ด้วยการอภิปราย กรรมการชื่นชมประธานกรรมการว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 

ทำาให้บรรยากาศในการประชุมดีมาก ดำารงความเป็นกลางและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 

โดยไม่จำากัดเวลาในการประชุมแต่ละวาระ ทำาให้กรรมการมีความรู้สึกว่ามีคุณค่าที่ทำาหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเอง ทำาหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาด 

หลักทรัพย์ฯ และสำานักงานกลต. ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน บางครั้งได้แยกประชุม 

กับผู้ตรวจสอบทั้งสองฝ่ายเป็นเอกเทศประชุมร่วมกับกรรมการโดยไม่มีผู้บริหารพร้อมได้นำาผลการประชุมแจ้งให้ผู้บริหาร 

ปรับปรุงแก้ไข ทำาหน้าที่สอบทานงบการเงินและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะอนกุรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนไดป้ระเมนิตนเอง ผลการทำางานเปน็ไปตามนโยบายทีก่ำาหนดไวเ้ปน็อยา่งด ี 

ในป ี2555 ไมไ่ดท้ำาหนา้ทีค่ดัเลอืกบคุคลเหมาะสมมาเปน็กรรมการ เนือ่งจากกรรมการทีอ่อกตามวาระไดเ้ขา้มาเปน็กรรมการ 

อีกวาระหนึ่งทุกท่าน

กรรมการผูจ้ดัการประเมนิตนเอง และถกูประเมนิโดยคณะอนกุรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการ  

โดยพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ อาทิเช่น ผลการดำาเนินงานของบริษัท การวัดผลการดำาเนินงานระดับองค์กร (Business  

Performance Scorecard) การตั้งเป้าหมายในการทำางานรายบุคคล (Smart Goal) การบรรลุเป้าหมายธุรกิจ งบประมาณ  

แผนงาน เป็นต้น

คณะกรรมการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าทำางานครบถ้วนมีประสิทธิภาพมาก ทำาให้บริษัททราบถึง 

ความเสี่ยงได้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนะนำาให้ปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการประเมินคณะอนุกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนว่าสามารถแนะนำาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เช่น  

การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือน เป็นต้น

ในการประเมินคณะกรรมการไม่พบสิ่งที่ต้องปรับปรุงที่มีนัยสำาคัญ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เข้าใจ 

ธุรกิจและสถานการณ์ของบริษัท เป็นอย่างดี และกรรมการแต่ละท่านอุทิศเวลาทำาหน้าที่อย่างมีส่วนร่วมต่อผลงานของ 

คณะกรรมการ
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ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้มีความถูกต้อง ทันเวลา 

และโปร่งใส ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานข้ึนเฉพาะมีผู้รับผิดชอบคือ ผู้จัดการอาวุโส 

ฝ่ายการเงินและวางแผน นางสาว นิธิมา อังอติชาติ ทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบ 

ข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 0 2 273 6864 หรือที่ Website : www.tipco.net หรือที่ e-mail address : nitima@tipco.net ในปี  

2556 บริษัทปรับปรุง Website ที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้สะดวกข้ึน ซ่ึงได้แยกหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์  

(Investor) ไว้โดยเฉพาะ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษทั จะจา่ยเงนิปนัผล เมือ่มกีำาไรสะสมเป็นผลบวก อตัราการจา่ยเงนิปนัผลขึน้อยูก่บัผลประกอบการของบรษิทัและโครงการ 

ลงทุนในอนาคต โดยกำาหนดว่าไม่ต่ำากว่า 1 ใน 3 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

การแต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาคณุสมบตัแิละการปฏิบตังิานของผูส้อบบญัช ีนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัในการแตง่ตัง้ 

ผู้สอบบัญชีแต่ละปี รวมถึงค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอเพื่อ 

พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2555 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

1.	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit fee)
 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมจำานวน 2,135,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม จำานวน 990,000 บาท

 • งบการเงินของบริษัทย่อย 5 บริษัท จำานวน 1,135,000 บาท

2.	 ค่าบริการอื่น	(Non-audit	fee)
 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่น จำานวน 260,000 บาท

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ               

ทุกปีคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาว่าจะปรับปรุงแก้ไขนโยบายในการดำาเนินการบรรษัทภิบาล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ของบริษัท สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ สร้างความโปร่งใสบนพ้ืนฐานของความซื่อสัตย์ เพิ่มขีด 

ความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) และสอดคล้องในการ 

ดำาเนินธุกรกิจในปัจจุบัน สำาหรับปี 2552 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้แก้ไขนโยบายในการดำาเนินการบรรษัทภิบาล 

ข้อ 9 ใหม่ ดังนี้ ข้อ 9. การดำาเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 
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ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์ของกรรมการ

คณะกรรมการมีภาวะผู้นำา มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น 

โดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำาหนด และให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 

และงบประมาณของบรษิทั ตลอดจนกำากบัดแูลใหฝ้า่ยจดัการดำาเนนิการใหเ้ปน็ไปตามแผนธรุกจิและงบประมาณทีก่ำาหนดไว ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล คณะกรรมการและฝา่ยจดัการมคีวามรบัผดิชอบตามหนา้ทีต่อ่ผูถ้อืหุน้ มรีะบบการแบง่แยก 

บทบาทหนา้ทีร่บัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการกบัฝา่ยจดัการจากการกำาหนดบทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการและกรรมการ 

ผูจ้ดัการ และคณะกรรมการกบัผูถ้อืหุน้อยา่งชดัเจน โปรดดรูายละเอยีดในเรือ่งโครงสรา้งการถอืหุน้และการจดัการ พรอ้มทัง้ 

จรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ในหัวข้อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ประกอบ

กรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ และได้ผ่านหลักสูตรการอบรมดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ผ่านการอบรมการเป็นกรรมการ	

รายชื่อกรรมการที่ผ่านการอบรมการเป็นกรรมการ ตามหลักสูตร IOD มีรายละเอียดดังนี้ 

กรรมการทกุทา่นไดผ้า่นหลกัสตูร IOD Directorship ยกเวน้ นายสมจติต ์เศรษฐนิ นางสาวรวมสนิ ทรพัยส์าคร อยา่งไรกต็าม  

ทัง้สองทา่นไดผ้า่นหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ซึง่จดัโดย Thai Institute of Directors Association แลว้  

และบริษัทอยู่ระหว่างดำาเนินการส่งเข้าอบรมในหลักสูตร IOD Directorship ต่อไป

นอกจากนี้ยังมีกรรมการท่านอื่นผ่านหลักสูตรอื่นเพิ่มเติมดังนี้ 

นางอนุรัตน์ เทียมทัน ผ่านหลักสูตร IOD Chairmanship, Finance for Non-Finance Directors , Corporate Governance  

Roundtable Exclusive Discussion with Professor Ulrich Eteger, เศรษฐกิจพอเพียงกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี (IOD  

25/07/2006), The Natural Disasters (IOD 5/09/2006), Board Performance Evaluation (IOD 12/12/2006)  

Sufficiency Economy :the path sustainable growth (11/5/2007) บรรษัทภิบาลกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจ  

(9-10/11/2007) Making Corporate Responsibility (CR) Tangible-sharing experience (3/6/2009) นายสมจติต ์เศรษฐนิ  

ผา่นหลกัสตูร Advanced Management Program (Harvard Business School 2002) นายสุรเชษฐ ์ทรพัยส์าคร ผา่นหลกัสตูร  

มองสถานการณ์น้ำามัน 2006 (IOD 12/1/2006), Thailand’s Economic Outlook 2006/07 (IOD 8/8/2006) นายวิรัช  

ไพรัชพิบูลย์ ผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) Audit Committee Program (ACP), AC vs  

การเปลี่ยนแปลงรายงานทางการเงิน (SET 30/3/2011) Audit Committee Effectiveness Seminar (IOD  

22/6/2012) นายชลิต ลิมปนะเวช Directory Certification Program (DCP) Financial Statements for Directors (IOD  

2-3/9/2009) Audit Committee Program ( IOD 17-18/9/2009) นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร Directory Certification  

Program (DCP) นายพิชวัฒน์ ชมชื่น ผ่านหลักสูตร Directory Certification Program (DCP) บทบาทกรรมการที่ดี 

และทำาหนา้ทีท่ีป่รึกษาแกไ้ขปญัหาบรษิทั Board Performance Evaluation CEO Performance Evaluation, Audit Committee  

Effectiveness Seminar (IOD 22/6/2012) สัมมนารายงานผลสำารวจค่าตอบแทนกรรมการ (IOD 13/12/2012) นางลออ  

เชาวนเมธา ผา่นหลกัสตูร Directory Certification Program, Audit Committee Effectiveness Seminar (IOD 22/6/2012)  

Monitoring the Internal Audit Function (MIA) (IOD 12/10/2012) Monitoring the System of Internal Control and  

Risk Management (MIR) (IOD 9/11/2012) นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร Director Accreditation Program (DAP)  

(IOD 3/9/2012) นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร Director Accreditation Program (DAP) (IOD 3/9/2012) นายไพศาล  

พงษ์ประยูร Director Accreditation Program (DAP) (IOD 3/9/2012) นายเอกพล พงศ์สถาพร ผ่านหลักสูตร Directory  

Certification Program (DCP) Shopper Marketing & Category Management Summit 2012 (19-20/7/2012) “รูท้นัแหลง่เงนิ  
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กา้วทนัโอกาสทางธรุกจิ ในยคุนวตักรรมล้ำาสมยั ไรพ้รมแดน” (SET 21/8/2012) Anti-Corruption for Executive Program  

(IOD 29/8/2012) Positioning Thailand for the Next Growth Phase (SET 30/8/2012) “ตแีตก... จุดอ่อนอุตสาหกรรม 

อาหารไทยในตลาด AEC (NFI 19/9/2012), First 100 Companies: Collective Power in Anti-corruption (IOD  

21/9/2012) CEO Forum: Perspective on AEC & Competitiveness (TNSC 19/11/2012)

รายชื่อกรรมการที่มีความรู้ทางด้านการเงิน

รายชื่อกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านการเงิน ตั้งแต่ 20 ถึง 30 ปี ได้แก่ 

นายพิชวัฒน์ ชมชื่น นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายเอกพล พงศ์สถาพร และนายวิรัช ไพรัชพิบูลย์

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทขจัดรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยการปฏิบัติตามนโยบายในจริยธรรมธุรกิจ โดยได้มีการกำาหนด 

ข้อพึงปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเน้นเรื่องการควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบ 

ตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่อืน่ นอกจากนีค้ณะกรรมการไดท้ราบถงึรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง (โปรดดูรายละเอียดเรื่องการขจัดความขัดแย้งของผลประโยชน์เพิ่ม 

ในหวัขอ้ความเทา่เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ประกอบ) รวมทัง้ยงัมกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และไดเ้พิม่เติม 

ในขอ้บงัคบัของบรษิทัเพือ่รกัษาผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยซึง่ไดร้บัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในป ี2546 ใหเ้พิม่เตมิ 

ข้อบังคับดังกล่าว ดังมีรายละเอียดดังนี้

“ขอ้บงัคบัของบรษิทั หมวด 8 ขอ้ 48 ในกรณทีีบ่รษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยตกลงเขา้ทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการเกีย่วกบั 

การได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์

ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีประกาศดังกล่าวกำาหนดไว้ในเร่ืองน้ันๆ ด้วย”

นอกจากนีบ้รษิทัยงัไดป้อ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยการใหพ้นกังานลงนามใน “ขอ้ตกลงเรือ่งการกระทำาทีข่ดัตอ่ 

ผลประโยชน์ของบริษัท” ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้ระบุการลงโทษทางวินัยตามข้ันตอนและถึงข้ันเลิกจ้างหากพบว่ามี 

การจงใจฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อตกลงและเพื่อให้มีมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

ในทางมชิอบเพิม่เตมิไดก้ำาหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารเปดิเผยการถอืหุ้นของบรษิทั ในการประชมุคณะกรรมการทกุไตรมาส  

และต้องรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของการถือหุ้น 

รายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ จากนั้นนำา 

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียง และถ้าขนาดของรายการที่ใหญ่ต้องผ่าน 

การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงประกาศในหนังสือพิมพ์ อนึ่งรายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นรายการที่ใช้ราคาตลาด 

เป็นเกณฑ์ในการทำารายการ โดยจะมีการเปรียบเทียบราคาตลาดกับบริษัทอื่นอีก อย่างน้อย 3 ราย 

จริยธรรมธุรกิจ

จรยิธรรมธรุกจิไดก้ำาหนดไวใ้นจรรยาบรรณของกลุ่มธรุกจิอาหาร ทปิโก ้เพ่ือเปน็แนวทางและขอ้พึงปฏิบตัทิีด่ซีึง่ประกอบดว้ย  

อุดมการณ์ อันได้แก่ เช่ือม่ันในการกำากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม  

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ อันได้แก่ การต่อต้านการคอร์รัปชั่น การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การปฏิบัต ิ
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เสมอภาคและเปน็ธรรมแกผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้ง ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และการปฏบิตัดิา้นแรงงานและความเคารพ 

ในสิทธิของพนักงาน พร้อมทั้งกำาหนดข้อพึงปฏิบัติสำาหรับผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการ ข้อพึงปฏิบัต ิ

ของพนักงาน และข้อพึงปฏิบัติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และข้อเสนอแนะเมื่อเกิดปัญหา พร้อมทั้งสื่อให้กรรมการและพนักงาน 

ทุกคนทราบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามรับทราบทุก 2 ปี และตกลงที่จะถือปฏิบัติ นอกจากนี ้

ฝ่ายจัดการต้องรับผิดชอบในการดูแลให้พนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกคน ปฏิบัติตามข้อกำาหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด  

กรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีจำานวน 12 ท่านประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

โดยประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 8                       

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 92                      

กรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 42                      

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าหนึ่งในสามและมีจำานวนกรรมการที่ไม่ใช่ 

ผู้บริหารมากกว่า 1 ใน 2 ของจำานวนกรรมการทั้งคณะ

จำานวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีอำานาจควบคุม (Significant Shareholders) เป็นสัดส่วนที่ยุติธรรมต่อ 

ผู้ถือหุ้นรายอื่น

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทั มหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการปฏิบตัหินา้ทีใ่ห้เปน็ไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และขอ้บงัคับของบรษิทั  

ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักการกำากับดูแลที่ดี โดยกรรมการบริษัทมีวาระการดำารง 

ตำาแหนง่ ซึง่ตามขอ้บงัคบัฯของบรษิทักำาหนดไวว้า่ในการประชมุสามญัประจำาป ีทกุครัง้ ใหก้รรมการจำานวน 1 ใน 3 ออกจาก 

ตำาแหนง่ (โปรดดรูายละเอยีดในเรือ่งการสรรหากรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ในขอ้ 9.2 ประกอบ) นอกจากนีต้ัง้แตป่ ี2546  

คณะกรรมการบรษิทัไดเ้ริม่ประเมนิตนเอง (Self - Assessment) และประเมนิผลงานคณะกรรมการทัง้คณะ กรรมการแตล่ะทา่น 

ใหค้วามสนใจตอ่การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่พนูความรู ้ทกัษะและมาตรฐานการปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการในการบรหิารงาน 

บริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการกำากับดูแลที่ดี 

(โปรดดูหัวข้อการประเมินคณะกรรมการประกอบ)

การรวมหรือแยกตำาแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการ 5 ท่าน รวมเป็น 6 ท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารมืออาชีพไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และโครงสร้าง 

คณะกรรมการมีกรรมการอิสระเกินกว่าหนึ่งในสาม และมีจำานวนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ใน 2 ของจำานวน 

กรรมการทั้งคณะ ก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานที่ดี นอกจากนี้การแบ่งแยกหน้าที่ในการกำาหนด 
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นโยบายการกำากับดูแลและการบริหารงานประจำาอย่างชัดเจน (โปรดดูรายละเอียดบทบาทและอำานาจหน้าที่ของ กรรมการ 

ผูจ้ดัการ คณะกรรมการบรษิทัและคณะอนกุรรมการแตล่ะคณะในหัวขอ้โครงสรา้งการจดัการ) คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งต้ัง 

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนทำาหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการ พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของคณะ 

กรรมการ และคณะผู้บริหาร

เพื่อให้กลไกติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอำานาจในการบริหารงานมีความถูกต้องโปร่งใส หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

มีความเป็นอิสระในการร่วมกำาหนดขอบเขตในการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบของบริษัท ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดูที่หน้า  

80 ประกอบ

กระบวนการกำาหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน

บริษัทได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสม 

ตามอุตสาหกรรม และไดข้ออนมุตัจิากผูถ้อืหุน้แลว้ กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ปน็กรรมการตรวจสอบไดร้บัคา่ตอบแทนเพิม่ 

ที่เหมาะสมตามปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น กรรมการผู้จัดการและพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน 

ของแต่ละคน ค่าตอบแทนที่ได้รับได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และเพื่อให้ 

เกิดความโปร่งใสและความชัดเจนในการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา 

นโยบายและหลักการค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2549  

ในวันที่ 28 เมษายน 2549 

ในแต่ละปีคณะอนุกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการเหมาะสมหรือไม่ 

โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันและขนาดธุรกิจในระดับเดียวกัน

การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำาหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำาทุกไตรมาส ภายใน 45 วันหลังจากวันสุดท้ายของทุกไตรมาสและอาจมี 

การประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำาเป็น มีการกำาหนดวันประชุมครั้งต่อไปเป็นการล่วงหน้าในการประชุมในแต่ละครั้ง และม ี

การกำาหนดวาระชดัเจนลว่งหน้า และมีวาระพิจารณาตดิตามผลการดำาเนนิงานเปน็ประจำา ฝ่ายเลขานุการกรรมการผูจ้ดัการ 

ไดจ้ดัทำาหนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มระเบยีบวาระการประชมุและเอกสารกอ่นการประชมุลว่งหนา้ 14 วนัเพ่ือให้คณะกรรมการ 

ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพยีงพอกอ่นเขา้รว่มประชมุ ปกตกิารประชมุตามวาระปกตแิตล่ะครัง้จะใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง  

ในปี 2555 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำานวน 4 ครั้ง และมีการประชุมตามวาระพิเศษ 2 ครั้ง รวม 6 ครั้ง  

โดยการเข้าร่วมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
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รายชื่อ วาระการดำารง
ตำาแหน่ง

การเข้าร่วม
ประชุม/

การประชุม
ทั้งหมด 
(ครั้ง) 

วาระปกติ

การเข้าร่วม
ประชุม/

การประชุม
ทั้งหมด 
(ครั้ง) 

วาระพิเศษ

การเข้าร่วม
ประชุม/

การประชุม
ทั้งหมด 
(ครั้ง) 
รวม

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

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

 3. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ เม.ย.2554–เม.ย.2557 4/4 2/2 6/6

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

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

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

 7. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ เม.ย.2555–เม.ย.2558 3/3 2/2 5/5

 8. นายสทิธลิาภ ทรพัยส์าคร กรรมการ เม.ย.2555–เม.ย.2558 2/3 2/2 4/5

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

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

11. นายพิชวัฒน์ ชมชื่น กรรมการอิสระ เม.ย.2555–เม.ย.2558 3/3 2/2 5/5

12. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ พ.ค..2555–เม.ย.2556 3/3 1/1 4/4

บรษิทัไดม้กีารจดบนัทกึการประชมุเปน็ลายลกัษณอ์กัษรและมรีายละเอยีดชดัเจน จดัเกบ็รายงานการประชมุทีผ่า่นการรบัรอง 

จากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

(โปรดดูรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินประกอบ)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการดำารงตำาแหนง่คราวละ 3 ป ีปจัจบุนัประกอบดว้ยกรรมการ 3 ทา่น ทกุทา่นเปน็กรรมการ 

อิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายพิชวัฒน์ ชมชื่น กรรมการ

3. นางลออ เชาวนเมธา กรรมการ

4. นางสาววันทณีย์ ผั้วผดุง เลขานุการ
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมในปี 2555 จำานวน 5 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ กรรมการอิสระ 5/5

2. นายพิชวัฒน์ ชมชื่น กรรมการอิสระ 3/3

3. นางลออ เชาวนเมธา กรรมการอิสระ 3/3

(โปรดดูรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ)

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดนี ้

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการท่ีดีโดยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหรือกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของ 

คณะอนุกรรมการ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายพิชวัฒน์ ชมชื่น กรรมการอิสระ ประธาน

2. นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการอิสระ กรรมการ

3. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ กรรมการ

คณะอนกุรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน มกีารประชมุในป ี2555 จำานวน 1 ครัง้ โดยการเขา้รว่มประชมุของแตล่ะทา่น 

สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายพชวัฒน์ ชมชื่น กรรมการอิสระ  0/0

2. นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการอิสระ  0/0

3. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ  1/1

ในปี 2555 คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล มีการประชุม 1 ครั้ง และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัททั้งคณะทำาหน้าที่เป็น 

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลด้วย จึงได้บรรจุวาระการประชุมในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติตามการกำากับดูแล 

กิจการที่ดี ที่ทางศูนย์พัฒนาการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั (ครัง้ที ่6/2555 เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2555) ซึง่ในการประชมุดงักลา่ว คณะกรรมการ 

บริษัทเข้าครบทุกท่าน (โปรดดูผลการประเมินผลการปฏิบัติตามการกำากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของนโยบายการกำากับดูแล 

กิจการประกอบ)

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลมุทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงานการดำาเนินการให้เป็นไป 

ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและการบริหารความเส่ียงและจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี 
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ประสิทธิภาพเพียงพอในการบริหารงาน การดูแลทรัพย์สิน รวมถึงผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน บริษัท 

มกีารกำาหนดอำานาจดำาเนนิการในการอนมุตัแิละกำาหนดความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและพนกังานเปน็ลำาดบัขัน้ มกีารกำาหนด 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีการพัฒนาพนักงานระดับผู้จัดการและผู้มีศักยภาพให้ผ่านหลักสูตร Internal  

Quality Audit ISO 9001 : 2000 ทำาให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานข้ามสายงาน มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

แยกเป็นอิสระ ตั้งแต่ปี 2547 ได้จ้างบริษัทภายนอกทำา การตรวจสอบภายในให้ซึ่งจะร่วมกันพิจารณาแผนงานตรวจสอบ 

ภายในและรายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทั ยงัไดจ้ดัแกไ้ขอำานาจหนา้ทีข่องคณะอนกุรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน เพือ่ใหเ้กดิ 

ความเป็นธรรมในการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถเข้ามาบริหารงานในฐานะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ รวมถึง 

พจิารณาผลตอบแทนทีใ่หแ้กก่รรมการ และพนกังานเพือ่ใหเ้กดิความเปน็ธรรมตามผลงาน และยงัไดจ้ดัตัง้คณะอนกุรรมการ 

บรรษทัภบิาล เพือ่กำาหนดนโยบายบรรษทัภบิาล จรรยาบรรณในการประกอบธรุกจิและมกีารทบทวนนโยบายและการประเมนิ 

ผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะๆ มีการสร้างวัฒนธรรมการกำากับดูแล เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อเรื่องการบริหารงาน 

ดว้ยคณุภาพและคณุธรรม ดว้ยความโปรง่ใส เปน็ธรรมแกท่กุฝา่ยซึง่จะเปน็สว่นชว่ยผลกัดนัใหบ้รษิทัมกีารเตบิโตอยา่งยัง่ยนืได ้

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน	สามารถสรุปได้ดังนี้

ในดา้นการควบคมุการปฏบิตังิาน	บรษิทัมกีารกำาหนดอำานาจดำาเนนิการ ขัน้ตอนการปฏบิตัขิองผูป้ฏบิตังิานและผูบ้รหิารไว ้
เปน็ลายลกัษณอ์กัษรอยา่งชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้มกีารควบคมุดแูลการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัใหเ้กดิประโยชน ์มรีะบบ 

งบประมาณและการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนก่อนลงทุนในทรัพย์สิน มีระบบการติดตามหากผลการ 

ดำาเนินงานแตกต่างจากงบประมาณ และยังมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน 

เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เก่ียวกับระบบการเงิน  

โดยมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

ในด้านการตรวจสอบภายใน บริษัทจ้างบริษัทภายนอกปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและ 
กิจกรรมทางการเงินสำาคัญของบริษัทได้ดำาเนินการตามแนวทางที่กำาหนด รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและ 

ขอ้กำาหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั และเพือ่ใหบ้รษิทัภายนอกดงักลา่วมคีวามเปน็อสิระ สามารถทำาหนา้ทีต่รวจสอบและถว่งดลุ 

ได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำาหนดให้บริษัทที่รับหน้าที่ตรวจสอบภายในดังกล่าวรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบและกำาหนดขอบเขตในการตรวจสอบร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย

ในดา้นการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการไดแ้ตง่ตัง้คณะอนกุรรมการประเมนิความเสีย่งทางธรุกจิ เพือ่ทำาหนา้ทีก่ำาหนด 

ขอบเขตและนโยบายในการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้มกีารจดัประชมุรว่มกบัผูจ้ดัการฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่กำาหนดและประเมนิ 

ความเสี่ยงของกิจการทุก 6 เดือนในไตรมาสที่ 2 และ 4 และกำาหนดให้มีการประชุมย่อยทุกวันในระดับหน่วยงาน และ 

ประชุมทุกเดือนในระดับฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งกำาหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง 

ที่มีผลต่อการดำาเนินงานของบริษัท มีการกำาหนดสัญญาณเตือนภัย มีการกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนด 

ทีเ่กีย่วขอ้ง และมกีารจดัทำารายงานบรหิารความเสีย่งซึง่สามารถตรวจสอบได ้ตัง้แตป่ ี2547 คณะกรรมการตรวจสอบกำาหนด 

ใหผู้ต้รวจสอบภายในตดิตามการบรหิารความเสีย่งวา่ผูบ้รหิารไดท้ำาตามทีก่ำาหนดไวห้รอืไม ่หรอืถา้ไดท้ำาแลว้จะลดความเสีย่ง 

ได้จริงหรือไม่ และให้นำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
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เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม ทำาหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยกำาหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติ  

ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

คุณวุฒิ	และคุณสมบัติ

• ปริญญาตรี (ด้านบัญชีหรือกฎหมาย)

• มีความรู้เรื่องหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและ กลต.

• มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสื่อสารดี

• มีประสบการณ์ทำางานตำาแหน่งนี้มาก่อน

• มีความรู้เรื่องบรรษัทภิบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ดำาเนนิการเกีย่วกบัการประชมุคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนกุรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน  

 และการประชุมผู้ถือหุ้น

• จัดทำารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเก็บรักษา

• ดูแลเปิดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำากับดูแลกิจการที่ดี

• ให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติ 

 ด้านการกำากับดูแลกิจการ

• ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ

• ติดต่อและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของบริษัทแก่กรรมการ

• จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และสนับสนุนการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง

• ประสานกับที่ปรึกษาภายนอก เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2519 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท  

สำานกังานใหญต่ัง้อยูท่ีอ่าคารทปิโก ้เลขที ่118/1 ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร ดำาเนนิกจิการ 

ผลติและสง่ออกสบัปะรดและผลไมร้วมบรรจกุระปอ๋ง น้ำาสับปะรดเขม้ขน้ สับปะรดบดละเอยีด น้ำาสับปะรดบรรจกุระปอ๋ง และ 

ผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้บดละเอียด โดยมีโรงงานต้ังอยู่ที่อำาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน  

500 ลา้นบาท โดยมทีนุชำาระแลว้ 482.6 ลา้นบาท โดยการดำาเนนิงานของบรษิทัไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุน 

ในปีพ.ศ. 2532 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยการจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

แหง่ประเทศไทย และมกีารกระจายหุน้สูป่ระชาชนทัว่ไป ทัง้นีย้งัคงกลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญเ่ปน็กลุม่บคุคลเดมิ โดยมกีารลดสดัสว่น 

การถือครองหุ้นลง 

ในปพี.ศ. 2536 บรษิทัไดข้ยายการลงทนุในบรษิทัยอ่ย บรษิทั ทปิโก ้เอฟแอนดบ์ ีจำากัด โดยได ้ขยายธรุกจิเขา้สู่ตลาดน้ำาผลไม ้

พร้อมดื่ม ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำาผลไม้ของบริษัทได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาดผู้บริโภคภายในประเทศ ต่อมาบริษัทได้ทุ่มเท 

ให้กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายเพิ่มผลิตภัณฑ์ 

อย่างน้อยปีละหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 เป็นต้นมา

ในสายธุรกิจเครื่องดื่ม ทิปโก้ยังคงสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์สำาคัญที่เน้นให้ความสำาคัญด้านคุณภาพสินค้า  

และการแนะนำาสินค้าใหม่ จากผลงานการพัฒนาสินค้าโดยทีมงานมืออาชีพ และการลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

ซึ่งได้สร้างความเข้มแข็งให้กับตราสินค้าทิปโก้ให้ได้รับความเช่ือถือและเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภคเสมอมา ในปัจจุบัน  

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด มี 5 ประเภท ดังนี้

1.	 กลุ่มน้ำาผักผลไม	้100%	แบบยูเอชท	ีไดแ้ก ่น้ำาส้มเขยีวหวาน น้ำาส้มสายน้ำาผึง้ น้ำาส้มโชกนุ น้ำาส้มสีทอง น้ำาส้มเมดเลย ์ 
(ชือ่เดมิ 4 สายพนัธ์ุ) น้ำาสม้แมนดารนิ น้ำาสม้วาเลนเซยี น้ำาองุน่แดง น้ำาแอปเปิล้ผสมน้ำาองุน่ น้ำาสบัปะรด น้ำาฝรัง่ น้ำามะเขอืเทศ  

น้ำาบร็อคโคลี่ผสมน้ำาผลไม้รวม น้ำาบีทรูทผสมน้ำาผลไม้รวม น้ำาแครอทผสมน้ำาผลไม้รวม น้ำาแครอทม่วงผสมน้ำาผลไม้รวม  

น้ำากีวีผสมน้ำาองุ่น น้ำาพรุนผสมน้ำาองุ่น น้ำาทับทิมผสมน้ำาผลไม้รวม น้ำาแครนเบอร์รี่ผสมน้ำาผลไม้รวม น้ำาว่านหางจระเข้ 

ผสมน้ำาองุน่ขาว น้ำาเชอรร์ีเ่บอรร์ี ่น้ำามงัคดุผสมน้ำาผลไมร้วม น้ำาทบัทมิผสมน้ำาแอปเปิล้ไซเดอร ์น้ำาผกัผสมน้ำาผลไมร้วม 32 ชนดิ  

และทิปโก้ ซุปเปอร์ฟรุต เอสเซนส์ น้ำาทับทิมสกัดเข้มข้น ทิปโก้ ซุปเปอร์ฟรุต เอสเซนส์ น้ำาพรุนสกัดเข้มข้นผสมผลฟิก  

ทปิโกฟ้รตุพลสั น้ำาสม้แมนดารนิผสมเนือ้สม้และเกลด็สม้ น้ำาผลไมแ้ละน้ำาผกัผสมน้ำาผลไมร้วม 100% ผสมเนือ้วา่นหางจระเข้

2.	 กลุ่มน้ำาผักผลไม้	100%	แบบพาสเจอร์ไรส ์ได้แก่ น้ำาส้มโชกุน น้ำาส้มวาเลนเซีย น้ำาส้มสายน้ำาผึ้ง น้ำาสตรอเบอร์รี่  
น้ำาแอปเปิ้ลฟูจิ น้ำาเชอร์ร่ีเบอร์ร่ี น้ำามะม่วงผสมน้ำาผลไม้รวม น้ำามะนาวผสมเนื้อมะนาว น้ำากีวีผสมน้ำาองุ่น น้ำาทับทิม 

ผสมน้ำาผลไม้รวม น้ำาว่านหางจระเข้ผสมน้ำาองุ่นขาว และน้ำาผักผสมน้ำาผลไม้รวม

3.	 กลุ่มน้ำาผักผลไม้	30-40%	ได้แก่ กีวีมิกซ์, ออเร้นจ์มิกซ์, เกรพมิกซ์, เบอร์รี่มิกซ์ และเวจจี้มิกซ์ 

4.	 น้ำาแร่ธรรมชาติ	100%	ตราออรา

5.	 เครื่องดื่มชาเขียว	ตราซันโทรี่	มิเรอิ	ซึ่งมีวางจำาหน่าย 3 รสชาติ คือ รสต้นตำารับ กลิ่นซากุระ กลิ่นน้ำาผึ้งผสมมะนาว 
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ในปีพ.ศ. 2547 บริษัทได้ขยายธรุกิจใหม่เข้าสู่ธุรกิจค้าปลีก น้ำาผลไม้ปั่นสด โดยใช้ตราผลิตภัณฑ์ Squeeze Juice Bar  
โดยเริ่มต้นเพียง 10 สาขา จนถึงปีพ.ศ. 2550 ได้จัดตั้งบริษัท ทิปโก้ รีเทล จำากัด เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจนี้ 

นอกจากนี ้ในปพี.ศ. 2550 บรษิทัไดล้งทนุในบรษิทั ทปิโก ้ไบโอเทค็ จำากดั ซึง่มสีนิทรพัยท์ีส่ำาคญัคอื พืน้ทีเ่พาะปลกูจำานวน  
6,899 ไร่ 1 งาน 20.4 ตารางวา ห้องปฏิบัติการชีววิทยา Tissue Culture Lab สำาหรับคัดเลือกและขยายสายพันธุ์พืช และ 
โรงงานสกัดสารจากพืช ในปีพ.ศ. 2552 บริษัทได้เปิดตัวสับปะรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค 
เป็นอย่างดี โดยสับปะรดพันธุ์นี้มีลักษณะเด่นคือ กลิ่นหอม เนื้อมีสีเหลืองทองทั้งลูก เนื้อแน่น ไม่ฉ่ำาน้ำา ตาสับปะรดตื้น  
มีความสุกทั่วกันทั้งลูก และมีปริมาณวิตามินซีสูงกว่าสับปะรดศรีราชา 4 เท่า

บริษัทให้ความสำาคัญในด้านคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับเข้ารับการตรวจสอบและได้รับการรับรองคุณภาพ 
มาตรฐานสากลต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยมีลำาดับดังต่อไปนี้

ปีพ.ศ. 2537 มาตรฐาน ISO 9002 โดยเปน็โรงงานสบัปะรดกระปอ๋งแหง่แรกของโลกทีไ่ดร้บัมาตรฐานนี ้โดยการรบัรอง 
   ของสำานักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม และสถาบัน RW TUV ประเทศเยอรมัน

ปีพ.ศ. 2538 มาตรฐาน HACCP โดยการรับรองของ เอสจีเอส (ประเทศไทย)

ปีพ.ศ. 2543 มาตรฐาน ISO 9002 สำาหรับผลิตภัณฑ์น้ำาสับปะรด และน้ำาสับปะรดเข้มข้น โดยการรับรองของ  
   SGF International E.V./IRMA ประเทศเยอรมัน

ปีพ.ศ. 2545 มาตรฐาน HALAL รับรองโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

   มาตรฐาน KOSHER รับรองโดย Thai Kashurt Service Co.,Ltd. 

ปีพ.ศ. 2545/2546 มาตรฐาน BRC ท่ีผู้ค้าปลีกในเครือสหราชอาณาจักรได้จัดทำาขึ้น เพ่ือประเมินผู้ผลิตอาหารที่ส่งไป 
   ประเทศอังกฤษ ได้รับการรับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) และโดย EFAIA (SAI GLOBAL)

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

ปีพ.ศ. 2547 มาตรฐาน International Food Standard (IFS) ทีผู่ค้้าปลกีในประเทศเยอรมนัและฝรัง่เศส ไดจ้ดัทำาขึน้ 
   เพื่อประเมินผู้ผลิตอาหารที่ส่งไปประเทศแถบยุโรป รับรองโดยเอสจีเอส ประเทศเยอรมัน

ปีพ.ศ. 2549 มาตรฐาน ISO 22000 ในเรื่อง Food Safety Management เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารรายแรก 
   ในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานนี้ รับรองโดย เอสจีเอส(ประเทศไทย)

ปีพ.ศ. 2550  ไดร้บัการตรวจประเมนิแบบ Integrated Audit รวม 5 ระบบพรอ้มกนัคอื ISO 22000, ISO 9001, GMP,  
   HACCP, และ IFS (Single Food Audit Pack) เป็นบริษัทแรกของประเทศไทย รับรองโดย เอสจีเอส  
   (ประเทศไทย) ซึ่งต่อมาเอสจีเอสได้ใช้ทิปโก้เป็นต้นแบบของการตรวจประเมินแบบ Integrate Audit  
   สำาหรับท่ัวโลก ในปีเดียวกันบริษัท ได้รับการรับรองระบบ GMA-SAFE AUDIT ของประเทศ 
   สหรัฐอเมริกาในเรื่อง Food Safety โดย Food Audit International (FAI)

ปีพ.ศ. 2550/2551  ไดร้บัการรบัรองสนิคา้วา่นหางจระเขบ้ดออกานกิปลอดเชือ้ ตัง้แตก่ารปลกูในไรจ่นถงึการผลติในโรงงาน  
   โดยกรมวิชาการเกษตร

ปีพ.ศ. 2551/2552  ได้รับการรับรอง IFOAM Organic Standards สินค้าว่านหางจระเข้บดออกานิกปลอดเชื้อตั้งแต่ 
   การปลูกในไร่จนถึงการผลิตในโรงงาน โดยสำานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย
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ปีพ.ศ. 2552  ได้รับการรับรอง Food Safety and Food Security Audit Program ของประเทศสหรัฐอเมริกา  

   โดย FAI (ประเทศไทย) ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ “Excellent”

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

ปีพ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของโรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใบรับรองมาตรฐาน  

   มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์ขั้นริเริ่ม และรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์  

   และสวัสดิการแรงงาน

ปีพ.ศ. 2555 โรงงานประจวบได้มีการเพิ่มขอบเขตของการรบัรองสำาหรบัผลติภัณฑใ์หม่ เช่น ผลติภณัฑน์้ำามะพรา้ว  

   (Coconut Water)ได้รับการรับรองมาตรฐานGMP/HACCP/BRC/IFS และ ผลิตภัณฑ์ผลไม้ในถ้วย 

   พลาสติก(Fruit in Plastic Cup)ได้รับการรับรองมาตรฐานGMP/HACCP/IFS ผลิตภัณฑ์สับปะรด 

   สามารถผ่านมาตรฐานโรงงานของ TESCO และ YUM ผลิตภัณฑ์สับปะรดผลไม้รวมน้ำาสับประรด 

   เข้มข้น และผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ สามารถแสดงเครื่องหมาย STAR K ของ Kosher ได้แล้ว 

   นอกเหนือจากการที่ได้รับการรับรองกระบวนการผลิต

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้บุคคลภายนอก ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ผลิตภัณฑ์/บริการ ดำาเนินการโดย % การถือ
หุ้น

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

ของบริษัท รายได้ % รายได้ % รายได้ %

สับปะรดกระป๋องและ

น้ำาสับปะรดเข้มข้น

บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ 

บจ.ทิปโก้มาร์เก็ตติ้ง

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

ผลไม้รวม, อื่นๆ บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ 

บจ.ทิปโก้ รีเทล 

บจ.ทิปโก้ ไบโอเท็ค 

75.49

100.00

657.17 13.94 661.62 13.71 508.30 9.34

เครื่องดื่มพร้อมดื่ม บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี 50.00 2,308.59 48.98 2,478.73 51.37 3,199.29 58.79

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

การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา                 

ในปี 2555 ธุรกิจเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม โดยบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด ได้มีการพัฒนาสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

น้ำาผลไม้ คือ น้ำาแอปเปิ้ลผสมน้ำาองุ่นรวม 100% ตราทิปโก้ และ ตราทิปโก้ ซุปเปอร์คิด นอกจากนั้นยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ ์

เครื่องดื่มชาเขียวสำาเร็จรูป ตรามิเรอิ ชนิดบรรจุกล่องขนาด 250มล. จำานวน 2 รสชาติ ได้แก่ น้ำาผึ้งผสมมะนาว และ 

ออริจนิลั มิน้โตะ บรษิทัยงัคงความเปน็ผูน้ำาตลาดในสนิคา้กลุม่เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพและเปน็อนัดบัหนึง่ในกลุม่น้ำาผลไม ้100%  

โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 42% ผลิตภัณฑ์น้ำาแร่ตราออรา ปี 2555 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 34%โดยมีอัตราการเติบโต 

อย่างต่อเนื่อง สำาหรับในด้านการขายและการตลาดในต่างประเทศ บริษัทได้ขยับขยายฐานลูกค้าส่วนหนึ่งมาทางตะวันออก  

ซึง่ไดแ้ก ่จนี เกาหลใีตอ้นิโดนเีซยี ฟลิปิปนิส ์และกลุม่ประเทศอนิโดจนี ดว้ยการสนบัสนนุจากผูจ้ดัจำาหนา่ยเครือ่งดืม่น้ำาผลไม ้

ของทิปโก้ในหลายประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการต้อนรับจากผู้บริโภคในประเทศต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างดี

หน่วย	:	ล้านบาท
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ธุรกิจสับปะรดกระป๋องและน้ำาสับปะรดเข้มข้น ในปี 2555 ได้พัฒนาและการผลิตสินค้าใหม่ ได้แก่ สับปะรดในบรรจุภัณฑ์ 
ถว้ยพลาสตกิ (Pineapple in Plastic cup) และ สบัปะรดบรรจใุนถงุอลมูเินยีม (Retort Pouch) ซึง่เปน็บรรจภุณัฑ์อกีทางเลอืก 
หนึ่งสำาหรับลูกค้าในกลุ่มนี้ที่ต้องการบรรจุภัณฑ์อันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปีพ.ศ. 2555 ธุรกิจค้าปลีก โดย บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำากัด มีร้าน Tipco Squeeze Juice Bar ทั้งสิ้น 62 สาขา โดยบริษัท 
เป็นเจ้าของ 50 สาขาและเป็น Franchise 12 สาขา และได้ขยายสาขาไปสู่ต่างจังหวัดมากขึ้น นอกจากนั้นได้มีการปรับราคา 
ขายของสินค้าขึ้นตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการชะลอการเปิดสาขาใหม่ส่วนหนึ่งเนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 
ทำาให้ต้องมีการวิจัยและวิเคราะห์อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นในการเปิดสาขาใหม่ 

สำาหรับธุรกิจสารสกัดจากพืช ในปี 2555 นับเป็นปีแรกที่บริษัทมียอดจำาหน่ายสารสกัดจากพืชระดับอุตสาหกรรมให้แก่คู่ค้า 
ในประเทศญีปุ่น่ ผลติภณัฑส์ำาคญัทีส่รา้งรายไดใ้หแ้กบ่รษิทัประกอบดว้ย สารสกดัจากเสน้ใยสบัปะรดและสารสกดักระชายดำา  
นอกจากนีบ้รษิทัยงัสามารถสรา้งรายไดโ้ดยการผลติและจำาหนา่ยผลติภณัฑอ์ืน่ๆ อาทเิชน่ สารสกดัมงัคดุ สารสกดักระเจีย๊บ  
สารสกัดจากมะขามป้อม เป็นต้น สารสกัดต่างๆ ที่บริษัทผลิตขึ้นนั้นสามารถนำาไปใช้ได้หลากหลาย ทั้งในผลิตภัณฑ์อาหาร  
เครื่องดื่ม อาหารเสริม เคร่ืองสำาอางและยารักษาโรค เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ ในปีที่ผ่านมาบริษัทจึงได้เปิดรับ 
บุคคลากรเพื่อมาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจสารสกัดอีกจำานวนหนึ่ง เพื่อรองรับการผลิตในปีนี้

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต             

ในส่วนตลาดต่างประเทศ บริษัทมุ่งขยายไปยังตลาดใหม่ๆ เพื่อชดเชยตลาดอเมริกาและยุโรปที่ยังซบเซา โดยเฉพาะขยาย 
ไปสู่ตลาดเอเชียที่มีเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่ง ทั้งนี้โดยใช้ประโยชน์จากการที่มีผู้จัดจำาหน่ายของธุรกิจน้ำาผลไม้พร้อมดื่มให้ 
นำาเสนอสินค้าครอบคลุมถึงผลไม้กระป๋องควบคู่ไปด้วย นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยายตลาด 
ได้อย่างมีศักยภาพมากขึ้น 

แนวโน้มตลาดเครื่องดื่มพร้อมดื่ม จะมีการขยายผลิตภัณฑ์เจาะกลุ่มผู้บริโภคในกลุ่มย่อยมากขึ้น และจะมีการใช้งบโฆษณา  
งบสนับสนุนการขายมากขึ้น ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นแนวโน้มนี้ จึงได้กำาหนดเป็นนโยบายว่าจะออกสินค้าใหม่ที่เกี่ยวกับ อาหาร  
ผลไม้ และเครื่องดื่มที่บริษัทมีความชำานาญและเชี่ยวชาญอย่างน้อยปีละ 1 กลุ่มสินค้า การที่บริษัทฯ แตกสายผลิตภัณฑ์ 
มากขึ้น นอกจากจะเป็นการช่วยผลักดันการเติบโตของยอดขายของบริษัทแล้ว ยังเป็นการรักษาส่วนแบ่งการตลาดอีกด้วย 

สำาหรับธุรกิจน้ำาแร่ บริษัทมุ่งการให้ความรู้ถึงคุณประโยชน์และความแตกต่างระหว่างน้ำาแร่และน้ำาทั่วไป รวมทั้งเน้นย้ำาถึง 
เอกลักษณ์และความโดดเด่นของน้ำาแร่ออรา ที่แตกต่างไปจากยี่ห้ออื่น ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจว่าถ้าผู้บริโภคได้เข้าใจจะทำาให ้
ได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มมากขึ้น 

สำาหรับ Squeeze Juice Bar เน้นในเรื่องการขยายสาขาทั้งของบริษัทเองและของ Franchise โดยพิจารณาที่ตั้งสาขาจาก 
ความหนาแน่นของผู้บริโภค และรายได้ต่อครัวเรือน เป็นสำาคัญ ภาพรวมของธุรกิจร้านค้าปลีกและฟูดส์เซอร์วิสนั้น ยังคง 
เตบิโตอยา่งมัน่คง โดยมกีารขยายสาขาเพิม่ในระดบั 10 – 15 สาขาทกุป ีโดยยงัคงยนืหยดัรกัษาการเปน็ Premium Juice Bar  
และจะดำาเนนิการขยายฐานออกสูต่า่งจงัหวดัมากขึน้เรือ่ยๆ โดยคำานงึถงึพ้ืนที ่แหลง่ทีม่ศัีกยภาพสูงในแตล่ะจงัหวดัเปน็หลัก 
ในการตัดสินใจ

สำาหรับธุรกิจการเกษตร จากการตอบรับเป็นอย่างดีของสับปะรดหอมสุวรรณ บริษัทวางแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อให้ได ้
ผลผลิตมากขึ้นป้อนเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ทั้งนี้ต้องเน้นการให้ได้คุณภาพได้อย่างสม่ำาเสมอ 

ธุรกิจสารสกัดจากพืช จากการที่สามารถเริ่มส่งออกผลิตภัณฑ์ชนิดแรกที่เป็นสารสกัดจากผลไม้ไปยังประเทศญี่ปุ่นได้ 
ในป ี2555 โดยบรษิทัมโีครงการทีจ่ะเพิม่ยอดจำาหนา่ยของผลติภณัฑค์วบคูไ่ปกบัการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ทีอ่าศยั 
ความรว่มมอืทัง้หนว่ยงานภายในและภายนอก เพือ่พฒันาผลติภณัฑท์ีม่คีวามเปน็นวตักรรมเพือ่ใชใ้นผลติภณัฑอ์าหารเพือ่ 
สุขภาพ ยา และเครื่องสำาอางต่อไป
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงานประจำาป ี           

บริษัท มีกำาไรสุทธิรวม 219.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 124.4 ล้านบาท (หรือร้อยละ 36.2) เนื่องมาจากยอดขายในส่วน 

ของธรุกจิสง่ออกผลไมก้ระปอ๋งลดลง อนัเปน็ผลมาจากการทีส่หรฐัอเมรกิาและประเทศแถบยโุรปซึง่เปน็ลกูคา้หลกัยงัมปีญัหา 

เศรษฐกิจ ยอดสั่งซื้อจึงลดลงและทำาให้เกิดการแข่งขันด้านราคา ราคาขายจึงต่ำาลงอย่างมาก นอกจากนั้นบริษัทได้มีการ 

ต้ังสำารองสนิคา้เสือ่มสภาพจากเครือ่งจกัรทีข่ดัขอ้ง จำานวน 54.8 ลา้นบาท จงึมสีว่นทำาใหก้ำาไรสทุธลิดลงอกีดว้ย อยา่งไรกต็าม 

ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว รายได้จากการขายและบริการรวม 5,442.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 617.0 ล้านบาท  

(หรือร้อยละ 12.8) รายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจค้าปลีก รายได้อื่นจำานวน 245.3 ล้านบาท ลดลง  

78.9 ลา้นบาท (หรอืรอ้ยละ 24.3) ตน้ทนุขายและบรกิาร เทา่กบั 3,701.2 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 426.37 ลา้นบาท (หรอืรอ้ยละ  

13.0) ทำาให้กำาไรขั้นต้นเท่ากับ 1,740.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 190.7 ล้านบาท (หรือร้อยละ 12.3) 

การวิเคราะห์รายได้            

การวิเคราะห์รายได้จากการขายรวม

รายได้จากการขาย ปี2553 ปี2554 ปี2555
อัตราการ
เติบโต(%)

รายได้ % รายได้ % รายได้ %
2552/ 
2553

2555/ 
2554

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

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

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

ยอดขายใน 2553 และ 2554           

ในปี 2553 รายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้น เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายของธุรกิจในประเทศเป็นหลักเนื่องจากจาก 

เศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวและสถานการณ์ทางการเมืองที่คลี่คลายดีขึ้น ทำาให้ผู้บริโภคในประเทศเร่ิมกลับมาจับจ่าย 

ใช้สอยมากขึ้น ประกอบกับบริษัทเน้นการสื่อสารคุณสมบัติ คุณภาพและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของบริษัท นอกจากนี้ 

ยงัคงกลยทุธเ์ดมิในการออกผลติภณัฑใ์หมเ่พือ่สนองตอบความตอ้งการของผูบ้รโิภคอยา่งตอ่เนือ่ง สำาหรบัธรุกจิรา้นคา้ปลีก 

มกีารเตบิโตขึน้อยา่งมากจากการทีม่กีารนำาเสนอผลติภณัฑท์ีต่อบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคอยา่งแทจ้รงิ และการสรา้ง 

ชือ่เสยีงจนเปน็ทีรู้่จกัของตลาดและการไดร้บัความไวว้างใจจากผูเ้ชา่พืน้ทีห่ลายแหง่รวมถงึหา้งสรรพสนิคา้ ทำาใหบ้รษิทัสามารถ 

หน่วย	:	ล้านบาท
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ขยายสาขาไดจ้ำานวนมาก เปน็การเพิม่ชอ่งทางการจดัจำาหนา่ยและโฆษณาภาพลกัษณข์องบรษิทัตอ่ผูบ้รโิภคโดยตรงไดม้ากขึน้  

ในสว่นของฟดูสเ์ซอรว์สิ บรษิทัสามารถขายเครือ่งดืม่พรอ้มดืม่เขา้สูภ่ตัตาคาร, โรงแรม, สายการเดนิรถ และสายการบนิไดม้ากขึน้  

สำาหรับธรุกจิการเกษตรและสารกดัจากพชิ (สำาหรบัเปน็วตัถดุบิในอาหาร เครือ่งดืม่ และเครือ่งสำาอาง) บรษิทัไดม้สีบัปะรดสด 

พนัธุห์อมสวุรรณออกสูต่ลาดเพิม่มากขึน้ โดยขายผา่น Convenience Store แตย่งัเปน็ระยะเริม่ตน้ สับปะรดยงัมปีรมิาณไมม่าก  

เปน็เพยีงการแนะนำาสนิคา้ใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัของตลาด สำาหรบัผลติภณัฑ์สารสกดัจากพืช บรษิทัยงัอยูใ่นชว่งการทำาการศึกษาและ 

วิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและสามารถทำากำาไรให้กับบริษัทได้ต่อไป 

สำาหรบัรายไดจ้ากการขายตา่งประเทศ ในสว่นของการสง่ออกผลไมก้ระปอ๋งและน้ำาสบัปะรดเขม้ขน้ ในปทีีผ่า่นมายอดขายลดลง  

ปจัจยัหลกัทีก่ระทบไดแ้ก ่เงนิบาททีแ่ขง็คา่ขึน้ในปทีีผ่า่นมาโดยเฉลีย่ทัง้ปอียูอ่ตัรารอ้ยละ 10 ทำาให้ยอดขายในสกลุบาทลดลง 

ร้อยละ 2.1 แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในรูปเงินเหรียญสหรัฐฯ 

สำาหรับการขยายตลาดการส่งออกน้ำาผลไม้ไปยังประเทศทางแถบ ASEAN ที่ขายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท และประเทศ 

นอกกลุม่ ASEAN ทีเ่ปน็การรบัจา้งผลติภายใตส้ตูรและตราสนิคา้ของลกูคา้ ยงัมกีารเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง เนือ่งจากประเทศ 

ทางแถบภูมิภาคนี้ได้รับผลกระทบน้อย และเศรษฐกิจยังค่อนข้างแข็งแกร่ง

ในปี 2554 ยอดขายรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.4 เป็นยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้นในขณะที่ยอดขายต่างประเทศลดลง  

ยอดขายในประเทศเพิม่ขึน้โดยเฉพาะในชว่ง 3 ไตรมาสแรก เนือ่งจากตวัเลขทางเศรษฐกจิมแีนวโนม้ทีด่ ีและการไดร้ฐับาลใหม่ 

ทำาให้มีสถานการณ์ทางการเมืองผ่อนคลายลง ประชาชนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นจึงทำาให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ธุรกิจ 

เครื่องดื่มพร้อมดื่มยอดขายมีการเติบโตขึ้นเป็นผลมาจากการที่ปีที่ผ่านมามีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่มากมายและหลากหลาย  

ทั้งการเพิ่มรสชาติในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทำาให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย สามารถตอบสนอง 

ความต้องการของผูบ้รโิภคได้มากขึ้น นอกจากนั้นได้เน้นการส่งเสรมิการขายค่อนข้างมากทั้งในรปูแบบโฆษณาทางสื่อต่างๆ  

และกจิกรรมการสง่เสรมิการขายหลายรปูแบบ รวมทัง้มกีารใหผู้บ้รโิภครว่มสนกุและชงิรางวลั ซึง่ชว่ยทำาใหผ้ลติภณัฑข์องทปิโก ้

เปน็ทีรู้่จกั และมภีาพลกัษณท์ีท่นัสมยัมากขึน้ซึง่ชว่ยกระตุน้ยอดขายไดค้อ่นขา้งมาก อยา่งไรกต็ามในชว่งไตรมาส 4 ซึง่โดยปกต ิ

จะเปน็ชว่งทีย่อดขายสงูสดุของป ีกรงุเทพและปรมิณฑลประสบมหาอทุกภยั แมว้า่โรงงานของบรษิทัจะไมไ่ดร้บัผลกระทบมากนกั 

ในดา้นการผลติเนือ่งจากสามารถปอ้งกนัพืน้ทีโ่รงงานได ้โรงงานหยดุผลติเพยีง 2 สปัดาห ์แตบ่รษิทัไดร้บัผลกระทบอยา่งมาก 

จากการทีน่้ำาทว่มศนูยก์ระจายสนิคา้ของตวัแทนกระจายสนิคา้ ประกอบกบัเสน้ทางขนสง่ไมส่ามารถใชง้านได ้ทำาใหไ้มส่ามารถ 

กระจายสินค้าบางส่วนออกไปขายได้ ยอดขายในไตรมาส 4 จึงไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

สำาหรับธุรกิจ Squeeze Juice Bar มียอดขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอด 3 ไตรมาสของปี 2554 ก่อนที่จะชะลอตัวในไตรมาสที่ 4  

จากเหตุการณ์น้ำาท่วมท่ีทำาให้หลายสาขาต้องปิดตัวลงในช่วงเวลาดังกล่าว ยอดขายที่เพ่ิมขึ้นยังเป็นผลมาจากการพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในส่วนของฟูดส์เซอร์วิส บริษัทยังคงมีลูกค้าใหม่ๆ ในกลุ่มภัตตาคาร,  

โรงแรม, สายการเดินรถ และสายการบิน

สำาหรับธรุกจิการเกษตรและสารสกดัจากพชื (สำาหรบัเปน็วตัถดุบิในอาหาร เครือ่งดืม่ และเครือ่งสำาอาง) ยอดขายทีเ่พิม่ขึน้มาจาก 

สว่นของธรุกจิการเกษตรคอื ผลผลติสบัปะรดหอมสวุรรณ จากจดุเดน่ของสบัปะรดหอมสวุรรณทีม่เีอกลกัษณเ์ฉพาะตวัไดร้บั 

การตอบรับจากตลาดเปน็อยา่งด ีและจากสภาพภมูอิากาศในแหลง่เพาะปลกูทีเ่หมาะสม ประกอบกบัการปรบัปรงุกระบวนการ 

เพาะปลกูใหเ้หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีแ่ละดนิฟา้อากาศ ทำาให้มผีลผลติออกมาสูต่ลาดเพิม่มากขึน้ ทำาใหย้อดขายเพิม่ขึน้อยา่ง 

ชดัเจน สำาหรบัธรุกจิสารสกดัจากพชื บรษิทัไดจ้บัมอืรว่มกบัลกูคา้หลกัซึง่เปน็ผูผ้ลติสารสกดัรายใหญข่องญีปุ่น่ทำาการวจิยัและ 

พัฒนาร่วมกันจนได้ผลิตภัณฑ์ชนิดแรกที่เป็นสารสกัดผลไม้ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นช่วงปลายปี 2554 ซึ่งคาดว่าจะสร้าง 

ยอดขายเพิ่มขึ้นได้ต่อไปในอนาคต
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สำาหรบัรายไดจ้ากการขายตา่งประเทศยอดขายในการส่งออกผลไมก้ระปอ๋งและน้ำาสับปะรดเขม้ขน้ลดลง ไดร้บัผลกระทบจาก 

เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่ฟื้นตัวและประเทศทางแถบยุโรปได้เข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจถดถอย ทำาให้ผลมาจากคำาส่ังซื้อ 

ของลูกค้าในประเทศดังกล่าวที่เป็นลูกค้าหลักลดลง บริษัททยอยหาตลาดใหม่ๆ เพ่ือทดแทนหากยังไม่สามารถทดแทน 

ได้ทั้งหมดในระยะสั้น 

สำาหรับการขยายการสง่ออกน้ำาผลไมไ้ปยงัตลาดในกลุ่มอาเซยีน ทีข่ายภายใตต้ราสินค้าของบรษิทั และไปยงัประเทศนอกกลุม่ 

อาเซียน ที่เป็นการรับจ้างผลิตภายใต้สูตรและตราสินค้าของลูกค้า ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ยอดขายรวมในปี 2555           

ในป ี2555 ยอดขายรวมเพิม่ขึน้จากปกีอ่นรอ้ยละ12.8 เปน็ยอดขายในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.9 และยอดขายตา่งประเทศ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 

รายได้จากการขายในประเทศ          

หลงัจากวกิฤตกิารณน์้ำาทว่มคลีค่ลาย ธรุกจิฟืน้ตวัเรว็กวา่ทีค่าดการณ์ไว ้ประกอบกบัมาตรการภาครฐัในการกระตุน้การบรโิภค 

ของประชาชนทีส่มัฤทธิผ์ล ทำาใหผู้บ้รโิภคจบัจา่ยใชส้อยมากขึน้ ยอดขายของธรุกจิในประเทศเตบิโตขึน้ทัง้ในสว่นธรุกจิเครือ่งดืม่ 

พร้อมดื่ม, ธุรกิจค้าปลีกและฟูดส์เซอร์วิส และธุรกิจการเกษตรและสารสกัดจากพืช

1.	 ธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่ม

ธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่ม ยอดขายเริ่มกลับมาเติบโตหลังจากชะลอตัวไปปลายปี 2554 บริษัทยังคงกลยุทธ์การทำาวิจัย 

และพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยในปี 2555 มีผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ ดังนี้

 1. ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำา 100% ได้แก่ น้ำาแอ๊ปเปิ้ลผสมองุ่นรวม 100% ตราทิปโก้ และ น้ำาแอ๊ปเปิ้ลผสมน้ำาองุ่นรวม  

  100% ตราซุปเปอร์คิด 

 2. ผลิตภัณฑ์กลุ่มชา ภายใต้ตรา ซันโทรี่ มิเรอิ ได้แก่ เครื่องดื่มชาเขียว ชนิดบรรจุกล่อง รสน้ำาผึ้งผสมมะนาว และ  

  ออริจินัล มิ้นโตะ

ผลิตภัณฑ์น้ำาแร่ออรา ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มมากขึ้น จากการคุณภาพที่โดดเด่น เป็น

เอกลักษณ์

2.	 ธุรกิจค้าปลีกและฟูดส์เซอร์วิส

Squeeze Juice Bar ยอดขายยังคงเติบโตจากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามธุรกิจประสบกับต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งในส่วนค่าเช่า 

พืน้ทีแ่ละคา่แรงทีเ่พิม่ขึน้ทำาใหต้อ้งปรบัราคาขาย ซึง่สง่ผลใหก้ารเตบิโตยอดขายชะลอตวัลงบา้ง ณ สิน้ป ี2555 ธรุกจิ Squeeze  

Juice Bar มีจำานวนสาขาทั้งหมด 62 สาขา บริษัทดำาเนินการเอง 50 สาขา และแฟรนชายส์ จำานวน 12 สาขา 

ธุรกิจฟูดส์เซอร์วิส มีการขายตัวค่อนข้างมาก ในปี 2555 เป็นผลมาจากการประสบความสำาเร็จในการเข้าตลาดในกลุ่ม 

ภัตตาคาร, โรงแรม, สายการเดินรถ และ สายการบิน
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3.	 ธุรกิจการเกษตรและสารสกัดจากพืช

ธุรกิจขายผลไม้สด อันได้แก่ สับปะรดหอมสุวรรณ ยังมีผลผลิตมีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ส่งผลให้ยอดขาย 

เพิ่มมากขึ้น

สำาหรับสารสกัดจากพืช ในปี 2555 บริษัทประสบความสำาเร็จในการผลิตและจำาหน่ายสารสกัดจากพืชระดับอุตสาหกรรม 

ให้แก่ลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น ทำาให้สร้างยอดขายให้กับธุรกิจเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถสร้างรายได้โดยการผลิตและ 

จำาหนา่ยสารสกดัตา่งๆ อกีหลากหลายไดม้ากขึน้เพือ่ใชใ้นผลติภณัฑ์อาหาร เครือ่งดืม่ อาหารเสรมิ เครือ่งสำาอาง ยารกัษาโรค  

บริษัทจึงมุ่งในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายต่อไป

รายได้จากการขายต่างประเทศ          

ในส่วนของธุรกิจสับปะรดกระป๋อง ความซบเซาของยอดส่ังซ้ือจากอเมริกาและประเทศแถบยุโรปทำาให้ราคาขายโดยเฉลี่ย 

ลดลงมาก ยอดขายในสว่นของธรุกจินีจ้งึชะลอตวัลง อยา่งไรกต็ามบรษิทัไดข้ยายฐานลกูคา้ไปยงัแถบเอเชยีทีพ่ืน้ฐานเศรษฐกจิ 

ยงัแขง็แกร่ง ซึง่เดมิไดเ้ปน็ฐานลกูคา้ของเครือ่งดืม่น้ำาผลไม ้โดยบรษิทัไดข้ยายรายการสนิคา้ใหค้รอบคลมุสบัปะรดกระปอ๋งและ 

น้ำาผลไมบ้รรจกุระปอ๋งภายใตต้ราสนิคา้ทปิโกด้ว้ย ซึง่ไดร้บัการตอบรบัจากประเทศเหลา่นัน้เปน็อยา่งด ีและเพือ่เพิม่ศกัยภาพ 

ของการส่งออก ในปี 2555 บริษัทได้พัฒนาและนำาเสนอสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้แก่

1. สับปะรดในบรรจุภัณฑ์ถ้วยพลาสติก (Pineapple in Plastic Cup)

2. สับปะรดบรรจุในถุงอลูมิเนียม (Retort Pouch)

บรรจุภัณฑ์ใหม่นี้ เป็นการสร้างทางเลือกให้แก่ผู่บริโภคที่มีความต้องการที่หลากหลายได้มีทางเลือกที่มากขึ้น การขยายตัว 

ทั้งในแง่ตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่คาดว่าจะช่วยการเติบโตของธุรกิจต่อไปในระยะยาว

ในส่วนของการส่งออกน้ำาผลไม้ไปยังตลาดในกลุ่มอาเซียน ที่ขายภายใต้ตราของบริษัท เติบโตอย่างมากในปี 2555 จากการ 

ทีบ่รษิทัไดรั้บการสนบัสนนุจากผูจ้ดัจำาหนา่ยในหลายประเทศ รวมถงึการขยายไปยงัตลาดใหมใ่นประเทศแถบเอชยี ทำาใหต้รา 

ทิปโกเ้ปน็ทีรู้่จกัมากขึน้ของผูบ้รโิภคตา่งประเทศ ในขณะทีย่อดขายไปยงัประเทศนอกกลุม่อาเซยีน ทีเ่ปน็การรบัจา้งผลติภายใต้ 

สูตรและตราสินค้า ก็เติบโตอย่างมากเช่นเดียวกัน

สัดส่วนรายได้ระหว่างการขายในประเทศและต่างประเทศ      

ในปี 2555 สัดส่วนการขายระหว่างในประเทศและต่างประเทศ มีอัตราส่วนเท่ากับ 60.5 : 39.5 เท่ากับปี 2554 ยอดขาย 

ตา่งประเทศไมเ่ตบิโตเทา่ทีค่วรเปน็ผลจากธรุกจิสบัปะรดกระปอ๋งทีไ่ดร้บัผลกระทบจากราคาขายทีล่ดลงจากความตอ้งการซือ้ 

ที่ชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงยึดถือนโยบายเดิมที่ต้องการรักษาสัดส่วนรายได้ของทั้งสองส่วนให้อยู่ระดับ 50:50  

เพื่อบริหารความเสี่ยงจากลักษณะของธุรกิจในประเทศและต่างประเทศให้เกิดดุลยภาพ
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การวิเคราะห์รายได้อื่น           

รายได้อื่น 2553 2554 2555

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 15.7 2.4 43.7

หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ 0.2 - 0.5

ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพโอนกลับ 18.5 7.8 -

รายได้ค่าเคลมสินค้าเสียหาย 10.5 - -

ค่าสนับสนุนทางการตลาด 90.9 248.7 144.9

รายได้จากการขายวัตถุดิบและเศษวัสดุ 5.4 6.3 6.0

อื่นๆ 35.3 59.0 50.2

รวม 176.5 324.2 245.3

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนเป็นอย่างมาก บริษัทได้คงนโยบายในการเข้าไปทำาสัญญาซื้อขาย 

อตัราแลกเปลีย่นลว่งหนา้เปน็ระยะๆ เพือ่ปดิความเสีย่ง ทำาใหบ้รษิทัไดก้ำาไรจากอตัราแลกเปลีย่น จำานวน 15.7 ลา้นบาท ในป ี 

2553 จำานวน 2.4 ล้านบาท ในปี 2554 และจำานวน 43.7 ล้านบาท ในปี 2555

หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
เนื่องจากรายการหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้รายหนึ่งที่บริษัทได้ตั้งเอาไว้แล้วได้ถูกตัดออกไปเป็นหนี้สูญ ซ่ึงรายการหนี้สูญ 

ดังกล่าวได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายอื่นแล้ว

ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพโอนกลับ
สินค้าที่ตั้งสำารองเสื่อมสภาพ ตามหลักเกณฑ์บัญชีตามอายุการใช้งานที่เหลือ แต่เนื่องจากตั้งไว้เกินในปีก่อนหน้า จึงโอน 

กลับมาเป็นรายได้

ค่าสนับสนุนทางการตลาด
เปน็เงนิสนบัสนนุจาก บรษิทั ซนัโทรี ่เบฟเวอเรจ แอนดฟ์ดูสเ์อเชยี จำากดั (เดมิเปน็ บรษิทั ซนัโตรี ่เบฟเวอเรจ แอนด ์ฟดูส์  

ลิมิเต็ด) สำาหรับการทำาโฆษณา และการส่งเสริมการขาย สำาหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ ตราสินค้าของ บริษัท ซันโตรี่ เบฟเวอเรจ  

แอนด์ ฟูดส์ ลิมิเต็ด ที่ผลิตและจำาหน่ายโดย บริษัทย่อย (บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด) และได้รวมเงินพิเศษจากการ

ซื้อสินค้าตามเป้าที่ได้กำาหนดไว้ในรายการนี้ด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท
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รายได้อื่น
คา่ขนสง่และประกนัจากการขายในเทอม CIF ไดร้วมเปน็สว่นหนึง่ในรายไดอ้ืน่ บรษิทับนัทกึรายไดจ้ากการขายในเทอม FOB 

รายไดค้า่ขนสง่และประกนัจากการขายไดถ้กูบนัทกึไวใ้นรายไดอ้ืน่ ส่วนค่าใชจ้า่ยดงักลา่วทีต่อ้งจา่ยให้แกบ่รษิทัเรอืและบรษิทั

ประกันได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแล้ว 

การวิเคราะห์ต้นทุนขายและกำาไรขั้นต้น                  

ปี2553 ปี2554 ปี2555

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

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

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

ในป ี2553 อตัรากำาไรข้ันตน้ลดลงมาจากธรุกจิสง่ออกสับปะรดกระปอ๋งเปน็สำาคัญ ปญัหาภยัแลง้ไดท้วคีวามรนุแรง จนสง่ผล 

กระทบตอ่ผลผลติสับปะรดอย่างมากในป ี2553 นอกเหนอืไปจากทำาใหร้าคาผลไม้สดปรบัตวัสูงขึ้นอยา่งตอ่เนื่องแลว้ สภาพ 

ภมูอิากาศไดส้ง่ผลใหค้ณุภาพของผลไมด้ว้ยเชน่กนั ทำาใหผ้ลผลติสนิคา้สำาเรจ็รปูตอ่ตนัผลไมล้ดลง ประกอบกบัเงนิบาทแขง็คา่  

ทำาใหย้อดขายในรปูบาทลดลง ในขณะทีต่น้ทนุสว่นใหญข่องธรุกจิผลไมก้ระปอ๋งเปน็บาท ปจัจยัดงักลา่วสง่ผลโดยตรงตอ่กำาไร 

ขั้นต้นที่ลดลงของธุรกิจส่งออก ยอดขายของธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างมากสืบเนื่องจากกิจกรรมทางการตลาด 

ที่เน้นการสื่อสารคุณประโยชน์ คุณสมบัติ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ดีให้แก่ผู้บริโภคอีกทั้งยังได้ดำาเนินการ 

ลดตน้ทนุในโครงการบรหิารหว่งโซอ่ปุสงคแ์ละอปุทานทีไ่ดเ้ริม่มาตัง้แตป่ ี2552 อยา่งตอ่เนือ่ง ทำาใหส้ามารถประหยดัต้นทุน 

ได้อย่างมาก สำาหรับธุรกิจค้าปลีก ยอดขายมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นมาก เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale)  

ทำาให้อัตรากำาไรขั้นต้นของธุรกิจในประเทศโดยรวมเพิ่มขึ้น

ในป ี2554 อตัรากำาไรข้ันตน้ทีเ่พิม่ขึน้มาจากธรุกจิสง่ออก อนัเปน็ผลจากบรษิทัฯไดป้รบักระบวนการผลติใหไ้ดส้นิคา้สำาเรจ็รปู 

ต่ออัตราเข้าผลิตของวัตถุดิบมากขึ้น ทำาให้อัตรากำาไรขั้นต้นของธุรกิจต่างประเทศเพ่ิมขึ้นมาก ในขณะที่ธุรกิจในประเทศ  

ทั้งในส่วนของธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจค้าปลีก อัตรากำาไรข้ันต้นลดลงเล็กน้อย เนื่องมาจากยอดขายที่ไม่เป็นไปตามแผน 

ในช่วงน้ำาท่วม และต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น 

ในป ี2555 อตัรากำาไรข้ันตน้ใกลเ้คยีงกบัป ี2554 แมว้า่ในส่วนของยอดขายสับปะรดกระปอ๋งจะชะลอตวัลงเนือ่งจากคำาสัง่ซือ้ 

ลดลงและราคาปรับลดลง แต่ในส่วนของต้นทุนราคาสับปะรดสดลดลงมากเช่นกัน เนื่องมาจากมีผลผลิตออกมาสู่ตลาด 

คอ่นขา้งมาก รวมถงึยงัคงมกีารบรหิารจดัการทีด่ใีนเรือ่งอตัราผลผลติตอ่สบัปะรดเขา้ผลติ ในขณะทีย่อดขายในประเทศขยายตวั 

ได้ดี แม้ว่าธุรกิจค้าปลีกได้ประสบกับต้นทุนค่าเช่าและค่าแรงเพิ่มขึ้น แต่ได้มีการปรับราคาขายเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุน 

ที่เพิ่มขึ้น ทำาให้บริษัทสามารถรักษาอัตรากำาไรขั้นต้นได้ระดับเดิม
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร                 

ค่าใช้จ่าย ปี2553 ปี2554 ปี2555

ล้านบาท % ยอดขาย ล้านบาท % ยอดขาย ล้านบาท % ยอดขาย

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

สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารต่อยอดขาย ในปี 2553 ใช้นโยบายเน้นการส่งเสริมการขายโดยเฉพาะตลาด

น้ำาผลไม ้100% เพือ่รองรบัการแขง่ขนัทีร่นุแรงในตลาดในประเทศ ซึง่ถอืไดว้า่ประสบผลสำาเรจ็ในการทำาให้ยอดขายในประเทศ

เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในปี 2554 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นเป็นส่วนของธุรกิจเครื่องดื่ม เนื่องจากเป็นการดำาเนิน

การทางการตลาดที่รองรับผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่มากมายในระหว่างปี แต่การที่ยอดขายไม่เป็นไปตามแผนในช่วงไตรมาสที่ 

4 ทำาให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารต่อยอดขายสูงของธุรกิจเครื่องดื่มสูงขึ้น และยังอยู่ในสัดส่วนเท่าเดิมในปี 

2555 สาเหตมุาจากยอดขายในสว่นของธรุกจิสบัปะรดกระปอ๋งชะลอตวัลงจากราคาขายทีล่ดลง และธรุกจิเครือ่งดืม่พรอ้มดืม่ 

ยังคงมีนโยบายกิจกรรมการส่งเสริมการขายต่อเนื่องโดยตลอด

รายงานการวิเคราะห์กระแสเงินสด                  

ค่าใช้จ่าย ปี2553 ปี2554 ปี2555

กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน

  กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 178.8 369.8 277.1

  ปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน -0.2 101.4 226.9

  ปรับ เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 220.1 -638.6 0.7

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน 396.0 -167.4 504.7

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -319.8 -258.7 -272.8

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -115.9  422.4  -226.2

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -2.7 0.1 0.1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) -39.7 -3.6 5.5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมา 84.5 44.7 41.1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไป 44.7 41.1 46.7

หน่วย	:	ล้านบาท
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กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน
ในช่วงปี ในปี 2553 กระแสเงินสดจากการดำาเนินงานลดลงเนื่องมาจากต้นทุนผลไม้สดที่เพิ่มขึ้นจากการประสบภาวะ 

ขาดแคลนและคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิการขายทีเ่พิม่ขึน้ ในป ี2554 กระแสเงนิสดจากการดำาเนนิการเปน็ลบจากการมนีโยบาย 

เพิ่มสินค้าคงเหลือ เนื่องจากในระหว่างปีราคาผลไม้สดลดลงจากการที่มีผลผลิตออกมาค่อนข้างมาก บริษัทมีนโยบาย 

ในการผลิตเก็บไว้เป็นสินค้าสำาเร็จรูป จะเห็นได้จากจำานวนสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปีจำานวนสูง เนื่องจากทำาให้ได้ต้นทุนที่ต่ำา 

และจะนำามาทยอยขายเมือ่ไดร้าคาทีเ่หมาะสม ในป ี2555 กระแสเงนิสดเปน็บวกเพิม่ขึน้ เนือ่งจากบรษิทัไดน้ำาสนิคา้คงเหลอื 

ที่เป็นสินค้าสำาเร็จรูปทยอยส่งขายให้ลูกค้า รวมทั้งต้นทุนค่าผลไม้ลดลง รวมทั้งการที่แนวโน้มค่าผลไม้ยังไม่เพิ่มขึ้น จึงไม่มี 

นโยบายเก็บสินค้าสำาเร็จรูปรอขายอย่างปีที่ผ่านมา

กระแสเงินจากกิจกรรมการลงทุน
ในปี 2553 ที่โรงงานเคร่ืองด่ืมท่ีวังน้อย ได้มีการซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อขยายกำาลังการผลิตสำาหรับผลิตภัณฑ์เดิมเพื่อ 

รองรับการเติบโตของยอดขาย รวมทั้งได้มีการลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมสำาหรับเสริมสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ในขวด PET  

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ยิ่งขึ้น และที่โรงงานประจวบคีรีขันธ์ นอกเหนือ 

ไปจากคา่ใชจ้า่ยเพือ่การบำารงุรกัษาสนิทรพัยถ์าวรตามปกต ิไดม้กีารลงทนุเครือ่งจกัรเพิม่เตมิสำาหรบัสายการผลติประปอ๋งเปล่า 

เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และโรงงานน้ำาแร่ออรา ได้มีการซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อขยายสายการผลิต

ในปี 2554 มีการลงทุนเพิ่มเติมของโรงงานเครื่องดื่มที่วังน้อย เป็นการเสริมสายการผลิตของสายการผลิตเดิมเป็นเพื่อให้มี 

ประสิทธิภาพมากขึ้น ในส่วนของโรงงานประจวบคีรีขันธ์มีค่าใช้จ่ายลงทุนสำาหรับสายการผลิตกระป๋องเปล่า โดยเป็นทั้ง 

การลงทุนเพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิมบางส่วน และการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิต 

ในป ี2555 มกีารลงทนุเสรมิสายการผลติเดมิทีโ่รงงานวงันอ้ย และทีโ่รงงานประจวบครีขีนัธม์กีารลงทนุสายการผลติใหม ่ไดแ้ก ่ 

สบัปะรดในบรรจภุณัฑถ์ว้ยพลาสตกิ, สบัปะรดบรรจใุนถงุอลมูเินยีม สำาหรบัโรงงานน้ำาแรอ่อรา เปน็การลงทนุเพือ่บำารงุรกัษา  

(Overhaul) เครื่องจักรของสายการผลิตเดิม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
ในปี 2553 ได้มีการทำาสัญญาเงินกู้ระยะยาวใหม่ จำานวน 200.0 ล้านบาท เพื่อนำามาลงทุนค่าเครื่องจักรที่โรงงานเครื่องดื่ม 

อำาเภอวงันอ้ย โดยไดท้ำาการเบกิบางสว่นเพือ่ชำาระตามเทอมการชำาระเงิน จำานวน 180.0 ลา้นบาท และไดม้กีารชำาระคนืเงนิกู ้

ระยะยาวในระหว่างปี จำานวน 200.0 ล้านบาท นอกจากนั้นบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล (จากผลประกอบการของปี 2552)  

จำานวน 72.4 ล้านบาท ในปี 2554 บริษัทได้มีสัญญาเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น จำานวน 300.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินสำาหรับ 

เปน็เงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่มาทดแทนการใชเ้งนิกูร้ะยะสัน้บางสว่น ซึง่เปน็ระดบัทีพ่จิารณาแลว้วา่เปน็เงนิทนุหมนุเวยีนขัน้ต่ำา 

ทีบ่รษิทัตอ้งการ ทัง้นีก้ารใชว้งเงนิกูร้ะยะยาวมาทดแทนเพ่ือเปน็การเสรมิสภาพคลอ่งสำาหรบัการใชว้งเงินกูร้ะยะส้ันในอนาคต 

ทีค่าดวา่จะมีมากขึน้จากการขยายธรุกจิ นอกจากนัน้ในปนีีไ้ดม้กีารชำาระหนีร้ะยะยาว จำานวน 274.0 ลา้นบาท ในสว่นของเงนิกู ้

ระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการแผนการเก็บสินค้าคงเหลือเก็บไว้เพื่อขายต่อไป ในปี 2555 ได้มีการเบิกเงินกู้ระยะยาว 

จากวงเงินที่เหลือ จำานวน 20 ล้านบาท สำาหรับค่าเครื่องจักรที่โรงงานเครื่องดื่มวังน้อย และได้มีการชำาระคืนเงินกู้ระยะยาว 

ระหว่างปี จำานวน 293.8 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผล จำานวน 57.9 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากผลประกอบการของปี 2554
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สภาพคล่อง                    

อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี2553 ปี2554 ปี2555

สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 0.9 1.0 0.8

อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย 4.1 4.9 3.7

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.3 1.4 1.3

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน	
ในป ี2553 อตัราสว่นลดลงมาต่ำากวา่ 1 มาจากสนิคา้คงคลงัลดลง และจากทีล่กูหนีก้ารค้าของธรุกจิส่งออกลดลงตามยอดขาย 

ทีล่ดลงเนือ่งจากการขาดแคลนวตัถดุบิผลไมส้ด ในขณะทีห่นีส้นิหมนุเวยีนเพิม่ขึน้จากหนีส้นิระยะยาวครบกำาหนดชำาระภายใน  

1 ปี เพิ่มขึ้น (เงินกู้ระยะยาวของบริษัทครบกำาหนดชำาระตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2553 และของบริษัทย่อยเร่ิมชำาระงวดแรก 

ในไตรมาสที่ 2/2553) นอกจากนี้ยังมีคา่ใชจ้่ายเปน็คา่สนับสนุนทางการตลาดบรษิัทคา้งจา่ยอยู่ รวมทัง้เจ้าหนี้คา่เครือ่งจักร 

ของโรงงานเครือ่งดืม่ทีว่งันอ้ยทีจ่ะครบกำาหนดชำาระในเดอืนเมษายน 2554 อกีจำานวน 59.2 ลา้นบาท ซึง่จะใชเ้งนิทนุจากการ 

กู้ยืมระยะยาวที่ได้รับอนุมัติแล้ว ในปี 2554 สินทรัพย์ทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย เนื่องจาก 

ในขณะทีส่นิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ แตห่นีส้นิระยะสัน้บางสว่นไดถ้กูเปลีย่นไปเปน็เงนิกูร้ะยะยาวซึง่เปน็วงเงนิกูร้ะยะยาวสำาหรบั 

เงินทุนหมุนเวียน ในปี 2555 อตัราส่วนสินทรพัย์หมุนเวยีนต่อหนี้สินหมุนเวียนลดลง เนื่องจากมีหนี้ระยะยาว จำานวน 300  

ล้านบาท ที่เป็นวงเงินสำาหรับทุนหมุนเวียน จะมีกำาหนดชำาระจำานวน 100 ล้านบาทแรก ในเดือนกันยายน 2556 รวมทั้ง 

มีค่าใช้จ่ายสนับสนุนทางการตลาดค้างจ่ายให้กับบริษัท ซันโทรี่ เบฟเวอเรจ แอนด์ฟูดส์เอเชีย จำากัด 

อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย	
ในป ี2553 บริษทัมเีงนิกูร้ะยะยาวเพิม่ขึน้เพือ่นำามาซือ้เครือ่งจกัรทีโ่รงงานเครือ่งดืม่ ประกอบกบัอตัราดอกเบีย้คอ่ยๆ ปรบัตัว 

สูงขึน้ตัง้แตไ่ตรมาสที ่3 ทำาใหอ้ตัราสว่นความสามารถในการชำาระดอกเบีย้ของบรษิทัลดลงเลก็นอ้ย ในป ี2554 อตัราดอกเบีย้ 

ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากปี 2553 และเริ่มปรับตัวลดลงในไตรมาสที่ 4 จากการที่ความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อเริ่มคลี่คลาย  

ประกอบกบัเหตกุารณ์น้ำาทว่มทำาใหธ้นาคารแหง่ประเทศไทยตอ้งผอ่นคลายมาตรการทางการเงนิเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการ  

นอกจากนั้นบริษัทมีกำาไรก่อนจ่ายดอกเบ้ียภาษีสูงข้ึน ทำาให้อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยของบริษัทเพ่ิมขึ้น 

ในปี 2554 และได้ปรับลดลงในปี 2555 เนื่องจากกำาไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษีต่ำาลงมาก

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	
อัตราส่วนเพิ่มขึ้นในปี 2554 จากปี 2553 จากการที่หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นและลดลงเล็กน้อยในปี 2555 เนื่องจากหนี้สินรวม 

เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

หน่วย	:	ล้านบาท
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ความสามารถในการทำากำาไร               

อัตราส่วน ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 25.1 32.1 32.0

อัตรากำาไรสุทธิ (%) 3.1 7.1 4.0

อัตราส่วนผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น 7.2 14.3 8.5

อัตรากำาไรขั้นต้น
ในปี 2553 อัตรากำาไรขั้นต้นลดลง จากธุรกิจส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนผลไม้สดเข้าผลิตตามแผนการผลิต 

และราคาผลไม้สดที่เพิ่มขึ้น และโดยเฉพาะในปี 2553 ยังได้รับผลกระทบมากขึ้นจากการแข็งค่าของเงินบาทด้วย ในปี 2554  

อัตรากำาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจส่งออกท่ีเป็นผลจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพิ่มขึ้น ในปี 2555 อัตราส่วนใกล้เคียงกับปี 2554 จากการที่แม้ยอดขายในส่วนธุรกิจส่งออกสับปะรดกระป๋องจะชะลอตัว  

แต่ต้นทุนผลไม้ลดลงด้วย รวมทั้งบริษัทยังสามารถบริหารจัดการในเรื่องอัตราผลผลิตต่อสับปะรดเข้าผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 

อัตรากำาไรสุทธิ	
ในปี 2553 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำานวน 245.2 ล้านบาท ส่วนยอดขายของธุรกิจส่งออก 

ทีล่ดลงจากตน้ทนุคา่ผลไมท้ีส่งูขึน้ และคา่ใชจ้า่ยในการขายและการบรหิารของธรุกจิเครือ่งดืม่ทีส่งูตามนโยบายการทำาการตลาด  

ทำาใหอ้ตัรากำาไรสทุธลิดลง ในป ี2554 แมบ้รษิทัรบัรูส้ว่นแบง่กำาไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม จำานวน 179.0 ลา้นบาท ลดลง 

จากปี 2553 และ ธุรกิจเคร่ืองด่ืมยังมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดสูงจากการที่มีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่ในระหว่างปีมากมาย  

แต่ผลจากการที่ต้นทุนผลไม้ของธุรกิจส่งออกท่ีลดลงค่อนข้างมากทำาให้อัตรากำาไรสุทธิสูงขึ้น ในปี 2555 อัตรากำาไรสุทธิ 

ลดลงอยา่งมาก สว่นหนึง่มาจากการทีบ่รษิทัสำารองสนิคา้เสือ่มสภาพเกดิจากเครือ่งจกัรขดัขอ้งชัว่คราว ทำาใหก้ำาไรสทุธิลดลง

อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น	
ในปี 2553 อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำา เนื่องจากผลกระทบจากธุรกิจส่งออกสับปะรดกระป๋อง แต่ในปี 2554  

ตน้ทนุขายทีล่ดลงของธรุกจิสง่ออกสบัปะรดกระปอ๋งทำาใหอ้ตัราผลตอบแทนของสว่นของผูถ้อืหุน้สงูขึน้มาก ในป ี2555 อตัรา 

ผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำาลงมาก จากการที่กำาไรสุทธิลดลงอย่างที่ได้กล่าวมา
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คุณภาพของสินทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงิน                  

สัดส่วนของสินทรัพย์ ปี2553 ปี2554 ปี2555

ลูกหนี้การค้าสุทธิ 10% 8% 10%

สินค้าคงเหลือ 17% 26% 23%

เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม-สุทธิ 16% 16% 18%

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 52% 45% 44%

เงินประกัน - - -

อื่นๆ 5% 5% 5%

สัดสว่นของลกูหนีก้ารคา้ลดลง จากป ี2553 ถงึป ี2554 และเพิม่ขึน้ในป ี2555 โดยระยะเวลาเกบ็หนีโ้ดยเฉลีย่ 39 วนั ในป ี2553  

และในป ี2554 บริษทัไดข้ยายตลาดไปยงัลกูคา้ใหม่ๆ  เพือ่ทดแทนลกูคา้เดมิทีอ่ยูใ่นประเทศทีม่ปีญัหาทางเศรษฐกจิ โดยลกูคา้ 

รายใหม่โดยเฉพาะการไปยังตลาดใหม่ๆที่มีความเสี่ยงบริษัทจะพิจารณาการให้เครดิตอย่างระมัดระวัง และมีการติดตามหนี้ 

อยา่งเคร่งครดั ทำาใหร้ะยะเวลาเกบ็หนีโ้ดยเฉลีย่ลดลงเปน็ 33 วนั ในป ี2555 จากสภาพเศรษฐกจิทีย่งัไมฟ่ืน้ตวั มลีกูคา้บางราย 

ขอยืดระยะเวลาชำาระหนี้เนื่องจากมีปัญหาสภาพคล่อง ซึ่งบริษัทได้ผ่อนปรนให้ตามความเหมาะสมกรณีที่เป็นลูกค้าประจำา 

ที่เป็นลูกค้าของบริษัทเป็นระยะเวลานาน ทำาให้ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย เพิ่มขึ้นเป็น 39 วัน 

สัดส่วนสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นในปี 2554 จากปี 2553 โดยจำานวนวันสินค้าคงเหลืออยู่ที่ 84 วัน ในปี 2553 ทั้งนี้ปริมาณ 

สินคา้คงเหลอืเปน็ไปตามการคาดการณก์ารเปลีย่นแปลงราคาวตัถดุบิ โดยบรษิทัจะมสีนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ในชว่งทีค่าดการณว์า่ 

ราคาวตัถดุบิจะเพิม่ขึน้ แมว้า่ในป ี2553 บรษิทัฯคาดการณว์า่ปญัหาภยัแลง้จะยิง่ทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ แตเ่นือ่งจากผลไมส้ด 

ขาดแคลนมากทำาให้บริษัทไม่สามารถจะเก็บสินค้าคงเหลือได้ตามนโยบายของบริษัทฯ จึงทำาให้ปริมาณสินค้าคงเหลือลดลง  

ในป ี2554 ผลไมส้ดออกมาสูต่ลาดมาก ตน้ทนุต่ำาลง ทำาให้บรษิทัจงึทยอยทำาการผลติเกบ็ไวเ้ปน็สินค้าสำาเรจ็รปูไวร้อขายตาม 

นโยบายการบรหิารสนิคา้คงเหลอื สดัสว่นสนิคา้คงเหลอืจงึเพิม่ขึน้ และ จำานวนวนัสนิคา้คงเหลอื เพิม่เปน็ 165 วนั ในป ี2555  

บริษัททยอยส่งออกสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ ประกอบกับเนื่องจากมีผลไม้สดที่เป็นวัตถุดิบออกมาสู่ตลาดมาก ทำาให้ราคาต่ำาลง  

และยังไม่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น บริษัทจึงไม่มีนนโยบายเก็บสินค้าคงเหลือ ทำาให้จำานวนสินค้าคงเหลือ ลดลงเป็น 135 วัน

เงนิลงทุนเปน็เงินลงทนุในบรษิทั ทปิโก ้แอสฟลัส ์จำากดั (มหาชน) โดยมนีโยบายใหส้ดัสว่นการถอืหุน้อยูท่ี ่20-25% เงนิลงทนุ 

ดังกล่าวได้ถูกบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ตามหลักการบันทึกบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงสามารถทราบต้นทุนที่ซ้ือมา 

ในราคาทุนได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการถือครองเงินลงทุนและทำากำาไรในรูปของ 

ผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อให้มีผลตอบแทนขั้นต่ำาครอบคลุมต้นทุนที่เกิดจากการลงทุนดังกล่าวกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

หน่วย	:	ล้านบาท
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ทีด่นิ อาคารและอปุกรณข์องบรษิทัฯ มกีารซอ่มแซมและบำารงุอยูส่ม่ำาเสมอทกุป ีในป ี2553 มกีารลงทนุเพ่ิมเตมิทัง้ทีโ่รงงาน 

เคร่ืองดืม่ท่ีวงันอ้ย โรงงานประจวบครีขีนัธ ์และโรงงานน้ำาแรอ่อรา เพือ่ใหส้ามารถผลติสนิคา้ไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ในป ี2554  

การลงทุนโดยส่วนใหญ่เป็นการซ่อมแซมบำารุงรักษาทั้งในส่วนอาคารและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีอยู่ สำาหรับโรงงาน 

ประจวบครีีขนัธส์ว่นใหญจ่ะเปน็การลงทนุในสายการผลติกระปอ๋งเปลา่เพือ่ทดแทนเครือ่งเดมิและเสรมิประสทิธภิาพ ในป ี2555  

ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเสริมสายการผลิตเดิมที่โรงงานเคร่ืองด่ืมที่วังน้อย ที่โรงงานประจวบคีรีขันธ์มีการลงทุนสำาหรับ 

สายการผลติของผลติภณัฑใ์หม ่ไดแ้ก ่สบัปะรดในบรรจภุณัฑถ์ว้ยพลาสตกิ, สบัปะรดบรรจใุนถงุอลมูเินยีม สว่นทีโ่รงงานออรา  

เป็นการลงทุนเพื่อบำารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่

ประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน                

อัตราส่วน ปี2553 ปี2554 ปี2555

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ 3.1% 6.0% 3.7%

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร 5.8% 13.2% 8.2%

ในปี 2553 ผลจากยอดขายของธรุกจิส่งออกที่ลดลงยังทำาให้ อตัราผลตอบแทนสินทรพัย์ลดลงตอ่เนื่อง ในปี 2554 ยอดขาย 

ฟื้นตัวขึ้น ประกอบกับไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์ โดยใช้ประโยชน์มากขึ้นจากสินทรัพย์ที่ได้ลงทุนไปแล้วจากช่วง 

ทีผ่า่นมา ทำาใหอ้ตัราสว่นผลตอบแทนสนิทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทนสินทรพัยถ์าวรเพ่ิมขึน้มาก และอตัราส่วนไดล้ดลงอกีครัง้ 

ในปี 2555 ยอดขายของธุรกิจสับปะรดกระป๋องที่ลดลง ประกอบกับการตั้งสำารองสินค้าเสื่อมสภาพทำาให้กำาไรสุทธิน้อยลง

แนวโน้มในอนาคต                  

ในป ี2556 ธรุกจิสง่ออกยงัคงตอ้งประสบกบัความยากลำาบากตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะธรุกจิผลไมก้ระปอ๋งทีป่ระเทศทีเ่ปน็ลกูคา้หลกั 

ยงัมปีญัหาเศรษฐกจิ บรษิทัไดม้นีโยบายในการขยายไปยงัตลาดใหม ่โดยสว่นหนึง่ไดไ้ปยงัประเทศแถบเอเชยีโดยผา่นตวัแทน 

ขายของธรุกจิเครือ่งดืม่ นอกจากนัน้บรษิทัมแีผนเพิม่ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้มาก อยา่งไรกต็าม 

การแขง็คา่ของเงนิบาทยงัคงเปน็อปุสรรคของธรุกจิสง่ออก โดยแผนการบรหิารจดัการไดแ้ก ่การประสานงานระหวา่งฝา่ยการเงนิ 

และฝา่ยขาย โดยฝา่ยขายตอ้งไดร้บัขอ้มลูทีท่นัสมยัของอตัราแลกเปลีย่นตลอดเวลา เพือ่ทำาการปรบัราคาขายไดอ้ยา่งเหมาะสม  

และให้ข้อมูลยอดขายแก่ฝ่ายการเงิน เพื่อเข้าทำาสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าสำาหรับยอดขายที่ได้ทำาการตกลง 

ไปแล้ว นอกจากนั้นได้ศึกษาและพิจารณาเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับการบริหารความเสี่ยงอีกด้วย 

สำาหรบัธรุกจิเครือ่งดืม่ มาตรการกระตุน้การใชจ้า่ยของรฐับาลสง่ผลใหก้ารบรโิภคมากขึน้ เปน็ผลดตีอ่ยอดขายภายในประเทศ  

บริษัทยังคงทำาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนั้นยังคงดำาเนินกลยุทธ ์

การส่งเสริมการตลาด เป็นตัวผลักดันสำาคัญที่จะกระตุ้นยอดขายได้ สำาหรับส่วนธุรกิจเครื่องดื่มที่ส่งออกมีแนวโน้มในการ 

ขยายตวัทีค่อ่นขา้งดจีากการทีม่ผีูจ้ดัจำาหนา่ยทีม่ศีกัยภาพในประเทศตา่งๆ รวมถงึการมแีผนการขยายตลาดโดยหาผูจ้ดัจำาหนา่ย 

ในประเทศอ่ืนๆ เพิม่ขึน้ สำาหรบัธรุกจิคา้ปลกี Squeeze Juice Bar บรษิทัยงัคงกลยทุธใ์นการขยายสาขาไปในทำาเลทีเ่หมาะสม  

ทั้งในส่วนที่บริษัทบริหารเอง และรูปแบบแฟรนชายส์ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้ยิ่งขึ้น
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ธุรกิจสารสกัดจากพืช จากการที่ธุรกิจเริ่มมียอดขายจากการส่งออกในปี 2555 บริษัทมีโครงการที่จะเพิ่มยอดจำาหน่ายควบคู ่

ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในปี 2556 สำาหรับธุรกิจผลไม้สดนั้น การที่สับปะรดพันธ์ทิปโก้ หอมสุวรรณ เป็นที่รู้จัก 

และเปน็ทีต่อ้งการของตลาดมากขึน้ บรษิทัมเีปา้หมายทีจ่ะเพิม่ปรมิาณการเพาะปลกูใหม้ากขึน้ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ 

ได้มากขึ้น 

สถานการณ์ด้านการเงิน                   

จากการทีเ่ศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิายงัไมฟ่ืน้ตวั และปญัหาเศรษฐกจิของทางยโุรปยงัไมม่มีาตรการแกไ้ขทีแ่นช่ดั กระแสเงนิทนุ 

ไหลเขา้มาทางฝัง่เอเชยีรวมถงึประเทศไทยทีถ่กูมองวา่เศรษฐกจิยงัค่อนขา้งแขง็แรง ทำาใหเ้งินบาทมแีนวโนม้แขง็ค่าเมือ่เทยีบกบั 

เหรียญสหรัฐฯ โดยในปี 2556 เป็นที่คาดการณ์ว่าเงินบาทน่าจะยังอยู่ในระดับที่แข็งค่าตลอดทั้งปี บริษัทบริหารความเสี่ยง 

ด้วยการให้มีประสานงานระหว่างฝ่ายการเงินและฝ่ายขาย เพื่อเข้าไปทำาสำญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อปิด 

ความเสี่ยงสำาหรับยอดขายที่ได้มาทั้งหมด นอกจากนั้นยังได้ศึกษาเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้ 

ในการบรหิารความเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ในแงข่องอตัราดอกเบีย้ทีเ่ปน็ความเสีย่งทางการเงนิทีส่ำาคญัอกีประการหนึง่  

แม้ว่าการที่เงินบาทแข็งค่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวโน้มจะคงระดับอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำา 

ไปอีกระยะเวลาหนึ่ง แต่การที่ระดับเงินเฟ้อมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอาจเป็นแรงผลักดันให้อัตราดอกเบี้ยอาจถูกปรับขึ้นเร็วกว่า 

ที่คาดการณ์ได้ เนื่องจากเงินกู้ระยะยาวของบริษัททั้งหมดอิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ทำาให้มีความเสี่ยงในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น  

บรษิทัจงึไดเ้ขา้ไปทำาสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้จากอตัราลอยตวัเปน็อตัราคงที ่(Swap) สำาหรบัเงนิกูร้ะยะยาวจำานวนหนึง่  

เพื่อลดความเสี่ยงอัตราดอกเบ้ีย บริษัทได้มีการประเมินความเส่ียงของอัตราดอกเบี้ยอยู่ตลอดและใช้เครื่องมือทางการเงิน  

รวมถึงการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อปรับต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

เป้าหมายในอนาคต                     

ในการดำาเนนิธรุกจิของทปิโกไ้ดมุ้ง่เนน้ความสำาคญัไปทีค่ณุลกัษณะของผลติภณัฑข์องเรา อยา่งเชน่ น้ำาผลไม ้น้ำาแร ่สมทูตีส้ ์ 

สัปปะรดและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ในกลุ่มนี้แนวทางดังกล่าวประสบความสำาเร็จด้วยดีตลอดมา อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันกระแส 

ความนิยมและการแข่งขันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สังคมขยายตัวใหญ่ขึ้น ระดับชีวิตของผู้คนในสังคมพัฒนาดีขึ้น และ 

ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าอื่นเพิ่มเติมไปจากประโยชน์โดยตรงของตัวผลิตภัณฑ์ ความท้าทายในอนาคตของบริษัทคือ  

ความสามารถในการผสานความเชีย่วชาญทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ และทำาใหล้กูคา้รูส้กึใกลช้ดิกบัเรายิง่ขึน้ ทปิโกต้อ้งการ 

เป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำาคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของสังคมไทยเพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีและยืนยาวยิ่งขึ้น ทั้งนี้  

เพือ่ใหเ้รารูจ้กัลกูคา้ไดด้ขีึน้และใกลช้ดิกบัลกูคา้ไดม้ากขึน้ดงัทีค่าดหวงั ทกุหนว่ยงานในเครอืจะตอ้งรว่มแรงรว่มใจเพ่ือพัฒนา 

และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีเป่ียมไปด้วยคุณค่าและผนึกกำาลังกันเพื่อนำาพาองค์กรให้ก้าวหน้า สิ่งที่สำาคัญก็คือ นอกจาก 

บุคลากรของทิปโก้จะต้องมีความสามารถแล้ว ยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์ เราจะมุ่งเดินหน้าไปในทิศทางดังกล่าวนับจาก 

ปี 2556 และต่อเนื่องไปจนตลอดอีก 10 ปีข้างหน้า จุดมุ่งหมายของเราคือการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งในแง่ 

ของผลกำาไรทางบัญชีและมูลค่าเพิ่มซึ่งถือเป็นกำาไรเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อให้บริษัทของเราเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไปจากรุ่นสู่รุ่น

ธุรกิจสารสกัดจากพืช จากการที่ธุรกิจเริ่มมียอดขายจากการส่งออกในปี 2555 บริษัทมีโครงการที่จะเพิ่มยอดจำาหน่ายควบคู ่

ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในปี 2556 สำาหรับธุรกิจผลไม้สดนั้น การที่สับปะรดพันธ์ทิปโก้ หอมสุวรรณ เป็นที่รู้จัก 

และเปน็ทีต่อ้งการของตลาดมากขึน้ บรษิทัมเีปา้หมายทีจ่ะเพิม่ปรมิาณการเพาะปลกูใหม้ากขึน้ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ 

ได้มากขึ้น 
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ปัจจัยความเสี่ยง

จากทีป่ระชมุของคณะอนกุรรมการประเมนิความเสีย่งทางธรุกจิ ไดแ้ยกความเสีย่งทางธรุกจิ เปน็ 2 ลกัษณะ คอื ความเส่ียง 

ระยะสั้นและระยะยาว โดยแบ่งระดับความรุนแรงเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 5 = มากที่สุด ระดับ 4 = มาก ระดับ 3 =  

ปานกลาง ระดับ 2 = น้อย และระดับ 1 = น้อยที่สุด มีรายละเอียดดังนี้

ความเสี่ยงทางธุรกิจระยะสั้น

ประเภท ลักษณะ
ความเสี่ยง

ระดับ 
ความเส่ียง

สาเหตุ ผลกระทบ 
และมาตรการในการรองรับ

ผลิตและส่งออก 
สับปะรดกระป๋อง  
น้ำาสับปะรด 
เข้มข้นและ 
ผลไม้รวม
กระป๋อง

(ก) 
ความ
ผันผวน 
ของอัตรา 
แลกเปลี่ยน

4 ปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 
และยุโรป ทำาให้เงินทุนจำานวนมาก 
ไหลเข้ามาประเทศแถบเอเชีย 
รวมทั้งประเทศไทย ทำาให้เงินบาท 
มีแนวโน้มแข็ง ค่าเมื่อเทียบกับ 
เหรียญสหรัฐฯ

การแข็งค่าของเงินบาททำาให้กำาไร 
ของบริษัทลดลง ฝ่ายการเงินได้มี 
การประสานงานใกล้ชิดกับฝ่ายขาย 
ในการแจ้งอัตราแลกเปลี่ยนที่ ใช้ 
กำาหนดราคาขายในแต่ละช่วง และ 
เข้าทำาสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 
ล่วงหน้าตามยอดขายที่ได้รับเพื่อปิด 
ความเสี่ยง

(ข)
ค่าใช้จ่าย 

ในการลงทุน 
ที่สูงขึ้น 
(Cost of  
fund  

increase)

4 แมว้า่การแขง็ค่าของเงินบาทจะเปน็ 
ปัจจัยที่ทำาอัตราดอกเบี้ยน่าจะ 
คงอยู่ในระดับต่ำา แต่อาจมีปัจจัยอ่ืนๆ  
กดดันทำาให้อัตราดอกเบ้ียถูกปรับข้ึน 
เร็วกว่าที่คาดได้

อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น จะทำาให้ต้นทุน 
ทางการเงินของบริษัทสูงขึ้นเนื่องจาก 
เงินกู้ ระยะยาวของบริษัททั้ งหมด 
อิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว บริษัทได้ 
ทำาการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของ 
เงินกู้บางส่วนเป็นอัตราคงที่เพื่อลด 
ความเส่ียงกรณีทีอ่ตัราดอกเบีย้ปรบัตัว 
สูงขึน้ อยา่งไรกต็าม บรษิทัมมีาตรการ 
กา รติ ดตามข้ อมู ลอย่ า ง ไ ก ล้ ชิ ด  
เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะกับ
สถานการณ์ได้ทันท่วงที

(ค) 
ภาวะ 

เศรษฐกิจ 
ตกต่ำาทั่วโลก

4 จากวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ 
ในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา  
ทำ าให้ยั งคง เป็นปัญหาต่อการ 
ซื้อขายสินค้า

ยอดขายในประเทศที่มีปัญหาทาง 
เศรษฐกจิ เชน่ ยโุรปและสหรฐัอเมรกิา  
ลดลง บริษัทได้มีการปรับราคาขาย 
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้น และ 
เพิ่มการหาลูกค้าใหม่และตลาดใหม่
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ประเภท ลักษณะ
ความเสี่ยง

ระดับ 
ความเส่ียง

สาเหตุ ผลกระทบ 
และมาตรการในการรองรับ

(ง) 
ปริมาณ 
สินค้า 

คงคลังสูง

4 จากวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ 
ในแถบยุโรป ทำาให้ยังมีการชะลอ 
การสั่งซื้อสินค้า และลูกค้าเรียกซื้อ 
สินค้าน้อยลง

ปริมาณสินค้าคงคลังสูงทำาให้ต้นทุน 
การผลิตสูงขึ้น บริษัทได้มีการปรับ 
ราคาขายเ พ่ือให้สามารถแข่ งขัน 
ไดม้ากขึน้ และเพิม่ชอ่งทางการแขง่ขนั 
ด้านราคาสำาหรับผลิตภัณฑ์สับปะรด 
กระป๋องแบบ pieces, tidbits และ  
crush ขนาด 20 ออนซ์ และน้ำา 
สับปะรดเข้มข้น

(จ)

ขาดแคลน

วัตถุดิบ 

(สับปะรดสด)

4 จากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง อาจ 

สง่ผลให้ปรมิาณวตัถดุบิ (สับปะรด)  

นอ้ยกวา่ปรมิาณการผลติทีว่างแผน 

ไว้

วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต ส่งผล 

ต่อการส่งสินค้าให้ลูกค้าล่าช้า บริษัท 

ต้องบริหารวัตถุดิบให้เกิดประสิทธิผล 

สูงสุดในด้านการผลิต โดยวางแผน 

การผลติตามสถานการณ ์รกัษาสมาชกิ 

ส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 

การจดัหาวตถดุบิจากแหลง่อืน่ เพ่ือให ้

มีสับปะรดเข้าโรงงานอย่างสม่ำาเสมอ

(ฉ)

รายได้และ

กำาไรจาก

การขาย

กระป๋อง

เปล่า

5 จากวิกฤติ เศรษฐกิจในช่วงปีที่  

ผ่านมา ประกอบกับปัญหาด้าน 

คุณภาพ ทำาให้ปริมาณการขาย 

กระปอ๋งเปลา่ลดลง เนือ่งจากลกูค้า 

ชลอการส่ังซือ้ หรอืยกเลกิการส่ังซือ้

ปริมาณการขายกระป๋องเปล่าลดลง  

ส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลง บริษัท

ได้มีการปรับปกลยุทธ์ในการขาย 

กระป๋องเปล่า โดยการเจรจาเพ่ือทำา 

สัญญาในระยะยาวกับลูกค้า และ 

พิจารณาปรับปรุงในเรื่องคุณภาพของ 

สินค้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้ายอมรับ
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ประเภท ลักษณะ
ความเสี่ยง

ระดับ 
ความเส่ียง

สาเหตุ ผลกระทบ 
และมาตรการในการรองรับ

ผลิตและส่ง
ออกสับปะรด
กระป๋อง น้ำา
สับปะรดเข้มข้น
และผลไม้รวม
กระป๋อง

(ก) 
ความ
ผันผวน 
ของอัตรา 
แลกเปลี่ยน

5 วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศในแถบ
ยโุรปยงัไมม่มีาตรการแกไ้ขทีช่ดัเจน

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
อาจทำาให้กำาไรของบริษัทลดลง บริษัท 
ไดม้นีโยบายในการปอ้งกนั ความเสีย่ง 
โดยเข้าทำาสัญญาซื้อขายเงินตรา 
ต่างประเทศล่วงหน้าตามยอดขาย 
ที่ได้รับ

(ข) 
อัตรา 

ดอกเบี้ย 
ปรับตัว 
สูงขึ้น

4 แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่ เ พ่ิมขึ้น 
อาจกดดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ปรับดอกเบี้ยสูงขึ้น

อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น จะทำาให้ต้นทุน 
ทางการเงินของบริษัทสูงขึ้นเนื่องจาก 
เงินกู้ ระยะยาวของบริษัททั้ งหมด 
อิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว บริษัท 
ได้ทำาการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
ของเงินกู้บางส่วนเป็นอัตราคงที่เพื่อ 
ลดความเสี่ยงกรณีที่อัตราดอกเบี้ย 
ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมี 
มาตรการการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด  
เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะกับ 
สถานการณ์ได้ทันท่วงที

(ค) 
ภาวะ 

เศรษฐกิจ 
ตกต่ำาทั่วโลก

4 วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศในแถบ 
ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ยังคงเป็น 
ปัญหาต่อการซื้อขายสินค้า

ยอดขายในประเทศที่มีปัญหาทาง 
เศรษฐกจิ เชน่ ยโุรปและสหรฐัอเมรกิา  
ลดลง ส่งผลต่อการขายสินค้า บริษัท 
ได้มีการปรับแผนการขาย โดยเน้น 
ตลาดที่มีสภาพเศรษฐกิจดีกว่า เช่น  
ตลาดตะวันออกกลางและจีน

(ง) 
ปริมาณ
สินค้า

คงคลังสูง

4 จากวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ 
ในแถบยุโรป ทำาให้ยังมีการชะลอ 
การสั่งซื้อสินค้า และลูกค้าเรียกซื้อ 
สินค้าน้อยลง

ปริมาณสินค้าคงคลังสูงทำาให้ต้นทุน 
การผลิตสูงขึ้น บริษัทได้มีการปรับ 
ราคาขายเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ 
มากขึ้น และเพิ่มช่องทางการแข่งขัน 
ด้านราคาสำาหรับผลิตภัณฑ์สับปะรด 
กระป๋องแบบ pieces, tidbits และ  
crush และน้ำาสับปะรดเข้มข้น

ความเสี่ยงทางธุรกิจระยะยาว
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ประเภท ลักษณะ
ความเสี่ยง

ระดับ 
ความเส่ียง

สาเหตุ ผลกระทบ 
และมาตรการในการรองรับ

(จ)
คุณภาพ
วัตถุดิบ
ลดลง 

(ปริมาณ
สารไนเตรท
ในสับปะรด

สูง)

4 สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ตลอดเวลา สง่ผลใหค้ณุภาพมขีนาด 
เล็กลง ทำาให้มีการใช้สารเร่งโต  
ปริมาณสารไนเตรทจึงสูงขึ้น

สบัปะรดทีม่สีารไนเตรทสงู ทำาใหบ้รษิทั 
ไม่สามารถผลิตสินค้าตามที่ลูกค้า 
ตอ้งการ บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้กีารรณรงค ์
เรื่องการปลอดสารไนเตรท ไม่รับซื้อ 
สับปะรดที่มีไนเตรทสูงหรือรับซื้อ 
ในราคาต่ำา รวมถึงการขายแกนสับปะรด 
และสับปะรดเนื้อขาวที่มีสารไนเตรท

(ฉ)
ขาดแคลน
วัตถุดิบ 

(มะพร้าว)

4 สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง  
และเป็นผลิตภัณฑ์ที่การผลิตยังไม่ 
แน่นอน ทำาให้อาจเกิดปัญหาเรื่อง 
วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต

ปริมาณวัตถุดิบน้อย ส่งผลต่อการ 
ผลิตสินค้าไม่ทันตามที่ลูกค้าต้องการ  
บริษัทได้วางแผนในการจัดหาแหล่ง 
วัตถุดิบสำารอง เพื่อรองรับการผลิต

(ช)
ขาดแคลน
แรงงาน

3 แรงงานอาจไม่เพียงพอ ในช่วงที่มี 
การเปิดผลิตใหม่ เนื่องจากกำาหนด 
ให้มีการหยุดผลิตนาน 2 เดือน  
(Shutdown)

การขาดแคลนแรงงาน ส่งผลให้บริษัท 
ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามแผน  
บริษัทได้จัดทำาแผนรองรับการทำางาน 
ของพนักงานทั้ งแรงงานไทยและ 
แรงงานพม่าในช่วงที่มีการหยุดผลิต
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (12/03/2555)

ลำาดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น %

1. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 60,265,043 12.49

2. น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร 51,146,798 10.60

3. นางเรียม ทรัพย์สาคร 39,721,054 8.23

4. น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร 33,621,968 6.97

5. น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร 30,379,229 6.30

6. นางอนุรัตน์ เทียมทัน 26,966,765 5.59

7. นายณภัทร ทรัพย์สาคร 24,155,203 5.01

8. นายสมมารถ ธูปจินดา 12,500,000 2.59

9. นายกฤษนันทร์ เกวลี 12,000,000 2.59

10. นายสมจิตต์ เศรษฐิน 11,599,846 2.40
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท                 

 1. นางอนุรัตน์ เทียมทัน ประธานกรรมการ 

 2. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ

 3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการ

 4. นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ

 5. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ

 6. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ

 7. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย ์ กรรมการอิสระ

 8. นายชลิต ลิมปนะเวช  กรรมการอิสระ

 9. นายพิชวัฒน์ ชมชื่น  กรรมการอิสระ

10. นายไพศาล พงษ์ประยูร  กรรมการอิสระ

11. นางลออ เชาวนเมธา  กรรมการอิสระ

12. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ

13. นายพิจารณ์ สลักเพชร เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ                

 1. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 2. นายพิชวัฒน์ ชมชื่น กรรมการ

 3. นางลออ เชาวนเมธา  กรรมการ

 4. นางสาววันทณีย์ ผั้วผดุง เลขานุการ

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน            

 1. นายพิชวัฒน์ ชมชื่น ประธานคณะอนุกรรมการ

 2. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ

 3. นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการ

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล                          

คณะกรรมการบริษัททั้งคณะทำาหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล
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คณะอนุกรรมการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ                                 

 1. นายพรชัย พูลสุขสมบัติ ประธานกรรมการ 

 2. นายกฤษฎิ์ เศรษฐิน กรรมการ

 3. นายณภัทร ทรัพย์สาคร กรรมการ

 4. นายพีรพงษ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์  กรรมการ

 5. นายธีรพงษ์ สายสิน กรรมการ

 6. นายมิกิโอะ ซูดา กรรมการ

 7. นายพฤทธิ์ หาญผดุงกิจ กรรมการ

 8. นายอรรถพล ทองประเสริฐ กรรมการ

 9. นายพิจารณ์ สลักเพชร กรรมการ

10. นางสาวนิธิมา อังอติชาต ิ กรรมการ

11. นางสาวอาภัสรา สุจริตวานิช กรรมการ

12. นายไพศาล กอสง่าลักษณ์ กรรมการ

13. นายชัชวัฎ รุ้งทอง กรรมการ

14. นางอุดมพร พันธุ์แพทย์ กรรมการ

ผู้บริหาร                                                                                                               

 1. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ

 2. นายพรชัย พูลสุขสมบัติ ผู้อำานวยการสายพัฒนาธุรกิจและสนับสนุนด้านการเงิน

 3. นายณภัทร ทรัพย์สาคร ผู้อำานวยการสายธุรกิจอาหาร

 4. นายพีรพงษ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์ ผู้อำานวยการฝ่ายธุรกิจเครื่องดื่ม

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท                                                               

 1. ดูแลและจัดการให้การดำาเนินการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมต ิ

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 2. กำาหนดนโยบายและทศิทางการดำาเนนิงานของบรษิทั และกำากบัควบคมุดแูลใหฝ้า่ยจดัการดำาเนนิการ ใหเ้ปน็ตามนโยบาย  

 ทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล เพือ่เพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิ สงูสดุใหแ้กก่จิการ และความมัง่คัง่สงูสดุ 

 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

 3. จดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เปน็การประชมุใหญส่ามญัประจำาป ีภายในไมเ่กนิ 4 เดอืน นบัแตว่นั ปดิบญัชส้ิีนปขีองบรษิทั  

 และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำาเป็น

 4. จดัประชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุไตรมาส และในการประชมุตอ้งมกีรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ ของทัง้หมด การวนิจิฉยั 

 ชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น 

 อีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
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 5. ใหค้ำาปรึกษา รว่มอภปิรายปญัหาอยา่งกวา้งขวางโดยทัว่กนั และวนิจิฉยัดว้ยดลุยพนิจิทีร่อบคอบ เรือ่งทีเ่สนอตามวาระ 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 6. จดัให้มีการทำางบดลุและบญัชกีำาไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปบีญัชขีองบรษิทั เสนอตอ่ทีป่ระชมุ ผูถ้อืหุน้ ในการประชมุ 

 สามัญประจำาป ีเพือ่พจิารณาอนมุตังิบดลุและบญัชกีำาไรขาดทนุ และคณะกรรมการบรษิทั ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัช ีตรวจสอบ 

 ให้เสร็จสิ้นก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 7. แต่งตั้งและกำาหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ

 8. มอบอำานาจดำาเนินการให้กรรมการผู้จัดการ ในการดำาเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนมีอำานาจแต่งตั้ง และถอดถอน 

 พนักงานของบริษัท รวมทั้งกำาหนดค่าตอบแทนในการทำางานตามนโยบายของคณะกรรมการ รวมทั้งมอบอำานาจ 

 ดำาเนินการแก่พนักงาน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ 

 9. พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุน และในการดำาเนินกิจการของบริษัทประจำาปี รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากร 

 ของบริษัท

10. กำาหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนการทำางาน ของผู้บริหารระดับสูง

11. จดัใหม้กีารควบคมุและตรวจสอบภายใน ตลอดจนจดัทำาระบบการควบคมุทางการเงนิ การดำาเนนิงาน และการกำากบัดแูล 

 การปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง

12. จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำาคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง เพียงพอ และยืนยัน 

 การตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน

อำานาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร                

 1. กำาหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำาเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

 2. ทบทวนผลการดำาเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

 3. ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจำาปี ก่อนส่งให้คณะกรรมการพิจารณา

 4. ให้คำาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำาคัญ

 5. ทำาธุรกรรมกับสถาบันการเงินตามผังอำานาจดำาเนินการในเรื่องการกู้เงินระยะสั้นและการเบิก/เปิดบัญชี

 6. ทำาธุรกรรมจดจำานองกับกรมที่ดินตามผังอำานาจดำาเนินการ

 7. อนุมัติงบลงทุนตามผังอำานาจดำาเนินการ

 8. เป็นผู้แทนของบริษัทและดำาเนินการในนามของบริษัทกับบุคคลภายนอก
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อำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ                   

 1. จัดการงานและดำาเนินงานของบริษัท ตามนโยบายและอำานาจที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด

 2. กำาหนดเป้าหมายธรุกจิทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ในแผนธรุกจิประจำาป ีรวมทัง้งบประมาณคา่ใชจ้า่ย และแผนยทุธศ์าสตร ์

 ระยะยาว ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

 3. บริหารการปฏิบัติงานผ่านคณะจัดการ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดไว้ในแผนธุรกิจ โดยสร้างความสามารถ 

 การแข่งขัน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น

 4. จัดสรรทรัพยากร และสรรหาบุคคลากรที่มีศักยภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 5. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง และสนับสนุนวิสัยทัศน์ และการเติบโตของธุรกิจ

 6. ตดิตามการดำาเนนิงานของบรษิัทอย่างใกลช้ดิ วดัผลการดำาเนินการและรายงานถงึกจิการที่ฝา่ยจัดการไดก้ระทำาไปแลว้ 

 ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะและทันสถานการณ์

 7. พจิารณากลัน่กรองและนำาเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ในเรือ่งเกีย่วกบันโยบายและทศิทางธรุกจิของบรษิทั  

 เร่ืองที่หากทำาไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำาคัญแก่กิจการของบริษัท และเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

 และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 8. จัดทำารายละเอียดอำานาจดำาเนินการภายในบริษัท เพื่อกระจายอำานาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน และตัดสินใจ 

 อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวโดยไม่เสียการควบคุม เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

 9. ทำารายงานสถานะการเงิน และงบการเงิน ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติทุกๆ ไตรมาส

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ                                

 1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้ 

 2. ดูแลให้บริษัทและฝ่ายจัดการดำาเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หากเห็นสมควร 

 สามารถที่จะเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

 3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมกำาหนดค่าตอบแทน

 4. ดูแลให้บริษัทและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามข้อกำาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึง่รายงานดังกล่าวต้องลงนาม 

 โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องมีความเห็นในเร่ืองต่างๆ ตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

 แห่งประเทศไทย
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อำานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน            

 1. คณะอนุกรรมการมีหน้าท่ีทำาการสรรหา และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำาหรับการดำารงตำาแหน่ง กรรมการ  

 ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการคัดเลือกสรรหากรรมการบริษัท และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของ 

 กรรมการที่พ้นตำาแหน่งและสมควรได้รับเลือกต้ังใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

 2. คณะอนุกรรมการมีหน้าท่ีเสนออัตราค่าตอบแทนและกำาหนดเงื่อนไขในการว่าจ้าง และอัตราค่าจ้างประธาน  

 กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 3. คณะอนุกรรมการมีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทน 

 ของประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการบรษิทั ตามระเบยีบการพจิารณาผลตอบการทำางาน เพือ่ขอรบัความเหน็ชอบ 

 จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง

 4. คณะอนุกรรมการมีหน้าท่ีให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผู้สืบทอดตำาแหน่งประธานกรรมการบริหาร  

 กรรมการผู้จัดการ และทบทวนแผนการสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และตำาแหน่งที่สำาคัญที่ประธาน 

 กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ ได้จัดเตรียมไว้

 5. คณะอนุกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับกลยุทธ์ดังต่อไปนี้

 5.1 กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลสำาหรับผู้บริหารระดับสูง

  5.1.1 พจิารณาและใหค้วามเหน็ตอ่ขอ้เสนอของประธานกรรมการบรหิาร และ/หรอื กรรมการผูจ้ดัการ เพือ่นำาเสนอ 

   ตอ่คณะกรรมการบรษิทั เกีย่วกบันโยบายดา้นทรพัยากรบคุคลสำาหรบัผูบ้รหิารระดบัสูง เพ่ือให้สอดคล้อง 

   กับกลยุทธ์ในการทำาธุรกิจของบริษัท

  5.1.2 สร้างความมั่นใจว่าแผนการสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และตำาแหน่งที่สำาคัญ มีรายชื่อ 

   ผูท้ีอ่ยูใ่นเกณฑท์ีจ่ะไดร้บัการพจิารณา และตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่แผนการสบืทอดตำาแหนง่ผูบ้รหิารระดบัสูง  

   ผู้บริหาร และตำาแหน่งที่สำาคัญ ได้รับการทบทวนอยู่เสมอโดยประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 

   ผู้จัดการ

 5.2 กลยุทธ์ด้านการประเมินผลและผลประโยชน์ตอบแทนสำาหรับผู้บริหารระดับสูง

  5.2.1 ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทพื่อรับรอง

  5.2.2 ทบทวนผลประโยชนต์อบแทนและเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพือ่การจงูใจใหผู้บ้รหิารระดบัสงูเสรมิสรา้ง 

   และพัฒนาศักยภาพของตน รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย และอุทิศตนเพื่อพัฒนาธุรกิจของบริษัทอย่าง 

   เตม็สตปิญัญาและความสามารถในการปฏิบตังิานทัง้ระยะส้ันและระยะยาว รวมถงึการพิจารณาให้ถอืหุน้ 

   ของบริษัทด้วย

  5.2.3 ใหค้ำาเสนอแนะแกป่ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ ถงึหลกัการพจิารณาเงนิเดอืน สวสัดกิาร 

   ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

  5.2.4 พจิารณาและใหค้วามเหน็ตอ่คณะกรรมการบรษิทัเก่ียวกับนโยบายและรปูแบบของการให้ผลประโยชนต์อบแทน 

   ซึ่งออกแบบไว้สำาหรับการจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และมีศักยภาพ
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อำานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล            

 1. กำาหนดนโยบายบรรษัทภิบาลให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 2. ทบทวนนโยบายบรรษัทภิบาลและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะ

 3. พิจารณาอนุมัติจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท

อำานาจหน้าที่คณะอนุกรรมการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ                  

 1. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะทำาลายเสถียรภาพขององค์กรในอนาคต

 2. ปฏิบัติตามทิศทางกลยุทธ์และค่านิยมขององค์กร

 3. กำาหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงในทุกกิจกรรม

 4. กำาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ชัดเจน

 5. ดำาเนินการตรวจสอบอย่างอิสระหรือจัดทำาระบบการประเมินตนเองอย่างสม่ำาเสมอ

 6. หาความสมดุลระหว่างความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเส่ียงในการตัดสินใจทางธุรกิจกับค่าใช้จ่ายในการควบคุม 

 ความเสี่ยงนั้น

 7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานแจ้งหรือส่งสัญญาณการเตือนให้ฝ่ายบริหารทราบทันทีที่เกิดสถานการณ์เลวร้าย

 8. เปรียบเทียบตนเองกับบริษัทอื่นที่มีวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นเลิศ

การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ         

ขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ

 1. คณะกรรมการบริษัทกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ

 2. คณะอนุกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนทำาการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามท่ี 

 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

 3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกผู้ท่ีเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ัง 

 เป็นกรรมการ

 4. คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการ

คุณสมบัติของกรรมการ                    

 1. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติด่างพร้อย

 2. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี
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 3. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม

 4. เป็นผู้มีทักษะในการสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

 5. เป็นผู้มีแนวคิดทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

 6. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชยกรรมหรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับ 

 การบริหารธุรกิจ

 7. เป็นผู้มีประสบการณ์เคยเป็นกรรมการของบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ                

 1. บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำาหนดไว้

 2. กรรมการทัง้คณะควรมคีวามหลากหลายของความชำานาญทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การกำาหนดทศิทางและควบคมุการดำาเนนิงาน 

 ของบริษัท

คุณสมบัติกรรมการอิสระ                      

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติของกรรมการตามที่กำาหนดไว้

 2. เปน็กรรมการทีส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีแ่สดงความคิดเห็นโดยใชด้ลุยพินจิของตนเองอยา่งเปน็อสิระและมจีรยิธรรมโดยยดึถอื 

 ประโยชนข์ององคก์รเปน็หลกั โดยไมไ่ดค้ำานงึถงึเฉพาะประโยชนข์องผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูถ้อืหุน้รายยอ่ยหรอืตนเอง 

 3. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำาหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้

 3.1 ถอืหุ้นไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ของจำานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสียงทัง้หมด ในบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม หรอืบคุคลทีอ่าจม ี

  ความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

 3.2 ไม่มีสว่นรว่มในการบรหิารงานรวมทัง้ไมเ่ปน็ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงินเดอืนประจำาหรอืผูม้อีำานาจควบคมุ 

  ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย 

  ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 3.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและ 

  การบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำาให้ขาด 

  ความเป็นอิสระ

 3.4 ไมเ่ปน็ญาตสินทิกบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้  

  และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 3.5 เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทำาให้ขาดความเป็นอิสระ แก่คณะกรรมการบริษัท
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คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ                 

 1. มีคุณธรรมและไม่มีประวัติด่างพร้อย

 2. ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นนักบริหารและจัดการสมัยใหม่โดยอาชีพ

 3. มีทักษะและมีประสบการณ์ในการทำางานหลากหลายหน้าที่รวมทั้งธุรกิจต่างประเทศ

 4. มีความเป็นผู้นำาสูง วิสัยทัศน์กว้าง มนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารกระจ่าง และบุคลิกเหมาะสม

 5. สามารถประสานความแตกต่างและความสามารถของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจและสอดคล้องกับวัฒนธรรม 

 ขององค์กร

 6. มีทักษะเรื่องการตลาด การเงินและการบริหารบุคคล 

 7. สามารถกำากับดูแลและอำานวยการทำางานของทั้งองค์กร

 8. มองโอกาสธุรกิจได้ดีและแก้ปัญหาเป็นเยี่ยม

วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น           

 1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตำาแหน่ง

 2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำาแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้น 

 ที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

 3. ในการลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการแตล่ะตำาแหนง่ ผูท้ีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้เปน็กรรมการในตำาแหนง่นัน้ ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีง 

 ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ                                   

ขอ้ 16. ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจำาปทีกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากตำาแหนง่เปน็อตัราหนึง่ในสาม ถา้จำานวนกรรมการ 

ที่จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไมไ่ด้ กใ็หอ้อกโดยจำานวนใกลท้ี่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่ง 

ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ 

อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง 

กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 17. นอกจากการพ้นตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.

(5) ศาลมีคำาสั่งให้ออก
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ข้อ 18. กรรมการคนใดลาออกจากตำาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ 

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยกันก็ได้

ข้อ 19. ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่ง 

ซึง่มีคณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 เขา้เปน็กรรมการแทน 

ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน 

ดังกล่าว จะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการแทนได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ไม่มีการกำาหนดสัดส่วน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 

ของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
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รายการระหว่างกัน

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัทรายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

และบริษัทที่เกี่ยวข้องบางบริษัทเป็นลูกค้าของ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) บางบริษัทเป็น Supplier ให้บริการ 

ขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบโดยท่ีราคาของสินค้าท่ีขายให้หรืออัตราค่าบริการที่บริษัทดังกล่าวคิดกับบริษัทจะเป็นราคาตลาด 

มนีโยบายราคาระหวา่งกนัเปน็ไปตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 4 และไมม่สีญัญาผกูพนัระหวา่งกนัโดยคณะกรรมการ 

ของบริษัทมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้น ดังรายระเอียดต่อไปนี้

1. นางอนุรัตน์ เทียมทัน

2. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร

3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน 

4. นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร

5. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร

6. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการของบริษัทฯกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำาคัญ มีดังนี้

บริษัท 
ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท 
และลักษณะธุรกิจ

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์กับบริษัท/ 
ชื่อผู้ถือหุ้นและร้อยละ 

ของหุ้นที่ถือต่อหุ้นทั้งหมด 
ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บจ.ถนอมวงศ์บริการ จำาหน่ายผลิตภัณฑ ์
ปิโตรเลียม 

รับเหมาก่อสร้าง  
อาคาร ถนน  

และซ่อมบำารุงผิว

นางอนุรัตน์ เทียมทัน  
กรรมการ

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร  
กรรมการ

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร  
กรรมการ 

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร  
กรรมการ

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร  
กรรมการ 

นางอนุรัตน์ เทียมทัน  
15.23%

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร 
15.23%

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร 
15.23%

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 
15.23% 

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร  
ถือ 1 หุ้น 
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บริษัท 
ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท 
และลักษณะธุรกิจ

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์กับบริษัท/ 
ชื่อผู้ถือหุ้นและร้อยละ 

ของหุ้นที่ถือต่อหุ้นทั้งหมด 
ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ ผลิตและจำาหน่าย 
ยางแอสฟัลต์ มัลชัน  

และจำาหน่าย 
น้ำามันเชื้อเพลิง 

นางอนุรัตน์ เทียมทัน  
กรรมการ

นายสมจิตต์ เศรษฐิน  
กรรมการ

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 
กรรมการ

บมจ.ทิปโก้ฟูดส์  
24.33% 

บจ.สยามคอนเทนเนอร์  
ทรานสปอร์ตแอนด์ 
เทอร์มินอล

ทำาการจัดตั้งสถานี 
บรรจุและรับจ้าง 
บรรจุสินค้า 

เข้าตู้คอนเทนเนอร์ 
และทำาธุรกรรม 

ด้านขนส่ง

นางอนุรัตน์ เทียมทัน  
กรรมการ  

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร 
กรรมการ 

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร 
กรรมการ

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 
กรรมการ

นางอนุรัตน์ เทียมทัน  
1 หุ้น

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร  
1 หุ้น

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร  
1 หุ้น

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร  
1 หุ้น

บจ. เอกชัยคอนเทนเนอร์ 
100%

บจ.เอกชัยคอนเทนเนอร์ 
เทอร์มินอล

ทำาธุรกรรมด้านขนส่ง 
และบริการด้าน  

Shipping 

นางอนุรัตน์ เทียมทัน 
กรรมการ  

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร  
กรรมการ

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร  
กรรมการ

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร  
กรรมการ 

นางอนุรัตน์ เทียมทัน 
12.56%

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร 
12.56%

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร 
12.56%

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 
12.56%

บจ. ถนอมวงศ์ บริการ 
11.90%
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รายการบัญชีระหว่างบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่มี กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2555  

มีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ บริษัท/ความสัมพันธ์ มูลค่ารายการ 
ระหว่างกัน (ล้านบาท)

นโยบายการคิดราคา

1. รายได้อื่นๆ บจ.ซันทอรี่ฯ ญี่ปุ่น 100.79 ราคาตลาดเทียบเท่ากับ

บจ.ซันทอรี่ฯ สิงคโปร์ 0.77 ราคาที่ทำากับบุคคลภายนอก

รวม 101.56

2. ซื้อสินค้า บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ 13.45 ราคาตลาดเทียบเท่ากับ

ราคาที่ทำากับบุคคลภายนอก

รวม 13.45

3. รับบริการและอื่นๆ บจ.ถนอมวงศ์บริการ 12.24 ราคาตลาดเทียบเท่ากับ

บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ 0.22 ราคาที่ทำากับบุคคลภายนอก

บจ.เอกชัยคอนเทนเนอร์ฯ 3.01

รวม 15.47

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ บริษัท/ความสัมพันธ์ มูลค่ารายการ 
ระหว่างกัน (ล้านบาท)

นโยบายการคิดราคา

1. ขายสินค้า บจ.สยามคอนเทนเนอร์ฯ 0.19 ราคาตลาดเทียบเท่ากับ

บจ.เรย์โคลแอสฟัลท์ 0.10 ราคาที่ทำากับบุคคลภายนอก

บจ.ถนอมวงศ์บริการ 1.81

บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ 1.29

บจ.รัตนะจิตต์ 0.26

บจ.ไทยบิทูเมน 0.16

บจ.เอกชัยคอนเทนเนอร์ฯ 0.07

บจ.ไทยสเลอรี่ซีล 0.01

บจ.ทิปโก้ มารีไทม์ 0.03

รวม 3.92

2. ซื้อสินค้า บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ 1.05 ราคาตลาดเทียบเท่ากับ

ราคาที่ทำากับบุคคลภายนอก

รวม 1.05

3. รับบริการและอื่นๆ บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ 0.28 ราคาตลาดเทียบเท่ากับ

บจ.ถนอมวงศ์บริการ 7.90 ราคาที่ทำากับบุคคลภายนอก

บจ.เอกชัยคอนเทนเนอร์ฯ 0.28

บจ.ซันทอรี่ ญี่ปุ่น 2.85

รวม 11.31
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รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้ รีเทล จำากัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ บริษัท/ความสัมพันธ์ มูลค่ารายการ 
ระหว่างกัน (ล้านบาท)

นโยบายการคิดราคา

1. รับบริการและอื่นๆ บจ.ถนอมวงศ์บริการ 1.64 ราคาตลาดเทียบเท่ากับ

บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ 0.17 ราคาที่ทำากับบุคคลภายนอก

รวม 1.81

รายการค่าบริการและอื่นๆ ซึ่งเป็นค่าเช่าอาคารทิปโก้ กับบริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำากัด เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ  

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด และบริษัท ทิปโก้ รีเทล จำากัด จำานวนเงิน 8.08 ล้านบาท 4.88 ล้านบาท และ 1.00  

ลา้นบาท ตามลำาดบั คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาอยา่งละเอยีด โดยไดเ้ปรยีบเทยีบคา่เชา่และสิง่อำานวยความสะดวก  

(Facility) กับตึกต่างๆระดับเดียวกันในกรุงเทพฯและมีความเห็นว่าอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมแล้ว และได้เสนอ 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาอนุมัติโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียง

รายการซื้อสินค้ากับบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) เป็นการซื้อน้ำามันเชื้อเพลิง ซึ่งการซื้อทุกครั้งมีการเปรียบเทียบ 

ราคากับผู้ขายสินค้ารายอื่น(supplier)ทุกรายการที่เกิดข้ึนตามระเบียบการจัดซ้ือของบริษัทฯ ที่กำาหนดไว้ในกระบวนการ 

จัดซื้อตามระบบคุณภาพ ISO

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ               

รายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้ระหวา่งบรษิทั บรษิทัยอ่ยกบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั เปน็รายการดำาเนนิการทางธรุกจิตามปกต ิและ 

ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหลังจากได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบก่อนแล้ว  

ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติท่ีเหมาะสมตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัททุกประการรวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการ 

จัดซื้อปกติซึ่งต้องมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น และราคาที่ซื้อขายกันเป็นราคาตามราคาตลาด

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน                

รายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้และอาจเกดิขึน้ตอ่ไปในอนาคตจะตอ้งผา่นการพจิารณาอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัหลงัจาก 

ผ่านการตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับ 

ของบรษิทัและตามกระบวนการจดัซือ้ซึง่ตอ้งมกีารเปรยีบเทยีบราคาและคดัเลอืกผูข้ายทกุครัง้ รวมทัง้มกีารประเมนิผลผูข้าย 

เพื่อจัดอันดับอีกด้วย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงในการอนุมัติการเข้าทำารายการดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต          

รายการระหวา่งกนัของบรษิทัทีเ่กดิขึน้และอาจเกดิขึน้ตอ่ไปในอนาคต จะเปน็รายการทีด่ำาเนนิการทางธรุกจิตามปกตเิชน่เดมิ  

ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่าง บริษัท บริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัท จะให้ 

คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความ 

เหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำารายการด้วยพร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการดังกล่าว  



รายงานประจำาปี 2555
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

90

พร้อมทั้งเหตุผลในการทำารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำาปี นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติ 

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการเกี่ยวโยง  

และการได้มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สินท่ีสำาคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดโดยสมาคม 

นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้น 

กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจ

สอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความจำาเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่ม ี

ความชำานาญ ในการพจิารณารายการระหวา่งกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัจะไดใ้หผู้เ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเปน็ 

ผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎ 

ในรายงานประจำาป ีงบการเงนิดงักลา่วจดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสม  

ซึง่ถอืปฏิบตัอิยา่งสม่ำาเสมอ ใชด้ลุยพนิจิอยา่งระมดัระวงัและประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจดัทำา รวมทัง้มกีารเปดิเผยขอ้มลูสำาคญั 

อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานที่เป็นจริง สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ 

ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและดำารงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และระบบบริหาร 

ความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่ง 

ทรัพย์สิน และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติ และเพื่อให้การดำาเนินงานมีความรอบคอบและ 

ปราศจากความเสี่ยง 

ในการนี ้คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ทา่น เปน็ผูด้แูลรบัผดิชอบ 

เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็วา่ ระบบควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบงบการเงินของบรษิทัฯ อยูใ่นระดบัทีน่า่พอใจ  

สามารถสร้างความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ และงบการเงินของบริษัทย่อย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(นางอนุรัตน์	เทียมทัน)	 (นายเอกพล	พงศ์สถาพร)
 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำานวน 3 ท่าน โดยนายวิรัช  

ไพรัชพิบูลย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายพิชวัฒน์ ชมชื่น และนางลออ เชาวนเมธา เป็นกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคล้องกับข้อกำาหนด 

ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในป ี2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และผูต้รวจสอบภายใน อยา่งเปน็ทางการจำานวน  

5 ครั้ง และได้ร่วมปรึกษาหารือกับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอกและ ฝ่ายบริหารหลายคร้ัง ซ่ึงมีสาระสำาคัญ 

สรุปผลการปฏิบัติงานได้ดังต่อไปนี้

1. รว่มกำาหนดแผนการตรวจสอบประจำาป ีเพือ่ทบทวนความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในกบั บรษิทั ออดติ แอนด ์ 

 แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท นอกจากนี้ยังเน้นถึงการบริหารความเสี่ยง 

 ของธุรกิจซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในทำาการทบทวนทุกไตรมาส 

2. ไดส้อบทานงบการเงนิและรายงานทางการเงนิประจำาไตรมาสและประจำาปเีพือ่นำาเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

 อนุมัติพบว่างบการเงินได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน 

 และเชื่อถือได้

3. ไดส้อบทานการทำารายการระหวา่งบรษิทักบับคุคลและนติบิคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั เหน็วา่รายการดงักลา่วเปน็การดำาเนินการ 

 ตามธุรกิจปกติของบริษัทในราคาที่สมเหตุสมผลและได้มีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น ทุกครั้ง

4. ได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 

 ที่มีสาระสำาคัญ และเน้นย้ำาให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงให้มี 

 ประสิทธภิาพและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง นอกจากนัน้ พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนงาน 

 การตรวจสอบภายในประจำาป ี2555 รวมทัง้สง่เสรมิและผลกัดนัใหก้ารปฏบิตังิานตรวจสอบภายในเปน็ไปตามมาตรฐาน 

 สากล

5. ติดตามโครงการลงทุนของบริษัท โดยสอบถามความคืบหน้าและรับฟังรายงานจากฝ่ายจัดการเป็นระยะๆ

6. สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำาหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้นและ 

 ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พบว่าบริษัทฯได้ปฏิบัติครบถ้วน ถูกต้องตามข้อกำาหนดและตามกฎหมาย

7. ได้พิจารณาและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทบัญชีกิจ จำากัด เป็นผู้สอบบัญชี 

 ของบริษัทสำาหรับปี 2555 ด้วยเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการตรวจสอบที่ดี มีชื่อเสียงและประวัติการทำางานดี
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โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการดำาเนินงานหลักของบริษัทฯ และได้พิจารณาร่วมกับผู้บริหารที่มีหน้าที่ 

รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่า ระบบการควบคุมภายใน 

ของบรษิทัในปจัจบุนัมคีวามเพยีงพอ และมกีารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง มรีะบบการกำากบัดแูลกจิการและการบรหิารความเสีย่ง 

ทีด่ ีรวมทัง้กระบวนการการจดัทำางบการเงนิของบรษิทัมรีะบบการควบคมุอยา่งเหมาะสมเพยีงพอ และงบการเงนิของบรษิทัฯ 

ได้จัดทำาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เชื่อถือได้ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานกฏหมาย  

ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติต่างๆ อย่างสม่ำาเสมอรวมทั้งได้มีการประเมินเพ่ือให้ม่ันใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย  

ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ อย่างถูกต้อง

	 (นายวิรัช	ไพรัชพิบูลย์)
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
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งบการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

และของเฉพาะกิจการของบริษัททิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) ตามลำาดับ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและ 

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ 

สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผูบ้ริหารเปน็ผูรั้บผดิชอบในการจดัทำาและการนำาเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหลา่นีโ้ดยถกูตอ้งตามทีค่วร 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จำาเปน็เพือ่ใหส้ามารถ 

จัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ 

ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการ 

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมิน 

ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้อง 

ตามทีค่วรของกจิการเพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ ์แตไ่มใ่ชเ่พือ่วตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเหน็ 

ต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญช ี

ที่ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาข้ึนโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงิน 

โดยรวม
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ขา้พเจา้เชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปน็เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

การแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะกิจการ ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)  

ตามลำาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสด 

รวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสำาหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน

 (นายพรชัย กิตติปัญญางาม)
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778
 บริษัท บัญชีกิจ จํากัด

กรุงเทพมหานคร
19 กุมภาพันธ์ 2556
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย	:	บาท

สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

สินทรัพย์หมุนเวียน
  เงินสดและรายการเทียบเท่า
    เงินสด 3.2 และ 5 46,699,175 41,149,809 27,555,705 21,454,864 
  เงินลงทุนชั่วคราว 6 395,191 307,527 0 0 
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 3.3 และ 7 786,799,817 577,511,511 243,023,283 226,099,806 
  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ
    ที่เกี่ยวข้องกัน 8 0 0 31,500,000 289,300,000 
  สินค้าคงเหลือ 3.4 และ 9 1,365,154,174 1,480,003,676 860,134,938 1,023,874,563 
  ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขาย
    เงินตราต่างประเทศ 7,000,926 0 7,564,375 0 
  สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 3,454,114 0 3,454,114 0 
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10 14,116,046 22,146,505 10,249,455 15,478,160 
      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,223,619,443 2,121,119,028 1,183,481,870 1,576,207,393 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
  เงินลงทุนเผื่อขาย 3.5 และ 11 6,633,875 11,142,199 6,633,875 11,142,199 
  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 3.5 และ 12 1,050,956,595 936,647,977 647,109,739 647,109,739 
  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 3.5 และ 12 0 0 465,361,642 210,811,670 
  เงินฝากธนาคารที่มีภาระ
    ค้ำาประกัน 13 4,000,000 4,180,000 0 0 
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3.7 และ 14 2,637,139,788 2,607,003,580 980,532,017 904,247,597 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.8 และ 15 27,655,347 30,279,803 27,080,485 27,388,041 
  สัญญาแลกเปลี่ยน
    อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 0 4,254,143 0 4,254,143 
  เงินมัดจำาและเงินประกัน 16 23,763,422 15,835,856 2,146,870 2,325,470 
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4,009,997 8,938,944 1,839,875 3,948,712 
      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,754,159,024 3,618,282,502 2,130,704,503 1,811,227,571 
      รวมสินทรัพย์ 5,977,778,467 5,739,401,530 3,314,186,373 3,387,434,964 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย	:	บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

หนี้สินหมุนเวียน
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
    ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 17 1,356,898,529 1,238,070,822 750,000,000 746,000,000 

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 18 864,181,503 552,466,741 269,278,539 189,881,667 

  เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร 0 69,614,192 0 4,151,863 
  ส่วนของหนี้สินระยะยาว
    ท่ีถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี 19 393,338,733 302,995,245 180,615,991 124,656,681 

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 3,697,170 8,295,873 0 7,825,924 
  เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขาย
    เงินตราต่างประเทศ 21 0 10,850,481 0 10,854,624 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18,097,937 16,572,162 4,748,578 4,215,700 

      รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,636,213,872 2,198,865,516 1,204,643,108 1,087,586,459 

หนี้สินไม่หมุนเวียน	

  หนี้สินระยะยาว-สุทธิ 19 721,134,919 1,091,366,701 431,237,627 606,888,603 

  ประมาณการต้นทุนการร้ือถอน 2,366,250 2,830,000 0 0 
  ภาระผูกพันผลประโยชน์
    พนักงาน 3.12 และ 20 34,356,758 40,050,132 27,940,192 34,005,459 

      รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 757,857,927 1,134,246,833 459,177,819 640,894,062 

      รวมหนี้สิน 3,394,071,799 3,333,112,349 1,663,820,927 1,728,480,521 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

  ทุนจดทะเบียน 22 
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น 
      มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย	:	บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

  ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว
    หุ้นสามัญ 482,579,640 หุ้น 
      มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
      เรียกชำาระเต็มมูลค่าแล้ว 482,579,640 482,579,640 482,579,640 482,579,640 
  ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
    อำานาจควบคุมในบริษัทย่อย
    ของบริษัทร่วมท่ีซ้ือในราคา
    ต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชี 1,517,573 1,517,573 0 0 
  การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย
    ในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม
    โดยไม่ได้สูญเสียอำานาจ
    ควบคุมของบริษัทร่วม 3,139,507 3,139,507 0 0 
  ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น
    เป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม 3,196,988 1,129,990 0 0 

  กำาไรสะสม

    จัดสรรเป็นสำารองตามกฎหมาย 22.2 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 

    ยังไม่ได้จัดสรร 1,653,483,168 1,489,476,487 1,107,766,912 1,110,990,712 
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของ
    ผู้ถือหุ้น (33,764,664) (16,390,901) 10,018,894 15,384,091 
      รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
        บริษัทใหญ่ 2,160,152,212 2,011,452,296 1,650,365,446 1,658,954,443 

  ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม 423,554,456 394,836,885 0 0 

      รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,583,706,668 2,406,289,181 1,650,365,446 1,658,954,443 

      รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,977,778,467 5,739,401,530 3,314,186,373 3,387,434,964 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมาย
เหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได้จากการขายและ
		การให้บริการ 24 5,442,119,706	 4,825,086,125	 2,397,625,366	 2,458,307,570	

ต้นทุนขายและบริการ 3,701,196,706	 3,274,826,466	 2,041,016,263	 2,052,695,023	

กำาไรขั้นต้น 1,740,923,000	 1,550,259,659	 356,609,103	 405,612,547	
รายได้อื่น 25 245,304,281 324,181,252 195,295,084 122,025,470 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,986,227,281	 1,874,440,911	 551,904,187	 527,638,017	
ค่าใช้จ่ายในการขาย (1,288,208,433) (1,151,091,229) (186,806,350) (127,287,356)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (453,564,759) (409,289,101) (193,014,679) (148,973,145)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (32,837,428) (29,427,720) (32,837,428) (29,427,720)

กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไร
		จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 211,616,661	 284,632,861	 139,245,730	 221,949,796	
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน
  ในบริษัทร่วม 167,927,843 178,960,131 0 0 

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
		และภาษีเงินได้ 379,544,504	 463,592,992	 139,245,730	 221,949,796	
ต้นทุนทางการเงิน (102,485,443) (93,780,388) (61,861,115) (52,716,504)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 277,059,061	 369,812,604	 77,384,615	 169,233,292	
ภาษีเงินได้ 28 (29,108,405) (9,873,272) (22,699,441) (9,355,047)

กำาไรสำาหรับปี 247,950,656	 359,939,332 54,685,174	 159,878,245	

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น
  การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
  ยุติธรรมของสัญญา
  แลกเปลี่ยนอัตรา 
  ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม (874,069) 4,604,880 (874,069) 4,604,880 
  เงินลงทุนเผื่อขาย (4,491,128) 10,779,211 (4,491,128) 10,779,211 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมาย
เหตุ 2555 2554 2555 2554

  ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
    จากการแปลงค่างบการเงิน
      ที่เป็นเงินตรา
      ต่างประเทศ (31,232) 51,947 0 0 
  ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) 
    เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม (11,977,334) 24,542,079 0 0 

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น
		สำาหรับปี (17,373,763) 39,978,117	 (5,365,197) 15,384,091	

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 230,576,893	 399,917,449	 49,319,977	 175,262,336	

การแบ่งปันกำาไร
  ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 219,233,085 343,625,558 54,685,174 159,878,245 
  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย
    ที่ไม่มีอำานาจควบคุม 28,717,571 16,313,774 0 0 

247,950,656 359,939,332 54,685,174 159,878,245 

การแบ่งปันกำาไรเบ็ดเสร็จรวม
  ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 201,859,322 383,603,675 49,319,977 175,262,336 
  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย
    ที่ไม่มีอำานาจควบคุม 28,717,571 16,313,774 0 0 

230,576,893 399,917,449 49,319,977 175,262,336 

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
  กำาไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) 0.454 0.712 0.113 0.331 
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หน่วย	:	บาท

                                                    ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ทุนเรือนหุ้น  
ท่ีออกและ  

เรียกชำาระแล้ว

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย  
ท่ีไม่มีอำานาจควบคุม  
ในบริษัทย่อยของ 

บริษัทร่วมท่ีซ้ือในราคา   
ต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชี

การเปล่ียนแปลง
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย  

ของบริษัทร่วมโดย  
ไม่สูญเสียอำานาจ 

ควบคุมของบริษัทร่วม

ส่วนทุนจากการจ่าย  
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  

ของบริษัทร่วม

จัดสรรแล้ว 
สำารองตาม
กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

มูลค่ายุติธรรม  
ของสัญญา  
แลกเปล่ียน 

อัตรา ดอกเบ้ีย 
เงินกู้ยืม

เงินลงทุน 
เผ่ือขาย

ผลต่างจาก 
การแปลง 

ค่างบการเงิน 
ที่เป็น

เงินตรา 
ต่างประเทศ

ส่วนแบ่ง
กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน  

ในบริษัท 
ร่วม

รวม 
องค์ประกอบ  
อ่ืนของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนท่ีเป็น 
ของผู้ถือหุ้น 
บริษัทใหญ่

ส่วนได้เสีย 
ท่ีไม่มีอำานาจ 

ควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 

  - ตามท่ีรายงานไว้เดิม 482,579,640 0 0 0 50,000,000 1,194,440,001 0 0 1,502,521 (57,871,539) (56,369,018) 1,670,650,623 381,106,282 2,051,756,905 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี

  ผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุ 3.12) (34,853,373) (34,853,373) (2,583,171) (37,436,544)

  ผลประโยชน์พนักงาน-บริษัทร่วม (13,735,699) (13,735,699) (13,735,699)
ยอดคงเหลือ 
  ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 - หลังปรับปรุง 482,579,640 0 0 0 50,000,000 1,145,850,929 0 0 1,502,521 (57,871,539) (56,369,018) 1,622,061,551 378,523,111 2,000,584,662 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย 1,517,573 1,517,573 1,517,573 

  ของบริษัทร่วมท่ีซ้ือในราคาต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชี

การเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม 3,139,507 3,139,507 3,139,507 

  โดยไม่ได้สูญเสียอำานาจควบคุมของบริษัทร่วม

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม 1,129,990 1,129,990 1,129,990 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 2554 343,625,558 4,604,880 10,779,211 51,947 24,542,079 39,978,117 383,603,675 16,313,774 399,917,449 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 482,579,640 1,517,573 3,139,507 1,129,990 50,000,000 1,489,476,487 4,604,880 10,779,211 1,554,468 (33,329,460) (16,390,901) 2,011,452,296 394,836,885 2,406,289,181 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 482,579,640 1,517,573 3,139,507 1,129,990 50,000,000 1,489,476,487 4,604,880 10,779,211 1,554,468 (33,329,460) (16,390,901) 2,011,452,296 394,836,885 2,406,289,181 

รายการปรับปรุงกำาไรสะสมของบริษัทร่วม (หมายเหตุ 12) 2,682,570 2,682,570 2,682,570 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 - หลังปรับปรุง 482,579,640 1,517,573 3,139,507 1,129,990 50,000,000 1,492,159,057 4,604,880 10,779,211 1,554,468 (33,329,460) (16,390,901) 2,014,134,866 394,836,885 2,408,971,751 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม 2,066,998 2,066,998 2,066,998 

เงินปันผลจ่าย (57,908,974) (57,908,974) (57,908,974)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 2555 219,233,085 (874,069) (4,491,128) (31,232) (11,977,334) (17,373,763) 201,859,322 28,717,571 230,576,893 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 482,579,640 1,517,573 3,139,507 3,196,988 50,000,000 1,653,483,168 3,730,811 6,288,083 1,523,236 (45,306,794) (33,764,664) 2,160,152,212 423,554,456 2,583,706,668 

กำาไรสะสม

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินรวม)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

หน่วย	:	บาท

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวม 
องค์ประกอบ
อื่นของส่วน 
ของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
เรียกชำาระ

แล้ว

กำาไรสะสม มูลค่า
ยุติธรรม 

ของสัญญา
แลกเปลี่ยน

อัตรา
ดอกเบี้ย 
เงินกู้ยืม

เงินลงทุน
เผื่อขาย

จัดสรรแล้ว
สำารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้ 
จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ  
  ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 482,579,640 50,000,000 983,186,146 1,515,765,786
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
  นโยบายบัญชี
  ผลประโยชน์พนักงาน 
    (หมายเหตุ 3.12) (32,073,679) (32,073,679)
ยอดคงเหลือ 
  ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 
    (หลังปรับปรุง) 482,579,640 50,000,000 951,112,467 0 0 0 1,483,692,107
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
  สำาหรับปี 2554 159,878,245 4,604,880 10,779,211 15,384,091 175,262,336

ยอดคงเหลือ 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 482,579,640 50,000,000 1,110,990,712 4,604,880 10,779,211 15,384,091 1,658,954,443

ยอดคงเหลือ 
  ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 482,579,640 50,000,000 1,110,990,712 4,604,880 10,779,211 15,384,091 1,658,954,443

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22.1) (57,908,974) (57,908,974)
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
  สำาหรับปี 2555 54,685,174 (874,069) (4,491,128) (5,365,197) 49,319,977

ยอดคงเหลือ 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 482,579,640 50,000,000 1,107,766,912 3,730,811 6,288,083 10,018,894 1,650,365,446
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสด
		จากกิจกรรมดำาเนินงาน
  กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 277,059,061 369,812,604 77,384,615 169,233,292 
  ปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษี
    เงินได้เป็นเงินสดรับสุทธิ
    จากกิจกรรมดำาเนินงาน
  ค่าเสื่อมราคาและ
    ค่าตัดจำาหน่าย 220,722,404 197,134,176 106,413,301 102,351,475 
  ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 
    ตัดบัญชี 20,986 224,538 716 0 
  หนี้สูญ 506,762 0 506,762 0 
  หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (528,537) 528,537 (528,537) 528,537 
  ขาดทุนจากสินค้าเส่ือมสภาพ 
    (โอนกลับ) 54,758,396 (7,849,383) 45,023,794 (4,563,073)
  (กำาไร)ขาดทุนจากการแปลง
    ค่าเงินตราต่างประเทศ (12,008,415) 10,704,258 (12,505,745) 4,830,737 
  กำาไรจากการขายเงินลงทุน
    เผื่อขาย (591,804) (24,983,435) (591,804) (24,983,435)
  เงินปันผลรับ 0 0 (46,391,458) 0 
  ขาดทุนจากการเลิกกิจการ
    ของบริษัทย่อย 0 0 26,821,005 0 
  (กำาไร)ขาดทุนจากการขาย
    และเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร 4,678,351 6,874,609 (1,616,863) 199,991 
  ขาดทุนจากการด้อยค่า
    ของสินทรัพย์ 20,203,995 0 0 0 
  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 5,527,196 5,214,155 4,037,303 3,854,480 
  ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน
    ในบริษัทร่วม (167,927,843) (178,960,131) 0 0 
  รายได้ดอกเบี้ยรับ (97,249) (58,325) (10,067,518) (9,834,305)
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย 101,582,457 92,554,422 61,682,543 52,537,932 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

503,905,760 471,196,025 250,168,114 294,155,631 

  การเปลี่ยนแปลงในส่วน
    ประกอบของเงินทุน
    ดำาเนินงาน
  สินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (205,129,433) 61,375,576 (12,558,368) 42,926,562 
    สินค้าคงเหลือ 58,523,416 (664,396,561) 117,965,869 (500,715,403)
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10,285,996 (22,289,639) 3,617,650 (10,223,822)
    เงินมัดจำาและเงินประกัน (7,566) (529,394) 178,600 62,019 
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3,166,049 2,312,198 269,250 (2,109,125)
  หนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 276,641,517 81,637,416 53,550,290 17,495,268 
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,525,777 (2,596,244) 13,882,237 (4,926,794)
    ภาระผูกพันผลประโยชน์
      พนักงาน (11,220,570) (2,600,567) (10,102,570) (1,922,700)
  ส่วนปรับปรุงผลต่างจากการ
  แปลงค่างบการเงินที่เป็น
  เงินตราต่างประเทศ (31,232) 51,948 0 0 
  เงินสดรับ (จ่าย) จากการ
    ดำาเนินงาน 637,659,714 (75,839,242) 416,971,072 (165,258,364)
  จ่ายดอกเบี้ย (98,826,280) (89,738,514) (61,073,563) (50,879,479)
  รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    จ่ายล่วงหน้า 1,838,872 0 1,838,872 0 
  จ่ายภาษีเงินได้ (35,997,758) (1,792,538) (32,780,902) (1,529,123)
    เงินสดสุทธิได้มาจาก 
      (ใช้ไปใน) กิจกรรม
      ดำาเนินงาน 504,674,548 (167,370,294) 324,955,479 (217,666,966)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสด
		จากกิจกรรมลงทุน
  เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 92,336 (43,722) 0 0 
  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ
    ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 0 0 (23,200,000) (15,300,000)
  ขายเงินลงทุนเผื่อขาย 609,000 25,629,517 609,000 25,629,517 
  ซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย 0 (1,009,070) 0 (1,009,070)
  เงินรับจากการเลิกกิจการ
    ของบริษัทย่อย 0 0 62,071 0 
  ขายทรัพย์สินถาวร 2,919,110 11,506,127 2,687,287 1,126,961 
  ซื้อทรัพย์สินถาวร (244,589,952) (282,661,775) (171,303,924) (146,589,645)
  ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (820,050) (474,900) (514,400) (82,000)
  จ่ายชำาระเงินมัดจำาค่า
    เครื่องจักร (7,920,000) 0 0 0 
  จ่ายชำาระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร (69,614,192) (11,705,539) (4,151,863) 0 
  รับเงินปันผล 46,391,458 0 46,391,458 0 
  รับดอกเบี้ย 97,249 58,325 10,067,518 9,834,305 
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
      ลงทุน (272,835,041) (258,701,037) (139,352,853) (126,389,932)
กระแสเงินสด
		จากกิจกรรมจัดหาเงิน
  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) (172,294) 70,190 0 (1,937,507)
  เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    เพิ่มขึ้น 119,000,000 426,000,000 4,000,000 176,000,000 
  จ่ายชำาระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
    ระยะยาว (9,260,016) (26,411,848) 0 0 
  จ่ายชำาระหนี้สินตามสัญญา
    เช่าการเงิน (4,112,472) (3,258,052) (2,529,642) (1,989,208)
  เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 20,000,000 300,000,000 0 300,000,000 
  จ่ายชำาระเงินกู้ยืมระยะยาว (293,769,231) (274,000,000) (123,000,000) (134,000,000)
  เงินปันผลจ่าย (57,908,974) 0 (57,908,974) 0 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

    เงินสดสุทธิได้มาจาก 
      (ใช้ไปใน) กิจกรรม
        จัดหาเงิน (226,222,987) 422,400,290 (179,438,616) 338,073,285 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน 
		ในเงินสดและรายการ 
		เทียบเท่าเงินสด (67,154) 74,386	 (63,169) 70,575	
เงินสดและรายการเทียบเท่า 
		เงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 
				-	สุทธิ 5,549,366	 (3,596,655) 6,100,841	 (5,913,038)
เงินสดและรายการเทียบเท่า
		เงินสด	ณ	1	มกราคม 41,149,809	 44,746,464	 21,454,864	 27,367,902	
เงินสดและรายการเทียบเท่า
		เงินสด	ณ	31	ธันวาคม

3.2  
และ	5 46,699,175	 41,149,809	 27,555,705	 21,454,864	

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผย
		เพิ่มเติม
  รายการที่มิใช่เงินสด
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร 0 16,323,956 0 4,023,956 
    หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 6,441,960 4,232,075 5,136,960 2,661,075 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

1. ข้อมูลทั่วไป           

 1.1 บริษทัฯ ไดร้บัการจดทะเบยีนจดัตัง้เปน็บรษิทัจำากดัในประเทศไทยเมือ่วนัที ่22 มนีาคม พ.ศ. 2519 และเปน็บรษิทั 
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลักประเภท 
ผลิตและจำาหน่ายสับปะรดกระป๋อง น้ำาสับปะรดเข้มข้น น้ำาผลไม้รวมและเครื่องดื่มบรรจุพร้อมดื่ม น้ำาสมุนไพรและน้ำาแร่ 

ธรรมชาติพร้อมดื่ม โดยจำาหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 1.2 บริษทัฯ และบรษิทัยอ่ยตัง้อยูเ่ลขที ่118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 และมโีรงงาน 
ตั้งอยู่ดังนี้

  - เลขที่ 212 ถนนเพชรเกษม หมู่ 16 ตำาบลอ่าวน้อย อำาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210
  - เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำาบลโป่งแยง อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
  - เลขที่ 90/1 หมู่ 7 ตำาบลสนับทึบ อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
  - เลขที่ 504 ตำาบลประจวบคีรีขันธ์ อำาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

 1.3 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2554 มีมติให้เปลี่ยนช่ือบริษัทฯ  

ในหนังสือบริคณห์สนธิจากเดิม “บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)” มาเป็น “บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)”  

และโดยได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

2. เกณฑ์ในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงิน            

 2.1 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  
และแสดงรายการในงบการเงินตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำาและนำาเสนอตามกฎหมายโดยใช้หน่วยเงินตราไทยและจัดทำาเป็นภาษาไทย งบการเงิน 

ฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำาขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทย เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน 

 2.3 หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม
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  งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยดังนี้ :

ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)

ชื่อบริษัท 2555 2554 2555 2554
บริษัท ทิปโก้ เบฟเวอเรจ จำากัด* 0 50,000,000 0 99.9999
บริษัท ทิปโก้มาร์เก็ตติ้ง จำากัด* 24,740 24,740 100.00 100.00
บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำากัด 50,000,000 50,000,000 99.9988 99.9988 
บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำากัด 600,000,000 600,000,000 50.00 50.00
(ปี 2554 ถือหุ้นผ่าน บริษัท ทิปโก้
  เบฟเวอเรจ จำากัด)
บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำากัด 50,000,000 50,000,000 75.50 75.50
(ปี 2554 ถือหุ้นผ่าน บริษัท ทิปโก้
  เบฟเวอเรจ จำากัด และบริษัท ทิปโก้เอฟ
    แอนด์บี จำากัด)

  *บริษัทย่อยที่ไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการค้าในงวดบัญชีนี้

  ยอดคงค้างระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย รายการระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญ และยอดเงินลงทุนของ 

บริษัทฯ ในบริษัทย่อยกับทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อย ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

  งบการเงนิของบรษิทัยอ่ยซึง่ตัง้อยูใ่นตา่งประเทศ ไดน้ำามารวมในการจดัทำางบการเงนิรวมไดแ้ปลงคา่เปน็เงนิบาท 

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.14 ผลกำาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนนี้ 
จะแยกแสดงเป็นรายการหนึ่งในส่วนของผู้ถือหุ้น 

  งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกับบริษัทใหญ่

 2.4 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  2.4.1 สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีประกาศให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้  

   ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ดังนี้ :

	 	 มาตรฐานการบัญชี

  ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้

  ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที่ 8 ส่วนงานดำาเนินงาน

  การตีความมาตรฐานการบัญชี

  ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะ

เจาะจง กับกิจกรรมดำาเนินงาน

  ฉบับที่ 21 เรื่องภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคา

ที่ตีราคาใหม่

  ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมิได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นมาถือปฏิบัติก่อนวันท่ีมี 

   ผลบังคับใช้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อ 

   งบการเงินในปีที่เริ่มนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นมาถือปฏิบัติ

  2.4.2 สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 30/2555 - 34/2555  
   ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 ให้ใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีและ 

   การตีความมาตรฐานการบัญชี ดังนี้ :

  แนวปฏิบัติทางบัญชี

เรื่อง วันที่ถือปฏิบัติ

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน 1 มกราคม 2556

	 	 การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ถือปฏิบัติ

ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

	 	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ถือปฏิบัติ

ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2557

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมิได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช ้
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 2.5 ในการจัดทำางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณีฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและการต้ัง

สมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน ดังนั้น ผลที่จะเกิดขึ้นจริงอาจต่างจากที่ได้ประมาณไว้

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ               

 3.1 เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้ในการจัดทำางบการเงิน

  งบการเงินที่นำาเสนอนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบ 

  การเงิน ยกเว้นรายการตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง

 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินสด หมายถึง เงินสดในมือรวมถึงเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

  รายการเทยีบเทา่เงนิสด หมายถงึ เงนิฝากประจำาและเงนิลงทนุระยะสัน้ทีไ่มม่ขีอ้จำากดัในการใช ้เชน่ มสีภาพคลอ่ง 

  สูงซึ่งพร้อมท่ีจะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำานวนที่ทราบได้และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าไม่เป็น 

  นัยสำาคัญ เช่น มีกำาหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันฝากหรือลงทุน

 3.3 ลูกหนี้การค้า

  ลกูหนีก้ารคา้แสดงตามมลูคา่ทีจ่ะไดร้บั คอืจำานวนเงนิตามใบแจง้หนีห้กัคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู บรษิทัฯ และบรษิทั 

  ย่อยมีนโยบายตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจากอายุหนี้คงค้างโดยพิจารณาจากฐานะการเงินในปัจจุบันของลูกหนี ้

  แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำาระ

  นอกจากนี ้ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะเปน็ผูพ้จิารณาตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูเพิม่ โดยพจิารณาจาก 

  ลูกหนี้ที่คาดว่าจะมีปัญหาในการชำาระหนี้ด้วย

 3.4 สินค้าคงเหลือ

  สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

  ประมาณมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัจากราคาทีค่าดวา่จะขายไดต้ามปกตขิองธรุกจิหกัดว้ยคา่ใชจ้า่ยทีจ่ำาเปน็ตอ้งจา่ยเพือ่ 

  การขายสินค้านั้น

  ต้นทุนของสินค้าที่ซื้อประกอบด้วยราคาซื้อรวมค่าใช้จ่ายอื่นทุกประเภทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ ต้นทุน 

  ของสินค้าสำาเร็จรูป และสินค้าระหว่างผลิต ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานและโสหุ้ยการผลิต โดยราคาทุน 

  ของสินค้าคำานวณตามเกณฑ์ดังนี้

  วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุใช้สิ้นเปลือง - ราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ย

  สินค้าระหว่างผลิต - ต้นทุนผลิตโดยวิธีถัวเฉลี่ย

  สินค้าสำาเร็จรูป - ต้นทุนผลิตโดยวิธีถัวเฉลี่ย
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  บริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งค่าเผ่ือสินค้าเสื่อมสภาพโดยพิจารณาจากสินค้าที่หมดอายุและคาดว่าจะเส่ือมสภาพ 

  การใช้งาน 

 3.5 การบันทึกเงินลงทุน

  เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดฯ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคา 

  เสนอซื้อครั้งล่าสุด ณ วันทำาการสุดท้ายของวันที่ในงบดุล โดยอ้างอิงราคาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

  รายการกำาไรและรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะ 

  รวมไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

  เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนด้วยวิธีส่วนได้เสีย (ดูใบแนบประกอบ 1)

  เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มในงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษิทัฯบนัทกึเงนิลงทนุดว้ยวธิรีาคาทนุ หกัดว้ย 

  ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน (ดูใบแนบประกอบ 2)

 3.6 สัญญาเช่าระยะยาว

  สัญญาเช่าทางการเงิน

  สัญญาเช่าทรัพย์สินท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์  

  ได้โอนไปให้แก่ผู้เช่า ไม่ว่าในที่สุดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม่ จัดเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน และบริษัทฯ  

  และบรษิทัยอ่ยรบัรูส้ญัญาเชา่ทางการเงนิเปน็สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยจำานวนเงนิเทา่กบั 

  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายแล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า  

  ส่วนดอกเบี้ยจ่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า การคิดค่าเส่ือมราคา 

  ของสินทรัพย์ที่เช่า จะตัดตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 

  สัญญาเช่าดำาเนินงาน

  สัญญาเช่าสินทรพัย์ทีค่วามเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรอืเกอืบทั้งหมด ที่ผู้เปน็เจ้าของพงึไดร้บัจากสนิทรพัย์  

  ไมไ่ดโ้อนไปใหแ้กผู่เ้ชา่ จดัเปน็สญัญาเชา่ดำาเนนิงาน บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรบัรูจ้ำานวนเงินทีจ่า่ยตามสัญญาเชา่ 

  ดำาเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

 3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

  ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า 

  ของสินทรัพย์ 

  ค่าเสื่อมราคาคำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และคำานวณตามประมาณการกำาลัง 

  การผลิตของเครื่องจักร ซึ่งได้ประมาณไว้ ดังนี้
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  ค่าพัฒนาที่ดิน 10 ปี

  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 10-25 ปี

  เครื่องจักรและส่วนประกอบ

  - วิธีเส้นตรง 10-20 ปี

  - ตามประมาณการกำาลังการผลิต 919.04 ล้านขวด

  เครื่องมือและอุปกรณ์ 5-20 ปี

  เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 3-10 ปี

  ยานพาหนะ 5-10 ปี

  บริษัทย่อยในต่างประเทศ คิดค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์โดยวิธียอดลดลงทวีคูณ (Double-declining  

  balance method) จากราคาทุนของทรัพย์สินจำานวน 2,152.84 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้หักค่าเสื่อมราคา 

  เต็มมูลค่าแล้ว

  ต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสำาหรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสภาพของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพัน 

  ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ถือรวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

  ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อสัญญาเช่า ซึ่งเป็นผลให้ค่าใช้จ่ายนั้นมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

  ในอนาคตจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ 

  การคำานวณคา่เสือ่มราคาสำาหรบัสว่นประกอบของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ตอ้งพจิารณาแตล่ะสว่นแยกตา่งหาก 

  จากกันเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำาคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

  วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ ให้มีการทบทวนอย่างน้อยท่ีสุด 

  ทุกสิ้นรอบปีบัญชี

  ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายประจำางวด

 3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์(ถ้ามี) ค่าตัด 

  จำาหน่ายคำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่ม ี

  ตัวตนแต่ละประเภท ยกเว้นในกรณีที่ไม่สามารถกำาหนดระยะเวลาส้ินสุดของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับ  

  สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจะไม่ถูกตัดจำาหน่าย แต่จะทดสอบว่ามีการด้อยค่าหรือไม่ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน  

  ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ดังนี้

  ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 3-10 ปี

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย บันทึกค่าตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจำางวด
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 3.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะพิจารณาการด้อยค่าสินทรัพย์ อันได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มี 

  ตัวตน เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า สินทรัพย์เกิดการด้อยค่า โดยการด้อยค่าจะพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ 

  สินทรัพย์ หากมีราคาต่ำากว่าราคาตามบัญชี ถือว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า ซึ่งจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

  ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ทรัพย์สินแล้วแต่ราคาใด 

  จะสูงกว่า และจะประมาณจากสินทรัพย์แต่ละรายการหรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

 3.10 หนี้สิน ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกหนี้สิน ประมาณการหนี้สิน และค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เมื่อบริษัทฯ และ 

  บริษทัยอ่ยมภีาระผกูพนัตามกฎหมายหรอืเปน็ภาระผกูพนัคอ่นขา้งแนอ่นัเปน็ผลสบืเนือ่งมาจากเหตกุารณใ์นอดตี  

  ซึ่งอาจทำาให้บริษัทฯต้องจ่ายชำาระภาระผูกพันนั้นในจำานวนเงินที่สามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย บันทึกเงินปันผลค้างจ่ายเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว

 3.11 การรับรู้รายได้

  รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้ปน็รายไดเ้มือ่บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นียัสำาคญั 

  ของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซ้ือ โดยใช้จำานวนเงินตามใบกำากับสินค้า ส่วนลดและสินค้ารับคืน รวมทั้ง 

  จำานวนที่เกิดจากการประมาณการ (ถ้ามี) ได้แสดงหักออกจากยอดขาย

  รายได้จากการให้บริการ รับรู้เป็นรายได้เมื่อผลของรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสามารถประมาณได้อย่าง 

  น่าเชื่อถือ ในกรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สามารถประมาณผลของรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ 

  ได้อย่างน่าเช่ือถือ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้ไม่เกินจำานวนค่าใช้จ่ายที่รับรู้ไปแล้วซึ่งเป็นจำานวน 

  ค่าใช้จ่ายที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับคืนจากผู้ว่าจ้าง

  รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามระยะเวลา

  รายได้ค่าเช่า รับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า

  รายได้เงินปันผล รับรู้เมื่อสิทธิการรับเงินปันผลได้มีการประกาศแล้ว

 3.12 ผลประโยชน์พนักงาน

  ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

  ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ซึ่งมีกำาหนดจ่ายชำาระภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นงวดที่พนักงานได้ให้ 

  บริการ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

  ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงาน ได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนักงานโดยหักจากเงินเดือนของ 

  พนักงานส่วนหนึ่ง และ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่งเป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุน 

  สำารองเลีย้งชพีไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย เงนิทีจ่า่ยสมทบกองทนุสำารองเลีย้งชพีบนัทึก 

  เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
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  ผลประโยชน์ท่ีต้องจ่ายให้กับพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งถือเป็นโครงการผลประโยชน์ 

  หลังออกจากงาน ได้บันทึกด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)  

  ซึ่งคำานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

  ในป ีพ.ศ. 2554 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 เรือ่ง ผลประโยชนพ์นกังาน  
  และเลือกท่ีจะบันทึกหนี้สินท้ังหมดตามวิธีปฏิบัติในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยบันทึกเป็นรายการปรับปรุงกำาไร 

  สะสม ณ วันต้นงวด (วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554) 

 3.13 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

  รายการบญัชทีีเ่กดิขึน้เปน็สกลุเงนิตราตา่งประเทศแปลงคา่เปน็เงนิบาทตามอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ  

  สินทรัพย์และหนี้สินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานได้แปลงค่า 

  เป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลต่างจากการแปลงค่าถือเป็นผลกำาไรขาดทุนแสดงใน 

  งบกำาไรขาดทุน

  ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า แปลงค่าตามอัตราตามสัญญาซื้อขาย ผลต่าง 

  ตัดจ่ายตามอายุสัญญา

  บัญชีเงินลงทุนในต่างประเทศ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันลงทุน

  ผลกำาไร (ขาดทุน) จากบริษัทย่อยในต่างประเทศที่นำามารับรู้ส่วนได้เสียในบริษัทใหญ่ แปลงค่าด้วยอัตรา 

  แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน

 3.14 การแปลงค่างบการเงินตราต่างประเทศ

  งบการเงินของบริษัทย่อย คือบริษัท ทิปโก้มาร์เก็ตติ้ง จำากัด ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่นำามารวมใน 

  การจัดทำางบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 ได้แปลงค่าเป็นเงินบาทตาม 
  สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยงบแสดงฐานะการเงินใช้อัตราแลกเปลี่ยนอัตราปิด (ถัวเฉลี่ยระหว่างอัตรา 

  ซือ้และอตัราขายของธนาคารพาณชิย)์ ณ วนัส้ินงวดบญัช ีส่วนงบกำาไรขาดทนุใชอ้ตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่สำาหรบั 

  งวดบัญชี ส่วนผลกำาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนนี้ จะแยกแสดงเป็นรายการหนึ่งในส่วนของ 

  ผู้ถือหุ้น

หน่วย	:	บาท

2555 2554

  ผลต่างจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันต้นงวดบัญชี 1,554,468 1,502,521

  บวก เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในระหว่างงวดบัญชี (31,232) 51,947

  ผลต่างจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี 1,523,236 1,554,468

  บัญชีทุนเรือนหุ้นและกำาไรสะสมใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันลงทุน
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 3.15 ภาษีเงินได้

  ภาษีเงินได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำานวนในงวดบัญชี และบันทึกภาระส่วนที่ค้างจ่าย 

  เป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

 3.16 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

  กำาไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน คำานวณโดยการหารกำาไร (ขาดทนุ) สำาหรบัปสีว่นทีเ่ปน็ของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ ่ดว้ยจำานวน 

  หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของจำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายในระหว่างปี (จำานวน 482,579,640 หุ้น)

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน                                 

 4.1 ความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์

  บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

  บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำากัด ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

  บริษัท ทิปโก้มาร์เก็ตติ้ง จำากัด ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

  บริษัท ทิปโก้ เบฟเวอเรจ จำากัด ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

  บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำากัด ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

  ซันโตรี่ เบฟเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ลิมิเต็ด ประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

  ซันโตรี่ เบฟเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด เอเซีย ลิมิเต็ด ประเทศสิงคโปร์ ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

  บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำากัด กรรมการร่วมกัน

  บริษัท เรย์โคลแอสฟัลท์ จำากัด ถือหุ้นทางอ้อม

  บริษัท ไทยสเลอรี่ซีล จำากัด กรรมการบริษัทร่วมถือหุ้น

  บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล จำากัด กรรมการร่วมกัน

  บริษัท โรงโม่ไทย จำากัด กรรมการร่วมกัน

  บริษัท รัตตะจิตต์ จำากัด กรรมการร่วมกัน

  บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ ทรานสปอร์ต จำากัด กรรมการถือหุ้น

  บริษัท บิทูเมน มารีน จำากัด กรรมการร่วมกัน

  บริษัท ไทยบิทูเมน จำากัด กรรมการร่วมกัน

  บริษัท ทาสโก้ชิปปิ้ง จำากัด กรรมการร่วมกัน

  บริษัท ไวทัลเว็ล จำากัด กรรมการร่วมกัน

  บริษัท ทิปโก้ มารีไทม์ จำากัด กรรมการร่วมกัน

  บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ จำากัด กรรมการร่วมกัน
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 4.2 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายกำาหนดราคาระหว่างกัน ดังนี้ :

ลักษณะรายการค้า นโยบายในการกำาหนดราคา

  รายการค้าระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย

  - บริษัทฯ ขายและบริการให้กับบริษัทย่อย วิธีราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

  - บริษัทย่อยขายและบริการให้กับบริษัทฯ วิธีราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

  รายการค้าระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ราคาตลาด

  บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายการท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาความเป็นกิจการ 

  ที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ การถือหุ้นระหว่างกัน หรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ หรือผู้บริหารบางท่านร่วมกัน  

  นอกจากนี้ ความเกี่ยวข้องยังพิจารณาถึงบุคคลหรือกิจการที่สามารถควบคุมบุคคลหรือกิจการอื่น หรือสามารถ 

  ใชอิ้ทธพิลอยา่งมสีาระสำาคญัในการตดัสินใจดา้นการเงิน หรอืการดำาเนนิงานของบคุคลหรอืกจิการอืน่ โดยบรษิทั ฯ  

  และบริษัทย่อย มีรายการบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผลของ 

  รายการดังกล่าวได้รวมไว้ในงบการเงินตามเกณฑ์ปกติของธุรกิจ

  รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย :

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

  ลูกหนี้การค้า

  - บริษัทย่อย

  บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด 16,830,321 19,705,118

  บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำากัด 753,927 818,582

  บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำากัด 671,009 780,354

  - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 62,949 88,116

  บริษัท ไทยสเลอรี่ซีล จำากัด 0 360

  บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำากัด 493,069 281,341

  บริษัท รัตตะจิตต์ จำากัด 110,761 0

  บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ต จำากัด 191,040 183,080

  บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์ เทอมินัล จำากัด 79,600 79,600

  ลูกหนี้อื่น

  - บริษัทย่อย

  บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด 3,015,853 2,679,069
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หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

  บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำากัด 547,792 255,280

  บริษัท ทิปโก้มาร์เก็ตติ้ง จำากัด 267,515 232,515

  บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำากัด 15,329 3,240

  - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 35,310 126,477 0 79,932

  บริษัท สุราษฎร์บิทูเมน จำากัด 0 9,630 0 0
  บริษัท ทาสโก้ ชิ้บปิ้ง จำากัด 3,210 10,433 0 0

  บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ จำากัด 1,605 10,433 0 0

  บริษัท เรย์โคลแอสฟัลท์ จำากัด 1,605 0 0 0

  บริษัท ไทยบิทูเมน จำากัด 34,163 0 18,113 0

  บริษัท บิทูเมนมารีน จำากัด 1,605 0 0 0

  ซันโตรี่ เบฟเวอรเรจ แอนด์ ฟู้ด ลิมิเต็ด 
    ประเทศญี่ปุ่น 

109,076,385 54,583,951 0 0

  ซันโตรี่ เบฟเวอรเรจ แอนด์ ฟู้ด เอเซีย ลิมิเต็ด 

    ประเทศสิงค์โปร์ 330,750 0 0 0

  ค่าทรัพย์สิน

  - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

      บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำากัด 2,343,952 1,807,050 0 0

  เจ้าหนี้การค้า

  - บริษัทย่อย

  บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด 9,285,725 11,315,936

  บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำากัด 3,790,378 3,135,707

  - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 2,970,950 1,387,409 2,395,239 28,050

  บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำากัด 1,869,219 579,868 1,051,069 305,879

  บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์เทอร์มินัล จำากัด 168,367 139,805 116,563 121,685

  บริษัท เรย์โคลแอสฟัลท์ จำากัด  0  221,989 0 0

  บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ต จำากัด  0  16,927 0 0

  เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำากัด 705,335 443,083 376,523 268,335

  ซันโตรี่ เบฟเวอรเรจ แอนด์ ฟู้ด ลิมิเต็ด 
    ประเทศญี่ปุ่น 

679,409 1,764,775 0 0
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หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

  เงินให้กู้ยืม

  บริษัท ทิปโก้ เบฟเวอเรจ จำากัด

    ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด 272,300,000 262,800,000

    เงินให้กู้ยืมเพิ่มในระหว่างงวด 8,700,000 9,500,000

    เงินให้กู้ยืมรับชำาระคืนในระหว่างงวด 281,000,000 0

    ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 0 272,300,000

  บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำากัด

    ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด 17,000,000 11,200,000

    เงินให้กู้ยืมเพิ่มในระหว่างงวด 14,500,000 10,800,000

    เงินให้กู้ยืมรับชำาระคืนในระหว่างงวด 0 (5,000,000)

    ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 31,500,000 17,000,000

รายได้และค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด

  รายได้จากการขายสินค้า

    - บริษัทย่อย 225,997,135 223,614,313

    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,920,888 3,493,991

  รายได้จากการเช่า

    - บริษัทย่อย 1,685,309 1,754,944

  รายได้ดอกเบี้ยรับ

    - บริษัทย่อย 10,065,560 9,833,422

  รายได้อื่น

    - บริษัทย่อย 67,668,923 56,272,717

    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 101,565,308 211,249,351 266,818 90,553

  รายการซื้อสินค้า

    - บริษัทย่อย 127,603,068 75,199,270

    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 14,502,900 22,605,540 13,451,400 20,660,340

  ค่าใช้จ่ายจากการเช่าและการบริการ

    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 25,739,793 29,427,518 15,466,919 15,635,703

  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขาย

    - บริษัทย่อย 0 0 50,001,806 41,121,688

  ค่าใช้จ่ายอื่น

    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,847,104 2,008,461 0 0
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                   

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด้วย 2555 2554 2555 2554

เงินสด 1,890,590 1,234,121 837,628 387,540

เงินฝากจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 44,808,585 39,915,688 26,718,077 21,067,324
  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.2554
    อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 – 0.75 และร้อยละ 
      0.01 – 0.50 ต่อปีตามลำาดับ)

รวม 46,699,175 41,149,809 27,555,705 21,454,864

6. เงินลงทุนชั่วคราว                 

 เป็นเงินฝากประจำา 6 เดือนของบริษัทย่อยที่ไม่ติดภาระผูกพัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.95 - 2.10 ต่อปี และร้อยละ 2.10 ต่อปีตามลำาดับ)

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                   

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด้วย 2555 2554 2555 2554

ลูกหนี้การค้า

  - ในประเทศ 387,437,939 290,065,592 31,818,487 30,973,956

  - ต่างประเทศ 206,740,359 157,417,936 166,605,653 150,809,131

  - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 937,419 632,497 18,255,257 21,304,054

595,115,717 448,116,025 216,679,397 203,087,141

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6,600,584 7,738,909 6,548,703 7,685,230

    ลูกหนี้การค้า 588,515,133 440,377,116 210,130,694 195,401,911

  - ลูกหนี้อื่น

  - ลูกหนี้อื่น-บริษัทอื่น 60,915,784 57,810,179 15,551,380 17,270,661

  - ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 109,484,633 54,740,923 3,864,602 3,250,036

  - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 18,463,306 14,531,990 13,340,228 9,718,446

  - เงินทดรองพนักงาน 722,462 1,844,071 133,504 408,276

  - รายได้ค้างรับ 8,698,499 8,207,232 2,875 50,476

รวมลูกหนี้อื่น 198,284,684 137,134,395 32,892,589 30,697,895

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 786,799,817 577,511,511 243,023,283 226,099,806
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  ตารางแสดงระยะเวลาการค้างชำาระของลูกหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 2555 

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หนี้ที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 457,603,274 181,271,046

  หนี้ค้างชำาระระหว่าง 1-90 วัน 122,782,243 22,601,745

  หนี้ค้างชำาระระหว่าง 91-180 วัน 1,124,779 372,031

  หนี้ค้างชำาระระหว่าง 181-270 วัน 1,993,948 1,428,301

  หนี้ค้างชำาระระหว่าง 271-360 วัน 4,196,166 3,855,815

  หนี้ค้างชำาระเกินกว่า 360 วัน 7,415,307 7,150,459

รวม 595,115,717 216,679,397

  ตารางแสดงระยะเวลาการค้างชำาระของลูกหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 2554 

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หนี้ที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 377,004,669 162,195,096

  หนี้ค้างชำาระระหว่าง 1-90 วัน 57,649,665 30,428,331

  หนี้ค้างชำาระระหว่าง 91-180 วัน 4,906,273 2,778,485

  หนี้ค้างชำาระระหว่าง 181-270 วัน 1,345,046 528,537

  หนี้ค้างชำาระระหว่าง 271-360 วัน 0 0

  หนี้ค้างชำาระเกินกว่า 360 วัน 7,210,372 7,156,692

รวม 448,116,025 203,087,141

8. เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                 

หน่วย	:	บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด้วย : 2555 2554

  เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

  - บริษัท ทิปโก้ เบฟเวอเรจ จำากัด 0 272,300,000

  - บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำากัด 31,500,000 17,000,000

รวม 31,500,000 289,300,000
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  เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย เป็นเงินให้กู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี และร้อยละ  
  4.00 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และพ.ศ. 2554 ตามลำาดับ

9. สินค้าคงเหลือ                  

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด้วย 2555 2554 2555 2554

  สินค้าสำาเร็จรูป 769,363,016 787,178,194 597,377,670 619,409,493

  สินค้าระหว่างผลิต 131,316,473 141,680,451 47,409,430 65,327,619

  วัตถุดิบ 487,767,674 520,693,161 241,350,565 313,371,540

  อะไหล่และวัสดุใช้สิ้นเปลือง 41,073,009 34,628,885 22,692,454 23,006,184

1,429,520,172 1,484,180,691 908,830,119 1,021,114,836

  หัก ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ 69,477,946 14,719,550 49,397,833 4,374,040

1,360,042,226 1,469,461,141 859,432,285 1,016,740,796

  สินค้าระหว่างทาง 5,111,948 10,542,535 702,652 7,133,767

รวม 1,365,154,174 1,480,003,676 860,134,938 1,023,874,563

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                  

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด้วย 2555 2554 2555 2554

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 10,033,485 18,807,173 7,631,377 15,314,739

  เงินมัดจำาระยะสั้น 291,850 1,202,850 0 0

  ภาษีเงินได้นิตุบุคคลจ่ายล่วงหน้า 2,255,538 89,377 2,255,538 0

  ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 168,256 125,761 0 0

  อื่นๆ 1,366,917 1,921,344 362,540 163,421

รวม 14,116,046 22,146,505 10,249,455 15,478,160
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11. เงินลงทุนเผื่อขาย (งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ)            

หน่วย	:	บาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554

ราคาทุนต้นงวด 362,988 0

เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 0 1,009,070

จำาหน่ายเงินลงทุน (17,196) (646,082)

ราคาทุนปลายงวด 345,792 362,988

การเปลี่ยนแปลงในราคามูลค่ายุติธรรม 6,288,083 10,779,211

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 6,633,875 11,142,199

 ในปี 2554 บริษัทฯ ได้รับจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญโดยไม่คิดมูลค่า จำานวน 3,711,316 หน่วย  
อายุ 3 ปี บริษัทฯ ถือเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย และวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มีใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญคงเหลือจำานวน  

1,206,159 หน่วย และจำานวน 1,266,159 หน่วยตามลำาดับ

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม               

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนด้วยวิธีส่วนได้เสีย (ดูใบแนบประกอบ 1)

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนด้วยวิธีราคาทุน หักด้วย 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน (ดูใบแนบประกอบ 2)

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทิปโก้ เบฟเวอเรจ จำากัด  
ไปยงับรษิทัฯ การโอนกจิการดงักลา่วมผีลในวนัที ่22 พฤศจกิายน 2555 และบรษิทั ทปิโก ้เบฟเวอเรจ จำากดั ไดจ้ดทะเบยีน 
เลกิกจิการกบักระทรวงพาณชิยใ์นวนัที ่6 ธนัวาคม 2555 บรษิทัฯไดร้บัเงนิจากการคนืทนุจดทะเบยีนเปน็จำานวนเงนิ 23.18  
ล้านบาท และบันทึกเงินรับดังกล่าวสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัท ทิปโก้ เบฟเวอเรจ จำากัด เป็นขาดทุนจากการเลิกกิจการ 

ของบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับโอนเงินลงทุนในบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด และเงินลงทุนในบริษัท ทิปโก้  

รีเทล จำากัด จากบริษัท ทิปโก้ เบฟเวอเรจ จำากัด โดยได้หักกลบกับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท ทิปโก้ เบฟเวอเรจ จำากัด พร้อมทั้ง 

ดอกเบี้ยค้างรับ ตามสัญญาโอนธุรกิจลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 รวมเป็นยอดจ่ายชำาระสุทธิจำานวน 23.12 ล้านบาท 

 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด และบริษัท ทิปโก้ รีเทล จำากัด ในงบการเงินรวม 

ตามวิธีส่วนได้เสียไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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 งบการเงนิของบรษิทัรว่มชือ่บรษิทั ทปิโกแ้อสฟลัท ์จำากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น เงินลงทุนในบริษัทร่วมนี้แสดงตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม ดังนี้

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม

ประกอบด้วย 2555 2554

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,050,956,595 936,647,977

ร้อยละของสินทรัพย์รวมของงบการเงินรวม 17.58 16.32

ส่วนได้เสียในกำาไรสำาหรับงวดของบริษัทร่วม

  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 167,927,843 178,960,131

  ร้อยละของรายได้รวมของงบการเงิน 2.87 3.36

 ข้อมูลงบการเงินของบริษัทร่วมมีดังนี้

หน่วย	:	พันบาท

งบการเงินรวม

ประกอบด้วย 2555 2554

  รวมสินทรัพย์ 18,669,755 15,520,507

  รวมหนี้สิน 13,627,062 11,077,572

  รวมรายได้ 38,378,964 23,053,760

  กำาไรสำาหรับปี 675,849 735,572

 ในระหวา่งป ี2555 บรษิทัรว่มไดน้ำามาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 เรือ่ง ภาษเีงนิได ้มาถอืปฏบิตักิอ่นวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ซ่ึงบริษัทฯ  

ยังไม่ได้นำามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กระทบยอดงบการเงินของบริษัทร่วม 

เสมือนหนึ่งว่ายังไม่ได้นำามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ เพื่อรับรู้ส่วนได้เสียในงบการเงินรวมแล้ว 

 นอกจากนี้ บริษัทร่วมได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับวิธีการคำานวณมูลค่าของสินค้าคงเหลือมีผลทำาให้กำาไร 

สะสมยกมาต้นงวดในงบการเงินรวมของบริษัทร่วมเพ่ิมขึ้นเป็นจำานวน 11 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับรู้ผลกระทบดังกล่าว 

ในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสียแล้วเป็นจำานวน 2.7 ล้านบาท



รายงานประจำาปี 2555
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

126

13. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน                   

 เป็นเงินฝากประจำา 6 เดือนของบริษัทย่อยที่นำาไปค้ำาประกัน ดังนี้

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม

ประกอบด้วย 2555 2554

  การออกหนังสือค้ำาประกันจากธนาคาร 4,000,000 4,000,000

  ค้ำาประกันคดีความต่อศาล  0  180,000

4,000,000 4,180,000

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                    

 (ดูใบแนบประกอบ 3)

 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง มีเคร่ืองจักรท่ีไม่ได้ใช้งาน และตั้งใจจะจำาหน่ายในอนาคตอันใกล้ โดยบริษัทย่อยประมาณว่า 

กระแสเงินสดรับจากการใช้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันจำาหน่ายเครื่องจักร และราคาขายสุทธิของเครื่องจักรมีจำานวนที่ไม่ม ี

นัยสำาคัญ ดังนั้น บริษัทย่อยจึงรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรด้วยราคาตามบัญชี

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                  

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม

ประกอบด้วย 2554 ซื้อ จำาหน่าย รายการโอน 2555

ประเภททุนสินทรัพย์

  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 23,633,589 820,050 14,266,894 360,700 10,547,445

  เครื่องหมายการค้า 28,489,473 2,438,270 26,051,203

รวม 52,123,062 820,050 16,705,164 360,700 36,598,648

ประเภทค่าตัดจำาหน่ายสะสม

  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 21,843,259 1,366,923 14,266,881 8,943,301

รวม 21,843,259 1,366,923 14,266,881 8,943,301

  รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 30,279,803 27,655,347
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หน่วย	:	บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด้วย : 2554 ซื้อ จำาหน่าย รายการโอน 2555

ประเภททุนสินทรัพย์

  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 21,723,758 514,400 14,266,894 7,971,264

  เครื่องหมายการค้า 26,463,244 26,463,244

    รวม 48,187,002 514,400 14,266,894 34,434,508

ประเภทค่าตัดจำาหน่ายสะสม

  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 20,798,961 821,943 14,266,881 7,354,023

รวม 20,798,961 821,943 14,266,881 7,354,023

  รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 27,388,041 27,080,485

16. เงินมัดจำาและเงินประกัน             

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด้วย : 2555 2554 2555 2554

เงินประกันค่าภาษีป้องกันการทุ่มตลาด* 17,502,870 18,109,413 0 0

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินประกันค่า 

    ภาษีป้องกันการทุ่มตลาด (12,424,194) (12,854,741) 0 0

สุทธิ 5,078,676 5,254,672 0 0

เงินมัดจำาค่าเครื่องจักร 7,920,000 0 0 0

อื่นๆ 10,764,746 10,581,184 2,146,870 2,325,470

รวม 23,763,422 15,835,856 2,146,870 2,325,470

 *เงนิประกนัของบรษิทัยอ่ย เปน็เงนิวางประกนัคา่ภาษปีอ้งกนัการทุม่ตลาดของสนิคา้ทีจ่ำาหนา่ยในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ของบริษัทย่อยในต่างประเทศตั้งแต่ปี 2539 ถึงปี 2545

 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินประกันค่าภาษีป้องกันการทุ่มตลาดเนื่องจากได้ดำาเนินการติดตาม 

ทวงถามแล้ว และคาดว่าจะไม่ได้รับคืน
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17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน            

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด้วย จำานวนเงิน อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ (ต่อปี) จำานวนเงิน อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ (ต่อปี)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 1,898,529 MOR 0 MOR

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน :

  - สัญญาเงินกู้ 300,000,000 MMR 0

  - ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,055,000,000 3.35-3.86 750,000,000 3.35-3.80

รวม 1,356,898,529 750,000,000

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด้วย จำานวนเงิน อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ (ต่อปี) จำานวนเงิน อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ (ต่อปี)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 2,070,822 MOR 0 MOR

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน :

  - สัญญาเงินกู้ 300,000,000 MMR 0

  - ตั๋วสัญญาใช้เงิน 936,000,000 3.65-4.00 746,000,000 3.65-4.00

รวม 1,238,070,822 746,000,000

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น               

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด้วย 2555 2554 2555 2554

เจ้าหนี้การค้า

  - บริษัทอื่น 388,255,499 228,887,172 169,612,459 99,631,406

  - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5,008,536 2,345,998 16,638,974 14,907,257

รวม 393,264,035 231,233,170 186,251,433 114,538,663
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หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด้วย 2555 2554 2555 2554

เจ้าหนี้อื่น

  - เจ้าหนี้อื่น-บริษัทอื่น 432,683 298,025 145,930 80,640

  - เจ้าหนี้อื่น-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,384,744 2,207,858 376,523 268,335

  - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 439,697,185 292,888,730 56,934,290 53,852,025

  - รายได้รับล่วงหน้า 23,257,196 25,838,958 19,424,703 21,142,004

  - เงินมัดจำารับค่าสินค้า 6,145,660 0 6,145,660 0

    รวมเจ้าหนี้อื่น 470,917,468 321,233,571 83,027,106 75,343,004

รวม 864,181,503 552,466,741 269,278,539 189,881,667

19. หนี้สินระยะยาว                   

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด้วย 2555 2554 2555 2554

เงินกู้ยืมระยะยาว-สัญญาเงินกู้ (หมายเหตุ 20.1) 1,089,230,769 1,363,000,000 605,000,000 728,000,000

เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร (หมายเหตุ 20.2) 15,123,592 24,383,608 0 0

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 20.3) 10,119,290 6,978,338 6,853,618 3,545,284

1,114,473,651 1,394,361,946 611,853,618 731,545,284

หัก  เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี 379,538,461 290,692,308 178,000,000 123,000,000
    เจ้าหน้ีค่าเคร่ืองจักรท่ีถึงกำาหนดชำาระภายใน 
      หน่ึงปี 9,260,016 9,260,016 0 0

    หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกำาหนดชำาระ 

      ภายในหนึ่งปี 4,540,255 3,042,921 2,615,991 1,656,681

รวม 721,134,919 1,091,366,701 431,237,627 606,888,603
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 19.1 สัญญาเงินกู้

  19.1.1 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 บริษัทฯ ได้ทำาสัญญากู้ยืมกับสถาบันการเงิน 1 แห่ง ในวงเงินกู้ระยะยาว 
   จำานวน 300 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำาเนินงาน อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับ THBFIX โดยมี 

   เงื่อนไขการจ่ายชำาระคืนเงินกู้ภายใน 3 ปี

  19.1.2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ได้ทำาสัญญากู้ยืมกับสถาบันการเงิน 1 แห่ง ในวงเงินกู้ระยะยาว 
   จำานวน 500 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำาเนินงาน อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับ THBFIX โดยมี 

   เงื่อนไขการจ่ายชำาระคืนเงินกู้ทุก 3 เดือน โดยจดจำานองที่ดินอาคารและส่ิงปลูกสร้างของบริษัทฯ  

   เป็นหลักประกัน กำาหนดจ่ายคืนเงินกู้งวดแรกในเดือนสิงหาคม 2553

   ในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจาก 

   สถาบันการเงินแห่งหนึ่งจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่  

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สัญญาดังกล่าวมีมูลค่าสัญญา (Notional amount) คงเหลือ 

   จำานวน 305 ล้านบาท และจำานวน 383 ล้านบาทตามลำาดับ โดยมูลค่าสัญญาจะลดลงทุกสามเดือน 

   ตามกำาหนดชำาระของเงินกู้ยืมระยะยาว

  19.1.3 เมือ่วนัที ่22 ตลุาคม 2553 บรษิทั ทปิโกเ้อฟแอนดบ์ ีจำากดั ไดท้ำาสญัญากูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึง่  

   ในวงเงินกู้ระยะยาวจำานวน 200 ล้านบาท เพื่อเป็นการลงทุนในการซื้อเครื่องจักร อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 
   กบั BIBOR โดยมเีงือ่นไขการจา่ยชำาระคนืเงนิกูท้กุ 3 เดอืน กำาหนดจา่ยคนืเงนิกูง้วดแรกในเดอืนสงิหาคม  
   2555 

  19.1.4 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำากัด ได้ทำาสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน 

   แห่งหนึ่ง ในวงเงินกู้ระยะยาวจำานวน 700 ล้านบาท เพื่อเป็นการจ่ายชำาระเงินกู้เดิมและลงทุนในการซื้อ 
   เครื่องจักร อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับ BIBOR โดยมีเงื่อนไขการจ่ายชำาระคืนเงินกู้ทุก 3 เดือน กำาหนด 
   จ่ายคืนเงินกู้งวดแรกในเดือนพฤษภาคม 2553 

 19.2 เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร

  บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ทำาสัญญาซื้อเครื่องจักรโดยการผ่อนชำาระ ระยะเวลาผ่อนชำาระ 24 - 69 เดือน เริ่มชำาระ 
  ในปี 2552 และชำาระงวดสุดท้ายในปี 2557

 19.3 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยทำาสัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงิน 3 แห่ง อายุสัญญา 36 - 60 เดือน เริ่มชำาระ 
  ในปี 2551 และสิ้นสุดสัญญาในปี 2558
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20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน                           

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน การเปิดเผยข้อมูล
ตามมาตรฐานฯ มีดังนี้

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด้วย 2555 2554 2555 2554

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของ

  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นงวด 40,050,132 37,436,544 34,005,459 32,073,679

ต้นทุนบริการ 3,990,836 3,711,108 2,772,248 2,569,151

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,536,360 1,503,047 1,265,055 1,285,329

ผลประโยชน์จ่าย (11,220,570) (2,600,567) (10,102,570) (1,922,700)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายงวด 34,356,758 40,050,132 27,940,192 34,005,459

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด้วย 2555 2554 2555 2554

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำาไรขาดทุน

ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน 3,990,836 3,711,108 2,772,248 2,569,151

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,536,360 1,503,047 1,265,055 1,285,329

รวม 5,527,196 5,214,155 4,037,303 3,854,480

 ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน

ร้อยละต่อปี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด้วย 2555 2554

อัตราคิดลด 4.10 4.10
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 3.00 – 5.00 3.00 – 5.00
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21. รายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า             

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำาสัญญาเพื่อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคาร 4 แห่ง และได้บันทึกธนาคาร 
คูส่ญัญาเปน็ทัง้ลกูหนีแ้ละเจา้หนี ้โดยลกูหนีแ้ปลงคา่ดว้ยอตัราตามสญัญาซือ้ขาย เจา้หนีแ้ปลงคา่ดว้ยอตัราถวัเฉลีย่ทีธ่นาคาร 

พาณิชย์ขาย และได้ทำาสัญญาเพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคาร 2 แห่ง โดยลูกหนี้แปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย 
ที่ธนาคารพาณิชย์ซ้ือ เจ้าหนี้แปลงค่าด้วยอัตราตามสัญญาซื้อขาย ผลต่างคือส่วนเพิ่มและส่วนลดจากการขายเงินตรา 

ต่างประเทศล่วงหน้าได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และตัดจ่ายตามอายุสัญญา

 วงเงินคงเหลือตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า มีดังนี ้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด้วย 2555 2554 2555 2554

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (USD) 23,502,593 17,449,454 22,661,426 16,749,454

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (EUR) 97,600 120,000 97,600 120,000

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (USD) 1,102,799 509,622 473,044 64,921

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (YEN) 0 60,000,000 0 0

22. ส่วนทุน                   

 22.1 เงินปันผลจ่าย

  ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
  ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินจำานวน 57,909,557 บาท ในวันที่ 25 เมษายน 2555

 22.2 สำารองตามกฎหมาย

  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้ 

  เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำาไรสุทธิประจำาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า 

  ทนุสำารองจะมจีำานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิของทนุจดทะเบยีน บรษิทัฯ ไดส้ำารองตามกฎหมายเตม็ตามบทบัญญติั 

  แล้ว

 22.3 การบริหารส่วนทุน

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารส่วนทุนเพื่อที่จะรักษาความสามารถในการดำาเนินงานต่อเนื่อง  

  และการดำารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม โดยรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ให้เกินข้อกำาหนดของสัญญา 

  เงินกู้ยืม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานในจำานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3  
  ของกำาไรในแต่ละงวดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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23. ส่วนเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม              

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม

2555 2554

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (43,762,341) (31,525,633)

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม (1,544,453) (1,803,827)

รวม (45,306,794) (33,329,460)

24. รายได้จากการขายและการให้บริการ                

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด้วย 2555 2554 2555 2554

รายได้จากการขาย 5,442,119,706 4,825,086,125 2,395,287,096 2,455,899,874

รายได้จากการให้บริการ 0 0 2,338,270 2,407,696

รวม 5,442,119,706 4,825,086,125 2,397,625,366 2,458,307,570

25. รายได้อื่น                    

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด้วย 2555 2554 2555 2554

เงินปันผลรับ 0 0 46,391,458 0

รายได้ค่าธรรมเนียมบริหาร 0 0 16,933,441 15,147,545

รายได้ค่าสิทธิ 0 0 50,001,806 41,121,688

รายได้ค่าสนับสนุนทางการตลาด 144,933,364 248,660,536 593,583 0

รายได้จากการขายเศษวัสดุ 6,044,340 6,317,051 2,933,262 3,696,526

กำาไรจากการขายเงินลงทุน 591,804 0 591,804 0

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 43,656,749 2,444,768 36,322,988 1,739,687

หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ 530,810 0 530,810 0

ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพโอนกลับ 0 7,849,383 0 4,563,073

ดอกเบี้ยรับ 97,249 58,325 10,067,518 9,834,305

อื่นๆ 49,449,965 58,851,189 30,928,414 45,922,646

รวม 245,304,281 324,181,252 195,295,084 122,025,470
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26. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ                   

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าร่วมในกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน ซึ่งจดทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัติกองทุน 

สำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่งและบริษัทจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง

27. ค่าใช้จ่ายจำาแนกตามลักษณะของค่าใช้จ่าย                  

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด้วย 2555 2554 2555 2554

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 554,743,452 477,631,645 348,835,081 297,297,419

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 32,837,428 29,427,720 32,837,428 29,427,720

ค่าเสื่อมราคา 218,699,229 195,378,599 105,526,796 101,110,881

ค่าตัดจำาหน่าย 1,366,924 1,603,145 821,943 1,158,276

ต้นทุนทางการเงิน 102,485,443 93,780,388 61,861,115 52,716,504

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการให้บริการ 2,766,612,680 3,029,732,420 1,533,959,246 2,102,250,182
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและ
  ค่าเสื่อมราคา)

28. ภาษีเงินได ้                       

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด้วย 2555 2554 2555 2554

กำาไรก่อนภาษีเงินได้* 136,086,749 188,419,007 77,384,615 169,233,292

บวก รายการที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่าย 

 ในทางภาษีเงินได้ 101,262,173 23,280,575 83,192,032 16,498,969

หัก รายได้/รายจ่ายที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ (71,663,323) (18,840,973) (61,883,423) (10,137,126)

กำาไรใช้ในการคำานวณภาษี 165,685,599 192,858,609 98,693,224 175,595,135

อัตราภาษีร้อยละ 23 และ 15-39 30 และ 15-39 23 30

 * กำาไรก่อนภาษีเงินได้ในงบการเงินรวมเป็นกำาไรก่อนตัดรายการระหว่างกัน
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 ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิ 
จากอัตราร้อยละ 30 เป็นอัตราร้อยละ 23 สำาหรับปี พ.ศ. 2555 และเป็นอัตราร้อยละ 20 สำาหรับปี พ.ศ. 2556

29. สิทธิและหน้าที่ในการรับการส่งเสริมการลงทุน               

 บริษทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดร้บัสทิธปิระโยชนบ์างประการในฐานะผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิ 

การลงทุน พ.ศ. 2520 สำาหรับผลิตภัณฑ์กระป๋องที่โรงงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และผลิตภัณฑ์น้ำาพืชผักผลไม้ที่โรงงาน 

ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังต่อไปนี้ :

 1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า สำาหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

 2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำาหรับกำาไรสุทธิเป็นระยะเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ 

  กิจการนั้น ซึ่งจะหมดอายุในปี 2559

 3. ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนำาเงนิปนัผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ ซึง่ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลไปรวมคำานวณ 

  เพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำาหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย คำานวณกำาไรขาดทุน สำาหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการส่วนที่ไม่ได้รับ 

การส่งเสริมการลงทุน โดยคำานวณแยกตามรายการที่สามารถระบุได้ สำาหรับรายการที่ไม่สามารถระบุได้คำานวณแบ่งตาม 

อัตราส่วนของรายได้ ส่วนดอกเบี้ยรับเงินฝากออมทรัพย์ ในส่วนที่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ และรายได้ที่เกิดจากการขาย 
เศษซากของวัตถุดิบและสินค้า บริษัทฯ บันทึกไว้ในส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

30. การรายงานรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม             

 ตามประกาศสำานักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 14/2541 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2541 เรื่อง “กำาหนด 
วธิกีารรายงานรายไดส้ำาหรบัผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิ” โดยใหบ้รษิทัฯ แสดงยอดรายไดจ้ากการจำาหนา่ยในประเทศและตา่งประเทศ 

แยกจากกนั พรอ้มทัง้แยกเปน็สว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิและไมไ่ดร้บัการส่งเสรมิ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมรีายไดซ้ึง่แยกไดด้งันี ้:

 (ดูใบแนบประกอบ 4)

31. สัญญาเช่าระยะยาว               

 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ต่อสัญญาเช่าอาคาร TIPCO TOWER เพื่อใช้เป็นสำานักงาน 

ของบริษัทฯและบริษัทย่อย อายุสัญญา 3 ปี กำาหนดค่าเช่าและค่าบริการเป็นจำานวน 649,899 บาทต่อเดือน และ 430,304 บาท 
ต่อเดือน ตามลำาดับ 
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32. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน                

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย แสดงการจำาแนกส่วนงานเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ซึ่งจัดโดยความคล้ายคลึงของผลิตภัณฑ์  

อนัไดแ้ก ่สว่นงานผลติภณัฑจ์ากพชื ผกั และผลไม ้และสว่นงานอืน่ๆ ซึง่ดำาเนนิธรุกจิในสว่นงานทางภมูศิาสตรท์ัง้ในประเทศ 

และต่างประเทศ ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงานแสดงดังนี้

 ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงานธุรกิจ

งบการเงินรวม หน่วย	:	บาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ส่วนงาน

ผลิตภัณฑ์ 
จากพืช ผัก  
และผลไม้

อื่นๆ รายการ
ตัดบัญชี รวม

รายได้จากการขายและการให้บริการ 5,800,608,925 76,185,349 (434,674,567) 5,442,119,707

ต้นทุนขาย 4,068,959,285 65,852,336 (433,614,915) 3,701,196,706

กำาไรขั้นต้น 1,731,649,640 10,333,013 (1,059,651) 1,740,923,001

รายได้อื่น 245,304,281

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 167,927,843

ค่าใช้จ่ายในการขาย (1,288,208,433)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (453,564,759)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (32,837,428)

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 379,544,504

ต้นทุนทางการเงิน (102,485,443)

ภาษีเงินได้ (29,108,405)

กำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 247,950,656

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (28,717,571)

กำาไรสุทธิ 219,233,085

สินทรัพย์ถาวร-สุทธิ 2,559,871,258 77,268,530 2,637,139,788

สินทรัพย์ส่วนกลาง 3,340,638,679

สินทรัพย์รวม 5,977,778,467



136
137

งบการเงินรวม หน่วย	:	บาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ส่วนงาน

ผลิตภัณฑ์ 
จากพืช ผัก  
และผลไม้

อื่นๆ รายการ
ตัดบัญชี รวม

รายได้จากการขายและการให้บริการ 4,935,733,460 262,979,984 (373,627,319) 4,825,086,125

ต้นทุนขาย 3,413,468,284 233,406,223 (372,048,041) 3,274,826,466

กำาไรขั้นต้น 1,522,265,176 29,573,761 (1,579,278) 1,550,259,659

รายได้อื่น 324,181,252

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 178,960,131

ค่าใช้จ่ายในการขาย (1,151,091,229)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (409,289,101)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (29,427,720)

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 463,592,992

ต้นทุนทางการเงิน (93,780,388)

ภาษีเงินได้ (9,873,272)

กำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 359,939,332

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 16,313,774

กำาไรสุทธิ 343,625,558

สินทรัพย์ถาวร-สุทธิ 2,533,039,906 73,963,674 2,607,003,580

สินทรัพย์ส่วนกลาง 3,132,397,950

สินทรัพย์รวม 5,739,401,530

ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ หน่วย	:	บาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ขายสินค้า 
ต่างประเทศ

ขายสินค้า
ในประเทศ

รายการ
ตัดบัญชี รวม

รายได้จากการขายและการให้บริการ 2,277,406,868 3,599,387,405 (434,674,567) 5,442,119,706

กำาไรจากการดำาเนินงานตามส่วนงาน 346,564,781 1,395,417,870 (1,059,651) 1,740,923,000
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หน่วย	:	บาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ขายสินค้า 
ต่างประเทศ

ขายสินค้า
ในประเทศ

รายการ
ตัดบัญชี รวม

รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,980,171,876 3,218,541,568 (373,627,319) 4,825,086,125

กำาไรจากการดำาเนินงานตามส่วนงาน 341,325,828 1,210,513,109 (1,579,278) 1,550,259,659 

33. เครื่องมือทางการเงิน                 

 ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

 33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

  33.1.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

   ความเสีย่งทางดา้นสนิเชือ่ คอืความเสีย่งทีล่กูคา้หรอืคูส่ญัญาไมส่ามารถชำาระหนีแ้กบ่รษิทัฯ ตามเงือ่นไข 

   ที่ตกลงไว้เมื่อครบกำาหนด บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกับลูกหนี้ 

   การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการจัดการสินเชื่อ 

   ที่เหมาะสม 

   ความเสีย่งเกีย่วกบัสนิเชือ่ ซึง่เกดิจากลกูหนีก้ารคา้มไีมม่าก เนือ่งจากบรษิทัฯ มนีโยบายทีเ่ขม้งวดในการ 

   วิเคราะห์และอนุมัติเครดิตให้กับลูกค้า และมีขั้นตอนการควบคุมและติดตามหนี้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้  

   บริษัทย่อยมีลูกหนี้รายใหญ่เพียงรายเดียว ซึ่งเป็นตัวแทนจำาหน่ายและเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง ความเสี่ยง 

   อาจเกิดจากการยกเลิกการเป็นตัวแทนจำาหน่ายดังกล่าว

   จำานวนเงนิสงูสดุทีบ่รษิทัฯและบรษิทัยอ่ยอาจตอ้งสญูเสยีจากการใหส้นิเชือ่คอืมลูคา่ตามบญัชขีองลกูหนี้ 

   การค้าที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

  33.1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

   บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาด  

   ซึ่งอาจจะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญที่มีอัตราดอกเบี้ย ที่สามารถจัดตาม 

   ประเภทอัตราดอกเบ้ีย และในอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำาหนดหรือในวันที่มีการ 

   กำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ ถ้าวันที่กำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน ได้ดังนี้
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งบการเงินรวม หน่วย	:	ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ย

ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 2 44 46
เงินลงทุนชั่วคราว 0.4 - - - 0.4
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 787 787
เงินลงทุนเผื่อขาย - - - 7 7
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน 4 - - - 4
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
  จากสถาบันการเงิน 1,055 - 302 - 1,357
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 864 864
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 1,089 - 1,089
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรระยะยาว 9 6 - - 15
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 4 6 - - 10

งบการเงินรวม หน่วย	:	ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ย

ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 3 38 41
เงินลงทุนชั่วคราว 0.3 - - - 0.3
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 577 577
เงินลงทุนเผื่อขาย - - - 11 11
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน 4 - - - 4
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
  จากสถาบันการเงิน 936 - 302 - 1,238
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 552 552
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร - - - 69 69
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 1,363 - 1,363
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรระยะยาว 9 15 - - 24
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 4 3 - - 7
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งบการเงินเฉพาะกิจการ หน่วย	:	ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ย

ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 2 26 28

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 243 243

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 31 - - - 31

เงินลงทุนเผื่อขาย - - - 7 7

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 750 - - - 750

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 269 269

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 605 - 605

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3 4 - - 7

งบการเงินเฉพาะกิจการ หน่วย	:	ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ย

ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 2 19 21

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 226 226

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 289 - - - 289

เงินลงทุนเผื่อขาย - - - 11 11

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 746 - - - 746

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 190 190

เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร - - - 4 4

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 728 - 728

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 2 2 - - 4
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  33.1.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ที่เกิดจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็น 

   เงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ป ี
   เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

   คงเหลือดังนี้

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ 

สกุลเงิน สัญญาซื้อ สัญญาขาย สัญญาซื้อ สัญญาขาย
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,102,799 23,502,593 31.5800 - 31.8150 30.9558– 32.3818

ยูโร 0 97,600 0 40.4800 – 40.6923

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมยีอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิ 
   ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สินทรัพย์ หนี้สินทาง อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

สกุลเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 6,779,077 1,361,640 30.58

เหรียญออสเตรเลีย 2,042 55,448 31.72

ยูโร 44,396 90,368 40.50

เยน 144,877 2,761,559 0.3540

วอน 2,595,562 0 0.0285

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

   คงเหลือดังนี้

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ 

สกุลเงิน สัญญาซื้อ สัญญาขาย สัญญาซื้อ สัญญาขาย
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 509,622 17,449,454 31.1318 - 31.2326 30.28 – 31.7258

ยูโร 0 120,000 42.6250 0

เยน 60,000,000 0 0.3925 0
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   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมยีอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิ 
   ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สินทรัพย์ หนี้สิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

สกุลเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 5,095,185 477,496 31.64

เหรียญออสเตรเลีย 635 83,733 32.15

ยูโร 2,039 12,119 40.97

เยน 259,697 127,315,000 0.4078

วอน 738,212 0 0.0274

  33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

   มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กัน หรือจ่ายชำาระหนี้สิน  

   ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็น 

   อิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

   สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิทีจ่ะครบกำาหนดในระยะเวลาอนัสัน้ ไดแ้ก ่เงนิสดและเงนิฝากสถาบนัการเงนิ  

   ลูกหนี้และเจ้าหนี้ และเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดง 

   ในงบแสดงฐานะการเงิน

   เงนิลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุทีม่ใิชห่ลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนหรอืไมม่รีาคาซือ้ขายในตลาด แสดงมลูคา่ 

   ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน หรือตามมูลค่าสินทรัพย์ 

   สุทธิของเงินลงทุน หรือคำานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลด แล้วแต่กรณี

   เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีอัตราดอกเบี้ยคงที่ มูลค่ายุติธรรมคำานวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่าย 

   ในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาด ณ วันที่งบแสดงฐานะการเงิน ส่วนมูลค่า 

   ยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวที่อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามตลาดหรืออัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา 

   ดอกเบี้ยในตลาด มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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34. ภาระผูกพัน                  

ประกอบด้วย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

Letter of guarantee (บาท) 25,347,397 24,077,638 11,524,232 13,167,632

Letter of credit (EUR) 0 241,500 0 241,500

Letter of credit (USD) 0 8,675 0 8,675

35. การอนุมัติงบการเงิน                 

 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้มีอำานาจของบริษัทฯ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
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ประกอบด้วย : หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด

2554 ซื้อ จำาหน่าย รายการโอน 2555 2554 ซื้อ จำาหน่าย รายการโอน 2555

ประเภททุนทรัพย์สิน

ที่ดิน-ราคาทุนเดิม 285,595,219 1,136,250 286,731,469 164,452,236 1,136,250 165,588,486 

ค่าพัฒนาที่ดิน 55,093,902 1,964,540 846,000 57,904,442 53,443,902 300,000 846,000 54,589,902 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1,034,449,913 10,777,205 134,173 28,014,083 1,073,107,028 555,644,406 7,440,253 134,173 9,362,067 572,312,553 

เครื่องจักรและส่วนประกอบ 2,372,934,412 39,588,940 4,631,970 127,099,107 2,534,990,489 1,136,557,664 14,690,248 3,543,834 37,880,399 1,185,584,477 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 225,157,458 42,085,696 12,191,094 31,244,800 286,296,860 88,842,019 18,218,167 3,804,491 13,289,368 116,545,063 

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 80,297,097 12,659,014 6,838,175 3,067,267 89,185,203 50,512,847 9,133,195 4,278,030 462,792 55,830,804 

ยานพาหนะ 63,148,094 5,518,637 7,063,350 142,591 61,745,972 48,961,982 5,360,000 7,757,005 46,564,977 

    รวม 4,116,676,095 110,629,492 30,858,762 190,413,848 4,389,961,463 2,098,415,056 56,278,113 19,517,533 61,840,626 2,197,016,262 

ประเภทค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สิน

ค่าพัฒนาที่ดิน 20,518,665 4,431,137 24,949,802 20,402,763 4,221,159 24,623,922 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 419,212,494 45,620,220 60,226 464,772,488 313,163,199 24,571,183 60,226 337,674,156 

เครื่องจักรและส่วนประกอบ 1,035,166,788 122,996,920 4,436,387 1,153,727,321 803,456,816 59,719,493 3,492,591 859,683,718 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 153,082,084 32,828,311 8,124,130 177,786,265 69,824,202 10,402,231 3,277,978 76,948,455 

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 65,296,566 8,162,312 6,635,894 66,822,984 43,297,014 3,780,664 4,179,029 42,898,649 

ยานพาหนะ 51,262,919 4,660,328 6,435,444 49,487,803 43,169,127 2,832,067 7,129,098 38,872,096 

    รวม 1,744,539,516 218,699,228 25,692,081 1,937,546,663 1,293,313,121 105,526,797 18,138,922 1,380,700,996 

2,372,136,579 2,452,414,800 805,101,935 816,315,266 

หัก  ค่าเผื่อสินทรัพย์ด้อยค่า  15,088,094 20,203,995 35,292,089 15,088,095 15,088,095 

2,357,048,485 2,417,122,711 790,013,840 801,227,171 

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 228,769,925 170,820,258 (179,573,106) 220,017,077 93,048,587 131,544,361 (45,288,102) 179,304,846 

เครื่องจักรระหว่างทาง 21,185,170 (21,185,170) 0 21,185,170 (21,185,170) 0 

    รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 2,607,003,580 2,637,139,788 904,247,597 980,532,017 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่า 
แล้วในงบการเงินรวม จำานวน 1,508 ล้านบาท (2554 : 1,293 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำานวน 879  
ล้านบาท (2554 : 708 ล้านบาท)

ใบแนบประกอบ 3

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
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ประกอบด้วย : หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด

2554 ซื้อ จำาหน่าย รายการโอน 2555 2554 ซื้อ จำาหน่าย รายการโอน 2555

ประเภททุนทรัพย์สิน

ที่ดิน-ราคาทุนเดิม 285,595,219 1,136,250 286,731,469 164,452,236 1,136,250 165,588,486 

ค่าพัฒนาที่ดิน 55,093,902 1,964,540 846,000 57,904,442 53,443,902 300,000 846,000 54,589,902 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1,034,449,913 10,777,205 134,173 28,014,083 1,073,107,028 555,644,406 7,440,253 134,173 9,362,067 572,312,553 

เครื่องจักรและส่วนประกอบ 2,372,934,412 39,588,940 4,631,970 127,099,107 2,534,990,489 1,136,557,664 14,690,248 3,543,834 37,880,399 1,185,584,477 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 225,157,458 42,085,696 12,191,094 31,244,800 286,296,860 88,842,019 18,218,167 3,804,491 13,289,368 116,545,063 

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 80,297,097 12,659,014 6,838,175 3,067,267 89,185,203 50,512,847 9,133,195 4,278,030 462,792 55,830,804 

ยานพาหนะ 63,148,094 5,518,637 7,063,350 142,591 61,745,972 48,961,982 5,360,000 7,757,005 46,564,977 

    รวม 4,116,676,095 110,629,492 30,858,762 190,413,848 4,389,961,463 2,098,415,056 56,278,113 19,517,533 61,840,626 2,197,016,262 

ประเภทค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สิน

ค่าพัฒนาที่ดิน 20,518,665 4,431,137 24,949,802 20,402,763 4,221,159 24,623,922 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 419,212,494 45,620,220 60,226 464,772,488 313,163,199 24,571,183 60,226 337,674,156 

เครื่องจักรและส่วนประกอบ 1,035,166,788 122,996,920 4,436,387 1,153,727,321 803,456,816 59,719,493 3,492,591 859,683,718 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 153,082,084 32,828,311 8,124,130 177,786,265 69,824,202 10,402,231 3,277,978 76,948,455 

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 65,296,566 8,162,312 6,635,894 66,822,984 43,297,014 3,780,664 4,179,029 42,898,649 

ยานพาหนะ 51,262,919 4,660,328 6,435,444 49,487,803 43,169,127 2,832,067 7,129,098 38,872,096 

    รวม 1,744,539,516 218,699,228 25,692,081 1,937,546,663 1,293,313,121 105,526,797 18,138,922 1,380,700,996 

2,372,136,579 2,452,414,800 805,101,935 816,315,266 

หัก  ค่าเผื่อสินทรัพย์ด้อยค่า  15,088,094 20,203,995 35,292,089 15,088,095 15,088,095 

2,357,048,485 2,417,122,711 790,013,840 801,227,171 

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 228,769,925 170,820,258 (179,573,106) 220,017,077 93,048,587 131,544,361 (45,288,102) 179,304,846 

เครื่องจักรระหว่างทาง 21,185,170 (21,185,170) 0 21,185,170 (21,185,170) 0 

    รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 2,607,003,580 2,637,139,788 904,247,597 980,532,017 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่า 
แล้วในงบการเงินรวม จำานวน 1,508 ล้านบาท (2554 : 1,293 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำานวน 879  
ล้านบาท (2554 : 708 ล้านบาท)



รายงานประจำาปี 2555
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)
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ใบแนบประกอบ 4

30. การรายงานรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

หน่วย	:	บาท

            งบการเงินรวม

2555 2554

ส่วนที่ได้รับการส่งเสริม ส่วนที่ได้รับการส่งเสริม

ส่วนที่ได้รับยกเว้น ส่วนที่ได้รับสิทธิลดหย่อน ส่วนที่ไม่ได้รับ รวม ส่วนที่ได้รับยกเว้น ส่วนที่ได้รับสิทธิลดหย่อน ส่วนที่ไม่ได้รับ รวม

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคล การส่งเสริม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคล การส่งเสริม

ร้อยละ 50 การลงทุน ร้อยละ 50 การลงทุน

รายได้จากการขายในประเทศ 2,502,203,145 0 790,112,761 3,292,315,906 2,076,824,040 0 840,438,149 2,917,262,189 

รายได้จากการขายต่างประเทศ 327,772,539 0 1,822,031,261 2,149,803,800 124,493,006 0 1,783,330,930 1,907,823,936 

2,829,975,684 0 2,612,144,022 5,442,119,706 2,201,317,046 0 2,623,769,079 4,825,086,125 

หน่วย	:	บาท

                          งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554

ส่วนที่ได้รับการส่งเสริม ส่วนที่ได้รับการส่งเสริม

ส่วนที่ได้รับยกเว้น ส่วนที่ได้รับสิทธิลดหย่อน ส่วนที่ไม่ได้รับ รวม ส่วนที่ได้รับยกเว้น ส่วนที่ได้รับสิทธิลดหย่อน ส่วนที่ไม่ได้รับ รวม

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคล การส่งเสริม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคล การส่งเสริม

ร้อยละ 50 การลงทุน ร้อยละ 50 การลงทุน

รายได้จากการขายในประเทศ 2,537,389 0 445,687,468 448,224,857 516,124,795 0 86,503,905 602,628,700 

รายได้จากการขายต่างประเทศ 0 0 1,949,400,509 1,949,400,509 1,855,678,870 0 0 1,855,678,870 

2,537,389 0 2,395,087,977 2,397,625,366 2,371,803,665 0 86,503,905 2,458,307,570 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

1. ข้อมูลทั่วไป              

1.1	ข้อมูลบริษัท	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																									

	 บริษัท	ทิปโก้ฟูดส์	จำากัด	(มหาชน)	[เดิมชื่อ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)]

 ประกอบธุรกิจหลัก ประเภทผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง น้ำาสับปะรดและผลไม้รวม ปัจจุบันมีทุนชำาระแล้ว  

 482.58 ล้านบาท

 สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ เลขที ่118/1 อาคารทปิโก ้ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 

  10400

 เลขทะเบียนบริษัท บมจ.38 

 Home Page  www.tipco.net

 โทรศัพท์ 0-2273-6200 โทรสาร 0-2271- 4304, 0-2271-1600

 สถานที่ตั้งสำานักงานโรงงาน เลขที่ 212 หมู่ 16 ตำาบลอ่าวน้อย อำาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

 สถานที่ตั้งสำานักงานโรงงาน เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำาบลโป่งแยง อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

1.2	บริษัทย่อยและบริษัทร่วม		 	 	 	 	 	 	 	 	 										

 บริษัท	ทิปโก้แอสฟัลท์	จำากัด	(มหาชน)

 ประกอบธรุกจิ ผลติยางมะตอยและจำาหนา่ยผลติภณัฑป์โิตรเลยีม ปจัจบุนับรษิทัฯ ถือหุ้นอยูร่อ้ยละ 24.33 มทีนุจดทะเบยีน 

 ชำาระแล้ว 1,525.48 ล้านบาท 

 สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ เลขที ่118/1 อาคารทปิโก ้ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร  

  10400

 บริษัท	ทิปโก้	เอฟแอนด์บี	จำากัด	

 ประกอบธุรกจิ ผลติและจำาหนา่ยเครือ่งดืม่พรอ้มดืม่ ปจัจบุนับรษิทัฯ ถอืหุ้น ในอตัรารอ้ยละ 50 มทีนุจดทะเบยีนชำาระแลว้  

 600 ล้านบาท

 สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ เลขที ่118/1 อาคารทปิโก ้ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 

  10400

 สถานที่ตั้งสำานักงานโรงงาน เลขท่ี 212 หมู่ 16 ตำาบลอ่าวน้อย อำาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210  

 สถานที่ตั้งสำานักงานโรงงาน เลขที่ 90/1 หมู่ 7 ตำาบลสนับทึบ อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
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 บริษัท	ทิปโก้มาร์เก็ตติ้ง	จำากัด

 ประกอบธุรกิจ ตัวแทนจำาหน่าย ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว1,000 เหรียญสหรัฐ

 สถานที่ตั้งสำานักงาน 800 LIBERTY BLDG.BUFFALO NEW YORK 14202 USA

 บริษัท	ทิปโก้	ไบโอเท็ค	จำากัด

 ประกอบธรุกจิ ผลติสารสกดัจากสมนุไพรและการเกษตร ปจัจบุนับรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 มทีนุจดทะเบยีนชำาระแลว้  
 36.8 ล้านบาท

 สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ เลขที ่118/1 อาคารทปิโก ้ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร  
  10400

 สถานที่ตั้งสำานักงานโรงงาน เลขที่ 504 ตำาบลประจวบคีรีขันธ์ อำาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

 บริษัท	ทิปโก้	รีเทล	จำากัด

 ประกอบธรุกจิ กจิการคา้ปลกี ปจัจบุนับรษิทัฯ ถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 50.99 และถอืหุน้ผา่น บรษิทั ทปิโก ้เอฟแอนดบ์ ีจำากดั  
 ในอัตราร้อยละ 49 มีทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 50 ล้านบาท

 สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ เลขที ่118/1 อาคารทปิโก ้ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร  
  10400

1.3	บุคคลอ้างอิง	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								

 นายทะเบียนหุ้น	:  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

 เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 
 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2229-2800

 ผู้สอบบัญชี	: นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 และ/หรือ
  นางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 และ/หรือ
  นายสนิท หิรัญภานุพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3652

 87 อาคารโมเดอนทาวน์ ชั้น 9-10 ซอยเอกมัย 3 คลองตัน กรุงเทพฯ 10110
 โทรศัพท์ 0-2382-0414

 ที่ปรึกษาทางกฎหมาย	: นายธวัชชัย จรณะกรัณย์

 สำานักงานทนายความ ซ.ชนะสงคราม
 เลขที่ 52 / 3 ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2282-2955



สรุปตำาแหน่งรายการตามแนบ 56-2 
ในรายงานประจำาปี 2555

จัดทำาขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ.11/2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข 

และวิธีรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

 หัวข้อ หน้าที่

 1. ข้อมูลทั่วไป 150-151

  1.1 ข้อมูลบริษัท 

  1.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

  1.3 บุคคลอ้างอิง 

 2. คำาชี้แจงของประธานกรรมการ 12-13

 3. คำาชี้แจงของคณะกรรมการบริษัท  91

 4. คำาชี้แจงของคณะกรรมการตรวจสอบ 92-93

 5. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท 8-9

  5.1 ข้อมูลจากงบการเงิน 

  5.2 อัตราส่วนทางการเงิน 

 6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 55-58

  6.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยและนโยบาย 

   การแบ่งการดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

  6.2 โครงสร้างรายได้ 

  6.3 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

 7. ปัจจัยความเสี่ยง 72-75

 8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 76-85

  8.1 ผู้ถือหุ้น 

  8.2 โครงสร้างการจัดการ 

  8.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

  8.4 ผู้บริหาร 

  8.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 9. การกำากับดูแลกิจการ 34-54

 10. รายการระหว่างกัน 86-90

 11. คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน 59-71

 12. งบการเงิน 95-149




