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เรียีน ท่า่นผู้้�ถือืหุ้้�น 

 ปีี 2565 นบัเป็ีนปีีท่ี� 3 ท่ี�เศรีษฐกิจิไท่ยและท่ั �วโลกิได้�รีบัผู้ลกิรีะท่บจากิกิารีแพรีร่ีะบาด้ของไวรีสัโคโรีนาสายพนัธุ์้�ใหุ้ม่ ่

(Covid-19) กิารีด้ำาเนินธุ์ร้ีกิจิและกิารีด้ำารีงชีวีติของผู้้�คนสาม่ารีถืปีรีบัตวัได้�ด้ขี้�นตาม่ลำาด้บั อยา่งไรีกิด็้ ีในชีว่งครี้�งปีีแรีกิภาพรีวม่

กิารีสง่ออกิยงัคงได้�รีบัผู้ลกิรีะท่บจากิกิารีขาด้แคลนสายเรีอืและคา่รีะวางเรีอืท่ี�อย้ใ่นอตัรีาท่ี�สง้ม่ากิ อนัเนื�องม่าจากิม่าตรีกิารีปี�องกินั

กิารีแพรีร่ีะบาด้ในหุ้ลายปีรีะเท่ศท่ี�ยงัคงม่คีวาม่เสี�ยงกิารีตดิ้เชีื�อคอ่นข�างสง้ ปีรีะกิอบกิบัภาวะความ่ขดั้แย�งรีะหุ้วา่งรีสัเซียีและยเ้ครีน

ท่ี�ยงัคงยดื้เยื�อตอ่เนื�อง และสภาวะเศรีษฐกิจิท่ี�ถืด้ถือยโด้ยเฉพาะโซีนท่วปีียโ้รีปี สง่ผู้ลต่อปีรีมิ่าณและต�นท่น้สนิค�าโด้ยเฉพาะสนิค�า

กิารีเกิษตรี คา่ใชี�จา่ยด้�านพลงังาน เป็ีนต�น

 บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส� จำากิดั้ (ม่หุ้าชีน) ได้�ปีรีบัเปีลี�ยนกิลยท้่ธุ์�เพื�อสอด้รีบักิารีเปีลี�ยนแปีลงด้งักิลา่วอยา่งต่อเนื�อง  ท่ำาใหุ้�

บรีษิทั่ฯ ม่รีีายได้�จากิกิารีขายรีวม่กิวา่ 2,895 ล�านบาท่ เตบิโตรี�อยละ 19 เม่ื�อเท่ยีบกิบัปีีท่ี�ผู้า่นม่า อยา่งไรีกิด็้ผีู้ลกิรีะท่บท่างด้�าน

ต�นท่้นกิารีผู้ลติด้งัท่ี�กิลา่วม่าข�างต�น รีวม่ถืง้กิารีเพิ�ม่โครีงสรี�างท่มี่งานขายสง่ผู้ลใหุ้�ปีี 2565 บรีษิทั่ฯ ม่กีิำาไรีสท้่ธุ์ ิ 280 ล�านบาท่  

ลด้ลงรี�อยละ 35 เม่ื�อเท่ยีบกิบัปีีท่ี�ผู้า่นม่า โด้ยม่าจากิ 2 กิล้ม่่ธุ์ร้ีกิจิหุ้ลกัิ ได้�แกิ่

 1. ธุ์ร้ีกิจิเครีื�องด้ื�ม่ ในปีี 2565 บรีษิทั่ฯ ม่ยีอด้ขายเตบิโตรี�อยละ 8 โด้ยเฉพาะตลาด้สง่ออกิและฟู้� ด้เซีอรี�วสิ ท่ี�เรีิ�ม่กิลบัม่า

เตบิโตสอด้คล�องกิบักิารีเด้นิท่างท่อ่งเท่ี�ยว 

 ภาพรีวม่ตลาด้นำ�าผู้กัิและนำ�าผู้ลไม่�พรี�อม่ด้ื�ม่ในปีรีะเท่ศไท่ย เตบิโตรี�อยละ 7 จากิปีีท่ี�ผู้่านม่า และบรีษิทั่ฯ ยงัครีอง 

ความ่เป็ีนแบรีนด้�นำ�าผู้ลไม่�ยอด้นิยม่อนัด้บั 1 ไว�ได้� จากิกิารีรีกัิษาคณ้ภาพของผู้ลติภณัฑ์� ตลอด้จนนำาเสนอผู้ลติภณัฑ์�ใหุ้ม่ ่ โด้ย 

ปีีท่ี�ผู้่านม่าม่ีกิารีออกิสนิค�าท่ิปีโกิ� อิซีซีี� และ ท่ิปีโกิ� โซีซ่ีา เครีื�องด้ื�ม่สปีารี�คกิลิ�ง และท่ิปีโกิ� ซีี ด้บัเบิ�ลพลสั เครีื�องด้ื�ม่ 

นำ�าผู้ลไม่�รีวม่ 25% ผู้สม่วติาม่นิ A C E เพื�อตอบสนองความ่ต�องกิารีของผู้้�บรีโิภค

 ภาพรีวม่ตลาด้นำ�าแรี่ธุ์รีรีม่ชีาตเิตบิโตรี�อยละ 18 เม่ื�อเท่ยีบกิบัปีีกิ่อน โด้ยออรีาม่สี่วนแบ่งกิารีตลาด้เป็ีนอนัด้บั 4 ท่ี� 

รี�อยละ 15 ท่ั �งนี�เท่รีนด้�กิารีใสใ่จในสข้ภาพของผู้้�บรีโิภคยงัเป็ีนเท่รีนด้�หุ้ลกัิ สง่เสรีมิ่ใหุ้�นำ�าแรีธุ่์รีรีม่ชีาตทิ่ี�ปีรีะกิอบไปีด้�วยแรีธุ่์าต้ท่ี�

สำาคญัตอ่รีา่งกิาย เป็ีนเครีื�องด้ื�ม่ท่ี�นิยม่ในกิารีด้ื�ม่ของผู้้�บรีโิภค ท่ำาใหุ้�คาด้วา่ในปีี 2566 แนวโน�ม่ตลาด้นำ�าแรีจ่ะม่อีตัรีากิารีเตบิโตท่ี�ด้ขี ้�น

 2. ธุ์ร้ีกิจิผู้ลติภณัฑ์�จากิพชืี ผู้กัิ และผู้ลไม่� ในปีี 2565 บรีษิทั่ฯ ม่ยีอด้ขายเตบิโตรี�อยละ 40 โด้ยเฉพาะยอด้ขายผู้ลไม่�

แปีรีรีป้ีในตลาด้อเม่รีกิิาและญี�ปี้่ น ถืง้แม่�ภาพรีวม่ยอด้ขายครี้�งปีีแรีกิจะเกิดิ้ปัีญหุ้ากิารีขาด้แคลนต้�คอนเท่นเนอรี� และยอด้ขาย

ผู้ลติภณัฑ์�ผู้ลไม่�แปีรีรีป้ีไปียงัยโ้รีปีจะได้�รีบัผู้ลกิรีะท่บโด้ยตรีงจากิสถืานกิารีณ�ความ่ขดั้แย�งรีะหุ้วา่งรีสัเซียีและยเ้ครีน

 โด้ยบรีษิทั่ฯ ม่้่งเน�นควบค้ม่ค้ณภาพ บรีหิุ้ารีจดั้กิารีวตัถ้ืด้บิใหุ้�ม่เีพยีงพออย่างต่อเนื�องควบค้่กิบักิารีบรีหิุ้ารีต�นท่้น 

กิารีผู้ลติ ท่ั �งกิารีปีรีบัปีรีง้ฟูารี�ม่สบัปีะรีด้เพื�อใหุ้�ได้�ผู้ลติต่อไรีเ่พิ�ม่ข้�น และกิารีท่ำาโครีงกิารีเพื�อสง่เสรีมิ่และพฒันากิารีปีลก้ิสบัปีะรีด้

ของชีาวไรีเ่พื�อสรี�างความ่ยั �งยนื โด้ยจดั้ท่ำาโครีงกิารีปีรีะกินัรีายได้�ต่อไรีใ่หุ้�กิบัสม่าชีกิิ โครีงกิารีปีรีะกินัรีาคาตอ่กิโิลกิรีมั่ และโครีงกิารี

ปีรีะกินัตลาด้ใหุ้�กิบัชีาวไรี ่เป็ีนต�น

 นอกิจากินี�ผู้ลติภณัฑ์�สารีสกิดั้สม่้นไพรี ท่ั �งผู้ลติภณัฑ์�ฟู�าท่ะลายโจรีแคปีซี้ลสกิดั้ ตรีาท่ปิีโกิ� และผู้ลติภณัฑ์�ขม่ิ�นชีนั

บ�านตาขน้ ตรีาท่ปิีโกิ� เพื�อเป็ีนท่างเลอืกิในกิารีรีกัิษาสำาหุ้รีบัผู้้�ตดิ้เชีื�อ หุ้รีอืชีว่ยเสรีมิ่สรี�างภม้่ติ�านท่านใหุ้�กิบัรีา่งกิาย ยงัคงได้�รีบั

กิารีตอบรีบัจากิผู้้�บรีโิภคเป็ีนอยา่งด้ ี

 ท่ั �งนี�ในปีี 2566 ยงัคงเป็ีนปีีท่ี�ท่�าท่ายสำาหุ้รีบักิล้ม่่บรีษิทั่ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส�เพื�อใหุ้�บรีษิทั่เตบิโตอยา่งยั �งยนื ภายใต�สภาวะเศรีษฐกิจิ

ท่ี�ม่ที่ศิท่างชีะลอตวั กิล้ม่่บรีษิทั่ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส� จะยงัคงม่้ง่พฒันาสนิค�าท่ี�ตอบโจท่ย�เท่รีนด้�สข้ภาพ กิารีบรีหิุ้ารีจดั้กิารีต�นท่น้สนิค�าและ

กิารีจดั้สง่ท่ี�ม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพ รีวม่ถืง้กิารีบรีหิุ้ารีจดั้กิารีความ่เสี�ยงท่ี�ม่ผีู้ลต่อกิารีด้ำาเนินธุ้์รีกิจิ เพื�อนำาไปีส้โ่อกิาสท่างธุ์้รีกิจิ ภายใต�

แนวคดิ้ “ท่ปิีโกิ�พฒันาธุ์ร้ีกิจิควบค้ก่ิบัสิ�งแวด้ล�อม่และสงัคม่”

 ในนาม่ของคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ ด้ฉินัขอขอบค้ณท่า่นผู้้�ถือืหุ้้�น ลก้ิค�า ค้ค่�า และพนัธุ์ม่ติรีท่างธุ์้รีกิจิ ท่ี�ม่สีว่นสนบัสน้น 

|สง่เสรีมิ่กิล้ม่่บรีษิทั่ท่ปิีโกิ�เป็ีนอยา่งด้เีสม่อม่า รีวม่ถืง้ผู้้�บรีหิุ้ารี และพนกัิงานท่ก้ิท่า่นท่ี�ท่้ม่่เท่ท่ำางานอยา่งเตม็่ท่ี�ม่าโด้ยตลอด้

          ลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี

           ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารี





ส่วนที่ 1
การประกอบธุุรกิจ

และผลการดำำาเนิินิงานิ
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1. โครงสุร้างและการดำำาเนิินิงานิของกลุ่มบริษััที่

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรุกิจ

 บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส� จำากิดั้ (ม่หุ้าชีน) และบรีษิทั่ยอ่ย (“บรีษิทั่ฯ”) ด้ำาเนินธุ์ร้ีกิจิผู้ลติและจดั้จำาหุ้น่ายสนิค�าท่ั �งในปีรีะเท่ศและ

ต่างปีรีะเท่ศ โด้ยแบง่เป็ีน 2 ธุ์ร้ีกิจิหุ้ลกัิ ได้�แก่ิ

 • ธุ์ร้ีกิจิเครีื�องด้ื�ม่ ผู้ลติและจดั้จำาหุ้น่ายนำ�าผู้ลไม่�และนำ�าผู้กัิพรี�อม่ด้ื�ม่ แบรีนด้� “ท่ปิีโกิ�” นำ�าแรีธุ่์รีรีม่ชีาต ิแบรีนด้� “ออรีา” และ  

 “อควอเรี”่ และรี�านค�าปีลกีิจำาหุ้น่ายนำ�าผู้ลไม่�ปัี �น แบรีนด้� “สควซีี บาย ท่ปิีโกิ�”

 • ธุ์ร้ีกิจิผู้ลติภณัฑ์�จากิพชืี ผู้กัิ และผู้ลไม่� ผู้ลติและจดั้จำาหุ้น่าย สบัปีะรีด้สด้ แบรีนด้� “ท่ปิีโกิ�หุ้อม่สว้รีรีณ” สบัปีะรีด้กิรีะป๋ีอง  

 และสารีสกิดั้จากิสม่น้ไพรีและกิารีเกิษตรี 

 บรีษิทั่ฯ กิ่อตั �งข้�นเม่ื�อวนัท่ี� 22 ม่นีาคม่ พ.ศ. 2519 ปัีจจบ้นัม่ที่น้จด้ท่ะเบยีน 500 ล�านบาท่ และม่ที่น้จด้ท่ะเบยีนท่ี�ชีำารีะ 

 แล�ว 482.58 ล�านบาท่ แบง่เป็ีนหุ้้�นสาม่ญัจำานวน 482.58 ล�านหุ้้�น รีาคาพารี� 1 บาท่ต่อหุ้้�น

1.1.1 วิสัยัทัศัน์ วตัถุปุระสังค์ ์เป้าหมายในการดำำาเนินงาน
วิสัยัทัศัน์ของบริษัทััฯ

 บรีษิทั่ท่ี�ม่้ง่เน�นพฒันาและขบัเคลื�อนธุ์ร้ีกิจิไปีส้ค่วาม่ยั �งยนื สรี�างม่ล้คา่เพิ�ม่ของผู้ลติภณัฑ์� และเข�าถืง้กิารีใชี�ชีวีติ

ของผู้้�คน ด้�วยกิารีนำานวตักิรีรีม่เข�าม่าปีรีบัใชี�ในกิรีะบวนกิารีผู้ลติ เพื�อใหุ้�ได้�ม่าซี้�งผู้ลติภณัฑ์�ท่ี�ตอบสนองความ่ต�องกิารี

ของตลาด้ รีวม่ท่ั �งเป็ีนกิารีสรี�างปีรีะสบกิารีณ�ใหุ้ม่ใ่หุ้�กิบัผู้้�บรีโิภค ควบค้ก่ิบักิารีพฒันาด้�านสงัคม่ และสิ�งแวด้ล�อม่ เพื�อ

สรี�างม่ล้คา่เพิ�ม่แกิ่ผู้้�ม่สีว่นได้�เสยีท่ก้ิฝ่่าย ท่ั �งภายในองค�กิรี ได้�แกิ่ ผู้้�บรีหิุ้ารี/พนกัิงาน และภายนอกิองค�กิรีได้�แกิ่ ลก้ิค�า/

ผู้้�บรีโิภค ค้ค่�า พนัธุ์ม่ติรีธุ์ร้ีกิจิ ผู้้�ถือืหุ้้�น หุ้น่วยงานภาครีฐั ตลอด้จนชีม้่ชีนและสงัคม่ เพื�อใหุ้�เกิดิ้รีป้ีแบบกิารีใชี�ชีวีติท่ี�นำา

ม่าซี้�งสข้ภาวะท่ี�ด้ ีโด้ยใชี�ผู้ลติภณัฑ์�และบรีกิิารีเป็ีนตวัตอบโจท่ย�ของกิารีนำาสข้ภาวะท่ี�ด้สี้ส่งัคม่

วตัถุปุระสังค์ ์และเป้าหมายในการดำำาเนินธุรุกิจ

 บรีษิทั่ฯ กิำาหุ้นด้เปี�าหุ้ม่ายในกิารีด้ำาเนินธุ์ร้ีกิจิอยา่งยั �งยนื ด้งันี�

1. เป้าหมายด้ำานการตลาดำ (Marketing)

 บรีษิทั่ฯ กิำาหุ้นด้เปี�าหุ้ม่ายท่างกิารีตลาด้รีะด้บัองค�กิรี (Corporate Marketing) เพื�อสื�อสารีท่ศิท่างธุ์้รีกิจิและ

เสรีมิ่สรี�างภาพลกัิษณ�ท่ี�ด้ขีององค�กิรีและกิารีตลาด้สำาหุ้รีบัผู้ลติภณัฑ์� (Products Marketing) เพื�อสื�อสารีถืง้คณ้ภาพและ

ความ่โด้ด้เด้น่ของผู้ลติภณัฑ์� รีวม่ถืง้กิารีเป็ีนสว่นหุ้น้�งกิารีใชี�ชีวีติของผู้้�บรีโิภค (Lifestyle) โด้ยม่กีิารีกิำาหุ้นด้เปี�าหุ้ม่าย

ท่างกิารีตลาด้เพื�อวเิครีาะหุ้� ค�นหุ้า

 ความ่ต�องกิารีท่ี�แท่�จรีงิ และความ่ต�องกิารีแฝ่งของผู้้�บรีโิภค ตลอด้จนเข�าใจพฤตกิิรีรีม่ของผู้้�บรีโิภค เข�าใจ

กิรีะบวนกิารีตดั้สนิใจซีื�อ และกิารีบรีโิภคสนิค�าและบรีกิิารีต่างๆ เพื�อนำาม่าพฒันาผู้ลติภณัฑ์�หุ้รีอืบรีกิิารีใหุ้�ตอบสนองกิบั

พฤตกิิรีรีม่ผู้้�บรีโิภคต่อไปี โด้ยพยายาม่ผู้ลกัิด้นักิารีตลาด้เพื�อท่ี�จะรีกัิษาฐานลก้ิค�าเด้มิ่ และเพิ�ม่ปีรีมิ่าณลก้ิค�าใหุ้ม่ผู่้า่น

กิารีขายในกิล้ม่่ผู้ลติภณัฑ์� ได้�แกิ ่ 1. ตลาด้นำ�าสปีารี�คกิลิ�งผู้า่นกิล้ม่่สนิค�าเครีื�องด้ื�ม่นำ�าผู้ลไม่�สปีารี�คกิลิ�ง 2. ตลาด้นำ�าผู้ลไม่�

ผู้า่นกิล้ม่่สนิค�าหุ้วานน�อย 3. ตลาด้นำ�าแรีโ่ด้ยผู้ลกัิด้นักิารีเตบิโตสนิค�าแบรีนด้�ออรีา 

2. เป้าหมายด้ำานการผลิต (Production)

 บรีษิทั่ฯ ม่้ง่เน�นกิารีบรีหิุ้ารีกิรีะบวนกิารีผู้ลติ ควบค้ก่ิบักิารีใชี�ท่รีพัยากิรีในกิารีผู้ลติ อยา่งม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพ ได้�

ปีรีะโยชีน�สง้สด้้ ควบคม้่ต�นท่น้กิารีผู้ลติ ท่ั �งในสว่นของวตัถ้ืด้บิ เครีื�องจกัิรีในกิารีผู้ลติ และแรีงงาน รีวม่ท่ั �งกิารีพฒันารีป้ี

แบบกิารีผู้ลติใหุ้�ม่คีวาม่ท่นัสม่ยั โด้ยกิารีนำาเท่คโนโลยมี่าปีรีบัใชี� เพื�อสรี�างค้ณลกัิษณะของผู้ลติภณัฑ์�ใหุ้�เป็ีนไปีตาม่

ม่าตรีฐานและท่ำาใหุ้�ม่คีวาม่ยดื้หุ้ย้น่ความ่ต�องกิารีของตลาด้และ ตอบสนองความ่ต�องกิารีท่ี�ม่กีิารีเปีลี�ยนแปีลงอย้เ่สม่อ
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3. เป้าหมายด้ำานการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ ์(Product Research and Development)

 บรีษิทั่ฯ กิำาหุ้นด้เปี�าหุ้ม่ายด้�านกิารีวจิยัและพฒันาผู้ลติภณัฑ์�อาหุ้ารีและเครีื�องด้ื�ม่ท่ี�ม่คี้ณภาพ ค�นหุ้าความ่

ต�องกิารีของตลาด้ (Demand) เพื�อสรี�างความ่หุ้ลากิหุ้ลายด้�วยผู้ลติภณัฑ์�ท่ี�ม่คีวาม่โด้ด้เด้น่ ม่เีอกิลกัิษณ�เฉพาะตวั โด้ย

กิารีนำาเท่คโนโลยที่ี�ท่นัสม่ยัม่าปีรีบัใชี�ในกิรีะบวนกิารีท่ำางาน เพื�อสรี�างความ่เป็ีนผู้้�นำาท่างธุ์้รีกิจิท่ี�ม่คีวาม่เชีี�ยวชีาญด้�าน

กิารีวจิยัและพฒันาผู้ลติภณัฑ์�อยา่งยั �งยนืได้�ในอนาคต

4. เป้าหมายด้ำานการจดัำส่ังสิันค้์าและช่่องทัางการจดัำจำาหน่าย (Logistic & Distribution)

 บรีษิทั่ฯ ม่้่งเน�นขยายชี่องท่างกิารีจดั้จำาหุ้น่ายท่ี�ม่คีวาม่หุ้ลากิหุ้ลาย เพื�อต�องสนองความ่ต�องกิารีของล้กิค�า 

ท่ั �งในสว่นของกิารีขายสง่ ขายปีลกีิ จำาหุ้น่ายผู้า่นตวัแท่นจำาหุ้น่าย (Distributor) สง่ออกิสนิค�าในต่างปีรีะเท่ศ (Export) 

และขยายชีอ่งท่างกิารีจดั้จำาหุ้น่ายไปีส้อ่อนไลน� (Online Channel) รีวม่ถืง้กิารีจดั้จำาหุ้น่ายผู้า่นชีอ่งท่างโซีเชียีล (Social 

Channel) รีวม่ท่ั �งกิารีบรีหิุ้ารีจดั้กิารีรีป้ีแบบกิารีขนสง่สนิค�าใหุ้�ม่คีวาม่เหุ้ม่าะสม่สอด้คล�องกิบัชีอ่งท่างกิารีจดั้จำาหุ้น่าย

ตา่งๆ ม่้ง่เน�นกิารีจดั้สง่สนิค�าใหุ้�เกิดิ้ปีรีะสทิ่ธุ์ภิาพสง้สด้้ จดั้สง่สนิค�าถืก้ิต�องครีบถื�วนในสภาพท่ี�สม่บร้ีณ�  และตรีงต่อเวลา 

ควบค้ก่ิบักิารีควบคม้่ต�นท่น้กิารีจดั้สง่สนิค�าใหุ้�อย้ใ่นรีะด้บัท่ี�เหุ้ม่าะสม่

1.1.2 การเปล่�ยนแปลงและพฒันาการท่ั�สัำาค์ญั

พื่.ศ. 2519

พื่.ศ. 2532

พื่.ศ. 2536

พื่.ศ. 2547

พื่.ศ. 2548

พื่.ศ. 2550

ก่ิอตั �งบรีษิทั่ภายใต�ชีื�อ บรีษิทั่ สบัปีะรีด้ไท่ย จำากิดั้

จด้ท่ะเบยีนในตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย ภายใต�สญัลกัิษณ� “TIPCO”

ขยายธุ์ร้ีกิจิเข�าส้ผู่้ลติภณัฑ์�นำ�าผู้ลไม่�ท่ปิีโกิ�พรี�อม่ด้ื�ม่ ภายใต�บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� เอฟูแอนด้�บ ีจำากิดั้ 

ขยายธุ์้รีกิจิเข�าส้ธุ่์ร้ีกิจิค�าปีลกีินำ�าผู้ลไม่�สด้ปัี �น (Smoothie) ภายใต�แบรีนด้�

“Squeeze Juice Bar” ภายใต�บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� รีเีท่ล จำากิดั้ ภายใต�สญัลกัิษณ� “TIPCO”

ขยายธุ์ร้ีกิจิเข�าส้ผู่้ลติภณัฑ์�นำ�าแรีธุ่์รีรีม่ชีาต ิด้�วยกิารีลงท่น้ในโรีงงานนำ�าแรีธุ่์รีรีม่ชีาตทิ่ี�จงัหุ้วดั้ 

เชียีงใหุ้ม่ ่แบรีนด้� “ออรีา่” จากิบรีษิทั่ ธุ์รีณพีพิฒัน� จำากิดั้

ขยายธุ์้รีกิิจเข�าส้่ธุ์้ รีกิิจกิารีเกิษตรีและกิารีเพาะปีล้กิ หุ้�องปีฏิิบัติกิารีชีีววิท่ยา 
Tissue Culture Lab สำาหุ้รีบัคดั้เลอืกิและขยายสายพนัธุ์้�พชืี และโรีงงานสกิดั้สารีจากิพชืี 
ภายใต� บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� ไบโอเท่ค็ จำากิดั้

พื่.ศ. 2552 บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� ไบโอเท่ค็ จำากิดั้ วจิยัและพฒันาสายพนัธุ์้�สบัปีะรีด้สด้ท่ี�ม่คีณ้ภาพและรีสชีาต ิ

ท่ี�ด้ ี โด้ยหุ้�องปีฏิบิตักิิารีชีวีวทิ่ยา Tissue Culture Lab และเรีิ�ม่จดั้จำาหุ้น่ายสบัปีะรีด้สด้ 

ภายใต�แบรีนด้�ท่ปิีโกิ�หุ้อม่สว้รีรีณ
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พื่.ศ. 2556

พื่.ศ. 2557

บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� ไบโอเท่ค็ จำากิดั้ ได้�รีบักิารีรีบัรีองม่ารีตฐานคณ้ภาพ Good Manufacturing 
Practice (GMP) จากิสถืาบนัอาหุ้ารี (National Food Institute)

ขยายกิำาลงักิารีผู้ลตินำ�าแรีธุ่์รีรีม่ชีาตเิพิ�ม่ข้�นจากิเด้มิ่ 100% เป็ีนปีรีะม่าณ 120 ล�านขวด้ตอ่ปีี 

พื่.ศ. 2560

พื่.ศ. 2561

พื่.ศ. 2565

จดั้ตั �ง บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� ไพน�แอปีเปิี�ล จำากิดั้ เพื�อจดั้โครีงสรี�างธุ์้รีกิจิผู้ลติและจำาหุ้น่ายผู้ลไม่�

แปีรีรีป้ี ด้�วยวธิุ์กีิารีโอนกิจิกิารีบางสว่น (Partial Business Transfer) โด้ยบรีษิทั่ฯ เป็ีนผู้้�ถือื

หุ้้�น 100% ในบรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� ไพน�แอปีเปิี�ล จำากิดั้ 

ขยายกิำาลงักิารีผู้ลตินำ�าแรีธุ่์รีรีม่ชีาต ิโด้ยลงท่น้ในโรีงงานและแหุ้ลง่นำ�าแรีธุ่์รีรีม่ชีาตแิหุ้ง่ใหุ้ม่่

ท่ี� ต. พข้าม่ อ.วเิชียีรีบ้รี ีจ.เพชีรีบร้ีณ� ม่กีิำาลงักิารีผู้ลติปีรีะม่าณ 140 ล�านขวด้ต่อปีี 

ผู้ลกัิด้นักิารีจดั้จำาหุ้น่ายผู้า่นชี่องท่างออนไลน� (Online Distribution) ซี้�งเป็ีนชี่องท่างกิารี 

จดั้จำาหุ้น่ายท่ี�เตบิโตอยา่งต่อเนื�อง เพื�อตอบสนองความ่ต�องกิารีและความ่สะด้วกิสบายของ

ผู้้�บรีโิภค ผู้้�บรีโิภคสาม่ารีถืท่ี�จะสั �งซีื�อผู้ลติภณัฑ์�ผู้า่นชีอ่งท่าง Online โด้ยสาม่ารีถืสั �งซีื�อผู้า่น

ชี่องท่างเว็บไซีด้�ของบรีิษัท่ฯ ได้�แกิ่ www.tipcoshop.com, www.auramove.net, 

www.tipcoherb.com ชี่องท่าง e-Marketplace ได้�แก่ิ Lazada, Shopee, JD Central, 

Food Panda, Lineman ชี่องท่าง Media Partner ได้�แก่ิ Amado, RS Mall, CO-DC 

e-Market และชีอ่งท่าง Social Channel นอกิจากิ Facebook, Instagram, Twitter แล�วนั �น

ยงัได้�เพิ�ม่ชีอ่งท่างกิารีจดั้จำาหุ้น่ายพรี�อม่ท่ั �งม่ ีOnline Activity ผู้า่น Influencer, TikTok และ

ชีอ่งท่างอื�นๆ

ผลิตภณัฑ์ใ์หม่ ของธุรุกิจเค์ร่�องด่ำ�ม ม่รายละเอ่ยดำดำงัน่�

1. ทิัปโก้ โซซ่า เครีื�องด้ื�ม่สปีารี�คกิลิ�งบรีรีจใ้นกิรีะป๋ีอง นำ�าสปัีปีะรีด้หุ้อม่สว้รีรีณ และนำ�าอง้น่ 

2. ทิัปโก้ อิซซ่� เครีื�องด้ื�ม่สปีารี�คกิลิ�งบรีรีจใ้นกิรีะป๋ีอง กิลิ�นม่กิิซี�เบอรี�รีี� กิลิ�นส�ม่ยส้ ้กิลิ�นม่ะม่ว่ง และกิลิ�นพชีี

3. ทิัปโก้ ซ่ ดำบัเบิ�ลพลสัั เครีื�องด้ื�ม่นำ�าผู้ลไม่�รีวม่ 25% ผู้สม่วติาม่นิ A C E บรีรีจใ้นกิลอ่ง เลม่อนผู้สม่อง้น่ขาว ท่บัท่มิ่

ผู้สม่อง้น่แด้ง และส�ม่ผู้สม่อง้น่ขาว 

4. ทิัปโก้ ล่ฟล่� เครีื�องด้ื�ม่ใบกิญัชีาบรีรีจใ้นขวด้ PP ออรีจินิอล และกิลิ�นส�ม่ยส้ ้

5. มายดำบ์ริว ลิฟล่� เครีื�องด้ื�ม่ม่อลต� สต้รีผู้สม่ใบกิญัชีา บรีรีจข้วด้แกิ�ว ยเ้รีกิ�า จไีนอสั และวซิีแบง
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บริษัทัั ทิัปโก้ฟดูำสั ์จำากดัำ (มหาช่น) 

• นำ�าแรีอ่อรีา ได้�รีบัรีางวลั Superior Taste Award รีะด้บัสาม่ด้าว ปีรีะจำาปีี 2565 ตดิ้ต่อกินัเป็ีนปีีท่ี� 2 จากิ สถืาบนั 

International Taste Institute ซี้�งเป็ีนเครีื�องหุ้ม่ายกิารีนัตคีวาม่เป็ีนเลศิด้�านรีสชีาต ิ กิารีถื้กิยอม่รีบัจากิเชีฟูและ 

ซีอม่เม่อลเิยร่ี�ชีั �นนำาในรีะด้บัสากิล

• นำ�าแรีอ่อรีา ได้�รีบัรีางวลั “แบรีนด้�ยอด้นิยม่อนัด้บัหุ้น้�งของปีรีะเท่ศไท่ย Marketeer No.1 Brand Thailand 2021 – 2022” 

ในหุ้ม่วด้ Mineral Water เป็ีนรีางวลัท่ี�เกิดิ้จากิกิารีสำารีวจแบรีนด้�ยอด้นิยม่อนัด้บั 1 ในปีรีะเท่ศไท่ย จากิผู้้�บรีโิภคจำานวน 

5,500 ตวัอยา่งท่ั �วปีรีะเท่ศ ท่ั �งในด้�านของคณ้ภาพ กิารีตลาด้ ตลอด้จนกิารีม่สีว่นชีว่ยในกิารีด้แ้ลสงัคม่ในด้�านต่าง ๆ 

จากิ Marketeer Group กิบั บรีษิทั่ เคเด้ี�ยน อนิเตอรี�เนชีั �นแนล (ปีรีะเท่ศไท่ย) จำากิดั้ บรีษิทั่วจิยักิารีตลาด้ชีั �นนำาแหุ้ง่

ปีรีะเท่ศญี�ปี้่ น และบรีษิทั่ ม่ารี�เกิต็ติ�ง ม่ฟู้ จำากิดั้ 

• นำ�าแรีอ่อรีา ตดิ้1ใน10อนัด้บันำ�าแรีท่่ี�น่าเชีื�อถือืท่ี�สด้้ใน 2022 Thailand’s Most Admired Brand สด้้ยอด้แบรีนด้�ครีองใจ

ม่หุ้าชีน ซี้�งเป็ีนผู้ลสำารีวจเกิี�ยวกิบัแบรีนด้�ในปีรีะเท่ศไท่ยท่ี� BrandAge จดั้ท่ำาข้�นเป็ีนครีั �งท่ี� 23

บริษัทัั ทิัปโก้ เอฟแอนดำบ์่ จำากดัำ 

• นำ�าผู้ลไม่�ท่ิปีโกิ� ได้�รีบัรีางวลั Superior Taste Award รีะด้บัสาม่ด้าว ปีรีะจำาปีี 2565 ติด้ต่อกิันเป็ีนปีีท่ี� 2 

จากิ สถืาบนั International Taste Institute 

• นำ�าผู้ลไม่�ท่ปิีโกิ� ได้�รีบัรีางวลั Marketeer No.1 Brand Thailand 2021–2022 ตดิ้ต่อกินัเป็ีนปีีท่ี�11 ซี้�งเป็ีนกิารีจดั้อนัด้บั

ใหุ้�เป็ีนแบรีนด้�นำ�าผู้ลไม่�ยอด้นิยม่อนัด้บั 1 เป็ีนรีางวลัท่ี�ผู้่านผู้ลสำารีวจแบรีนด้�ผู้้�นำาตลาด้ท่ี�เป็ีนหุ้น้�งในใจผู้้�บรีโิภคจากิ 

Marketeer Group กิบั บรีษิทั่ เคเด้ี�ยน อนิเตอรี�เนชีั �นแนล (ปีรีะเท่ศไท่ย) จำากิดั้ บรีษิทั่วจิยักิารีตลาด้ชีั �นนำาแหุ้ง่ปีรีะเท่ศ

ญี�ปี้่ น และบรีษิทั่ ม่ารี�เกิต็ติ�ง ม่ฟู้ จำากิดั้ 

• นำ�าผู้ลไม่�ท่ปิีโกิ� ตดิ้1ใน10 อนัด้บันำ�าผู้ลไม่�ท่ี�น่าเชีื�อถือืท่ี�สด้้ใน 2022 Thailand’s Most Admired Brand สด้้ยอด้แบรีนด้�

ครีองใจม่หุ้าชีน จากิลสำารีวจเกิี�ยวกิบัแบรีนด้�ในปีรีะเท่ศไท่ยโด้ย BrandAge

บริษัทัั ทิัปโก้ ไบโอเทัค็์ จำากดัำ

• สบัปีะรีด้สด้ท่ปิีโกิ�หุ้อม่สว้รีรีณ ได้�รีบัรีางวลั Superior Taste Award รีะด้บัสาม่ด้าว ปีรีะจำาปีี 2565 ตดิ้ต่อกินัเป็ีน 

ปีีท่ี� 3 จากิ สถืาบนั International Taste Institute ซี้�งเป็ีนเครีื�องหุ้ม่ายกิารีนัตคีวาม่เป็ีนเลศิด้�านรีสชีาต ิกิารีถืก้ิยอม่รีบั

จากิเชีฟูและซีอม่เม่อลเิยร่ี�ชีั �นนำาในรีะด้บัสากิล

ปี 2565 รางวัลแห่งความสุำาเร็จ
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บริษัทัั ทิัปโก้ฟดูำสั ์จำากดัำ (มหาช่น) 

• ได้�รี ับรีางวัลปีรีะเภท่ “ด้ีเด้่น” องค�กิรีต�นแบบความ่ยั �งยืนในตลาด้ท่้นไท่ยด้�านสนับสน้นคนพิกิารีปีี 2565 

จดั้โด้ย สำานกัิงานสำานกัิงานคณะกิรีรีม่กิารีกิำากิบัหุ้ลกัิท่รีพัย�และตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย� (กิ.ล.ต.) รี่วม่กิบักิรีะท่รีวงแรีงงาน 

กิรีม่พฒันาฝี่ม่อืแรีงงาน กิรีม่กิารีจดั้หุ้างาน 

• ได้�รีบั ใบรีบัรีองม่าตรีฐานกิารีปี�องกินัและแกิ�ไขปัีญหุ้ายาเสพตดิ้ในสถืานปีรีะกิอบกิจิกิารี สาม่ารีถืบรีหิุ้ารีจดั้กิารีด้�าน

กิารีปี�องกินัและแกิ�ไขปัีญหุ้ายาเสพตดิ้ในสถืานปีรีะกิอบกิจิกิารี ได้�ตาม่เกิณฑ์�ม่าตรีฐานกิารีปี�องกินัและแกิ�ไขปัีญหุ้ายา

เสพตดิ้ ในสถืานปีรีะกิอบกิจิกิารี ครีั �งท่ี� 3

บริษัทัั ทิัปโก้ ไพน์แอปเปิ� ล จำากดัำ 

• ได้�รีบัรีางวลั สถืานปีรีะกิอบกิจิกิารีด้เีด้น่ด้�านแรีงงานสมั่พนัธุ์�และสวสัด้กิิารีแรีงงานปีรีะจำาปีี 2565 รีะด้บัปีรีะเท่ศ ปีีท่ี� 12

บริษัทัั ทิัปโก้ ไบโอเทัค็์ จำากดัำ 

• ได้�รีบัรีางวลั สถืานปีรีะกิอบกิจิกิารีด้เีด้น่ด้�านแรีงงานสมั่พนัธุ์�และสวสัด้กิิารีแรีงงานปีรีะจำาปีี 2565 รีะด้บัปีรีะเท่ศ ปีีท่ี� 3

1.2 ลกัษัณะการประกอบธุรุกิจ

1.2.1 โค์รงสัร้างรายได้ำท่ั�เกิดำจากการขายผลิตภณัฑ์์

ปี 2565 ผลงานิดำ้านิสุังคมและสุิ�งแวดำล้อม

ป่ 2564ป่ 2563
งบกำาไรขาดำทันุเบด็ำเสัรจ็ ดำำาเนินการโดำย

% การถุ่อหุ้น

ของบริษัทัั

ธุรุกิจเค์ร่�องด่ำ�ม

ธุรุกิจผลิตภณัฑ์จ์ากพ่ช่ ผกั

และผลไม้

ธุรุกิจอ่�น

รวม

บมจ.ทิัปโก้ฟดูำสั์

บจ.ทิัปโก้ ร่เทัล

บจ.ทิัปโก้ เอฟแอนดำบ์่

บจ.ทิัปโก้ ไบโอเทัค็์

บจ.ทิัปโก้ ไพน์แอปเปิ� ล

100

100

100

100

ป่ 2565

รายได้ำรายได้ำ

1,547

860

21

2,428

1,648

834

18

2,500

64%

35%

1%

100%

66%

33%

1%

100%

1,664

1,201

30

2,895

57%

42%

1%

100%

รายได้ำ%% %

(หุ้น่วย : ล�านบาท่)
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1.2.2 ข้อมลูเก่�ยวกบัผลิตภณัฑ์์
 ธุ์้รีกิจิเครีื�องด้ื�ม่ คดิ้เป็ีนอตัรีาสว่นยอด้ขายรี�อยละ 57 โด้ยม่ยีอด้ขายหุ้ลกัิม่าจากิ ผู้ลติภณัฑ์�นำ�าผู้ลไม่�และนำ�าผู้กัิ

พรี�อม่ด้ื�ม่ แบรีนด้� “ท่ปิีโกิ�” และนำ�าแรีธุ่์รีรีม่ชีาต ิแบรีนด้� “ออรีา”

1. นำ�าผลไม้และนำ�าผกัพร้อมด่ำ�ม 

(1) ลกัษัณะผลิตภณัฑ์ห์ร่อบริการ และการพฒันานวตักรรมธุรุกิจ

ลกัิษณะของผู้ลติภณัฑ์� ด้งันี�

1.  ท่ปิีโกิ� นำ�าผู้ลไม่� 100% บรีรีจใ้นกิลอ่งขนาด้ 200 ม่ลิลลิติรี, 750 ม่ลิลลิติรี และ 1 ลติรี

2.  ท่ปิีโกิ� นำ�าส�ม่แม่นด้ารีนิ ผู้สม่นำ�าส�ม่สที่อง 100% จมั่โบ�ไซีส� บรีรีจใ้นกิลอ่งขนาด้ 225 ม่ลิลลิติรี

3.  ท่ปิีโกิ� สควซีี นำ�าผู้ลไม่�และนำ�าผู้กัิผู้สม่ผู้ลไม่�รีวม่ 100% แบบพาสเจอรี�ไรีส� บรีรีจใ้นกิลอ่ง 300 ม่ลิลลิติรี และ 1 ลติรี 

4.  ท่ปิีโกิ� เวจจี� นำ�าผู้กัิผู้สม่นำ�าผู้ลไม่�รีวม่ 100% บรีรีจใ้นกิลอ่งขนาด้ 200 ม่ลิลลิติรี และ 1 ลติรี

5.  ท่ปิีโกิ� โปีรีไฟูเบอรี� นำ�าผู้กัิผู้สม่นำ�าผู้ลไม่�และใยอาหุ้ารีรีวม่ 100% บรีรีจใ้นกิลอ่งขนาด้ 1 ลติรี 

6.  ท่ปิีโกิ� ฟูรี้�ตตี� ม่กิิซี� สต้รีนำ�าผู้กัิผู้ลไม่�รีวม่ 40% บรีรีจใ้นกิลอ่งขนาด้ 225 ม่ลิลลิติรี

7.  ท่ปิีโกิ� คล้ฟิูต นำ�าผู้กัิผู้สม่นำ�าผู้ลไม่�รีวม่ 40% บรีรีจใ้นกิลอ่งขนาด้ 200 ม่ลิลลิติรีและ 1 ลติรี

8.  ท่ปิีโกิ� ซ้ีปีเปีอรี�ฟูรีต้ เอสเซีนส� นำ�าท่บัท่มิ่สกิดั้เข�ม่ข�น บรีรีจใ้นกิลอ่งขนาด้ 110 ม่ลิลลิติรี

9.  ท่ปิีโกิ� ซ้ีปีเปีอรี�คดิ้ นำ�าผู้ลไม่�และนำ�าผู้กัิผู้สม่นำ�าผู้ลไม่�รีวม่ 100% สำาหุ้รีบัเด้ก็ิ บรีรีจใ้นกิลอ่งขนาด้ 110 ม่ลิลลิติรี

10. ท่ปิีโกิ� แอปีเปิี�ลไซีเด้อรี� เครีื�องด้ื�ม่นำ�าท่บัท่มิ่ 30% ผู้สม่นำ�าแอปีเปิี�ลไซีเด้อรี� บรีรีจใ้นกิลอ่งขนาด้ 1 ลติรี

11. ท่ปิีโกิ� นำ�าผู้กัิผู้สม่นำ�าผู้ลไม่� 100% สต้รีนำ�าตาลน�อย บรีรีจใ้นกิลอ่งขนาด้ 180 ม่ลิลลิติรี

12. ท่ปิีโกิ� นำ�าผู้ลไม่�ผู้สม่นำ�าผู้กัิ 100% สต้รีนำ�าตาลน�อย บรีรีจใ้นกิลอ่งขนาด้ 180 ม่ลิลลิติรี

13. ท่ปิีโกิ� โซีซ่ีา เครีื�องด้ื�ม่สปีารีค�กิลิ�งบรีรีจใ้นกิรีะป๋ีองขนาด้ 330 ม่ลิลลิติรี

14. ท่ปิีโกิ� อซิีซีี� เครีื�องด้ื�ม่สปีารี�คกิลิ�งบรีรีจใ้นกิรีะป๋ีองขนาด้ 330 ม่ลิลลิติรี

15. ท่ปิีโกิ� ซี ีด้บัเบิ�ลพลสั เครีื�องด้ื�ม่นำ�าผู้ลไม่�รีวม่ 25% ผู้สม่วติาม่นิ A C E บรีรีจใ้นกิลอ่งขนาด้ 180 ม่ลิลลิติรี

16. ท่ปิีโกิ� ลฟีูลี�  เครีื�องด้ื�ม่ใบกิญัชีาบรีรีจใ้นขวด้ PP ขนาด้ 280 ม่ลิลลิติรี

17. ม่ายด้�บรีวิ ลฟิูลี� เครีื�องด้ื�ม่ม่อลต� สต้รีผู้สม่ใบกิญัชีา บรีรีจข้วด้แกิ�วขนาด้ 330 ม่ลิลลิติรี

กิารีพฒันานวตักิรีรีม่ธุ์ร้ีกิจิ

 บรีษิทั่ฯ วางแผู้นจดั้ซีื�อวตัถ้ืด้บิในกิารีผู้ลติ คดั้สรีรีวตัถ้ืด้บิท่ี�ม่คีณ้ภาพ และเลอืกิวธิุ์จีดั้เกิบ็วตัถ้ืด้บิใหุ้�ได้�คณ้คา่

ท่างอาหุ้ารีสง้สด้้ รีวม่ท่ั �งค�นคว�า วจิยัและพฒันาผู้ลติภณัฑ์�เครีื�องด้ื�ม่ใหุ้ม่่ๆ  ท่ี�ม่คีวาม่หุ้ลากิหุ้ลายด้�วยคณ้ปีรีะโยชีน� รีวม่

ท่ั �งคดิ้ค�นนวตักิรีรีม่ใหุ้ม่่ๆ  เพื�อตอบสนองความ่ต�องกิารีของผู้้�บรีโิภค อกีิท่ั �งม่้ง่เน�นในเรีื�องกิารีรีกัิษาม่าตรีฐานในกิารีผู้ลติ

สนิค�า ท่ั �งด้�านค้ณภาพและม่าตรีฐานกิารีผู้ลติ นอกิจากินี� กิลยท้่ธุ์�กิรีะจายสนิค�าโด้ยกิารีเพิ�ม่ชีอ่งท่างกิารีจำาหุ้น่ายท่ี�ม่ี

ความ่หุ้ลากิหุ้ลายม่ากิข้�น

(2) การตลาดำและการแข่งขนั

 ในปีี 2565 ตลาด้นำ�าผู้ลไม่�และนำ�าผู้กัิพรี�อม่ด้ื�ม่ในปีรีะเท่ศไท่ย ม่มี่ล้คา่ 9,152 ล�านบาท่ เพิ�ม่ข้�นรี�อยละ 7 เนื�องจากิ

สถืานกิารีณ�กิารีแพรีร่ีะบาด้ของไวรีสัโคโรีนาสายพนัธุ์้�ใหุ้ม่ ่(Covid-19) ภายในปีรีะเท่ศท่ี�ด้ขี ้�น สง่ผู้ลใหุ้�ภาคกิารีท่อ่งเท่ี�ยว

ท่ั �งต่างชีาตแิละภายในปีรีะเท่ศสาม่ารีถืฟืู�นตวัได้�อยา่งต่อเนื�อง สง่ผู้ลใหุ้�ภาวะเศรีษฐกิจิในปีรีะเท่ศเรีิ�ม่ปีรีบัตวัด้ขี้�น 

 แม่�กิำาลงัซีื�อของผู้้�บรีโิภคในปีรีะเท่ศท่ี�เคยหุ้ด้ตวัจะด้ขี้�นแต่อาจจะยงัไม่ก่ิลบัม่าเตม็่ตวัเชีน่อด้ตี รีวม่ถืง้กิรีะแส

รีกัิษ�ส้ขภาพในปัีจจ้บนั ท่ำาใหุ้�ผู้้�บรีโิภคลด้อตัรีากิารีบรีโิภคอาหุ้ารีและเครีื�องด้ื�ม่ท่ี�ส่งผู้ลกิรีะท่บหุ้รีอืม่ผีู้ลข�างเคยีงต่อ

สข้ภาพ โด้ยเฉพาะเครีื�องด้ื�ม่ท่ี�ม่สีว่นผู้สม่ของนำ�าตาลสง้ ปีรีะกิอบกิบัภาครีฐักิำาหุ้นด้ม่าตรีกิารีเรียีกิเกิบ็อตัรีาภาษตีาม่

ปีรีมิ่าณนำ�าตาลหุ้รีอืภาษคีวาม่หุ้วานในอตัรีาท่ี�เพิ�ม่ข้�น ท่ำาใหุ้�ผู้้�ปีรีะกิอบกิารีม่ภีารีะต�นท่น้สง้ข้�น สง่ผู้ลใหุ้�ตลาด้เครีื�องด้ื�ม่

ในปีรีะเท่ศม่กีิารีแขง่ขนัท่ี�รีน้แรีงม่ากิยิ�งข้�น เพื�อแยง่ชีงิสว่นแบง่ท่างกิารีตลาด้
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ม่ล้คา่ตลาด้นำ�าผู้ลไม่�และนำ�าผู้กัิพรี�อม่ด้ื�ม่โด้ยรีวม่ของปีรีะเท่ศไท่ยในปีี 2563-2565

ท่ี�ม่า: The Nielsen Company (Thailand) Limited

ท่ี�ม่า: The Nielsen Company (Thailand) Limited

สว่นแบง่ท่างกิารีตลาด้ของบรีษิทั่ฯ ในปีี 2563-2565

ในปีี 2565 นำ�าผู้ลไม่�และนำ�าผู้กัิพรี�อม่ด้ื�ม่ กิล้ม่่ Premium แบง่ออกิเป็ีน 3 ปีรีะเภท่ ด้งันี�

* กิล้ม่่ Premium คอื นำ�าผู้ลไม่�และนำ�าผู้กัิ 100% ท่ั �งแบบยเ้อชีท่ ีและพาสเจอรี�ไรีส�

  กิล้ม่่ Medium คอื นำ�าผู้ลไม่�และนำ�าผู้กัิ 40% ข้�นไปี แต่ไม่เ่กินิ 90% แบบยเ้อชีท่ ี

  กิล้ม่่ Economy คอืนำ�าผู้ลไม่�และนำ�าผู้กัิ 20% ข้�นไปี แต่ไม่เ่กินิ 30% แบบยเ้อชีท่ี

  กิล้ม่่ Super Economy คอืนำ�าผู้ลไม่�และนำ�าผู้กัิตำ�ากิวา่ 10% แบบยเ้อชีท่ ี

 อยา่งไรีกิต็าม่ บรีษิทั่ฯ ยงัครีองความ่เป็ีนแบรีนด้�นำ�าผู้ลไม่�ยอด้นิยม่อนัด้บั 1 ไว�ได้� จากิกิารีรีกัิษาคณ้ภาพของ

ผู้ลติภณัฑ์� ตลอด้จนบรีษิทั่ฯ ยงัคงม่้ง่เน�นกิารีวจิยัและพฒันานวตักิรีรีม่ เพื�อนำาเสนอผู้ลติภณัฑ์�ใหุ้ม่่ๆ  ท่ี�เหุ้ม่าะสำาหุ้รีบั 

ผู้้�บรีโิภคต่อไปี จง้ยงัคงได้�รีบัความ่นิยม่อยา่งต่อเนื�อง

ส่ัวนแบง่ทัางการตลาดำของบริษัทััฯ

นำ�าผู้ลไม่�และนำ�าผู้กัิพรี�อม่ด้ื�ม่ กิล้ม่่ Premium

2563

27%

2564

23%

2565

19%
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 ในปีี 2566 คาด้กิารีณ�แนวโน�ม่กิารีบรีโิภคนำ�าผู้ลไม่�และนำ�าผู้กัิพรี�อม่ด้ื�ม่ภายในปีรีะเท่ศ จะเตบิโตด้ขี้�นกิวา่ปีีกิอ่น 

กิารีผู้อ่นปีรีนม่าตรีกิารีกิารีเด้นิท่างรีะหุ้วา่งปีรีะเท่ศของปีรีะเท่ศต่าง ๆ  ปีรีะกิอบกิบัสถืานกิารีณ�กิารีแพรีร่ีะบาด้ของไวรีสั

โคโรีนาสายพนัธุ์้�ใหุ้ม่่ (Covid-19) ภายในปีรีะเท่ศท่ี�ด้ขี ้�น ส่งผู้ลใหุ้�ภาคกิารีท่่องเท่ี�ยวท่ั �งต่างชีาตแิละภายในปีรีะเท่ศ

สาม่ารีถืฟืู�นตวัได้�อยา่งต่อเนื�อง ท่ำาใหุ้�คาด้วา่ท่ศิท่างในปีีหุ้น�าตลาด้เครีื�องด้ื�ม่จะเตบิโตด้ขี้�น เพรีาะกิจิกิรีรีม่ต่างๆ กิลบั

ม่าอกีิครีั �ง แต่อยา่งไรีผู้้�บรีโิภคยงัม่กีิารีรีะม่ดั้รีะวงักิารีใชี�จา่ยอย้ ่รีวม่ไปีถืง้เท่รีนด้�สข้ภาพท่ี�ท่ำาใหุ้�ผู้้�บรีโิภคลด้กิารีบรีโิภค

เครีื�องด้ื�ม่ท่ี�สง่ผู้ลกิรีะท่บหุ้รีอืม่ผีู้ลข�างเคยีง เชีน่ เครีื�องด้ื�ม่ท่ี�ม่นีำ�าตาลสง้ และหุ้นัไปีด้ื�ม่เครีื�องด้ื�ม่ท่างเลอืกิสข้ภาพม่ากิกิวา่ 

ผู้้�ปีรีะกิอบกิารีจง้ต�องปีรีบัเปีลี�ยนและพฒันาสนิค�าใหุ้ม่ ่ เพื�อตอบสนองความ่ต�องกิารีของผู้้�บรีโิภคท่ี�แยกิยอ่ยลงไปีม่ากิ 

ในสภาวะกิารีแขง่ขนัท่ี�ไม่แ่น่นอนในอ้ตสาหุ้กิรีรีม่นำ�าผู้ลไม่�และนำ�าผู้กัิพรี�อม่ด้ื�ม่ในปีรีะเท่ศ

กิลยท้่ธุ์�ในกิารีแขง่ขนั

1. รีกัิษาม่าตรีฐานในกิารีผู้ลติ ท่ั �งด้�านคณ้ภาพและคณ้ปีรีะโยชีน�ของสนิค�า

2. ค�นคว�า วจิยั และพฒันาผู้ลติภณัฑ์�ใหุ้ม่่ๆ  ท่ี�ม่คีณ้ปีรีะโยชีน�สง้ รีวม่ท่ั �งคดิ้ค�นนวตักิรีรีม่ใหุ้ม่่ๆ  เพื�อตอบสนองความ่

ต�องกิารีของผู้้�บรีโิภค

3. วางแผู้นกิารีจดั้ซีื�อวตัถ้ืด้บิในกิารีผู้ลติ คดั้สรีรีวตัถ้ืด้บิท่ี�ม่คีณ้ภาพ และเลอืกิวธิุ์จีดั้เกิบ็วตัถ้ืด้บิใหุ้�ได้�คณ้คา่ท่างอาหุ้ารี

สง้สด้้

4. ใชี�กิลยท้่ธุ์�กิรีะจายสนิค�าโด้ยเพิ�ม่ชีอ่งท่างกิารีจำาหุ้น่ายท่ี�ม่คีวาม่หุ้ลากิหุ้ลายม่ากิข้�น

(3) การจดัำหาผลิตภณัฑ์แ์ละบริการ

โรีงงานผู้ลตินำ�าผู้ลไม่�และนำ�าผู้กัิพรี�อม่ด้ื�ม่ - บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� เอฟูแอนด้�บ ีจำากิดั้

เลขท่ี� 90/1 หุ้ม่้7่ ตำาบลสนบัท่บ้ อำาเภอวงัน�อย จงัหุ้วดั้พรีะนครีศรีอียธุ้์ยา 13170

2. ผลิตภณัฑ์น์ำ�าแร่ธุรรมช่าติบรรจขุวดำ

(1) ลกัษัณะผลิตภณัฑ์ห์ร่อบริการ ดำงัน่�

1. ออรีา นำ�าแรีธุ่์รีรีม่ชีาต ิ100% บรีรีจข้วด้ขนาด้ 330 ม่ลิลลิติรี 500 ม่ลิลลิติรี และ 1.5 ลติรี จากิแหุ้ลง่นำ�าแรีธุ่์รีรีม่ชีาติ

ท่ี� ตำาบลโป่ีงแยง อำาเภอแม่ร่ีมิ่ จงัหุ้วดั้เชียีงใหุ้ม่่

2. อควอเรี ่นำ�าแรีธุ่์รีรีม่ชีาต ิ100% บรีรีจข้วด้ขนาด้ 500 ม่ลิลลิติรี และ 1.5 ลติรี จากิแหุ้ลง่นำ�าแรีธุ่์รีรีม่ชีาตทิ่ี� ตำาบลพข้าม่ 

อำาเภอวเิชียีรีบ้รี ีจงัหุ้วดั้เพชีรีบร้ีณ�

(2) การตลาดำและการแข่งขนั

 กิารีตลาด้และกิารีแขง่ขนัท่างธุ์ร้ีกิจิ  แนวโน�ม่ภาวะอ้ตสาหุ้กิรีรีม่และสภาพกิารีแขง่ขนัในปีี 2565 นำ�าแรีธุ่์รีรีม่ชีาติ

ออรีาม่สีว่นแบง่กิารีตลาด้เป็ีนอนัด้บั 4 ท่ี�รี�อยละ 15 โด้ยตลาด้นำ�าแรีม่่มี่ล้คา่ 3,810 ล�านบาท่ เพิ�ม่ข้�นรี�อยละ 18 เม่ื�อเท่ยีบ

กิบัปีีกิ่อน เนื�องจากิสถืานกิารีณ�กิารีแพรี่รีะบาด้ของไวรีสัโคโรีนาสายพนัธุ์้�ใหุ้ม่่ (Covid-19) ภายในปีรีะเท่ศท่ี�ด้ขี ้�น 

ผู้้�บรีโิภคปีรีบัเปีลี�ยนพฤตกิิรีรีม่กิารีบรีโิภคออกิไปีใชี�ชีวีตินอกิบ�านม่ากิข้�น ซี้�งสง่ผู้ลใหุ้�ม่กีิารีเพิ�ม่กิารีบรีโิภคนำ�าด้ื�ม่บรีรีจ้

ขวด้ม่ากิข้�น รีวม่ถืง้เท่รีนด้�กิารีใสใ่จในสข้ภาพของผู้้�บรีโิภคยงัเป็ีนเท่รีนด้�หุ้ลกัิ ซี้�งสง่เสรีมิ่ใหุ้�นำ�าแรีธุ่์รีรีม่ชีาตทิ่ี�ปีรีะกิอบ

ไปีด้�วยแรีธุ่์าต้ท่ี�สำาคญัตอ่รีา่งกิายจะยงัเป็ีนเครีื�องด้ื�ม่ท่ี�นิยม่ในกิารีด้ื�ม่ของผู้้�บรีโิภค ท่ำาใหุ้�คาด้วา่ในปีี 2566 แนวโน�ม่ตลาด้

นำ�าแรีจ่ะม่อีตัรีากิารีเตบิโตท่ี�ด้ขี ้�นม่ากิกิวา่ปีีท่ี�ผู้า่นม่า
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ม่ล้คา่ตลาด้นำ�าแรีบ่รีรีจข้วด้โด้ยรีวม่ของปีรีะเท่ศไท่ยในปีี 2563-2565

สว่นแบง่ท่างกิารีตลาด้ของบรีษิทั่ฯ ในปีี 2565

(3) การจดัำหาผลิตภณัฑ์แ์ละบริการ

โรีงงานผู้ลตินำ�าแรีธุ่์รีรีม่ชีาตบิรีรีจข้วด้ - บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส� จำากิดั้ (ม่หุ้าชีน)

1. เลขท่ี� 205/1 หุ้ม่้ ่2 ตำาบลโป่ีงแยง อำาเภอแม่ร่ีมิ่ จงัหุ้วดั้เชียีงใหุ้ม่ ่50180 ซี้�งเป็ีนแหุ้ลง่นำ�าพเ้ยน็ขนาด้ใหุ้ญ่ท่ี�เกิดิ้ข้�น

เองตาม่ธุ์รีรีม่ชีาต ิม่กีิำาลงักิารีผู้ลติปีรีะม่าณ 120 ล�านขวด้ต่อปีี 

2. เลขท่ี� 999 หุ้ม่้ ่7 ตำาบลพข้าม่ อำาเภอวเิชียีรีบ้รี ีจงัหุ้วดั้เพชีรีบร้ีณ� 67180 ซี้�งเป็ีนต�นกิำาเนิด้นำ�าแรีธุ่์รีรีม่ชีาตทิ่ี�ชีื�อวา่  

“ภน้ำ�าหุ้ยด้” ม่กีิำาลงักิารีผู้ลติปีรีะม่าณ 140 ล�านขวด้ต่อปีี 

ท่ี�ม่า: The Nielsen Company (Thailand) Limited

ท่ี�ม่า: The Nielsen Company (Thailand) Limited
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3. ร้านค้์าปล่กจำาหน่ายนำ�าผลไม้ปั �น

(1) ลกัษัณะผลิตภณัฑ์ห์ร่อบริการ และการพฒันานวตักรรมธุรุกิจ

 ธุ์ร้ีกิจิค�าปีลกีิ เป็ีนธุ์ร้ีกิจิผู้ลติและจำาหุ้น่ายอาหุ้ารีและเครีื�องด้ื�ม่ ภายใต�แบรีนด้� “Squeeze by Tipco” เน�นวตัถ้ืด้บิ

ท่ี�ม่คีณ้ภาพ และม่ผีู้ลติภณัฑ์�ท่ี�ม่คีวาม่หุ้ลากิหุ้ลาย เน�นรีสชีาตอิรีอ่ย เชีน่ สม่ต้ตี�จากิผู้ลไม่�แท่�หุ้ลากิหุ้ลายชีนิด้ ผู้ลติภณัฑ์�

ใหุ้ม่เ่ครีื�องด้ื�ม่ท่ี�ม่สีว่นผู้สม่ของใบกิญัชีา 

 นอกิจากินี�ธุ์้รีกิจิค�าปีลกีิ ยงัเป็ีนชี่องท่างกิารีจำาหุ้น่ายผู้ลติภณัฑ์�ของบรีษิทั่ในเครีอื เชี่น นำ�าผู้ลไม่�และนำ�าผู้กัิ

พรี�อม่ด้ื�ม่ สบัปีะรีด้สด้พนัธุ์้�ท่ปิีโกิ�หุ้อม่สว้รีรีณ นำ�าแรีธุ่์รีรีม่ชีาตอิอรีา และผู้ลติภณัฑ์�อื�นๆ ท่ี�จะวางจำาหุ้น่ายในอนาคต

(2) การตลาดำและการแข่งขนั

แนวโน�ม่ภาวะอ้ตสาหุ้กิรีรีม่และสภาพกิารีแขง่ขนั

 ในปีี 2565 ธุ์ร้ีกิจิรี�านเครีื�องด้ื�ม่เพื�อสข้ภาพเตบิโตต่อเนื�อง โด้ยม่ปัีีจจยัสนบัสน้นจากิกิารีปีรีบัเปีลี�ยนไลฟู� สไตล�

ของผู้้�บรีโิภค สว่นหุ้น้�งม่าจากิกิารีแพรีร่ีะบาด้ของไวรีสัโคโรีนาสายพนัธุ์้�ใหุ้ม่ ่(Covid-19) ท่ี�ท่ำาใหุ้�ผู้้�บรีโิภคหุ้นัม่าใสใ่จกิารี

ด้แ้ลสข้ภาพและเลอืกิรีบัปีรีะท่านอาหุ้ารีหุ้รีอืเครีื�องด้ื�ม่ท่ี�ชีว่ยเสรีมิ่สรี�างภม้่คิ้�ม่กินั หุ้รีอืม่คี้ณปีรีะโยชีน�ต่อรีา่งกิาย เชีน่ 

เครีื�องด้ื�ม่ท่ี�ม่สีว่นผู้สม่ของวติาม่นิซี ี เครีื�องด้ื�ม่ท่ี�ชีว่ยบำารีง้สม่อง ผู้วิพรีรีณ หุ้รีอืกิรีะต้�นรีะบบขบัถ่ืาย ซี้�งผู้้�ปีรีะกิอบกิารี

ต�องปีรีบัเปีลี�ยนและพฒันาสนิค�าใหุ้ม่ ่เพื�อตอบสนองความ่ต�องกิารีของผู้้�บรีโิภคท่ี�หุ้ลากิหุ้ลายม่ากิข้�น

กิลยท้่ธุ์�ในกิารีแขง่ขนั

 สควซีี บาย ท่ปิีโกิ� ม่้ง่เน�นกิารีพฒันาเครีื�องด้ื�ม่ในรีป้ีแบบใหุ้ม่่ๆ  ตลอด้ท่ั �งปีี รีวม่ถืง้เครีื�องด้ื�ม่เฉพาะฤด้ก้ิาล โด้ย

เน�นผู้ลติภณัฑ์�ท่ี�ด้ตี่อส้ขภาพและผู้ลติจากิวตัถ้ืด้บิจากิธุ์รีรีม่ชีาต ิ ซี้�งนอกิจากิกิารีพฒันาเครีื�องด้ื�ม่แล�ว สควซีี บาย  

ท่ปิีโกิ� ยงัม่้ง่เน�นกิารีพฒันาและวางจำาหุ้น่ายผู้ลติภณัฑ์�อื�นๆ เพิ�ม่เตมิ่ อาท่ ิผู้ลติภณัฑ์�อาหุ้ารีภายใต�แบรีนด้� สควซีี อที่ 

ผู้ลติภณัฑ์�อาหุ้ารีจากิพชืี (Plant-based) และผู้ลติภณัฑ์�ขนม่ขบเคี�ยว เป็ีนต�น    รีวม่ท่ั �งขยายชีอ่งท่างกิารีจดั้จำาหุ้น่าย

ใหุ้�ม่คีวาม่หุ้ลากิหุ้ลาย เชีน่ กิารีจดั้จำาหุ้น่ายผู้า่นออนไลน� กิารีจดั้จำาหุ้น่ายผู้า่นชีอ่งท่างฟู้�ด้ เด้ลเิวอรีี� เป็ีนต�น

แบรนดำ์

จำานวนสาขา

รีป้ีแบบกิารีใหุ้�บรีกิิารี

สัค์ว่ซ บาย ทิัปโก้

รีวม่ท่ั �งหุ้ม่ด้ 24 สาขา

สาขาของบรีษิทั่ 19 สาขา

สาขาแฟูรีนไชีส� 5 สาขา

1. กิารีรีบัปีรีะท่านท่ี�รี�าน (Dine in)

2. กิารีซีื�อกิลบับ�าน (Take Away)

3. กิารีบรีกิิารีจดั้สง่ (Delivery)

4. กิารีบรีกิิารีจดั้เลี�ยง (Catering)
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(3) การจดัำหาผลิตภณัฑ์แ์ละบริการ

การบริการ - รี�านค�า Squeeze by Tipco

บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� รีเีท่ล จำากิดั้ 

สาขา Shopping Plaza เซีน็ท่รีลั (เซีน็ท่รีลัเวลิด้� / ปิี�นเกิล�า / รีตันาธุ์เิบศรี� / เวสต�เกิต / พรีะรีาม่ 2 / แจ�งวฒันะ / พรีะรีาม่3) 

   แฟูชีั �นไอส�แลนด้� / ฟิูวเจอรี�พารี�ค รีงัสติ / โลตสั ศรีนีครีนิท่รี� / พารีาได้ซี� พารี�ค / เม่กิาบางนา

สาขาโรีงพยาบาล  รีพ.สม่ติเิวชี (สข้ม้่วทิ่ / ธุ์นบ้รี ี/ ศรีนีครีนิท่รี�) รีพ.กิรีง้เท่พ (บางกิอกิพลาซี่า / พทั่ยา) 

   รีพ.เกิษม่รีาชี / รีพ.ศริีริีาชี

สาขา Office   ท่ปิีโกิ� ท่าวเวอรี�2 / เด้อะไนน� ท่าวเวอรี� / เสรีมิ่ม่ติรี / ปีรีะชีาชีื�น / ควิเฮ้�าส�

ธุรุกิจผลิตภณัฑ์จ์ากพ่ช่ ผกั และผลไม้ คดิ้เป็ีนอตัรีาสว่นยอด้ขายรี�อยละ 41 โด้ยม่ยีอด้ขายหุ้ลกัิม่าจากิกิารีสง่ออกิ

สบัปีะรีด้แปีรีรีป้ี กิารีขายสบัปีะรีด้สด้แบรีนด้�ท่ปิีโกิ�หุ้อม่สว้รีรีณ และผู้ลติภณัฑ์�สารีสกิดั้

1. ผลิตภณัฑ์ผ์ลไม้แปรรปู

(1) ลกัษัณะผลิตภณัฑ์ห์ร่อบริการ และการพฒันานวตักรรมธุรุกิจ

ลกัิษณะของผู้ลติภณัฑ์� ด้งันี�

1. สบัปีะรีด้กิรีะป๋ีอง  (Canned Pineapple) 

2. นำ�าสบัปีะรีด้เข�ม่ข�น (Pineapple Juice Concentrate) 

3. สบัปีะรีด้บด้ละเอยีด้บรีรีจถ้้ืงปีลอด้เชีื�อ  (Aseptic Crushed) 

4. สบัปีะรีด้บรีรีจใ้นถื�วยพลาสตกิิ (Pineapple in plastic cup) 

5. สบัปีะรีด้บรีรีจใ้นถ้ืง retort pouch (Pineappple in retort pouch) 

6. ผู้ลไม่�รีวม่บรีรีจใ้นถื�วยพลาสตกิิ (Tropical fruit salad in plastic cup) 

7. นำ�าวา่นหุ้างจรีะเข�แชีแ่ขง็ (Frozen Aloe Vera Juice)

8. ผู้ลติภณัฑ์�นำ�าม่ะพรี�าวบรีรีจก้ิรีะป๋ีอง 

9. แกินสบัปีะรีด้อบแหุ้�ง (Dehydrated Pineapple core) และม่ะม่ว่งอบแหุ้�ง แบบนำ�าตาลน�อย (Dehydrated Mango)

กิารีพฒันานวตักิรีรีม่ธุ์ร้ีกิจิ

 บรีษิทั่ฯ กิำาหุ้นด้แผู้นงานและนโยบายในกิารีพฒันาผู้ลติภณัฑ์�ใหุ้ม่ ่เพื�อตอบสนองความ่ต�องกิารีของลก้ิค�าท่ั �ง

ในปีรีะเท่ศ และตา่งปีรีะเท่ศ ซี้�งในปัีจจบ้นัได้�ม่กีิารีพฒันาผู้ลติภณัฑ์�ผู้ลไม่�แปีรีรีป้ีด้�วยนวตักิรีรีม่และกิรีะบวนกิารีแปีรีรีป้ี

ท่ี�ท่นัสม่ยั เพื�อเพิ�ม่ความ่หุ้ลากิหุ้ลายของผู้ลไม่�แปีรีรีป้ี สรี�างปีรีะสบกิารีณ�ใหุ้ม่่ๆ ในกิารีบรีโิภค นอกิจากินี� บรีษิทั่ฯ ม่แีผู้น

ในกิารีพฒันารีป้ีแบบของบรีรีจภ้ณัฑ์�ท่ี�แตกิต่างจากิค้แ่ขง่ในตลาด้ เพื�อขยายฐานกิารีสง่ออกิไปียงัลก้ิค�าท่ก้ิกิล้ม่่เปี�าหุ้ม่าย 

ใหุ้�ความ่สำาคญัรีกัิษาคณ้ภาพและม่าตรีฐานของผู้ลติภณัฑ์�ต่างๆ ท่ี�บรีษิทั่ฯได้�รีบักิารีรีบัรีองจากิหุ้น่วยงานท่ี�เป็ีนท่ี�ยอม่รีบั

ในรีะด้บันานาชีาต ิรีวม่ท่ั �งชีื�อเสยีงของบรีษิทั่ฯในด้�านกิารีผู้ลติท่ี�ม่มี่าอยา่งยาวนาน เพื�อสรี�างความ่เชีื�อม่ั �นในด้�านคณ้ภาพ

สนิค�าใหุ้�กิบัผู้้�นำาเข�า และผู้้�บรีโิภค

(2) การตลาดำและการแข่งขนั

1. นโยบายกิารีแขง่ขนั และจำาหุ้น่ายผู้ลติภณัฑ์�ของบรีษิทั่

กิล้ม่่ลก้ิค�าเปี�าหุ้ม่าย 

 บรีษิทั่ฯ ม่้ง่เน�นพฒันาผู้ลติภณัฑ์� เพื�อตอบสนองความ่ต�องกิารีของลก้ิค�ารีายใหุ้ญ่จากิตลาด้ต่างปีรีะเท่ศ  โด้ย

แบง่ตลาด้สง่ออกิออกิเป็ีน 4 ภม้่ภิาคหุ้ลกัิ ด้งันี�
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1. ท่วปีีอเม่รีกิิา: ปีรีะเท่ศสหุ้รีฐัอเม่รีกิิา แคนาด้า และกิล้ม่่ปีรีะเท่ศในแถืบลาตนิอเม่รีกิิา 

 ในปีี 2565 ปีรีะเท่ศสหุ้รีฐัอเม่รีกิิา ยงัคงเป็ีนปีรีะเท่ศค้ค่�าท่ี�ม่มี่ล้คา่นำาเข�าผู้ลไม่�แปีรีสง้สด้้ท่ี�รี�อยละ 52 ของปีรีมิ่าณ

กิารีสง่ออกิผู้ลติภณัฑ์�ผู้ลไม่�แปีรีรีป้ีท่ั �งหุ้ม่ด้ ในอด้ตีบรีษิทั่ฯ เคยม่คีวาม่ได้�เปีรียีบท่างกิารีค�าในปีรีะเท่ศสหุ้รีฐัอเม่รีกิิา 

เนื�องจากิได้�รีบักิารียกิเว�นจากิรีะบบภาษที่้ม่่ตลาด้ของกิรีะท่รีวงพาณชิีย�ของสหุ้รีฐัอเม่รีกิิาท่ี�ม่ต่ีอบรีษิทั่ท่ั �วไปี ตอ่ม่าเม่ื�อ

ม่กีิารียกิเลกิิรีะบบภาษที่้ม่่ตลาด้ ท่ำาใหุ้�กิารีแขง่ขนัม่คีวาม่รีน้แรีงม่ากิข้�น เนื�องจากิปีรีะเท่ศสหุ้รีฐัอเม่รีกิิาเป็ีนตลาด้ใหุ้ญ่

ท่ี�ม่กีิำาลงัซีื�อสง้ โด้ยค้ค่�าท่ี�สำาคญัของบรีษิทั่ฯในปีรีะเท่ศสหุ้รีฐัอเม่รีกิิาได้�แกิ่ หุ้�างค�าปีลกีิรีายใหุ้ญ่รีะด้บั Top 10 ของ

ปีรีะเท่ศ

2. ท่วปีีเอเชียี ออสเตรีเลยี และนิวซีแีลนด้� 

 โด้ยในปีี 2565 บรีษิทั่ฯ สง่ออกิผู้ลไม่�แปีรีรีป้ีในสดั้สว่นรี�อยละ 21 ของปีรีมิ่าณกิารีสง่ออกิผู้ลติภณัฑ์�ผู้ลไม่�

แปีรีรีป้ีท่ั �งหุ้ม่ด้ ในปัีจจบ้นับรีษิทั่ฯ ไม่ไ่ด้�สทิ่ธุ์ปิีรีะโยชีน�ท่างด้�าน Anti-dumping duty จากิปีรีะเท่ศออสเตรีเลยี ท่ำาใหุ้�

บรีษิทั่ฯ ม่ปีีรีมิ่าณกิารีสง่ออกิผู้ลไม่�แปีรีรีป้ีไปียงัปีรีะเท่ศออสเตรีเลยีน�อยม่ากิ 

ในขณะเด้ยีวกินั กิารีสง่ออกิไปียงัปีรีะเท่ศจนีชีะลอตวัจากิสถืานกิารีณ�โควดิ้ จง้เน�นตลาด้สง่ออกิในปีรีะเท่ศญี�ปี้่ นท่ี�ม่ี

ความ่ต�องกิารีสนิค�าคณ้ภาพสง้เป็ีนหุ้ลกัิ 

3. กิล้ม่่ปีรีะเท่ศในตะวนัออกิกิลาง 

 ในปีี 2565 บรีษิทั่ฯ ม่สีดั้สว่นกิารีสง่ออกิผู้ลไม่�แปีรีรีป้ีท่ี�รี�อยละ 15 ของปีรีมิ่าณกิารีสง่ออกิผู้ลติภณัฑ์�ผู้ลไม่�

แปีรีรีป้ีท่ั �งหุ้ม่ด้ นบัวา่เป็ีนอกีิตลาด้ท่ี�ม่ศีกัิยภาพ และตลาด้สง่ออกิหุ้ลกัิสำาหุ้รีบัผู้ลติภณัฑ์�นำ�าสบัปีะรีด้เข�ม่ข�น แต่ในสว่น

ของกิารีสง่ออกิสบัปีะรีด้กิรีะป๋ีองกิล้ม่่ลก้ิค�าในท่วปีีตะวนัออกิกิลางม่คีวาม่ออ่นไหุ้วต่อรีาคาสง้เชีน่เด้ยีวกิบักิล้ม่่ปีรีะเท่ศ

ยโ้รีปี แต่เนื�องจากิกิล้ม่่ปีรีะเท่ศในตะวนัออกิกิลางนี�ไม่ไ่ด้�ม่สีทิ่ธุ์ปิีรีะโยชีน�ท่างด้�านภาษ ีจง้เป็ีนเปี�าหุ้ม่ายท่างกิารีตลาด้

ท่ี�ผู้้�ปีรีะกิอบกิารีพยายาม่ท่ี�จะขยายตลาด้ในกิล้่ม่ปีรีะเท่ศนี� เพื�อท่ด้แท่นสว่นแบ่งกิารีตลาด้ท่ี�หุ้ายไปีจากิกิล้่ม่ปีรีะเท่ศ

ยโ้รีปีและยโ้รีปีตะวนัออกิ

4. ท่วปีียโ้รีปี: กิล้ม่่ปีรีะเท่ศยโ้รีปีตะวนัออกิ และสหุ้พนัธุ์รีฐัรีสัเชียี 

 ในปีี 2565 ตลาด้ยโ้รีปีได้�รีบัผู้ลโด้ยตรีงจากิสถืานกิารีณ�ความ่ขดั้แย�งรีะหุ้วา่งรีสัเซียีและยเ้ครีน โด้ยบรีษิทั่ฯ สง่

ออกิผู้ลไม่�แปีรีรีป้ีในสดั้สว่นรี�อยละ 12 ของปีรีมิ่าณกิารีสง่ออกิผู้ลติภณัฑ์�ผู้ลไม่�แปีรีรีป้ีท่ั �งหุ้ม่ด้ ตลาด้กิล้ม่่นี�เป็ีนหุ้น้�งใน

ตลาด้สำาหุ้รีบัผู้ลติภณัฑ์�นำ�าสบัปีะรีด้เข�ม่ข�น ซี้�งสว่นใหุ้ญ่เป็ีนกิารีสง่ออกิไปียงั Blending houses ต่างๆในกิล้ม่่ปีรีะเท่ศ

ยโ้รีปี ในสว่นของกิารีสง่ออกิสบัปีะรีด้กิรีะป๋ีองกิล้ม่่ลก้ิค�าในท่วปีียโ้รีปีม่คีวาม่ออ่นไหุ้วต่อรีาคาสง้ม่ากิ และปีรีะเท่ศไท่ย

ไม่ไ่ด้�รีบัสทิ่ธุ์ปิีรีะโยชีน�ท่างด้�านภาษ ีGSP และ FTA จากิกิล้ม่่ปีรีะเท่ศยโ้รีปีแล�ว จง้ม่ผีู้ลต่อกิารีแขง่ขนักิบัปีรีะเท่ศค้แ่ขง่ 

เชีน่ ฟิูลปิีปิีนส� อนิโด้นิเซียี เวยีด้นาม่ และ อื�นๆ 

ภาวะกิารีตลาด้และกิารีแขง่ขนั

 แนวโน�ม่ความ่ต�องกิารีของตลาด้ต่างปีรีะเท่ศในปีี 2566 คาด้วา่ต�นท่น้วตัถ้ืด้บิจะปีรีบัตวัสง้ข้�น แต่ในแงร่ีาคา

ซีื�อขายยงัม่ลีกัิษณะใกิล�เคยีงกิบัปีีกิ่อน ยงัไม่่สาม่ารีถืปีรีบัรีาคาขายใหุ้�สง้ข้�นได้� เนื�องจากิม่คี้่แขง่ในหุ้ลายปีรีะเท่ศท่ี�

สาม่ารีถืท่ำารีาคาขายภายใต�ต�นท่น้ท่ี�ตำ�ากิวา่ รีวม่ท่ั �งอาจได้�รีบัผู้ลกิรีะท่บจากิอตัรีาแลกิเปีลี�ยนท่ี�คา่เงนิบาท่ม่แีนวโน�ม่แขง็

คา่ต่อเนื�อง

 ขณะท่ี�ในกิารีส่งออกิสนิค�าในท่วปีีย้โรีปีม่รีีาคาขายท่ี�ค่อนข�างตำ�า จง้ไม่่เน�นกิารีจำาหุ้น่ายในย้โรีปีม่ากินักิ  

สว่นในของลก้ิค�าในปีรีะเท่ศค้ค่�าอื�นๆ สว่นใหุ้ญ่สั �งซีื�อสนิค�าในลกัิษณะ FOB จง้ม่ภีารีะคา่ใชี�จ่ายท่ี�คอ่นข�างสง้ ท่ำาใหุ้� 

กิารีปีรีบัรีาคาขายตาม่รีาคาวตัถ้ืด้บิท่ี�เพิ�ม่ข้�นท่ำาได้�ยากิ ซี้�งเป็ีนความ่ท่�าท่ายในกิารีเพิ�ม่ขดี้ความ่สาม่ารีถืในกิารีแขง่ขนั

กิบัค้แ่ขง่ในอนาคต
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กิลยท้่ธุ์�ในกิารีแขง่ขนั

1. กิลยท้่ธุ์�ในปีีนี�ยงัเน�นกิารีคดั้สรีรีลก้ิค�า ในกิล้ม่่ High Margin และ High Market ท่ี�สาม่ารีถืบรีหิุ้ารีจดั้กิารีได้� 

2. กิารีพฒันาผู้ลติภณัฑ์�ใหุ้ม่ส่ำาหุ้รีบัตลาด้สง่ออกิ จะเน�นกิารีพฒันาบรีรีจภ้ณัฑ์� (Packaging) และความ่หุ้ลากิหุ้ลายของ

สนิค�า เพื�อตอบสนองความ่ต�องกิารีของลก้ิค�าได้�อยา่งครีอบคล้ม่ท่ี�สด้้ ขณะท่ี�ตลาด้ในปีรีะเท่ศจะเน�นกิารีพฒันาสนิค�าท่ี�

เป็ีน snack จากิผู้ลไม่�แปีรีรีป้ี

(3) การจดัำหาผลิตภณัฑ์แ์ละบริการ

กิารีผู้ลติ - โรีงงานผู้ลติผู้ลไม่�แปีรีรีป้ี 

บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� ไพน�แอปีเปิี�ล จำากิดั้ 

212 หุ้ม่้ ่16 ตำาบลอา่วน�อย ถืนนเพชีรีเกิษม่ อำาเภอเม่อืง จงัหุ้วดั้ปีรีะจวบครีีขีนัธุ์� 77000

ลกัิษณะของฤด้ก้ิาลของกิารีปีรีะกิอบธุ์ร้ีกิจิ

 ธุ์้รีกิจิผู้ลติภณัฑ์� พชืี ผู้กัิ และผู้ลไม่�แปีรีรีป้ี ด้ำาเนินกิารีผู้ลติ และจดั้จำาหุ้น่าย ภายใต�บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� ไพน�แอปีเปิี�ล 

จำากิดั้ โด้ยปีกิตบิรีษิทั่ฯ จะท่ำากิารีผู้ลติผู้ลไม่�แปีรีรีป้ีปีรีะม่าณ 11 เด้อืนใน 1 ปีี และท่ำากิารีปิีด้โรีงงานจำานวน 1 เด้อืน 

เพื�อท่ำากิารีบำารีง้รีกัิษาเครีื�องจกัิรีและอ้ปีกิรีณ� โด้ยในรีอบกิารีผู้ลติ 11 เด้อืน สาม่ารีถืแบง่ผู้ลผู้ลติออกิเป็ีนสองฤด้ก้ิาล 

คอื ในชีว่งฤด้ร้ี�อน (ม่นีาคม่ ถืง้ พฤษภาคม่) และในชีว่งฤด้หุ้้นาว (ต้ลาคม่ ถืง้ ธุ์นัวาคม่) สำาหุ้รีบัรีาคาวตัถ้ืด้บิจะม่กีิารี

ข้�นลงตาม่ปีรีมิ่าณของสบัปีะรีด้ท่ี�ม่ใีนแต่ละชีว่งเวลาของกิารีผู้ลติ

วตัถ้ืด้บิและผู้้�จำาหุ้น่ายวตัถ้ืด้บิ 

 วตัถ้ืด้บิท่ี�สำาคญัในกิารีผู้ลติผู้ลไม่�แปีรีรีป้ี ได้�แกิ่ สบัปีะรีด้สด้ นำ�าตาล กิรีะป๋ีองบรีรีจ้สบัปีะรีด้และวสัด้้หุ้บีหุ้อ่ 

โด้ยม่รีีายละเอยีด้ ด้งันี� 

1. สบัปีะรีด้สด้

 เนื�องจากิท่ี�ตั �งของโรีงงานอย้ใ่นจงัหุ้วดั้ปีรีะจวบครีีขีนัธุ์� ซี้�งเป็ีนแหุ้ลง่เพาะปีลก้ิสบัปีะรีด้สด้แหุ้ลง่ใหุ้ญ่ท่ี�ม่ปีีรีมิ่าณ

ผู้ลผู้ลติสบัปีะรีด้ท่ี�ปีรีะม่าณรี�อยละ 50 ของผู้ลผู้ลติสบัปีะรีด้สด้ในปีรีะเท่ศไท่ย บรีษิทั่ฯจง้ด้ำาเนินกิารีสรี�างนโยบายในกิารี

รีบัซีื�อสบัปีะรีด้จากิชีาวไรี่ในเขตบรีเิวณใกิล�เคยีงและรีอบๆโรีงงานเพื�อเป็ีนกิารีสรี�างเสรีมิ่ค้ณภาพชีวีติของชีาวไรี่ใหุ้�

สาม่ารีถืปีรีะกิอบอาชีพีต่อไปีได้�อยา่งม่ั �นคง และเป็ีนกิารีด้แ้ลชีาวไรีใ่หุ้�ได้�รีบัผู้ลตอบแท่นท่ี�เหุ้ม่าะสม่อยา่งยั �งยนื และใน

ขณะเด้ยีวกินัเพื�อใหุ้�บรีษิทั่ฯ ม่วีตัถ้ืด้บิเพยีงพอสำาหุ้รีบักิารีผู้ลติและสอด้คล�องกิบักิำาลงักิารีผู้ลติท่ี�เป็ีนไปีตาม่แผู้นกิารี

ผู้ลติในรีะยะยาว บรีษิทั่ฯได้�ม่กีิารีจดั้ตั �งโครีงกิารีเพื�อสง่เสรีมิ่และพฒันากิารีปีลก้ิสบัปีะรีด้ของชีาวไรีอ่ยา่งความ่ยั �งยนื 

โด้ยแบง่ออกิเป็ีน 3 รีป้ีแบบ ด้งันี�

 1. โครีงกิารีปีรีะกินัรีายได้�ตอ่ไรีใ่หุ้�กิบัสม่าชีกิิ โด้ยม่วีตัถ้ืปีรีะสงค�เพื�อสง่เสรีมิ่ใหุ้�ชีาวไรีม่่้ง่เน�นกิารีปีรีบัปีรีง้ผู้ลผู้ลติ

ต่อไรี ่ โด้ยท่มี่สง่เสรีมิ่กิารีเกิษตรีของบรีษิทั่ฯ เข�าไปีท่ำางานรีว่ม่กิบัชีาวไรีอ่ยา่งใกิล�ชีดิ้และใหุ้�ความ่รี้�เกิี�ยวกิบักิารีเพาะ

ปีลก้ิและกิารีจดั้กิารีไรี ่ สำาหุ้รีบับรีษิทั่นอกิจากิรีาคาสบัปีะรีด้ท่ี�จา่ยใหุ้�กิบัชีาวไรีจ่ะอย้ใ่นเกิณฑ์�ท่ี�สาม่ารีถืแขง่ขนัได้�แล�ว 

ผู้ลผู้ลติท่ี�ได้�ยงัสาม่ารีถืควบคม้่คณ้ภาพได้�ม่ากิกิวา่ท่ั �งในแงข่องขนาด้ผู้ล ความ่สก้ิ และกิารีปี�องกินัสารีตกิค�าง 

 2. โครีงกิารีปีรีะกินัรีาคาต่อกิโิลกิรีมั่ โด้ยบรีษิทั่ฯ และชีาวไรีจ่ะท่ำากิารีตกิลงรีาคาปีรีะกินัท่ี�เป็ีนท่ี�พง้พอใจของ

ท่ั �งสองฝ่่าย 

 3. โครีงกิารีปีรีะกินัตลาด้ใหุ้�กิบัชีาวไรี ่เปิีด้กิว�างใหุ้�กิบัสม่าชีกิิท่ี�ต�องกิารีอสิรีะในกิารีเพาะปีลก้ิด้แ้ลสบัปีะรีด้ใน

วถิืขีองชีาวไรีต่นเอง โด้ยจะม่กีิารีปีรีะกินักิารีรีบัซีื�อผู้ลผู้ลติท่ั �งหุ้ม่ด้ของสม่าชีกิิ ชีาวไรีต่�องแจ�งข�อม่ล้กิารีปีลก้ิและบงัคบั

ผู้ลท่ี�ชีดั้เจน 
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2. กิรีะป๋ีองบรีรีจผู้้ลไม่�แปีรีรีป้ี

 กิรีะป๋ีองท่ี�ใชี�บรีรีจผู้้ลไม่�แปีรีรีป้ี แบง่เป็ีน 5 ขนาด้ ด้งันี� ขนาด้ 8 ออนซี�, 15 ออนซี�, 20 ออนซี�, 30 ออนซี�  และ 

108 ออนซี� บรีษิทั่ฯ ด้ำาเนินกิารีจดั้ซีื�อจากิผู้้�ผู้ลติในปีรีะเท่ศท่ั �งหุ้ม่ด้

         2563     2564     2565

สดั้สว่นกิารีซีื�อวตัถ้ืด้บิในปีรีะเท่ศ : ต่างปีรีะเท่ศ 99.0 : 1.0 99.0 : 1.0 99.0 : 1.0

เครีื�องจกัิรีสำาหุ้รีบักิารีผู้ลติ

 บรีษิทั่ฯ ตดิ้ตั �งเครีื�องจกัิรีผู้ลติผู้ลไม่�แปีรีรีป้ีจำานวน 15 สายกิารีผู้ลติ สาม่ารีถืผู้ลติผู้ลไม่�แปีรีรีป้ีได้�เพยีงพอต่อ

ความ่ต�องกิารีของลก้ิค�า พรี�อม่กินันี�บรีษิทั่ฯ ม่คีลงัสนิค�าท่ี�เกิบ็สนิค�าได้�ถืง้ 1.7 ล�านหุ้บีม่าตรีฐาน 

แนวโน�ม่ปีรีมิ่าณผู้ลผู้ลติและรีาคาวตัถ้ืด้บิ

 ในปีี 2566 คาด้วา่ปีรีมิ่าณวตัถ้ืด้บิจะลด้ลงเลก็ิน�อย เนื�องจากิฤด้ก้ิาล สภาพอากิาศ รีวม่ท่ั �งเกิษตรีกิรีชีะลอกิารี

เพาะปีลก้ิออกิไปี เนื�องจากิต�นท่้นกิารีเพาะปีลก้ิ โด้ยเฉพาะรีาคาปี้๋ ยท่ี�ปีรีบัตวัสง้ข้�น สง่ผู้ลใหุ้�ผู้ลผู้ลติม่ปีีรีมิ่าณไม่ม่่ากิ

ตาม่ท่ี�คาด้กิารีณ�ไว� และรีาคาต�นท่้นวตัถ้ืด้บิในกิารีผู้ลติผู้ลไม่�แปีรีรีป้ีปีรีบัตวัสง้ข้�นเป็ีนชีว่งสั �นๆ ด้งันั �นโด้ยภาพรีวม่ใน 

ปีี 2566 คาด้วา่รีาคาวตัถ้ืด้บิในกิารีผู้ลติ จง้ไม่แ่ตกิต่างจากิปีีท่ี�แล�วม่ากินกัิ

2. ผลิตภณัฑ์ก์ารเกษัตร

(1) ลกัษัณะผลิตภณัฑ์ห์ร่อบริการ และการพฒันานวตักรรมธุรุกิจ

ลกัิษณะของผู้ลติภณัฑ์� ด้งันี�

 ธุ์้รีกิจิกิารีเกิษตรี ด้ำาเนินธุ์ร้ีกิจิวจิยัและพฒันาพนัธุ์้�พชืีและกิารีเพาะปีลก้ิ โด้ยผู้ลติภณัฑ์�หุ้ลกัิ ได้�แกิ่ สบัปีะรีด้

สด้แบรีนด้�ท่ปิีโกิ�หุ้อม่สว้รีรีณ ท่ี�ม่เีอกิลกัิษณ�ด้�านรีสชีาตแิละคณ้คา่ท่างอาหุ้ารีท่ี�เกิดิ้จากิกิารีวจิยัและพฒันาอยา่งตอ่เนื�อง

กิารีพฒันานวตักิรีรีม่ธุ์ร้ีกิจิ

 ในปีี 2565 บรีษิทั่ฯ ได้�พฒันาผู้ลติภณัฑ์�แปีรีรีป้ีจากิสบัปีะรีด้สด้แบรีนด้�ท่ปิีโกิ�หุ้อม่สว้รีรีณ ได้�แกิ ่สบัปีะรีด้หุ้อม่

สว้รีรีณกิวนนำ�าผู้้�ง แครีกิเกิอรี�สบัปีะรีด้หุ้อม่สว้รีรีณกิวนนำ�าผู้้�ง ชีสีเชีคสบัปีะรีด้หุ้อม่สว้รีรีณกิวนนำ�าผู้้�ง และท่�อฟูฟีู�สบัปีะรีด้

หุ้อม่สว้รีรีณกิวนนำ�าผู้้�ง เป็ีนต�น เพื�อเพิ�ม่ม่ล้คา่และใชี�ปีรีะโยชีน�สง้สด้้จากิผู้ลติภณัฑ์�ท่ี�เกิดิ้จากิกิารีปีลก้ิไรีส่บัปีะรีด้

(2) การตลาดำและการแข่งขนั

กิารีตลาด้และกิารีแขง่ขนัท่างธุ์้รีกิจิ

 แนวโน�ม่ภาวะอ้ตสาหุ้กิรีรีม่และสภาพกิารีแข่งขนัท่ี�ผู้่านม่า คนไท่ยนิยม่บรีโิภคสบัปีะรีด้เป็ีนปีรีมิ่าณปีีละ 

600,000 ตนัต่อปีี ซี้�งสว่นใหุ้ญ่เป็ีนสบัปีะรีด้พนัธุ์้�ปัีตตาเวยี (สบัปีะรีด้ศรีรีีาชีา) สำาหุ้รีบัสบัปีะรีด้สด้แบรีนด้�ท่ปิีโกิ�หุ้อม่

สว้รีรีณ (สายพนัธุ์้� MD2) ม่คีณ้ลกัิษณะท่ี�แตกิต่างจากิสบัปีะรีด้ท่ั �วไปี ในด้�านความ่หุ้อม่ รีสหุ้วานอม่เปีรีี�ยว เนื�อแน่นน่้ม่ 

ไม่ก่ิดั้ลิ�น ม่วีติาม่นิสง้กิวา่สบัปีะรีด้ท่ั �วไปี เป็ีนเอกิลกัิษณ�ท่ี�โด้ด้เด้น่ในตลาด้และไรี�กิารีตดั้แต่งพนัธุ์ก้ิรีรีม่ ท่ำาใหุ้�เป็ีนท่ี�ชีื�น

ชีอบของผู้้�บรีโิภค แม่�ม่รีีาคาคอ่นข�างสง้เม่ื�อเท่ยีบกิบัค้แ่ขง่ในตลาด้ อนัเนื�องม่าจากิกิารีด้แ้ลเพื�อใหุ้�ได้�ผู้ลผู้ลติท่ี�ม่คีณ้ภาพ

ด้กีิวา่สบัปีะรีด้ท่ั �วไปี ท่ั �งยงัม่ลีกัิษณะพเิศษ คอื เปีลอืกิบาง ปีอกิงา่ย ไม่ต่�องควั �นตา ผู้้�บรีโิภคจง้สาม่ารีถืซีื�อผู้ลสด้และ

นำากิลบัไปีปีอกิเองท่ี�บ�านได้� 
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กิลยท้่ธุ์�ในกิารีแขง่ขนั

1. ธุ์ร้ีกิจิกิารีเกิษตรีใหุ้�ความ่สำาคญักิบักิารีพฒันารีป้ีแบบกิารีแปีรีรีป้ีผู้ลติภณัฑ์� รีกัิษา และควบคม้่คณ้ภาพของสบัปีะรีด้

สด้แบรีนด้�ท่ปิีโกิ�หุ้อม่สว้รีรีณ รีวม่ถืง้ควบคม้่ต�นท่น้กิารีผู้ลติ และขยายชีอ่งท่างจดั้จำาหุ้น่ายท่ั �งในปีรีะเท่ศและต่างปีรีะเท่ศ

2. กิารีพฒันาผู้ลผู้ลติสปัีปีะรีด้สด้แบรีนด้�ท่ปิีโกิ�หุ้อม่สว้รีรีณ เนื�องจากิความ่คลาด้เคลื�อนจากิกิารีวางแผู้นเพาะปีลก้ิรีวม่

ถืง้สภาพอากิาศท่ี�ท่ำาใหุ้�ผู้ลผู้ลติในไตรีม่าสท่ี� 1 ค่อนข�างน�อยกิว่าแผู้น บรีษิทั่ฯ จง้พยายาม่ปีรีบัปีรี้งในส่วนกิารีเพิ�ม่

คณ้ภาพใหุ้�เป็ีนเกิรีด้เอม่ากิข้�น และม่้ง่เน�นกิารีคดั้สรีรีสบัปีะรีด้พนัธุ์้�อื�นๆ ท่ี�ม่คีณ้ภาพและรีสชีาตดิ้ ีเพื�อชีด้เชียผู้ลผู้ลติท่ี�

ลด้ลง

(3) การจดัำหาผลิตภณัฑ์แ์ละบริการ

การปลกู - ไรีส่บัปีะรีด้หุ้อม่สว้รีรีณ

บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� ไบโอเท่ค็ จำากิดั้ 

504 หุ้ม่้ ่16 ตำาบลปีรีะจวบครีีขีนัธุ์� อำาเภอเม่อืง จงัหุ้วดั้ปีรีะจวบครีีขีนัธุ์� 77210

3. ผลิตภณัฑ์ส์ัารสักดัำ

(1) ลกัษัณะผลิตภณัฑ์ห์ร่อบริการ และการพฒันานวตักรรมธุรุกิจ

ลกัิษณะของผู้ลติภณัฑ์� ด้งันี�

 ธุ์้รีกิิจสารีสกิดั้ เป็ีนธุ์้รีกิิจรีบัจ�างผู้ลติสารีสกิดั้จากิพชืีและสม่้นไพรีด้�วยตวัท่ำาละลายขนาด้ใหุ้ญ่ท่ี�ส้ด้ของ

ปีรีะเท่ศไท่ยซี้�งม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพในกิารีสกิดั้ และม่รีีะบบความ่ปีลอด้ภยัในรีะด้บัสง้ โด้ยธุ้์รีกิจิสารีสกิดั้ ครีอบคล้ม่ตั �งแต่

กิารีจดั้หุ้าวตัถ้ืด้บิ อบแหุ้�ง บด้ผู้งและผู้ลติเป็ีนสารีสกิดั้ เพื�อใชี�เป็ีนวตัถ้ืด้บิท่ี�เป็ีนสว่นปีรีะกิอบของอาหุ้ารี เครีื�องด้ื�ม่ เครีื�อง

สำาอาง ผู้ลติภณัฑ์�เสรีมิ่อาหุ้ารีและยา 

 

กิารีพฒันานวตักิรีรีม่ธุ์ร้ีกิจิ

 ท่างด้�านกิารีวจิยัและพฒันาผู้ลติภณัฑ์�สม่น้ไพรีเสรีมิ่อาหุ้ารี และยา นำานวตักิรีรีม่และเท่คโนโลยที่ี�ท่นัสม่ยัม่า

ใชี� เพื�อใหุ้�ได้�สารีสำาคญัท่ี�เป็ีนจด้้เด้น่ของสม่น้ไพรีแต่ละชีนิด้ อาท่ ิขม่ิ�นชีนั บ�านตาขน้ บายท่ปิีโกิ� ท่ี�ชีว่ยขบัลม่ แกิ�ท่�อง

อดื้ท่�องเฟู�อ โรีคกิรีะเพาะ กิรีด้ไหุ้ลย�อน เสรีมิ่สรี�างภม้่ติ�านท่าน ต�านอน้ม่ล้อสิรีะ และฟู�าท่ะลายโจรีแคปีซี้ลสกิดั้ บายท่ปิี

โกิ� ชีว่ยรีกัิษาโรีคหุ้วดั้ ลด้อากิารีเจบ็คอจากิต่อม่ท่อม่ซีลิอกัิเสบ เป็ีนต�น 

 ในปีี 2565 บรีษิทั่ฯ ใหุ้�ความ่สำาคญักิบักิารีผู้ลติผู้ลติภณัฑ์�ท่ี�ม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพเพื�อตอบสนองความ่ต�องกิารีของ

ลก้ิค�า พรี�อม่ม่้ง่เน�นพฒันาสารีสกิดั้ท่ี�ม่มี่ล้คา่สง้ (High Value Ingredient) เพื�อใชี�เป็ีนสว่นปีรีะกิอบในผู้ลติภณัฑ์�ของ

บรีษิทั่ รีวม่ถืง้พฒันาผู้ลติภณัฑ์�สม่น้ไพรีสกิดั้ท่ี�เป็ีนท่ี�ต�องกิารีของผู้้�บรีโิภค พรี�อม่ท่ำางานรีว่ม่กิบัพนัธุ์ม่ติรีในกิารีขยาย

ชีอ่งท่างจดั้จำาหุ้น่ายใหุ้�เข�าถืง้ผู้้�บรีโิภคม่ากิข้�น
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(2) การตลาดำและการแข่งขนั

1. นโยบายกิารีแขง่ขนั และจำาหุ้น่ายผู้ลติภณัฑ์�ของบรีษิทั่

 1.1 กิล้ม่่ลก้ิค�าเปี�าหุ้ม่าย จดั้จำาหุ้น่ายท่ั �งในปีรีะเท่ศ และต่างปีรีะเท่ศ โด้ยม่ ี2 รีป้ีแบบหุ้ลกัิ

  1. บรีกิิารีรีบัจ�างสกิดั้สารีสกิดั้จากิพชืีและสม่้นไพรีตาม่ความ่ต�องกิารีของล้กิค�า เพื�อใชี�เป็ีนส่วน 

  ปีรีะกิอบของอาหุ้ารี ผู้ลติภณัฑ์�เสรีมิ่อาหุ้ารี เครีื�องสำาอางและยา (OEM)

  2. สกิดั้และจำาหุ้น่ายสารีสกิดั้จากิพชืีและสม่น้ไพรีเพื�อใชี�เป็ีนสว่นปีรีะกิอบของอาหุ้ารี ผู้ลติภณัฑ์�เสรีมิ่ 

  อาหุ้ารี เครีื�องสำาอางและยา (Ingredient)

 แนวโน�ม่ภาวะอ้ตสาหุ้กิรีรีม่และสภาพกิารีแขง่ขนัในชีว่งหุ้ลายปีีท่ี�ผู้า่นม่า ผู้ลติภณัฑ์�ด้�านสข้ภาพและความ่งาม่

ในปีรีะเท่ศยงัม่แีนวโน�ม่ขยายตวัเพิ�ม่ข้�นอยา่งต่อเนื�อง จง้เป็ีนโอกิาสของบรีษิทั่ฯ ท่ี�จะขยายฐานลก้ิค�า และสรี�างกิารี

เตบิโตของยอด้จำาหุ้น่าย ด้�วยผู้ลติภณัฑ์�ท่ี�เป็ีนวตัถ้ืด้บิหุ้ลกัิใหุ้�กิบัผู้้�ผู้ลติอาหุ้ารี เครีื�องด้ื�ม่ อาหุ้ารีเสรีมิ่ เครีื�องสำาอางและ

ยา ภายในปีรีะเท่ศ ขณะเด้ยีวกินัยงัม่้ง่เน�นกิารีสรี�างความ่รีว่ม่ม่อืกิบัพนัธุ์ม่ติรี และค้ค่�าจากิต่างปีรีะเท่ศ  ท่ี�ม่คีวาม่ต�องกิารี

วตัถ้ืด้บิจากิสารีสกิดั้พชืีและสม่น้ไพรีท่ี�ม่คีณ้ภาพและต�นท่น้ท่ี�ตำ�ากิวา่

 ขณะเด้ยีวกินั กิารีแพรีร่ีะบาด้ของไวรีสัโคโรีนาสายพนัธุ์้�ใหุ้ม่ ่ (Covid-19) ได้�สรี�างโอกิาสกิารีเตบิโตในตลาด้

สม่น้ไพรีไท่ย อาท่ ิ ฟู�าท่ะลายโจรี ท่ี�ม่ฤีท่ธุ์ิ �ยบัยั �งกิารีเพิ�ม่จำานวนของไวรีสัโควดิ้-19 หุ้รีอืขม่ิ�นชีนั ท่ี�ชีว่ยเสรีมิ่สรี�างภม้่ิ

ต�านท่านใหุ้�กิบัรี่างกิาย บรีษิทั่ฯ จง้ได้�นำาจ้ด้เด้่นของสม่้นไพรีเหุ้ล่านั �นม่าพฒันาสนิค�า อาท่ ิ ขม่ิ�นชีนั บ�านตาข้น 

ตรีาท่ปิีโกิ� และฟู�าท่ะลายโจรีแคปีซี้ลสกิดั้ ตรีาท่ปิีโกิ� เป็ีนต�น จำาหุ้น่ายผู้า่นชีอ่งท่าง Online และท่ี�รี�านขายยาชีั �นนำา 

นบัเป็ีนผู้ลติภณัฑ์�ท่ี�ท่นักิรีะแสความ่ต�องกิารีและได้�รีบักิารีตอบรีบัจากิผู้้�บรีโิภคเป็ีนอยา่งด้ี

(3) การจดัำหาผลิตภณัฑ์แ์ละบริการ

การผลิต - โรีงงานผู้ลติสารีสกิดั้

บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� ไบโอเท่ค็ จำากิดั้ 

504 หุ้ม่้ ่16 ตำาบลปีรีะจวบครีีขีนัธุ์� อำาเภอเม่อืง จงัหุ้วดั้ปีรีะจวบครีีขีนัธุ์� 77210
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1.3 โค์รงสัร้างการถุ่อหุ้นของกลุ่มบริษัทัั

1.3.1 โค์รงสัร้างการถุ่อหุ้นของกลุ่มบริษัทัั
 นโยบายกิารีแบง่กิารีด้ำาเนินงานของบรีษิทั่ฯ ในกิล้ม่่ ท่มี่ผู้้�บรีหิุ้ารีของบรีษิทั่ จะรีบัผู้ดิ้ชีอบด้แ้ลกิารีด้ำาเนินงาน

ในบรีษิัท่ ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส� จำากิดั้ (ม่หุ้าชีน) บรีษิัท่ ท่ปิีโกิ� ไพน�แอปีเปิี� ล จำากิดั้  บรีษิัท่ ท่ปิีโกิ� เอฟูแอนด้�บ ี จำากิดั้  

บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� รีเีท่ล จำากิดั้ และ บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� ไบโอเท่ค็ จำากิดั้ เรียีกิรีวม่เป็ีนกิล้ม่่ธุ์ร้ีกิจิอาหุ้ารี ท่ปิีโกิ� โด้ยท่ี�บรีษิทั่รีว่ม่

และบรีษิทั่ท่ี�เกิี�ยวข�องอื�นม่ที่มี่บรีหิุ้ารีแยกิต่างหุ้ากิจากิกินั 

ภาพรวมการประกอบธุรุกิจของบริษัทััฯ บริษัทััย่อย บริษัทััร่วมและบริษัทััท่ั�เก่�ยวข้องกนั

แผนภมิูแสัดำงค์วามสัมัพนัธุ์
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ข�อม่ล้ของบรีษิทั่ยอ่ย และ บรีษิทั่รีว่ม่ 

1. บริษัทัั ทิัปโก้แอสัฟัลทั ์จำากดัำ (มหาช่น) (บริษัทััร่วม)

ปีรีะเภท่กิจิกิารี  : โรีงงานผู้ลติและจำาหุ้น่าย ยางแอสฟัูลท่� ยางม่ะตอยนำ�า ผู้ลติภณัฑ์�ท่ี�ท่ำาจากิยางม่ะตอย 

   หุ้รีอื ม่สีว่นผู้สม่ของยางม่ะตอยอื�นๆ และผู้ลติภณัฑ์�ปิีโตรีเลยีม่ท่ก้ิชีนิด้

ท่ี�ตั �งสำานกัิงานใหุ้ญ่ : 118/1 ถืนนพรีะรีาม่ 6 แขวงพญาไท่ เขตพญาไท่ กิรีง้เท่พฯ โท่รีศพัท่� 0-2273-6000

ท่น้จด้ท่ะเบยีน  : 1,579.88 ล�านบาท่ ม่ล้คา่หุ้้�นละ 1 บาท่

ท่น้ท่ี�เรียีกิชีำารีะแล�ว : 1,578.36  ล�านบาท่

หุ้ลกัิท่รีพัย�  : เป็ีนหุ้ลกัิท่รีพัย�รีบัอน้ญาตในตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย เม่ื�อวนัท่ี�  1 ม่นีาคม่ 2534

2. บริษัทัั ทิัปโก้ ไพน์แอปเปิ� ล จำากดัำ 

ปีรีะเภท่กิจิกิารี  : ผู้ลติและสง่ออกิสบัปีะรีด้กิรีะป๋ีอง  นำ�าสบัปีะรีด้และผู้ลไม่�รีวม่

ท่ี�ตั �งสำานกัิงานใหุ้ญ่ : 118/1 ถืนนพรีะรีาม่ 6 แขวงพญาไท่ เขตพญาไท่ กิรีง้เท่พฯ โท่รีศพัท่� 0-2273-6200

ท่น้จด้ท่ะเบยีน  : 700 ล�านบาท่ ม่ล้คา่หุ้้�นละ 10 บาท่

ท่น้ท่ี�เรียีกิชีำารีะแล�ว : 700 ล�านบาท่

3.บริษัทัั ทิัปโก้ เอฟแอนดำบ์่ จำากดัำ 

ปีรีะเภท่กิจิกิารี  : ผู้ลติและจำาหุ้น่ายเครีื�องด้ื�ม่บรีรีจพ้รี�อม่ด้ื�ม่

ท่ี�ตั �งสำานกัิงานใหุ้ญ่ : 118/1 ถืนนพรีะรีาม่ 6 แขวงพญาไท่ เขตพญาไท่ กิรีง้เท่พฯ โท่รีศพัท่� 0-2273-6200

ท่น้จด้ท่ะเบยีน  : 600 ล�านบาท่ ม่ล้คา่หุ้้�นละ 10 บาท่

ท่น้ท่ี�เรียีกิชีำารีะแล�ว : 600 ล�านบาท่

4. บริษัทัั ทิัปโก้ ไบโอเทัค็์ จำากดัำ 

ปีรีะเภท่ของกิจิกิารี : ท่ำาฟูารี�ม่ ปีลก้ิพชืี และสม่น้ไพรี ซี้�งใชี�เป็ีนสว่นผู้สม่ในกิารีเภสชัีกิรีรีม่ รีวม่ท่ั �งจดั้ตั �งโรีงงาน 

   เพื�อกิารีผู้ลติ หุ้รีอื แปีรีสภาพสว่นผู้สม่ของเภสชัีภณัฑ์� และผู้ลติภณัฑ์�ท่างกิารีแพท่ย�

ท่ี�ตั �งสำานกัิงานใหุ้ญ่ : 118/1 ถืนนพรีะรีาม่ 6 แขวงพญาไท่ เขตพญาไท่ กิรีง้เท่พฯ โท่รีศพัท่� 0-2273-6200

ท่น้จด้ท่ะเบยีน  : 50 ล�านบาท่

ท่น้เรียีกิชีำารีะแล�ว    : 36.8 ล�านบาท่ 

5. บริษัทัั ทิัปโก้ ร่เทัล จำากดัำ

ปีรีะเภท่ของกิจิกิารี  : รี�านค�าปีลกีิ เครีื�องด้ื�ม่และอาหุ้ารี

ท่ี�ตั �งสำานกัิงานใหุ้ญ่  : 118/1 ถืนนพรีะรีาม่ 6 แขวงพญาไท่ เขตพญาไท่ กิรีง้เท่พฯ โท่รีศพัท่� 0-2273-6200

ท่น้จด้ท่ะเบยีน  : 200 ล�านบาท่

ท่น้เรียีกิชีำารีะแล�ว  : 200 ล�านบาท่

1.3.2 บคุ์ค์ลท่ั�อาจม่ค์วามขดัำแย้ง
  -ไม่ม่่-ี
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1.3.3 ค์วามสัมัพนัธุก์บักลุ่มธุรุกิจของผูถุ่้อหุ้นใหญ่
 บ้คคลท่ี�ม่ผีู้ลปีรีะโยชีน�รี่วม่กินั สว่นได้�เสยีของผู้้�บรีหิุ้ารีในบรีษิทั่ฯ รีายละเอยีด้กิารีปีรีะกิอบธุ์้รีกิจิของแต่ละ

บรีษิทั่ท่ี�ม่คีวาม่เกิี�ยวข�องกินั บรีษิทั่ยอ่ย บรีษิทั่รีว่ม่ และบรีษิทั่ท่ี�เกิี�ยวข�องบางบรีษิทั่เป็ีนลก้ิค�าของบรีษิทั่ ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส� 

จำากิดั้ (ม่หุ้าชีน) บางบรีษิทั่เป็ีน Supplier ใหุ้�บรีกิิารีขนสง่สนิค�าหุ้รีอืวตัถ้ืด้บิ โด้ยท่ี�รีาคาของสนิค�าท่ี�ขายใหุ้� หุ้รีอือตัรีา

คา่บรีกิิารีท่ี�บรีษิทั่ด้งักิลา่วคดิ้กิบับรีษิทั่ฯ  จะเป็ีนรีาคาตลาด้ม่นีโยบายรีาคารีะหุ้วา่งกินัเป็ีนไปีตาม่หุ้ม่ายเหุ้ต้ปีรีะกิอบ

งบกิารีเงนิ และไม่ม่่สีญัญาผู้ก้ิพนัรีะหุ้วา่งกินั กิรีรีม่กิารีของบรีษิทั่ท่ี�ม่สีว่นได้�เสยีในฐานะกิรีรีม่กิารีหุ้รีอืเป็ีนผู้้�ถือืหุ้้�น ด้งั

รีายละเอยีด้ต่อไปีนี�

 1. นางสาวลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี

 2. นางอน้รีตัน�  เท่ยีม่ท่นั

  3. นายสร้ีเชีษฐ�  ท่รีพัย�สาครี

 4. นายกิฤษฎิ์ิ �  เศรีษฐนิ

ตารางแสัดำงค์วามสัมัพนัธุร์ะหว่างค์ณะกรรมการของบริษัทััฯกบับริษัทััท่ั�เก่�ยวข้องกนัท่ั�สัำาค์ญั ม่ดำงัน่�

บริษัทััท่ั�เก่�ยวข้อง ประเภทัและลกัษัณะธุรุกิจ ค์วามสัมัพนัธุก์บับริษัทััท่ั�เก่�ยวข้อง

ค์วามสัมัพนัธุก์บับริษัทัั/

ช่่�อผุถุ่้อหุน้และรอ้ยละของหุน้ท่ั�ถุ่อต่อหุน้

ทัั �งหมดำในบริษัทััท่ั�เก่�ยวข้อง

บจ.ถุนอมวงศบ์ริการ จำาหุ้น่ายผู้ลติภณัฑ์�ปิีโตรีเลยีม่

รีบัเหุ้ม่ากิ่อสรี�างอาคารี ถืนนและ

ซ่ีอม่บำารีง้ผู้วิ

ผู้ลติและจำาหุ้น่ายยางแอสฟัูลท่�

อมิ่ลัชีนัและจำาหุ้น่ายนำ�าม่นัเชีื�อเพลงิ 

ท่ำากิารีจดั้ตั �งสถืานีบรีรีจแ้ละรีบัจ�าง

บรีรีจส้นิค�าเข�าต้�คอนเท่นเนอรี�และ

ท่ำาธุ์ร้ีกิรีรีม่ด้�านขนสง่และบรีกิิารี

ด้�านShipping 

ท่ำากิารีจดั้ซีื�อ จดั้หุ้า รีบั เชีา่ เชีา่ซีื�อ 

ถือืกิรีรีม่สทิ่ธุ์ิ � ครีอบครีอง ปีรีบัปีรีง้ 

ใชี� และจดั้กิารีโด้ยปีรีะกิารีอื�นๆซี้�ง

ท่รีพัย�สนิใด้ๆ ตลอด้จนด้อกิผู้ลของ

ท่รีพัย�สนินั �น 

คา่เชีา่,บรีกิิารีสำานกัิงานรีบัเหุ้ม่า

กิ่อสรี�างอาคารี ถืนนและรีบัท่ำางาน

โยธุ์าท่ก้ิปีรีะเภท่

นางสาวลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี        

นางสาวลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี

นางสาวลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี

นางอน้รีตัน� เท่ยีม่ท่นั

นางสาวลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี

นางอน้รีตัน� เท่ยีม่ท่นั

นายสร้ีเชีษฐ� ท่รีพัย�สาครี

นางสาวลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี

นางอน้รีตัน� เท่ยีม่ท่นั

นายสร้ีเชีษฐ� ท่รีพัย�สาครี

นางสาวลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี 

บม่จ.ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส�

นางสาวลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี

นางอน้รีตัน� เท่ยีม่ท่นั

นางสาวลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี

นางอน้รีตัน� เท่ยีม่ท่นั

-ไม่ม่่-ี

นางสาวลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี

นางอน้รีตัน� เท่ยีม่ท่นั

 -ไม่ม่่-ี

บมจ.ทิัปโก้แอสัฟัลทั์

บจ.รวมทัรพัยสิ์ัน

บจ.ทิัปโก้ ทัาวเวอร์

บจ.สัยามค์อนเทันเนอร์

เทัอรมิ์นอล

1 หุ้้�น

23.43%    

16.67%

16.67%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

กิรีรีม่กิารี

กิรีรีม่กิารี

กิรีรีม่กิารี

กิรีรีม่กิารี

กิรีรีม่กิารี

กิรีรีม่กิารี

กิรีรีม่กิารี

กิรีรีม่กิารี

กิรีรีม่กิารี

กิรีรีม่กิารี
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1.3.4 ผูถุ่้อหุ้น
 รีายชีื�อกิล้ม่่ผู้้�ถือืหุ้้�นสง้สด้้ 10 รีายแรีกิ ณ วนัท่ี� 30 ธุ์นัวาคม่ 2565 ม่รีีายละเอยีด้ด้งันี� 

บริษัทััท่ั�เก่�ยวข้อง ประเภทัและลกัษัณะธุรุกิจ ค์วามสัมัพนัธุก์บับริษัทััท่ั�เก่�ยวข้อง

ค์วามสัมัพนัธุก์บับริษัทัั/

ช่่�อผุถุ่้อหุน้และรอ้ยละของหุน้ท่ั�ถุ่อต่อหุน้

ทัั �งหมดำในบริษัทััท่ั�เก่�ยวข้อง

บจ.ไทัยสัเลอร่� ซิล จำากดัำ 

บจ. มารเ์กต็ติ�งค์อนซลั

เทัน็ 

บจ. รตันะจิตต์

บจ. จิตตษ์ัดำา

บจ.ยไูนเตด็ำ เทัค์โนโลย่ 

เซอรวิ์สั 

สรี�างและซ่ีอม่แซีม่ถืนน

บรีกิิารีสถืานท่ี�จอด้ ยานพาหุ้นะ ใหุ้�

เชีา่อาคารีท่ี�จอด้รีถื

กิารีเชีา่และกิารีด้ำาเนินกิารีเกิี�ยวกิบั

อสงัหุ้ารีมิ่ท่รีพัย�ท่ี�เป็ีนของ ตนเอง

หุ้รีอืเชีา่จากิผู้้�อื�นท่ี�ไม่ใ่ชีเ่พื�อเป็ีน

ท่ี�พกัิอาศยั

กิารีเชีา่และกิารีด้ำาเนินกิารีเกิี�ยวกิบั

อสงัหุ้ารีมิ่ท่รีพัย�ท่ี�เป็ีนของ ตนเอง

หุ้รีอืเชีา่จากิผู้้�อื�นท่ี�ไม่ใ่ชีเ่พื�อเป็ีน

ท่ี�พกัิอาศยั

กิารีเชีา่และกิารีด้ำาเนินกิารีเกิี�ยวกิบั

อสงัหุ้ารีมิ่ท่รีพัย�ท่ี�เป็ีนของ ตนเอง

หุ้รีอืเชีา่จากิผู้้�อื�นท่ี�ไม่ใ่ชีเ่พื�อเป็ีน

ท่ี�พกัิอาศยั

นางสาวลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี        

นางสาวลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี

นางอน้รีตัน� เท่ยีม่ท่นั

นายกิฤษฎิ์ิ � เศรีษฐนิ

นายกิฤษฎิ์ิ � เศรีษฐนิ

นายกิฤษฎิ์ิ � เศรีษฐนิ

นายกิฤษฎิ์ิ � เศรีษฐนิ

นายกิฤษฎิ์ิ � เศรีษฐนิ

นายกิฤษฎิ์ิ � เศรีษฐนิ

นางสาวลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี

นางอน้รีตัน� เท่ยีม่ท่นั

นางสาวลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี 1.76%

20.00%  

20.00%  

50.00%  

50.00%  

50.00%  

กิรีรีม่กิารี

กิรีรีม่กิารี

กิรีรีม่กิารี

กิรีรีม่กิารี

กิรีรีม่กิารี

กิรีรีม่กิารี

ลำาดำบัท่ั� รายช่่�อผูถุ่้อหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

บรีษิทั่ฯ ไม่ม่่กีิารีถือืหุ้้�นไขว�กินัในกิล้ม่่ของบรีษิทั่และไม่ม่่กีิารีถือืหุ้้�นแบบปิีรีาม่ดิ้ในกิล้ม่่ของบรีษิทั่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

กิล้ม่่ท่รีพัย�สาครี

กิล้ม่่เท่ยีม่ท่นั

กิล้ม่่เศรีษฐนิ

นายอภริีม้่ ปัีญญาพล

บรีษิทั่ ไท่ยเอน็วดี้อีารี� จำากิดั้

นางสาววานิสสา  ธุ์ป้ีจนิด้า

นายวทิ่ยา  ชีศ้กัิด้ิ �

นายสม่เกิยีรีต ิ ลมิ่ท่รีง

นายนนัท่พนัธุ์�  ม่หุ้ทั่ธุ์นธุ์ญั

นายสม่ม่ารีถื  ธุ์ป้ีจนิด้า

รีวม่ผู้้�ถือืหุ้้�น 10 อนัด้บัแรีกิ

ผู้้�ถือืหุ้้�นอื�น

รีวม่

184,010,496

34,566,865

21,599,846

25,092,800

9,807,769

11,143,074

3,721,900

3,485,135 

3,273,200

3,000,000

299,701,085

182,878,555

482,579,640

38.13

7.16

4.48

5.20

2.03

2.31

0.77

0.72

0.68

0.62

62.10

37.90

100.00
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ผูถุ่้อหุ้นผา่นบริษัทััไทัยเอน็ว่ด่ำอาร ์จำากดัำ ณ วนัท่ั� 30 ธุนัวาค์ม 2565

ตั �งแต่ร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุ้นท่ั�ช่ำาระแล้ว

1.4 จำานวนทันุจดำทัะเบ่ยนและทันุช่ำาระแล้ว
 บรีษิทั่ม่ที่น้จด้ท่ะเบยีน 500 ล�านบาท่ เรียีกิชีำารีะแล�ว 482.58 ล�านบาท่ แบง่เป็ีนหุ้้�นสาม่ญั 482.58 ล�านหุ้้�น 

ม่ล้คา่หุ้้�นละ 1 บาท่ (ม่ล้คา่หุ้้�นท่ี�ตรีาไว� เปีลี�ยนจากิหุ้้�นละ 10 บาท่เป็ีนหุ้้�นละ 1 บาท่เม่ื�อวนัท่ี� 19 ธุ์นัวาคม่ 2546)

1.5 การออกทัรพัยอ่์�น
 - ไม่ม่่ ี–

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 บรีษิทั่และบรีษิทั่ย่อย จะจ่ายเงนิปัีนผู้ล เม่ื�อม่กีิำาไรีสะสม่เป็ีนผู้ลบวกิ อตัรีากิารีจ่ายเงนิปัีนผู้ลข้�นอย้่กิบัผู้ล

ปีรีะกิอบกิารีของบรีษิทั่และโครีงกิารีลงท่น้ในอนาคตโด้ยกิำาหุ้นด้วา่ไม่ต่ำ�ากิวา่ 1 ใน 3 ของกิำาไรีสท้่ธุ์ขิองเฉพาะกิจิกิารี

ลำาดำบัท่ั� รายช่่�อผูถุ่้อหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

1 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 3,000,000 0.62

ป่

อตัรีากิำาไรีสท้่ธุ์/ิหุ้้�น

อตัรีาเงนิปัีนผู้ล/หุ้้�น

อตัรีากิารีจา่ยเงนิปัีนผู้ลต่อกิำาไรีสท้่ธุ์(ิ%)

25642565

1.15

0.77

67%

0.58

0.89

153%

2563

0.66

0.94

142%

2562

0.25

0.34

134%

2561

0.72

0.25

35%
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2. การบริหารจัดำการความเสุ่�ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารค์วามเส่ั�ยง
 บรีษิทั่ บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส� จำากิดั้ (ม่หุ้าชีน) ตรีะหุ้นกัิถืง้ความ่สำาคญัของความ่เสี�ยงในกิารีด้ำาเนินธุ์ร้ีกิจิ ท่ี�จะต�อง

เผู้ชีญิกิบัสภาพความ่ไม่แ่น่นอนท่ั �งปัีจจยัภายในและปัีจจยัภายนอกิองค�กิรี ซี้�งกิ่อใหุ้�เกิดิ้เหุ้ต้กิารีณ�ท่ั �งท่ี�เป็ีนความ่เสี�ยง

และโอกิาส (Risk and Opportunities) ท่ั �งนี�บรีษิทั่ได้�ด้ำาเนินกิารีบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยงองค�กิรี (Enterprise Risk Management: 

ERM) อย่างต่อเนื�องครีอบคล้ม่ท่้กิกิจิกิารีในกิล้่ม่ธุ์้รีกิจิเพื�อความ่เป็ีนม่าตรีฐานเด้ยีวกินั และเพื�อใหุ้�สอด้คล�องกิบั 

กิารีขยายธุ์ร้ีกิจิ สรี�างกิารีเจรีญิเตบิโตของบรีษิทั่ในรีะยะยาว

 กิารีบรีหิุ้ารีจดั้กิารีความ่เสี�ยงจง้เป็ีนเครีื�องม่อืสำาคญัท่ี�ชี่วยปี�องกินั รีกัิษา และส่งเสรีมิ่ใหุ้�องค�กิรีสาม่ารีถื 

บรีรีล้วตัถ้ืปีรีะสงค�และเปี�าหุ้ม่ายได้�  อกีิท่ั �งยงัเป็ีนองค�ปีรีะกิอบสำาคญัของกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีท่ี�ด้ ี (Good Corporate  

Governance) โด้ยม่้ง่เน�นใหุ้�ท่้กิกิรีะบวนกิารีด้ำาเนินงานด้�วยความ่โปีรีง่ใส ม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพ สง่ผู้ลด้ตี่อภาพลกัิษณ�และ

กิารีสรี�างม่ล้คา่เพิ�ม่ใหุ้�แก่ิองค�กิรี

 ท่ั �งนี�บรีษิทั่ม่กีิารีจดั้ตั �งค์ณะกรรมการบริหารค์วามเส่ั�ยงองค์ก์ร (Corporate Risk Management Committee) 

อนัปีรีะกิอบด้�วย

 1. ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารี    

 2. ผู้้�อำานวยกิารีสายงานบรีหิุ้ารีเงนิ 

 3. ผู้้�อำานวยกิารีฝ่่ายบญัชีแีละควบคม้่ภายในองค�กิรี 

 4. ผู้้�อำานวยกิารีฝ่่ายท่รีพัยากิรีบค้คล

 5. ผู้้�อำานวยกิารีฝ่่ายเท่คโนโลยสีารีสนเท่ศ

 เพื�อท่ำาหุ้น�าท่ี�ปีรีะเม่นิความ่เสี�ยงท่ี�อาจสง่ผู้ลต่อกิารีด้ำาเนินธุ์ร้ีกิจิขององค�กิรีท่ั �งในรีะยะสั �นและรีะยะยาว ตลอด้

จนหุ้าม่าตรีกิารีเพื�อบรีหิุ้ารีจดั้กิารี และลด้ความ่เสี�ยงใหุ้�อย้ใ่นรีะด้บัท่ี�เหุ้ม่าะสม่หุ้รีอืยอม่รีบัได้� เพื�อใหุ้�กิารีด้ำาเนินงานของ

องค�กิรีสำาเรีจ็ตาม่วตัถ้ืปีรีะสงค�ท่ี�วางไว�  โด้ยแต่ละหุ้น่วยธุ์้รีกิจิในองค�กิรีได้�เข�าม่าม่สีว่นรีว่ม่ในกิารีปีรีะเม่นิความ่เสี�ยง 

รีะบ้ปัีจจยัความ่เสี�ยงในปัีจจบ้นัและท่ี�อาจจะเกิดิ้ข้�นใหุ้ม่ต่่อหุ้น่วยธุ์ร้ีกิจิ ซี้�งในปีี 2565 คณะกิรีรีม่กิารีบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยง

องค�กิรี ได้�วเิครีาะหุ้�และปีรีะเม่นิความ่เสี�ยงองค�กิรีภายใต�กิรีอบ 5 ด้�าน คอื

 1. ความ่เสี�ยงด้�านกิลยท้่ธุ์�

 2. ความ่เสี�ยงด้�านกิารีปีฏิบิตังิาน 

 3. ความ่เสี�ยงด้�านกิารีเงนิ 

 4. ความ่เสี�ยงด้�านกิฎิ์หุ้ม่ายและข�อกิำาหุ้นด้ผู้ก้ิพนัองค�กิรี

 5. ความ่เสี�ยงด้�านเท่คโนโลยสีารีสนเท่ศ

 โด้ยม่คีณะกิรีรีม่กิารีบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยงองค�กิรีด้้แล ตดิ้ตาม่เป็ีนรีะยะๆ และรีายงานผู้ลกิารีด้ำาเนินงานใหุ้� 

คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ และคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ท่รีาบเป็ีนปีรีะจำาท่ก้ิไตรีม่าส 
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2.2 ปัจจยัค์วามเส่ั�ยงท่ั�สัำาค์ญัต่อการดำำาเนินธุรุกิจ

2.2.1 ค์วามเส่ั�ยงในการประกอบธุรุกิจของบริษัทััหร่อกลุ่มบริษัทัั
ก) ค์วามเส่ั�ยงด้ำานการจดัำหาวตัถุดิุำบและบรรจภุณัฑ์์

 จากิกิารีรีะบาด้ของโรีคตดิ้เชีื�อไวรีสัโคโรีนา (COVID-19) และสถืานกิารีณ�ความ่ขดั้แย�งรีะหุ้ว่างรีสัเซียีและ

ยเ้ครีน ยงัคงเป็ีนปัีจจยัท่ี�ม่ผีู้ลกิรีะท่บอยา่งต่อเนื�องกิบัธุ์้รีกิจิท่ั �วโลกิ ท่ั �งในแงข่องอ้ปีสงค�และอ้ปีท่าน ต�นท่้นสนิค�าและ

บรีกิิารีปีรีบัตวัเพิ�ม่ข้�น และแนวโน�ม่อตัรีาเงนิเฟู�อ นอกิจากินี�กิารีเปีลี�ยนแปีลงของสภาวะอากิาศท่ี�ม่ผีู้ลตอ่ปีรีมิ่าณผู้ลผู้ลติ

ท่างกิารีเกิษตรีซี้�งถือืเป็ีนวตัถ้ืด้บิหุ้ลกัิท่ี�ใชี�ในกิารีผู้ลติ กิล้่ม่บรีษิทั่ได้�บรีหิุ้ารีจดั้กิารีความ่เสี�ยงท่ั �งด้�านต�นท่้นรีาคา  

ภาวะกิารีขาด้แคลนวตัถ้ืด้บิและบรีรีจ้ภณัฑ์� โด้ยกิารีจดั้หุ้าวตัถ้ืด้บิและบรีรีจ้ภณัฑ์�จากิหุ้ลากิหุ้ลายแหุ้ล่งเพื�อเพิ�ม่ 

ท่างเลอืกิม่ากิข้�น กิารีวางแผู้นกิารีสั �งซีื�อลว่งหุ้น�า กิารีนำารีะบบ Contract Farming เข�าม่าบรีหิุ้ารีจดั้กิารี เพื�อควบคม้่

คณ้ภาพ ความ่ต่อเนื�องของปีรีมิ่าณ รีวม่ถืง้รีาคาของวตัถ้ืด้บิและบรีรีจภ้ณัฑ์�ใหุ้�อย้ใ่นรีะด้บัท่ี�รีบัได้�

ข) ค์วามเส่ั�ยงจากการเปล่�ยนแปลงของสัภาพตลาดำในปัจจบุนัและพฤติกรรมผูบ้ริโภค์

 เนื�องจากิพฤตกิิรีรีม่ผู้้�บรีโิภคม่กีิารีเปีลี�ยนแปีลงไปีอยา่งม่ากิ ต�องกิารีความ่สะด้วกิสบาย และปีรีะหุ้ยดั้เวลาม่ากิ

ข้�น กิารีท่ำากิารีตลาด้ในรี้ปีแบบเด้มิ่อาจไม่่สาม่ารีถืตอบสนองกิบักิารีเปีลี�ยนแปีลงของสภาพตลาด้ปัีจจ้บนัและกิล้่ม่ 

เปี�าหุ้ม่าย กิล้ม่่บรีษิทั่ต�องสรี�างกิารีม่องเหุ้น็ของแบรีนด้� (Brand Visibility) ด้�วยกิารีจดั้กิจิกิรีรีม่กิารีตลาด้ผู้า่นสื�อต่างๆ 

ในหุ้ลากิหุ้ลายรีป้ีแบบ โด้ยเฉพาะสื�อออนไลน�เพื�อใหุ้�ผู้้�บรีโิภคสาม่ารีถืม่องเหุ้น็และเข�าถืง้ผู้ลติภณัฑ์�ได้�ม่ากิข้�น

 นอกิจากินี� กิารีแขง่ขนัท่ี�สง้ข้�นและม่ผีู้ลติภณัฑ์�ใหุ้ม่่ๆ  ท่ี�ม่คีวาม่หุ้ลากิหุ้ลายเกิดิ้ข้�นอยา่งรีวด้เรีว็ เพื�อรีกัิษาฐาน

ลก้ิค�าและสว่นแบง่กิารีตลาด้ กิล้ม่่บรีษิทั่ต�องสรี�างกิารีรีบัรี้�ต่อแบรีนด้� (Brand Awareness)  และเน�นยำ�าในคณ้ภาพของ

แบรีนด้� (Brand Quality) ใหุ้�แกิ่ผู้้�บรีโิภคเด้มิ่และผู้้�บรีโิภคใหุ้ม่ ่ม่กีิารีคดิ้ค�นผู้ลติภณัฑ์�ใหุ้ม่่ๆ  กิารีปีรีบัแต่งตวัผู้ลติภณัฑ์� 

ภาชีนะบรีรีจ ้ใหุ้�ม่คีวาม่ท่นัสม่ยัม่ากิข้�น รีวม่ถืง้กิารีใหุ้�ความ่สำาคญักิบัผู้ลติภณัฑ์�ท่ี�ด้ตี่อสข้ภาพ เป็ีนต�น นอกิจากินี� กิล้ม่่

บรีษิทั่ยงัม่้ง่เน�นกิจิกิรีรีม่ท่างกิารีตลาด้และกิารีบรีหิุ้ารีจดั้กิารีด้�านกิารีกิรีะจายสนิค�าใหุ้�สาม่ารีถืครีอบคล้ม่กิล้ม่่ลก้ิค�าใน

แต่ละพื�นท่ี�เพื�อเพิ�ม่โอกิาสในกิารีขายเพิ�ม่ข้�น และเพื�อใหุ้�ธุ์ร้ีกิจิสาม่ารีถืเตบิโตได้�อยา่งต่อเนื�อง

ค์) ค์วามเส่ั�ยงด้ำานค์วามปลอดำภยัของข้อมลูทัางไซเบอร ์และการป้องกนัข้อมลูส่ัวนบคุ์ค์ล

 ในกิารีด้ำาเนินธุ์ร้ีกิจิของกิล้ม่่บรีษิทั่ ม่กีิารีตดิ้ต่อสื�อสารีและจดั้เกิบ็ข�อม่ล้ภายใต�รีะบบสารีสนเท่ศ ซี้�งม่ขี�อม่ล้ท่ี�

เป็ีนความ่ลบัของกิล้่ม่บรีษิทั่ ล้กิค�าหุ้รีอืค้่ค�าท่างธุ์้รีกิจิ รีวม่ถืง้ข�อม่้ลส่วนบ้คคลท่ั �งของพนักิงานในองค�กิรีและล้กิค�า  

กิล้่ม่บรีษิทั่ได้�ตรีะหุ้นักิถืง้ความ่เสี�ยงจากิกิารีนำาข�อม่้ลเหุ้ล่านี�ไปีใชี�อย่างไม่่ถื้กิต�อง กิารีเข�าถื้งข�อม่้ลภายใต�รีะบบ

สารีสนเท่ศโด้ยไม่่ได้�รีบัอน้ญาต รีวม่ถื้งกิารีไม่่ปีฏิิบตัิตาม่ พ.รี.บ. ค้�ม่ครีองข�อม่้ลส่วนบ้คคลท่ี�ม่ีกิารีบงัคบัใชี� 

 ในปีี 2565 กิล้ม่่บรีษิทั่ได้�รีว่ม่กิบัหุ้น่วยงานภายนอกิในกิารีพฒันาแนวท่างกิารีปี�องกินัข�อม่ล้สว่นบค้คล (PDPA) 

ใหุ้�เป็ีนไปีตาม่ท่ี�กิฎิ์หุ้ม่ายกิำาหุ้นด้ นอกิจากินี� กิล้ม่่บรีษิทั่ยงัได้�กิำาหุ้นด้นโยบาย แนวท่างกิารีปีฏิบิตั ิเพื�อสรี�างรีะบบปี�องกินั

ความ่ปีลอด้ภยั กิารีเข�าถืง้ข�อม่ล้ในรีะบบต่างๆ และสื�อสารีใหุ้�พนกัิงานของกิล้ม่่บรีษิทั่ได้�รีบัท่รีาบและปีฏิบิตัิ

ง) ค์วามเส่ั�ยงเก่�ยวกบัผลกระทับต่อสิั�งแวดำล้อม

 ในกิรีะบวนกิารีผู้ลติสนิค�าอาจท่ำาใหุ้�เกิดิ้ขยะและของเสยีท่ี�ม่ผีู้ลกิรีะท่บต่อสิ�งแวด้ล�อม่ ซี้�งกิล้่ม่บรีษิทั่ได้�ใหุ้� 

ความ่สำาคญัและบรีหิุ้ารีจดั้กิารีม่าอยา่งต่อเนื�อง โด้ยท่ี�ผู้า่นม่าได้�ม่กีิารีจดั้กิจิกิรีรีม่เกิี�ยวกิบัสิ�งแวด้ล�อม่ อาท่ ิเชีน่ กิารีนำา

ขวด้พลาสตกิิท่ี�ใชี�แล�วม่า รีไีซีเคลิ (Recycle) เป็ีนเสื�อและผู้�าหุ้ม่่ กิารีนำาเปีลอืกิสบัปีะรีด้ท่ี�ได้�จากิกิรีะบวนกิารีผู้ลติม่าส

รี�างม่ล้คา่เพิ�ม่โด้ยกิารีท่ำาเป็ีนภาชีนะบรีรีจอ้าหุ้ารี ซี้�งเป็ีนกิารีลด้กิารีท่ิ�งขยะออกิส้ภ่ายนอกิและลด้คา่ใชี�จา่ยในกิารีกิำาจดั้ 

ของเสยี 

 นอกิจากินี� กิารีนำาพลงังานแสงอาท่ติย� ซี้�งเป็ีนพลงังานสะอาด้ม่าใชี�ในกิารีผู้ลติกิรีะแสไฟูฟู�า กิารีม่รีีะบบจดั้กิารี

บำาบดั้นำ�าเสยีจากิกิารีผู้ลติเพื�อนำากิลบัม่าใชี�ใหุ้ม่แ่ละปีลอ่ยส้ภ่ายนอกิ เพื�อเป็ีนกิารีรีบัผู้ดิ้ชีอบต่อสงัคม่และลด้ผู้ลกิรีะท่บ

ต่อสิ�งแวด้ล�อม่
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2.2.2 ค์วามเส่ั�ยงเก่�ยวกบัการผลิต
ก) ค์วามเส่ั�ยงเก่�ยวกบัค์วามผนัผวนของต้นทันุสิันค้์าทัางตรง

 รีาคาของวตัถ้ืด้บิและบรีรีจภ้ณัฑ์�ม่แีนวโน�ม่สง้ข้�นม่ากิ โด้ยในปีี 2565 รีาคาเม่ด็้พลาสตกิิ รีาคานำ�าม่นัเชีื�อเพลงิ 

ม่กีิารีปีรีบัรีาคาสง้ข้�น อกีิท่ั �งกิารีปีรีบัข้�นของคา่แรีงขั �นตำ�า เหุ้ลา่นี�ล�วนสง่ผู้ลตอ่ต�นท่น้กิารีผู้ลติท่ี�สง้ข้�น อยา่งไรีกิต็าม่ กิล้ม่่

บรีษิทั่ได้�วางแผู้นกิารีผู้ลติเพื�อใหุ้�ม่อีตัรีากิารีสญ้เสยีเกิดิ้ข้�นน�อยท่ี�ส้ด้ กิารีปีรีบัเปีลี�ยนบรีรีจ้ภณัฑ์�โด้ยคดั้สรีรีวสัด้้ท่ี�ม่ี

คณ้ภาพภายใต�ม่าตรีฐานท่ี�กิำาหุ้นด้แตม่่ตี�นท่น้ตำ�าลง กิารีปีรีบัปีรีง้กิรีะบวนกิารีผู้ลติโด้ยกิารีนำาพลงังานแสงอาท่ติย�ม่าใชี�

เพื�อท่ด้แท่นพลงังานไฟูฟู�าและเชีื�อเพลงิ นอกิจากินี� กิารีนำาเครีื�องจกัิรีและอ้ปีกิรีณ�ท่างอเิลค็ท่รีอนิคส�เข�าม่าใชี�ใน

กิรีะบวนกิารีผู้ลติใหุ้�ม่ากิข้�น เพื�อเป็ีนกิารีเพิ�ม่ปีรีะสทิ่ธุ์ภิาพในกิารีผู้ลติ ลด้ของเสยี และปีรีะหุ้ยดั้ต�นท่น้แรีงงาน

2.2.3 ค์วามเส่ั�ยงด้ำานการเงิน
ก) ค์วามเส่ั�ยงจากค์วามผนัผวนของอตัราแลกเปล่�ยน

 จากิปัีจจยัความ่ผู้นัผู้วนของภาวะเศรีษฐกิจิโลกิ กิารีปีรีบัอตัรีาด้อกิเบี�ยและอตัรีาเงนิเฟู�อ ส่งผู้ลกิรีะท่บต่อ 

ความ่ผู้นัผู้วนของอตัรีาแลกิเปีลี�ยน กิล้่ม่บรีษิทั่ได้�ตรีะหุ้นักิถืง้ความ่เสี�ยงและผู้ลกิรีะท่บต่อธุ์้รีกิจิ โด้ยเฉพาะธุ์้รีกิรีรีม่ 

กิารีซีื�อวตัถ้ืด้บิและขายสนิค�าในบางหุ้น่วยธุ์ร้ีกิจิท่ี�ใชี�สก้ิลเงนิตรีาต่างปีรีะเท่ศ ด้งันั �น กิล้ม่่บรีษิทั่ได้�ปี�องกินัความ่เสี�ยงท่ี�

อาจจะเกิดิ้ข้�นต่อผู้ลกิารีด้ำาเนินงาน โด้ยกิารีท่ำาสญัญาซีื�อขายเงนิตรีาต่างปีรีะเท่ศล่วงหุ้น�าบางสว่นในกิารีท่ำาธุ์้รีกิรีรีม่

เพื�อลด้ความ่เสี�ยงจากิอตัรีาแลกิเปีลี�ยนใหุ้�อย้ใ่นรีะด้บัท่ี�บรีหิุ้ารีจดั้กิารีได้�

ข) ค์วามเส่ั�ยงจากอตัราดำอกเบ่�ย 

 กิล้ม่่บรีษิทั่ม่เีงนิกิ้�ยมื่ท่ั �งรีะยะสั �นและรีะยะยาว เพื�อนำาม่าใชี�เป็ีนเงนิท่้นหุ้ม่น้เวยีนและขยายธุ์้รีกิจิ กิล้ม่่บรีษิทั่

จะพจิารีณาเงื�อนไขและอตัรีาด้อกิเบี�ยของแต่ละสถืาบนักิารีเงนิกิ่อนกิารีตดั้สนิใจท่ำาธุ์้รีกิรีรีม่ใด้ๆ เพื�อใหุ้�กิล้ม่่บรีษิทั่ได้�

รีบัปีรีะโยชีน�สง้สด้้ รีวม่ถืง้ กิารีปีฏิบิตัติาม่เงื�อนไขท่ี�รีะบใ้นสญัญาอยา่งเครีง่ครีดั้ เชีน่ กิารีรีกัิษาอตัรีาสว่นท่างกิารีเงนิ 

และข�อกิำาหุ้นด้อื�นๆ
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3.1 นโยบายและเป้าหมายการจดัำการด้ำานค์วามยั �งย่น

นโยบายการจดัำการด้ำานค์วามยั �งย่น

บรีษิทั่ฯ ม่คีวาม่ม่้ง่ม่ั �นในกิารีพฒันารีป้ีแบบกิารีด้ำาเนินธุ์ร้ีกิจิ ท่ั �ง 3 ม่ติ ิม่ติเิศรีษฐกิจิ ม่ติสิงัคม่ และม่ติสิิ�งแวด้ล�อม่ โด้ยสรี�างกิารี 

รีบัรี้�และตรีะหุ้นกัิถืง้กิารีด้ำาเนินธุ์้รีกิจิอยา่งยั �งยนืไปีส้ก่ิล้ม่่ผู้้�ม่สีว่นได้�เสยีท่ั �งภายในและภายนอกิขององค�กิรี เพื�อใหุ้�ผู้้�ม่สีว่นได้�เสยี 

ท่ก้ิภาคสว่นม่สีว่นรีว่ม่ในกิารีพฒันาธุ์ร้ีกิจิ ม่้ง่เน�นในเรีื�องคณ้ภาพของสนิค�า กิารีพฒันาผู้ลติภณัฑ์�กิารีปีรีบัปีรีง้กิรีะบวนกิารีผู้ลติ 

ด้�วยกิารีนำาเท่คโนโลยที่ี�ท่นัสม่ยัเข�าม่าปีรีบัใชี� รีวม่ถืง้กิารีปีรีบัปีรีง้สภาพแวด้ล�อม่ในกิารีท่ำางานของพนกัิงานท่ี�ตรีะหุ้นกัิถืง้ความ่ 

ปีลอด้ภยัและหุ้ลกัิอาชีวีอนาม่ยั กิารีพฒันาชีม้่ชีนและสงัคม่ในท่ก้ิด้�าน ตลอด้จนกิารีลด้ผู้ลกิรีะท่บด้�านสิ�งแวด้ล�อม่ท่ก้ิสว่นงานของ 

หุ้ว่งโซ่ีคณ้คา่ เพื�อสรี�างความ่สม่ด้ล้ท่างธุ์ร้ีกิจิท่ี�ย ั �งยนืได้�ในอนาคต

เป้าหมายการจดัำการและพฒันาด้ำานค์วามยั �งย่น

“Enjoy Healthier Life – เพลิดำเพลินไปกบัช่่วิตท่ั�ม่สัขุภาพท่ั�ด่ำยิ�งข้�น”

กิารีพฒันาผู้ลติภณัฑ์�ท่ี�ม่คีณ้ภาพอยา่งยั �งยนื เพื�อยกิรีะด้บัคณ้ภาพชีวีติใหุ้�กิบัผู้้�บรีโิภคผู้า่นธุ์ร้ีกิจิอาหุ้ารี เครีื�องด้ื�ม่ และผู้ลติภณัฑ์�

ด้�านส้ขภาพท่ี�ม่คีวาม่หุ้ลากิหุ้ลายรีสชีาตอิรี่อย โด้ยกิารีนำานวตักิรีรีม่ม่าผู้สม่ผู้สานกิบัเท่คโนโลยที่ี�ท่นัสม่ยัรีวม่ท่ั �งกิารีนำารีะบบ

ด้จิทิ่ลัม่าปีรีบัใชี�ในกิรีะบวนกิารีท่ำางานใหุ้�เกิดิ้ความ่ถืก้ิต�อง รีวด้เรีว็ และแม่น่ยำา ซี้�งเป็ีนกิารีสรี�างความ่เชีื�อม่ั �นและไว�วางใจใหุ้�กิบั

ผู้้�บรีโิภค เพื�อโลกิท่ี�ด้ขี ้�น และความ่สข้ท่ี�ย ั �งยนื

3.2 การจดัำการผลกระทับต่อผูม่้ส่ัวนได้ำเส่ัยในห่วงโซ่ค์ณุค่์าของธุรุกิจ (Value Chain)

3.2.1 ห่วงโซ่ค์ณุค่์าของธุรุกิจ (Value Chain)

3. การขับเคล่�อนิธุุรกิจเพื่่�อความยั�งย่นิ
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1. การตลาดำ/การพฒันาธุรุกิจ (Marketing/Business Development)

 ขบัเคลื�อนกิลย้ท่ธุ์�ด้�านกิารีพฒันาผู้ลติภณัฑ์�และธุ์้รีกิจิใหุ้ม่่ รีวม่ถืง้วางกิรีอบแผู้นงานในท่้กิส่วนของหุ้่วงโซ่ีค้ณค่า 

(Value Chain)ตั �งแต่กิารีจดั้หุ้าวตัถ้ืด้บิ กิารีผู้ลติ กิารีตลาด้ กิารีขนสง่ และชีอ่งท่างกิารีจดั้จำาหุ้น่ายท่ี�เหุ้ม่าะสม่ พรี�อม่ท่ั �งวเิครีาะหุ้� 

ภาพรีวม่ของธุ์ร้ีกิจิ และพฒันาแผู้นงานเพื�อนำาไปีส้ค่วาม่ยั �งยนืท่างธุ์ร้ีกิจิ

 การตลาดำ (Marketing) บรีหิุ้ารีจดั้กิารีรีป้ีแบบท่างกิารีตลาด้ท่ั �งในแงข่องภาพลกัิษณ�หุ้รีอืเอกิลกัิษณ� และวธิุ์กีิารีนำาเสนอ 

ต่อกิล้ม่่เปี�าหุ้ม่ายในรีะด้บัองค�กิรี (Corporate Branding) และรีะด้บัสนิค�า/ผู้ลติภณัฑ์� (Product Branding) รีวม่ท่ั �งแผู้นงานเกิี�ยว 

กิบักิลยท้่ธุ์�หุ้รีอืแคม่เปีญกิารีตลาด้ (Marketing Campaign) เพื�อตอบสนองความ่ต�องกิารีของลก้ิค�าและผู้้�บรีโิภคท่ก้ิกิล้ม่่เปี�าหุ้ม่าย

2. นวตักรรมผลิตภณัฑ์ ์(Innovation)

 ม่้ง่เน�นกิารีพฒันาและสรี�างค้ณคา่ในด้�านความ่แปีลกิใหุ้ม่ข่องผู้ลติภณัฑ์�ท่ี�ยงัไม่เ่คยม่มี่ากิ่อนในท่�องตลาด้ รีวม่ท่ั �งกิารี 

พฒันาผู้ลติภณัฑ์�เด้มิ่อยา่งสรี�างสรีรีค� ยกิรีะด้บัคณ้ภาพของสนิค�าใหุ้ม่ต่าม่ม่าตรีฐาน ด้�วยกิารีใชี�วตัถ้ืด้บิท่ี�ม่คีณ้ภาพ บรีรีจภ้ณัฑ์� 

ท่ี�ท่นัสม่ยั นำานวตักิรีรีม่และเท่คโนโลยเีข�าม่าปีรีบัใชี� ด้ง้จด้้เด้น่และสรี�างความ่แตกิต่างของผู้ลติภณัฑ์� เพื�อใหุ้�ผู้ลติภณัฑ์� ม่คีณ้คา่ 

ในรีาคาท่ี�เหุ้ม่าะสม่ตาม่ความ่ต�องกิารีของตลาด้

3. การจดัำซ่�อ/จดัำหา (Sourcing) 

 ปีรีบัปีรี้งและพฒันากิรีะบวนกิารีเพาะปีล้กิสบัปีะรีด้ ในปัีจจ้บนัได้�ม่กีิารีพฒันากิรีะบวนกิารีเพาะปีล้กิอย่างพถิืพีถิืนั 

เพื�อสรี�างม่าตรีฐานและรีกัิษาคณ้ภาพของผู้ลผู้ลติ นอกิจากินี�ท่ี�ผู้า่นม่าบรีษิทั่ฯ ยงัได้�ท่ำากิารีวจิยัและพฒันาสายพนัธุ์้�สบัปีะรีด้สาย 

พนัธุ์้�ใหุ้ม่ ่ภายใต�ชีื�อหุ้อม่สว้รีรีณจากิกิารีท่ด้ลองในหุ้�องปีฎิ์บิตักิิารี ซี้�งเป็ีนสายพนัธุ์้�ท่ี�ม่คีณ้สม่บตัพิเิศษ เปีลอืกิบาง รีสชีาตหิุ้วาน 

ไม่ก่ิดั้ลิ�น สำาหุ้รีบัในอนาคตบรีษิทั่ฯ กิำาหุ้นด้แผู้นด้�านกิารีตรีวจวดั้คณ้ภาพของผู้ลผู้ลติด้�วยกิารีนำาเท่คโนโลยมี่าปีรีะยก้ิต�ใชี�ในกิารี 

คดั้เกิรีด้และตรีวจสอบคณ้ภาพของผู้ลผู้ลติ เพื�อสรี�างความ่เชีื�อม่ั �นในด้�านคณ้ภาพของสนิค�าและรีกัิษาม่าตรีฐานผู้ลติภณัฑ์�ภายใต� 

แบรีนด้�ท่ปิีโกิ�

 กิารีสนบัสน้นสนิค�าท่างกิารีเกิษตรีของชีม้่ชีนภายใปีรีะเท่ศ และค้ค่�าท่ั �งภายในและตา่งปีรีะเท่ศนั �น (External Sourcing) 

บรีษิทั่ฯ ได้�ม่กีิารีกิำาหุ้นด้ม่าตรีฐาน และคดั้สรีรีวตัถ้ืด้บิท่ี�ม่คีณ้ภาพจากิเกิษตรีกิรีในชีม้่ชีน รีวม่ท่ั �งค้ค่�าและพนัธุ์ม่ติรีท่างธุ์ร้ีกิจิต่างๆ 

เพื�อสรี�างผู้ลติภณัฑ์�ท่ี�ม่คีวาม่หุ้ลากิหุ้ลาย ตอบสนองความ่ต�องกิารีของตลาด้ได้�อยา่งรีวด้เรีว็ ซี้�งเป็ีนกิารีสรี�างรีายได้�ควบค้ไ่ปีกิบั 

กิารีพฒันาคณ้ภาพชีวีติความ่เป็ีนอย้ข่องเกิษตรีกิรีท่ั �งในและต่างปีรีะเท่ศ อกีิท่ั �งบรีษิทั่ฯ ยงัท่ำากิารีสนบัสน้นและสง่เสรีมิ่ความ่รี้�

ท่างด้�านวชิีากิารีและเท่คโนโชียกีิารีเพาะปีลก้ิใหุ้�กิบัเกิษตรีกิรี เพื�อต่อยอด้ในกิารีพฒันากิรีะบวนกิารีเพาะปีลก้ิรีว่ม่กินัอกีิด้�วย

 บรีษิทั่ฯ ม่กีิารีสง่เสรีมิ่กิารีจดั้ซีื�อจดั้จ�างท่ี�เป็ีนม่ติรีต่อสิ�งแวด้ล�อม่(Green Procurement) โด้ยท่ี�ม่กีิารีจดั้ซีื�อ Packing ท่ี�

สาม่ารีถื Recycle และไม่เ่ป็ีนอนัตรีายต่อผู้้�บรีโิภค เชีน่

 1. กิรีะป๋ีองอล้ม่ิเนียม่ท่ี�ใชี�บรีรีจ้ผู้ลิตภัณฑ์�นำ�าผู้ลไม่� Sparkling Izzi & Zoza โด้ยใชี�วสัด้้ท่ี�สาม่ารีถื Recycle 

 (Aluminum Loop)

 2. ฟิูล�ม่ใสปิีด้สำาหุ้รีบัผู้ลติภณัฑ์� Fruit cup 7Oz โด้ย Supplier ออกิเอกิสารีแจ�งวา่ผู้ลติภณัฑ์�ไม่เ่ป็ีนภยัต่อผู้้�บรีโิภค

 นอกิจากินี�บรีษิทั่ฯ ยงัคำาน้งถืง้ผู้ลกิรีะท่บด้�านสิ�งแวด้ล�อม่และชี้ม่ชีนในหุ้ว่งโซ่ีคณ้คา่ท่างธุ์้รีกิจิ โด้ยบรีษิทั่ฯ ได้�ท่ำากิารี

ปีรีบัเปีลี�ยนผู้้�ใหุ้�บรีกิิารีในกิารีกิำาจดั้ขยะและสนิค�าเสื�อม่สภาพของบรีษิทั่ฯ จากิเด้มิ่ท่ี�ใชี�กิารีฝั่งกิลบเป็ีนกิารีคดั้แยกิขยะ เพื�อนำา

ขยะ/ของเสยีไปีด้ำาเนินกิารีใหุ้�เกิดิ้ปีรีะโยชีน� เชีน่ กิารีคดั้แยกิขยะพื�อกิารีรีไีซีเคลิ กิารีแยกิขยะอนิท่รียี�เพื�อจดั้ท่ำาเป็ีนปี้๋ ย โด้ยผู้้�ใหุ้�

บรีกิิารีท่ี�ม่รีีะบบกิารีบรีหิุ้ารีจดั้กิารีผู้ลกิรีะท่บด้�านสิ�งแวด้ล�อม่และชี้ม่ชีนในกิารีด้ำาเนินงานอย่างครีอบคล้ม่ม่ากิยิ�งข้�น เชี่น  

กิารีจดั้กิารีกิลิ�นเหุ้ม่น็จากิขยะและรีถืขยะ กิารีจดั้กิารีขยะอนัตรีาย กิารีจดั้กิารีรีะหุ้วา่งกิารีขนสง่ขยะ/ของเสยี เป็ีนต�น อกีิท่ั �งบรีษิทั่ฯ 

ยงัได้�เรีิ�ม่ท่ำากิารีศก้ิษาเกิี�ยวกิบับรีรีจ้ภณัฑ์�ท่ี�เป็ีนม่ติรีกิบัสิ�งแวด้ล�อม่ม่ากิยิ�งข้�น เชี่น พลาสตกิิ Bio-PET พลาสตกิิ rPET เพื�อ 

กิารีพฒันาธุ์ร้ีกิจิท่ี�ย ั �งยนืยิ�งข้�นต่อไปี
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4. การผลิต/การจ้างผลิต (Production/OEM Out)

การผลิต (Production)

 ปัีจจ้บนับรีษิทั่ฯ สาม่ารีถืผู้ลติสนิค�าท่ี�หุ้ลากิหุ้ลาย ม่โีรีงงานผู้ลติ ท่ั �งหุ้ม่ด้ 5 แหุ้่ง ด้งันี� โรีงงานผู้ลติผู้ลไม่�แปีรีรี้ปี 

ผู้ลติสนิค�าสบัปีะรีด้กิรีะป๋ีองม่าตรีฐานสง่ออกิ โรีงงานผู้ลติสารีสกิดั้สม่น้ไพรีขนาด้ใหุ้ญ่ สาม่ารีถืสกิดั้สารีสำาคญัในสม่น้ไพรีไท่ยได้� 

หุ้ลากิหุ้ลายชีนิด้ โรีงงานผู้ลตินำ�าผู้ลไม่� ผู้ลตินำ�าผู้ลไม่�ได้�หุ้ลายรีป้ีแบบท่ั �ง UHT และ Pasteurized โรีงงานผู้ลตินำ�าแรีธุ่์รีรีม่ชีาตแิม่ร่ีมิ่ 

เป็ีนแหุ้ล่งนำ�าพ้เยน็จากิเท่อืกิเขาสง้และ โรีงงานผู้ลตินำ�าแรี่ธุ์รีรีม่ชีาตภิ้นำ�าหุ้ยด้ท่ี�ม่ปีีรีมิ่าณแรี่ธุ์าต้ท่ี�สำาคญัและจำาเป็ีนต่อรี่างกิาย 

โด้ยบรีษิทั่ฯ ม่กีิารีกิำาหุ้นด้แผู้นกิารีพฒันากิรีะบวนกิารีผู้ลติด้�วยนวตักิรีรีม่ท่ี�ท่นัสม่ยั ได้�ม่าตรีฐาน ปีลอด้ภยั ปีรีะหุ้ยดั้พลงังานและ 

ใสใ่จสิ�งแวด้ล�อม่ อยา่งกิารีตดิ้ตั �งแผู้งโซีลารี�เซีลล�เพื�อผู้ลติไฟูฟู�าด้�วยพลงังานแสงอาท่ติย�ในโรีงงานต่างๆ ซี้�งเป็ีนพลงังานสะอาด้ 

เพื�อชีว่ยลด้ภาวะโลกิรี�อน และลด้ความ่สิ�นเปีลอืงท่างเศรีษฐกิจิส้ก่ิารีพฒันาท่ี�ย ั �งยนืต่อไปี 

การจ้างผลิต (OEM Out)

 บรีษิทั่ฯ คดั้สรีรีผู้้�รีบัจ�างผู้ลติท่ี�ผู้่านกิารีตรีวจสอบตาม่เกิณฑ์�และม่าตรีฐานของบรีษิทั่ฯ เพื�อใหุ้�ม่ั �นใจว่าผู้้�รีบัจ�างผู้ลติ 

ด้งักิลา่วม่มี่าตรีฐานด้�านคณ้ภาพ กิรีะบวนกิารีผู้ลติท่ี�ท่นัสม่ยั ปีลอด้ภยัและใสใ่จสิ�งแวด้ล�อม่ เสม่อืนหุ้น้�งผู้ลติภณัฑ์�นั �นได้�ผู้ลติข้�น 

ท่ี�โรีงงานกิารีผู้ลติของบรีษิทั่ฯ เอง ท่ั �งยงัม่กีิารีวจิยัและพฒันาผู้ลติภณัฑ์�ใหุ้ม่ร่ีว่ม่กิบัผู้้�รีบัจ�างผู้ลติ เพื�อกิารีต่อยอด้และสรี�างโอกิาส 

ท่างธุ์ร้ีกิจิด้�วยกิารีสง่ม่อบผู้ลติภณัฑ์�ใหุ้ม่ท่่ี�ม่คีวาม่หุ้ลากิหุ้ลาย ด้�วยม่าตรีฐาน และคณ้ภาพของสนิค�าตาม่รีะด้บัม่าตรีฐานของท่ปิีโกิ�

5. การจดัำส่ังสิันค้์า (Logistic)

การจดัำส่ังสิันค้์าในประเทัศ

 บรีษิทั่ฯ สรี�างรีะบบกิารีกิรีะจายสนิค�าท่ี�ม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพ ครีอบคล้ม่พื�นท่ี�ท่ั �วปีรีะเท่ศไท่ย ด้�วยกิารีวางรีะบบกิารีกิรีะจาย 

สนิค�าจากิโรีงงานผู้ลติไปียงัศ้นย�กิรีะจายสนิค�าตาม่ภ้ม่ภิาค และท่ำากิารีกิรีะจายสนิค�าผู้่านตวัแท่นจำาหุ้น่ายรีายย่อยไปียงัหุ้�าง 

สรีรีพสนิค�าต่างๆ ท่ั �งในกิรีง้เท่พฯ และรี�านค�าในต่างจงัหุ้วดั้ เน�นรีป้ีแบบกิารีจดั้สง่ในปีรีะเท่ศด้�วยรีถืบรีรีท่ก้ิสนิค�าท่ี�ม่คีวาม่เหุ้ม่าะ 

สม่กิบัผู้ลติภณัฑ์� โด้ยเฉพาะสนิค�าท่างกิารีเกิษตรี เพื�อรีกัิษาคณ้ภาพ และความ่สด้ใหุ้ม่ข่องผู้ลติภณัฑ์� ควบค้ก่ิบักิารีด้แ้ลสิ�งแวด้ล�อม่ 

ด้�วยกิารีลด้ปีรีมิ่าณคารี�บอนท่ี�เกิดิ้จากิกิารีขนสง่ใหุ้�อย้ใ่นรีะด้บัม่าตรีฐาน

 สำาหุ้รีบักิารีสั �งซีื�อสนิค�าผู้่านเวบ็ไซีด้�ของล้กิค�ารีายย่อย บรีษิทั่ฯ จดั้ท่ำารีะบบด้จิทิ่ลัสำาหุ้รีบักิารีจดั้ส่งสนิค�าในรีป้ีแบบ 

Delivery ตั �งแต่รีะบบกิารีจดั้เกิบ็สนิค�า (Warehouse) กิารีวางแผู้นกิารีจดั้สง่สนิค�า (Online Distribution) และกิารีวเิครีาะหุ้�ความ่ 

ต�องกิารีของลก้ิค�ารีายยอ่ย เพื�อสรี�างความ่เชีื�อม่ั �นและไว�วางใจในแบรีนด้�ท่ปิีโกิ�ได้�อยา่งยั �งยนื

การจดัำส่ังสิันค้์าในต่างประเทัศ

 บรีษิทั่ฯ ด้ำาเนินกิารีจดั้สง่สนิค�าไปียงัปีรีะเท่ศค้่ค�าได้�อย่างม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพ ด้�วยกิารีคดั้เลอืกิรีป้ีแบบกิารีจดั้สง่สนิค�าท่ี�

เหุ้ม่าะสม่กิบัตวัสนิค�าและปีรีะเท่ศค้ค่�า รีวม่ท่ั �งกิารีตดิ้ต่อและคดั้เลอืกิบรีษิทั่ขนสง่ท่ี�ม่คีณ้ภาพ ท่ำากิารีเปีรียีบเท่ยีบคา่รีะวางและ

คา่บรีกิิารีขนสง่ วางแผู้นรีะยะเวลากิารีจดั้สง่สนิค�า ตรีวจสอบข�อม่ล้ของต้�สนิค�าท่ั �งรีะบบ รีวม่ท่ั �งจดั้เตรียีม่เอกิสารีท่ี�ใชี�ในกิารีสง่

ออกิ เพื�อสรี�างความ่เชีื�อม่ั �นใหุ้�กิบัลก้ิค�า
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6. การจดัำจำาหน่ายผา่นช่่องทัางต่างๆ (Distribution)

 บรีิษัท่ฯ ส่งม่อบผู้ลิตภณัฑ์�ใหุ้�กิบัผู้้�บรีิโภคผู้่านชี่องท่างกิารีจดั้จำาหุ้น่ายท่ี�ม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ิภาพในหุ้ลากิหุ้ลายชี่องท่าง 

แบง่เป็ีนกิารีจดั้จำาหุ้น่ายท่ั �งในปีรีะเท่ศและต่างปีรีะเท่ศ ด้งันี�

การจดัำจำาหน่ายในประเทัศ

 Offline Channels จดั้จำาหุ้น่ายผู้ลติภณัฑ์�ผู้า่นผู้้�แท่นจำาหุ้น่าย (Distributor) ซี้�งเป็ีนชีอ่งท่างจดั้จำาหุ้น่ายหุ้ลกัิของบรีษิทั่ฯ 

ในรีป้ีแบบขายสง่ และขายปีลกีิ และขนสง่สนิค�าไปียงัหุ้�างสรีรีพสนิค�า รี�านสะด้วกิซีื�อ ซ้ีปีเปีอรี�ม่ารี�เกิต็ในกิรีง้เท่พฯ และรี�านค�า 

ในต่างจงัหุ้วดั้ และท่างบรีษิทั่ฯ เป็ีนผู้้�จดั้จำาหุ้น่ายเองโด้ยกิารีจดั้บธุ้์ (booth) จำาหุ้น่ายสนิค�า และชีอ่งท่างกิารีจดั้จำาหุ้น่ายพเิศษ

อื�นๆ 

 Online Channels จดั้จำาหุ้น่ายผู้ลติภณัฑ์�ผู้า่นกิารีขายออนไลน� ซี้�งเป็ีนชีอ่งท่างกิารีจดั้จำาหุ้น่ายใหุ้ม่ท่่ี�ม่คีวาม่หุ้ลากิหุ้ลาย 

ชีว่ยอำานวยความ่สะด้วกิในเรีื�องกิารีขนสง่สนิค�าโด้ยเฉพาะสนิค�าท่ี�ม่นีำ�าหุ้นกัิ อยา่งเชีน่ นำ�าแรีธุ่์รีรีม่ชีาตอิอรีา และนำ�าผู้ลไม่�ท่ปิีโกิ� 

ด้�วยกิารีบรีกิิารีขนสง่สนิค�าในรีป้ีแบบ Delivery โด้ยกิารีจดั้ท่ำารีะบบจดั้กิารีเส�นท่างกิารีขนสง่ท่ี�ท่นัสม่ยัเพื�อใหุ้�เกิดิ้ความ่สะด้วกิ

และรีวด้เรีว็ในกิารีจดั้สง่

 Retail Channels จดั้จำาหุ้น่ายผู้ลติภณัฑ์�ผู้า่นหุ้น�ารี�าน “Squeeze by Tipco” ท่ี�ม่ผีู้ลติภณัฑ์�อาหุ้ารีและเครีื�องด้ื�ม่ท่ี�ได้�รีบั 

กิารีคดั้สรีรีคณ้ภาพ เน�นอาหุ้ารีและเครีื�องด้ื�ม่ท่ี�ม่รีีสชีาตอิรีอ่ย เพิ�ม่ความ่สะด้วกิสบายในกิารีสั �งซีื�อสนิค�า ด้�วยสาขาท่ี�ครีอบคลม้่ท่ั �ง 

ในโรีงพยาบาล ศน้ย�กิารีค�าและอาคารีสำานกัิงานต่างๆ 

การจดัำจำาหน่ายในต่างประเทัศ

 กิารีจดั้จำาหุ้น่ายผู้ลติภณัฑ์�ในต่างปีรีะเท่ศ ปัีจจ้บนับรีษิทั่ฯ สง่ออกิสนิค�าภายใต�แบรีนด้� “Tipco” อย่างเชี่น นำ�าผู้ลไม่� 

ท่ปิีโกิ� ไปียงัปีรีะเท่ศในท่วปีีเอเชียี และปีรีะเท่ศในท่วปีียโ้รีปี รีวม่ท่ั �งกิารีจดั้จำาหุ้น่ายในรีป้ีแบบรีบัจ�างผู้ลติผู้ลไม่�แปีรีรีป้ีใหุ้�กิบัลก้ิค�า 

ในต่างปีรีะเท่ศ สว่นใหุ้ญ่สง่ออกิไปียงัปีรีะเท่ศสหุ้รีฐัอเม่รีกิิา และปีรีะเท่ศในท่วปีียโ้รีปี ซี้�งในอนาคต กิลยท้่ธุ์�หุ้ลกัิในกิารีด้ำาเนิน 

ธุ์ร้ีกิจิขององค�กิรีในกิารีขยายชีอ่งท่างกิารีตลาด้และสง่ออกิผู้ลติภณัฑ์�ต่างๆ ในต่างปีรีะเท่ศใหุ้�ม่ากิข้�น

7. การบริหารจดัำการบรรจภุณัฑ์์

 บรีษิทั่ฯ ด้ำาเนินธุ์้รีกิจิอย่างรีบัผู้ดิ้ชีอบต่อสิ�งแวด้ล�อม่และสงัคม่ ด้�วยกิารีบรีหิุ้ารีจดั้กิารีบรีรีจ้ภณัฑ์�หุ้ลงับรีโิภคท่ี�ม่ ี

ปีรีะสทิ่ธุ์ภิาพ โด้ยกิำาหุ้นด้แผู้นงาน ตั �งแต่ข ั �นตอนกิารีคดั้เลอืกิวตัถ้ืด้บิของบรีรีจ้ภณัฑ์� กิารีผู้ลติบรีรีจ้ภณัฑ์� รีวม่ท่ั �งกิารีจดั้เกิบ็ 

บรีรีจภ้ณัฑ์�ขวด้นำ�าพลาสตกิิท่ี�ใชี�แล�วจากิผู้้�บรีโิภค และนำากิลบัม่าผู้า่นกิรีะบวนกิารีรีไีซีเคลิ (Recycle) ซี้�งท่ี�ผู้า่นม่าบรีษิทั่ฯ ได้�จดั้ 

โครีงกิารีแปีลงรี่างขวด้พลาสตกิิใหุ้�เป็ีนสิ�งของม่คี่า ด้�วยกิารีเรียีกิเกิ็บขวด้พลาสตกิิคนืจากิผู้้�บรีโิภค และนำาขวด้พลาสตกิิ 

ม่ารีไีซีเคลิถืกัิถือเป็ีนเสื�อและผู้�าหุ้ม่่ด้�วยนวตักิรีรีม่ท่ี�ท่นัสม่ยั เพื�อเสรีมิ่สรี�างกิารีด้ำาเนินธุ์้รีกิจิอยา่งยั �งยนืท่้กิสว่นในหุ้ว่งโซ่ีค้ณคา่ 

ของธุ์ร้ีกิจิ (Business Value Chain) และในอนาคตท่างบรีษิทั่ฯ กิำาหุ้นด้แผู้นท่ี�จะด้ำาเนินกิารีต่อเนื�องในโครีงกิารีด้งักิลา่ว รีวม่ท่ั �ง 

นำาของเสยีจากิกิรีะบวนกิารีผู้ลติในโรีงงานตา่งๆ อยา่งเชีน่เปีลอืกิสบัปีะรีด้ ของเสยีจากิกิารีผู้ลติผู้ลไม่�แปีรีรีป้ี สรี�างม่ล้คา่เพิ�ม่ด้�วย 

กิารีนำาเปีลอืกิสบัปีะรีด้แปีรีรีป้ีท่ำาเป็ีนภาชีนะใสอ่าหุ้ารี เพื�อลด้ของเสยี และเป็ีนกิารีสรี�างรีายได้�เพิ�ม่จากิสิ�งท่ี�ม่อีย้ ่อกีิท่ั �งยงัเป็ีนกิารี 

ชี่วยลด้ขยะและชี่วยลด้ผู้ลกิรีะท่บจากิกิารีผู้ลติในด้�านสิ�งแวด้ล�อม่ เพื�อใหุ้�บรีษิทั่ฯ กิารีด้ำาเนินธุ์้รีกิจิได้�อย่างยั �งยนืตลอด้ท่ั �ง 

หุ้ว่งโซ่ีคณ้คา่ธุ์ร้ีกิจิอกีิด้�วย
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3.2.2 การวิเค์ราะหผ์ูม่้ส่ัวนได้ำเส่ัยในห่วงโซ่ค์ณุค่์าของธุรุกิจ

กลุ่มผูม่้ส่ัวนได้ำส่ัวนเส่ัย

ผูม่้ส่ัวนได้ำเส่ัยภายในองค์ก์ร

ผูม่้ส่ัวนได้ำเส่ัยภายนอกองค์ก์ร

ผู้้�บรีหิุ้ารีและพนกัิงาน

(Executive & Employee)

ผู้้�บรีโิภค (Consumer)

1. ผู้ลตอบแท่น และสวสัด้กิิารีท่ี�เหุ้ม่าะสม่

2. ความ่ม่ั �นคงและความ่กิ�าวหุ้น�าในหุ้น�าท่ี�กิารีงาน

3. กิารีพฒันาศกัิยภาพ ความ่รี้�ความ่สาม่ารีถืใน

กิารีท่ำางานของพนกัิงาน

4. พฒันารีป้ีแบบกิารีท่ำางาน สรี�างเสรีมิ่สข้ภาพท่ี�

ด้ ีและม่คีวาม่ปีลอด้ภยัในกิารีท่ำางาน

1. พฒันาผู้ลติภณัฑ์�ใหุ้ม่ ่สรี�างความ่หุ้ลากิหุ้ลาย

และท่นัสม่ยั 

2. ผู้ลิตภัณฑ์�ท่ี�ได้�รี ับรีองม่าตรีฐานในด้�าน

คณ้ภาพ 

3. ใสใ่จสข้ภาพและความ่ปีลอด้ภยัของผู้้�บรีโิภค

4. สื�อสารีและเปิีด้เผู้ยข�อม่ล้ของสนิค�าอยา่งครีบ

ถื�วน

5. ม่ชีีอ่งท่างกิารีจดั้จำาหุ้น่ายท่ี�หุ้ลากิหุ้ลาย และ

ม่บีรีกิิารีขนสง่ เพื�ออำานวยความ่สะด้วกิในกิารี

สั �งซีื�อสนิค�า

6. กิำาหุ้นด้รีาคาขายท่ี�ม่คีวาม่เหุ้ม่าะสม่กิบัม่ล้คา่

สนิค�า

1. จดั้สรีรีผู้ลตอบแท่น และสวสัด้กิิารีท่ี�ม่คีวาม่

เหุ้ม่าะสม่สำาหุ้รีบัพนกัิงานท่ก้ิภาคสว่น

2.1 กิำาหุ้นด้แผู้นกิารีท่ำางาน เปี�าหุ้ม่าย และ 

กิลย้ท่ธุ์�ท่างธุ์้รีกิจิท่ี�ชีดั้เจน และด้ำาเนินธุ์้รีกิจิตาม่

แผู้นงานท่ี�กิำาหุ้นด้ไว�

2.2 กิารีจดั้ท่ำาแผู้นความ่กิ�าวหุ้น�าในอาชีพีและ

แผู้นสบืท่อด้ตำาแหุ้น่ง เพื�อรีกัิษาพนักิงานกิล้่ม่ 

talent ใหุ้�ได้�เจรีญิเตบิโตและแสด้งศกัิยภาพในกิารี

ท่ำางาน

3.1 กิำาหุ้นด้ตวัชีี�วดั้ผู้ลกิารีด้ำาเนินงาน เพื�อปีรีะเม่นิ

ผู้ลงานอยา่งโปีรีง่ใส 

3.2 จดั้อบรีม่พฒันาศกัิยภาพในท่ก้ิด้�าน รีวม่ท่ั �ง 

กิำาหุ้นด้ม่าตรีกิารี และรีณรีงค�ใหุ้�พนกัิงานเหุ้น็ถืง้

ความ่สำาคญัในเรีื�องความ่ปีลอด้ภยัในกิารีท่ำางาน

4. กิารีปีรีบัปีรี้งอย่างต่อเนื�องด้�านกิารีบรีิหุ้ารี

จดั้กิารีด้�านความ่ปีลอด้ภยัและอาชีวีอนาม่ยัใน

สถืานท่ี�ท่ำางาน 

1. ค�นหุ้าความ่ต�องกิารีของผู้้�บรีิโภค และนำา

นวตักิรีรีม่ใหุ้ม่เ่ข�าม่าปีรีบัใชี�ในกิรีะบวนกิารีผู้ลติ

2. คดั้สรีรีวตัถ้ืด้บิในกิารีผู้ลติท่ี�ม่คี้ณภาพ ผู้่าน

กิรีะบวนกิารีผู้ลติท่ี�ได้�ม่าตรีฐาน 

3. เน�นกิรีะบวนกิารีในกิารีผู้ลติท่ี�ม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพ 

และได้�รีบักิารีรีบัรีองตาม่ม่าตรีฐานสากิล จากิ

สถืาบนัต่างๆ ในรีะด้บัโลกิ

4. สื�อสารีข�อม่้ลท่ี�ครีบถื�วน เลือกิชี่องท่างกิารี

สื�อสารีท่ี�หุ้ลากิหุ้ลาย เพื�อใหุ้�ลก้ิค�าสาม่ารีถืเข�าถืง้

ข�อม่ล้ได้�

5. เพิ�ม่ชีอ่งท่างกิารีจดั้จำาหุ้น่ายผู้า่นท่าง Online 

และจดั้สง่สนิค�าในรีป้ีแบบ Home Delivery

6. รีกัิษาคณ้ภาพของสนิค�า และสรี�างม่ล้คา่เพิ�ม่ใหุ้�

กิบัสนิค�าด้�วยกิารีพฒันาสนิค�าใหุ้ม่ท่่ี�ตอบสนองตอ่

ความ่ต�องกิารีของผู้้�บรีโิภค

ค์วามค์าดำหวงัของผูม่้ส่ัวนได้ำส่ัวนเส่ัย
การตอบสันองค์วามค์าดำหวงั

ของผูม่้ส่ัวนได้ำเส่ัย
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ผูม่้ส่ัวนได้ำเส่ัยภายนอกองค์ก์ร

กลุ่มผูม่้ส่ัวนได้ำส่ัวนเส่ัย

ผู้้�ถือืหุ้้�น นกัิวเิครีาะหุ้�

(Stockholders & Analysts)

ค้ค่�า พนัธุ์ม่ติรีธุ์ร้ีกิจิ

(Business partner)

ผู้้�จดั้จำาหุ้น่าย

(Distributor)

ชีม้่ชีน สงัคม่

(Social community)

1. บรีษิทั่ฯ ม่ผีู้ลกิารีด้ำาเนินงานในสว่นของยอด้

ขายและกิำาไรีจากิกิารีด้ำาเนินงานเตบิโตอยา่งต่อ

เนื�อง

2. บรีษิทั่ฯ จา่ยเงนิปัีนผู้ลอยา่งสม่ำ�าเสม่อ

3. ได้�รีบัข�อม่ล้ขา่วสารีท่ี�สำาคญัของบรีษิทั่ฯ ใน

สว่นของแผู้นธุ์ร้ีกิจิ กิารีวเิครีาะหุ้�ผู้ลกิารีด้ำาเนิน

งาน และกิารีพฒันาธุ์ร้ีกิจิอยา่งยั �งยนื

1. บรีษิทั่ฯ สนับสน้นและยกิรีะด้บักิารีด้ำาเนิน

งานของค้่ค�า เพื�อใหุ้�เกิิด้ความ่รี่วม่ม่ือท่ี�ม่ี

ปีรีะสทิ่ธุ์ภิาพสง้สด้้

2. สรี�างรีายได้�ใหุ้�กิบัค้ค่�าและพนัธุ์ม่ติรีท่างธุ์ร้ีกิจิ

ท่ี�เตบิโตอยา่งสม่ำ�าเสม่อ

3. กิารีคดั้เลอืกิค้ค่�าอยา่งโปีรีง่ใส และเป็ีนธุ์รีรีม่

1. กิารีกิำาหุ้นด้รีาคาขายสนิค�าอย่างเป็ีนธุ์รีรีม่

และเหุ้ม่าะสม่

2. สนิค�าม่คีณ้ภาพตาม่ม่าตรีฐานท่ี�กิำาหุ้นด้

3. ออกิผู้ลิตภัณฑ์�ใหุ้ม่่เพื�อตอบสนองความ่

ต�องกิารีของตลาด้อยา่งสม่ำ�าเสม่อ

4. ได้�รีบัสนิค�าในปีรีมิ่าณท่ี�เหุ้ม่าะสม่และตรีงต่อ

เวลา

5. ม่กีิารีท่ำากิารีตลาด้และกิารีส่งเสรีมิ่กิารีขาย

อยา่งต่อเนื�อง

1. พฒันาคณ้ภาพชีวีติและเสรีมิ่สรี�างปีรีะโยชีน�

ในด้�านต่างๆ ของชีม้่ชีนและสงัคม่

2. กิรีะบวนกิารีผู้ลติท่ี�ลด้ผู้ลกิรีะท่บด้�านสงัคม่ 

และสิ�งแวด้ล�อม่

3. ชีว่ยด้แ้ลพื�นท่ี�ภายในชีม้่ชีนใกิล�เคยีง

4. เคารีพสทิ่ธุ์มิ่น้ษยชีนของชีม้่ชีนใกิล�เคยีง

1. บรีหิุ้ารีธุ์้รีกิจิ และจดั้กิารีความ่เสี�ยงท่ั �งภายใน

และภายนอกิองค�กิรีได้�อยา่งม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพ

2. กิำาหุ้นด้และปีรีะกิาศนโยบายเงนิปัีนผู้ลท่ี�ชีดั้เจน 

รีวม่ท่ั �งสรี�างความ่เตบิโตของผู้ลกิารีด้ำาเนินงาน

อยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื

3. จดั้ท่ำาและนำาเสนอข�อม่ล้ท่ี�สำาคญัของบรีษิทั่ท่ี�

ถื้กิต�องและครีบถื�วน ผู้่านเวบ็ไซีด้�ของบรีษิทั่ฯ 

และเอกิสารีรีายงานปีรีะจำาปีี 

1. จดั้ปีรีะชีม้่รีว่ม่กินัรีะหุ้วา่งบรีษิทั่ฯ และค้ค่�า เพื�อ

ยกิรีะด้บักิารีด้ำาเนินงานของค้ค่�า

2. กิำาหุ้นด้แผู้นงานรีะหุ้วา่งบรีษิทั่ฯ อยา่งชีดั้เจน

ชีำารีะเงนิคา่สนิค�าตรีงตาม่รีะยะเวลาท่ี�กิำาหุ้นด้

3. กิำาหุ้นด้หุ้ลกัิเกิณฑ์�ในกิารีคดั้เลอืกิค้่ค�าอย่าง

เป็ีนธุ์รีรีม่ รีวม่ท่ั �งรีกัิษาและปี�องกินัข�อม่ล้รีะหุ้วา่ง 

บรีษิทั่ฯ กิบัค้ค่�าและพนัธุ์ม่ติรีท่างธุ์้รีกิจิ

1. กิำาหุ้นด้รีาคาขายสนิค�าท่ี�ม่คีวาม่เหุ้ม่าะสม่ และ

เป็ีนธุ์รีรีม่กิบัท่ก้ิฝ่่าย

2. ผู้ลติสนิค�าตาม่ม่าตรีฐานท่ี�กิำาหุ้นด้และตรีวจ

สอบคณ้ภาพของสนิค�า

3. กิำาหุ้นด้แผู้นกิารีพฒันาสนิค�า และชีว่งเวลาใน

กิารีออกิผู้ลติภณัฑ์�ใหุ้ม่่

4. วางแผู้นกิารีจดั้หุ้าวตัถ้ืด้บิ แผู้นกิารีผู้ลติสนิค�า 

และแผู้นกิารีสง่ม่อบสนิค�าท่ี�ม่คีวาม่ชีดั้เจน

5. ค�นหุ้าชีอ่งท่างกิารีสื�อสารีท่างกิารีตลาด้ท่ี�หุ้ลากิ

หุ้ลาย เพื�อกิารีเข�าถืง้ผู้้�บรีโิภคในท่ก้ิกิล้ม่่เปี�าหุ้ม่าย

1. กิารีท่ำาเกิษตรีพนัธุ์สญัญา (Contract Farming) 

กิบัเกิษตรีกิรี เพื�อจดั้ซีื�อวตัถ้ืด้บิท่ี�ม่คี้ณภาพจากิ

ชีม้่ชีนใกิล�เคยีง 

2. บรีิหุ้ารีจดั้กิารีของเสยีของโรีงงานและจากิ

กิรีะบวนกิารีผู้ลติอยา่งม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพ รีวม่ท่ั �งปีรีบั

เปีลี�ยนกิรีะบวนกิารีผู้ลติและกิารีใชี�พลงังานใหุ้�ม่ี

คณ้ภาพ และเป็ีนม่ติรีกิบัสิ�งแวด้ล�อม่

3. รีกัิษาและฟืู�นฟู้ความ่หุ้ลากิหุ้ลายท่างชีวีภาพ

4. ปีรีะเม่นิความ่พง้พอใจและรีบัฟัูงความ่คดิ้เหุ้น็

ของคนในชีม้่ชีน

ค์วามค์าดำหวงัของผูม่้ส่ัวนได้ำส่ัวนเส่ัย
การตอบสันองค์วามค์าดำหวงั

ของผูม่้ส่ัวนได้ำเส่ัย
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หุ้น่วยงานภาครีฐั

(Government agencies)

นกัิวจิยั นกัิวชิีากิารี

นวตักิรี ด้�านสข้ภาพ

(Wellness Specialist, 

Innovator, nutritionist, 

researcher)

3.3 การจดัำการด้ำานค์วามยั �งย่นในมิติสิั�งแวดำล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิิบติัด้ำานสิั�งแวดำล้อม
นโยบายด้ำานสิั�งแวดำล้อม

1. บรีษิทั่ฯ ม่้ง่ม่ั �นด้ำาเนินงานใหุ้�สอด้คล�องกิบัข�อกิำาหุ้นด้ของกิฎิ์หุ้ม่าย สิ�งแวด้ล�อม่ ข�อผู้ก้ิพนัธุ์� พนัธุ์สญัญา และข�อกิำา

หุ้นด้อื�นๆ ท่ี�เกิี�ยวข�องกิบัธุ์ร้ีกิจิท่างด้�านสิ�งแวด้ล�อม่ 

2. บรีษิทั่ฯ ม่้ง่ม่ั �นท่ี�จะลด้ผู้ลกิรีะท่บด้�านสิ�งแวด้ล�อม่ท่ี�สำาคญั รีวม่ท่ั �งกิารีปีกิปี�องสิ�งแวด้ล�อม่ และกิารีปี�องกินัม่ลพษิอยา่ง

ม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพ

3. บรีษิทั่ฯ ม่้ง่ม่ั �นท่ี�จะตดิ้ตาม่และปีรีะเม่นิกิารีด้ำาเนินงานด้�านสิ�งแวด้ล�อม่ ใหุ้�เป็ีนไปีตาม่แผู้นกิารีจดั้กิารีท่ี�วางไว� พรี�อม่

ท่ั �งม่้ง่ม่ั �นท่ี�จะปีรีบัปีรีง้รีะบบกิารีบรีหิุ้ารีจดั้กิารีสิ�งแวด้ล�อม่อยา่งต่อเนื�อง

4. บรีษิทั่ฯ ม่้ง่ม่ั �นท่ี�จะเสรีมิ่สรี�างจติสำาน้กิท่างด้�านสิ�งแวด้ล�องใหุ้�กิบัผู้้�ม่สีว่นได้�เสยี รีวม่ท่ั �งสื�อสารีไปียงัสาธุ์ารีณะชีนท่ั �วไปี

สื�อม่วลชีน 

(Mass media)

1. สื�อสารีข�อม่ล้ท่ี�ถืก้ิต�อง ครีบถื�วน และท่นัต่อ

สถืานกิารีณ� 

2. กิารีม่ีส่วนรี่วม่และสานสัม่พันธุ์�ท่ี�ด้ีกิับ 

สื�อม่วลชีน

3. นำาเสนอและรีับฟัูงความ่คิด้เหุ้็นท่ี�เ ป็ีน

ปีรีะโยชีน�กิบับรีษิทั่ฯ

1. ปีฎิ์ิบตัติาม่กิฎิ์รีะเบยีบข�อบงัคบัด้�านสงัคม่

และสิ�งแวด้ล�อม่

2. ใหุ้�ความ่รีว่ม่ม่อืกิบัหุ้น่วยงานรีาชีกิารี และนำา

เสนอแนวท่างท่ี�ด้เีพื�อม่้ง่ส้ก่ิารีพฒันาอยา่งยั �งยนื

1. กิารีรีว่ม่กินัท่ำากิารีวจิยัและพฒันาผู้ลติภณัฑ์�

เพื�อสข้ภาพ

2. สนับสน้นงานวจิยั เพื�อต่อยอด้องค�ความ่รี้� 

เท่คโนโลย ีและนวตักิรีรีม่ท่ี�ได้�จากิกิารีวจิยั

3. กิารีสรี�างปีรีะสบกิารีณ�และความ่เชีี�ยวชีาญใน

กิารีวจิยั

1. จดั้กิิจกิรีรีม่และเข�ารี่วม่งานจดั้แสด้งสนิค�า 

เพื�อสื�อสารีข�อม่ล้ของบรีษิทั่ฯท่ี�สำาคญั

2. นำาเสนอข�อม่ล้ต่างๆ ผู้า่นชีอ่งท่างกิารีสื�อสารีท่ี�

ม่คีวาม่หุ้ลากิหุ้ลาย

3. ส่งขา่วสารีปีรีะชีาสมั่พนัธุ์� และเปิีด้โอกิาสใหุ้�

แสด้งความ่คดิ้เหุ้น็ผู้า่นชีอ่งท่างต่างๆ

1. ปีฎิ์บิตัติาม่หุ้ลกัิเกิณฑ์� ข�อบงัคบัด้�านสงัคม่ และ

สิ�งแวด้ล�อม่ 

2. ใหุ้�ความ่รีว่ม่ม่อืกิบัภาครีฐัในเรีื�องตา่งๆ รีวม่ท่ั �ง

จดั้กิจิกิรีรีม่อน้รีกัิษ�สิ�งแวด้ล�อม่อยา่งยั �งยนื รีว่ม่กิบั

หุ้น่วยงานภาครีฐั

1.  กิารีท่ำางานวิจัยรี่วม่กิับนักิวิชีากิารีและ 

ผู้้�เชีี�ยวชีาญสาขาต่างๆ เพื�อพฒันาผู้ลติภณัฑ์�ด้�วย

เท่คโนโลยแีละนวตักิรีรีม่

2.1 สนบัสน้นและพฒันาหุ้�องปีฎิ์บิตักิิารี รีวม่ท่ั �ง

อ้ปีกิรีณ�ต่างๆ สำาหุ้รีบักิารีท่ำาวจิยั

2.2 ยกิรีะด้บังานวจิยัส้ผู่้ลติภณัฑ์�เชีงิพาณชิีย� หุ้รีอื

เท่คโนโลยรีีะด้บัอ้ตสหุ้ากิรีรีม่

3. สง่เสรีมิ่ใหุ้�พนกัิงานผู้้�เชีี�ยวชีาญภายในองค�กิรี

ท่ำาวจิยัรี่วม่กิบันักิวจิยั/ผู้้�เชีี�ยวชีาญภายนอกิใน

ด้�านกิารีพฒันาผู้ลติภณัฑ์�เพื�อส้ขภาพ เพื�อสรี�าง

เสรีมิ่กิารีแลกิเปีลี�ยนองค�ความ่รี้�รีะหุ้วา่งพนกัิงาน

และนกัิวจิยัจากิภายนอกิ

ผูม่้ส่ัวนได้ำเส่ัยภายนอกองค์ก์ร

กลุ่มผูม่้ส่ัวนได้ำส่ัวนเส่ัย ค์วามค์าดำหวงัของผูม่้ส่ัวนได้ำส่ัวนเส่ัย
การตอบสันองค์วามค์าดำหวงั

ของผูม่้ส่ัวนได้ำเส่ัย
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แนวปฏิิบติัด้ำานสิั�งแวดำล้อม

1. ควบคม้่ ด้แ้ล ปี�องกินัไม่ใ่หุ้�เกิดิ้ม่ลพษิ จากิกิารีด้ำาเนินกิจิกิรีรีม่ ผู้ลติภณัฑ์� และกิารีบรีกิิารีต่างๆ ซี้�งรีวม่ถืง้กิารีบง่ชีี�

แหุ้ลง่กิำาเนิด้ม่ลพษิ กิารีตรีวจวดั้ เกิบ็บนัท่ก้ิ และกิารีรีายงานผู้ลของม่ลพษิ กิารีกิำาหุ้นด้ม่าตรีกิารีเพื�อปี�องกินัม่ลพษิและ

ของเสยี กิารีเปิีด้เผู้ยข�อม่ล้เกิี�ยวกิบัม่ลพษิตอ่สาธุ์ารีณะ และกิารีด้ำาเนินกิารีเพื�อกิารีเตรียีม่พรี�อม่ในกิารีปี�องกินัอ้บตัเิหุ้ต้

จากิสารีเคม่ ีและม่ลพษิจากิกิารีด้ำาเนินงาน

2. ด้แ้ลและควบคม้่ใหุ้�ม่กีิารีใชี�ท่รีพัยากิรีอยา่งยั �งยนื โด้ยม่กีิารีชีี�บง่แหุ้ลง่กิารีใชี�พลงังาน นำ�า และท่รีพัยากิรีอื�นๆ และ

ด้ำาเนินม่าตรีกิารีกิารีใชี�ท่รีพัยากิรีอยา่งม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพ

3. ด้ำาเนินม่าตรีกิารีท่ั �งท่างตรีงและท่างอ�อม่อยา่งต่อเนื�อง เพื�อบรีรีเท่าผู้ลกิรีะท่บจากิกิารีเปีลี�ยนแปีลงสภาพภม้่อิากิาศ

ท่ี�เกิี�ยวข�องกิบักิารีด้ำาเนินกิารีของบรีษิทั่ฯ

4. ปีกิปี�องและฟืู�นฟู้แหุ้ลง่ท่ี�อย้อ่าศยัตาม่ธุ์รีรีม่ชีาตใินท่ก้ิกิจิกิรีรีม่ ผู้ลติภณัฑ์� และกิารีใหุ้�บรีกิิารี โด้ยกิารีบง่ชีี�ผู้ลกิรีะท่บ

และกิำาหุ้นด้ม่าตรีกิารีเพื�อลด้หุ้รีอื กิำาจดั้ผู้ลกิรีะท่บอยา่งเหุ้ม่าะสม่ รีวม่ถืง้กิารีด้ำาเนินกิารีเพื�อฟืู�นฟู้ รีกัิษารีะบบนิเวศน�ท่ี�

สง่เสรีมิ่ กิารีอน้รีกัิษ�กิารีใชี�ท่รีพัยากิรีธุ์รีรีม่ชีาตอิยา่งยั �งยนื

3.3.2 ผลการดำำาเนินงานด้ำานสิั�งแวดำล้อม
1. การบริหารจดัำการพลงังาน (Energy Management)

 บรีษิทั่ฯ กิำาหุ้นด้นโยบายและเปี�าหุ้ม่ายกิารีลด้ใชี�พลงังานท่ั �งในโรีงงานผู้ลติและสำานกัิงาน ด้�วยกิารีนำานวตักิรีรีม่

เข�าม่าพฒันาในกิรีะบวนกิารีผู้ลติ กิำาหุ้นด้รีะบบกิารีจดั้กิารีพลงังานและแผู้นกิารีใชี�พลงังานอยา่งเหุ้ม่าะสม่ รีวม่ท่ั �งสื�อสารี

ใหุ้�พนกัิงานท่ก้ิคนท่รีาบและตรีะหุ้นกัิถืง้กิารีลด้ใชี�พลงังาน เพื�อใหุ้�บรีษิทั่ฯ บรีหิุ้ารีจดั้กิารีพลงังานในท่ก้ิสว่นงานของหุ้ว่ง

โซ่ีคณ้คา่ได้�อยา่งค้�ม่คา่และม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพสง้สด้้

 โด้ยในปีี 2565 บรีษิทั่ฯ บรีหิุ้ารีจดั้กิารีพลงังานไฟูฟู�าและเชีื�อเพลงิได้�อยา่งม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพม่ากิยิ�งข้�น เชีน่ โรีงงาน

ผู้ลไม่�แปีรีรีป้ี จดั้ท่ำาโครีงกิารี Solar  Floating ขนาด้ 1.70 MW. ซี้�งเป็ีนพลงังานท่ด้แท่นจากิธุ์รีรีม่ชีาต ิเป็ีนม่ติรีต่อสิ�ง

แวด้ล�อม่ และสาม่ารีถืลด้ม่ลพษิท่ี�ท่ำาลายชีั �นบรีรียากิาศของโลกิ โด้ยม่กีิำาหุ้นด้แล�วเสรีจ็ในปีี 2566 ซี้�งจะสาม่ารีถืลด้กิารี

ใชี�ไฟูฟู�าและพลงังานได้�อยา่งน�อยรี�อยละ 6.5 เม่ื�อเท่ยีบกิบัปีี 2565 หุ้รีอืในสว่นของโรีงงานนำ�าผู้ลไม่�ท่ปิีโกิ� ท่ี�ได้�จดั้ท่ำา

โครีงกิารีวางรีะบบ Solar Rooftop ขนาด้ 999.9 กิโิลวตัต�  ซี้�งเป็ีนพลงังานปีรีะเภท่หุ้ม่น้เวยีนท่ี�ใชี�แล�วเกิดิ้ข้�นใหุ้ม่ไ่ด้�

ตาม่ธุ์รีรีม่ชีาต ิพลงังานสะอาด้ ปีรีาศจากิม่ลพษิ ม่ศีกัิยภาพสง้ เป็ีนม่ติรีต่อสิ�งแวด้ล�อม่ และสาม่ารีถืลด้ม่ลพษิท่ี�ท่ำาลาย

ชีั �นบรีรียากิาศของโลกิ นอกิจากินี�ยงัม่โีครีงกิารีอน้รีกัิษ�พลงังานอื�นๆ ท่ี�ชีว่ยปีรีะหุ้ยดั้พลงังาน ลด้กิารีใชี�ไฟูฟู�า ได้�แกิ่ 

โครีงกิารีเปีลี�ยนฉนวนหุ้้�ม่ผู้นงัของหุ้ม่�อไอนำ�า เพื�อลด้กิารีสญ้เสยีความ่รี�อนและลด้พลงังานท่ี�สญ้เปีลา่ โครีงกิารีลด้พลงังาน

ในรีะบบปีรีบัอากิาศโด้ยเปีลี�ยนเครีื�องปีรีบัอากิาศท่ี�ปีรีะสทิ่ธุ์ภิาพส้งท่ด้แท่นเครีื�องปีรีบัอากิาศท่ี�ม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพตำ�า 

โครีงกิารีลด้กิารีใชี�พลงังานของรีะบบแสงสวา่งโด้ยกิารีเปีลี�ยนหุ้ลอด้ไฟูเป็ีนแบบ LED โครีงกิารีลด้กิารีใชี�พลงังานของ

รีะบบบำาบดั้นำ�าเสยี โด้ยใชี�เครีื�องเตมิ่อากิาศกิงัหุ้นัตนีำ�าจากิพลงังานแสงอาท่ติย� โครีงกิารีลด้กิารีใชี�พลงังานรีะบบท่ำาความ่

เยน็ของหุ้�องเยน็โด้ยกิารีตดิ้ตั �งอ้ปีกิรีณ�ควบคม้่อ้ณหุ้ภม้่ ิ(Freezing management) 

 ท่ั �งนี�บรีษิทั่ฯ ได้�กิำาหุ้นด้เปี�าหุ้ม่ายของปีี 2565 - 2567 ในกิารีลด้ใชี�ไฟูฟู�าและพลงังานอยา่งน�อยรี�อยละ 5 เม่ื�อ

เท่ยีบกิบัปีี 2564 โด้ยใชี�เป็ีนพลงังานท่ด้แท่นจากิธุ์รีรีม่ชีาต ิเป็ีนม่ติรีต่อสิ�งแวด้ล�อม่ และสาม่ารีถืลด้ม่ลพษิท่ี�ท่ำาลายชีั �น

บรีรียากิาศของโลกิ
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โรีงงานผู้ลติผู้ลไม่�แปีรีรีป้ี

ไรีส่บัปีะรีด้ และกิารีเกิษตรี 

(สำานกัิงาน,หุ้�องสำาหุ้รีบับรีรีจภ้ณัฑ์�)

โรีงงานผู้ลตินำ�าผู้ลไม่�ท่ปิีโกิ�

โรีงงานผู้ลตินำ�าแรี่

โรีงงานสารีสกิดั้

8.36

0.02

7.81

2.12

0.64

8.81

0.02

7.80

2.40

0.90

8.94

0.02

7.64

2.66

0.53

ปริมาณการใช้่ไฟฟ้า

หน่วย : M.kWh
2563 2564 2565

2. การบริหารจดัำการนำ�า (Water Management)

 บรีษิทั่ฯ กิำาหุ้นด้แผู้นงานกิารีบรีหิุ้ารีจดั้กิารีนำ�าใหุ้�ม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพสง้สด้้ เชีน่ โรีงงานผู้ลไม่�แปีรีรีป้ี ได้�ด้ำาเนินกิารี

ตดิ้ตั �งรีะบบ Reuse RO เพื�อลด้ปีรีมิ่าณกิารีใชี�นำ�าในกิรีะบวนกิารีล�างลก้ิสบัปีะรีด้ หุ้รีอืในสว่นของโรีงงานนำ�าผู้ลไม่�ท่ี�ม่ี

รีะบบบำาบดั้นำ�าเสยีจากิกิรีะบวนกิารีผู้ลติ และพกัินำ�าท่ี�บำาบดั้แล�วไว�ในบ่อภายในโรีงงาน กิ่อนจะปีล่อยนำ�าส้่แหุ้ล่งนำ�า

ธุ์รีรีม่ชีาตติ่างๆ อกีิท่ั �งบรีษิทั่ฯ สง่เสรีมิ่ใหุ้�พนกัิงานท่ก้ิคนตรีะหุ้นกัิในเรีื�องกิารีลด้ใชี�นำ�า กิารีใชี�ซีำ�า และนำานำ�ากิลบัม่าใชี�

ใหุ้ม่ใ่หุ้�พนกัิงานท่้กิคนท่รีาบ และนำาไปีปีฎิ์บิตั ิ ท่ั �งนี�บรีษิทั่ฯ ได้�ม่กีิารีกิำาหุ้นด้เปี�าหุ้ม่ายในปีี 2565 - 2567 ในกิารีลด้

ปีรีมิ่าณกิารีใชี�นำ�าอยา่งน�อยรี�อยละ 5 เม่ื�อเท่ยีบกิบัปีี 2564

ปริมาณการใช้่พลงังาน (ไฟฟ้าและเช่่�อเพลิง)

โรีงงานผู้ลติผู้ลไม่�แปีรีรีป้ี

ไรีส่บัปีะรีด้ และกิารีเกิษตรี 

(สำานกัิงาน,หุ้�องสำาหุ้รีบับรีรีจภ้ณัฑ์�)

โรีงงานผู้ลตินำ�าผู้ลไม่�ท่ปิีโกิ�

โรีงงานผู้ลตินำ�าแรี่

426,731

26,574

239,397

66,667

520,478

27,986

226,196

82,904

546,633

21,000

216,296

78,943

ปริมาณการใช้่นำ�า

หน่วย : Cu.m
2563 2564 2565

ปริมาณการใช้่นำ�า 
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3. การบริหารจดัำการขยะ ของเส่ัย และมลพิษั 

 บรีษิทั่ฯ กิำาหุ้นด้ม่าตรีกิารีในเรีื�องความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบต่อสิ�งแวด้ล�อม่ และกิารีลด้ปีรีมิ่าณของเสยีในกิรีะบวนกิารี

ผู้ลติเป็ีนสำาคญั ด้งันั �นบรีษิทั่ฯ จง้ปีรีบัปีรีง้กิารีบรีหิุ้ารีจดั้กิารีของเสยี โด้ยใชี�หุ้ลกัิลด้ของเสยี เพิ�ม่กิารีใชี�ซีำ�า และนำากิลบั

ม่าใชี�ใหุ้ม่ ่เพื�อพฒันากิารีด้ำาเนินธุ์ร้ีกิจิอยา่งยั �งยนืควบค้ก่ิบักิารีปี�องกินัปัีญหุ้าม่ลพษิ

 ในปีี 2565 บรีษิทั่ฯ ม่กีิารีจดั้กิารีขยะ และของเสยีจากิกิรีะบวนกิารีผู้ลติ เชีน่ โรีงงานผู้ลไม่�แปีรีรีป้ี ซี้�งสว่นใหุ้ญ่

ผู้ลติสบัปีะรีด้กิรีะป๋ีองแปีรีรีป้ี ท่างบรีษิทั่ฯ นำาแกินกิลางของสบัปีะรีด้ไปีผู้ลติเป็ีนผู้ลติภณัฑ์�แปีรีรีป้ีสบัปีะรีด้อบแหุ้�ง และ

นำาเปีลอืกิสบัปีะรีด้ผู้า่นกิรีะบวนกิารีสกิดั้สารีสำาคญัในเปีลอืกิสบัปีะรีด้ และนำากิากิสบัปีะรีด้ท่ี�เหุ้ลอืจากิารีผู้ลติม่าเป็ีนสว่น

ผู้สม่ในอาหุ้ารีสตัว� ท่ำาใหุ้�ปีรีมิ่าณขยะและของเสยีจากิกิรีะบวนกิารีผู้ลติลด้ลง หุ้รีอืในสว่นของโรีงงานนำ�าผู้ลไม่�ท่ี�ได้�ม่กีิารี

ปีรีบัปีรี้งเครีื�องจกัิรีและกิรีะบวนกิารีผู้ลติโด้ยใชี�เครีื�องจกัิรีอตัโนม่ตั ิ (Automation) เพื�อเพิ�ม่ความ่แม่่นยำาในกิรีะบวน 

สง่ผู้ลใหุ้�ลด้ของเสยีจากิกิรีะบวนกิารีผู้ลติลง ในสว่นของกิารีจดั้กิารีขยะและบรีรีจภ้ณัฑ์�ท่ี�เป็ีนของเสยีม่กีิรีะบวนกิารีจดั้กิารี

ท่ี�เหุ้ม่าะสม่ ม่กีิารีคดั้แยกิขยะตาม่แนวคดิ้ 3R (Reduce, Reuse and Recycle) เพื�อเป็ีนกิารีลด้ปีรีมิ่าณขยะ ได้�แกิ่ถืงั

ด้รีมั่บรีรีจ้วตัถ้ืด้บินำ�าผู้ลไม่�และพาเลท่วางวตัถ้ืด้บิท่ี�ม่กีิารีคดั้แยกิและนำากิลบัไปีใชี�ใหุ้ม่ ่ กิล่องบรีรีจ้นำ�าผู้ลไม่�และกิล่อง

กิรีะด้าษท่ี�ใชี�แล�วหุ้รีอืของเป็ีนของเสยีจะสง่ไปียงัโรีงงานท่ี�รีบักิำาจดั้ขยะเพื�อนำาไปี recycle  ท่ั �งนี�บรีษิทั่ฯ กิำาหุ้นด้เปี�า

หุ้ม่ายในปีี 2565 - 2567 ในกิารีลด้ขยะและของเสยีจากิกิรีะบวนกิารีผู้ลติอยา่งน�อยรี�อยละ 5 เม่ื�อเท่ยีบกิบัปีี 2564

โรีงงานผู้ลติผู้ลไม่�แปีรีรีป้ี

- เปีลอืกิผู้ลไม่�

- เศษวสัด้้

ไรีส่บัปีะรีด้ และกิารีเกิษตรี 

- เปีลอืกิผู้ลไม่�จากิกิารีตดั้แต่ง

โรีงงานผู้ลตินำ�าผู้ลไม่�ท่ปิีโกิ�

- พสาสตกิิ

- กิรีะด้าษ

- ขยะอนัตรีาย

โรีงงานผู้ลตินำ�าแรี่

- พลาสตกิิจากิกิารีผู้ลติขวด้นำ�า

- กิรีะด้าษจากิสำานกัิงาน

6,133

5,889

144

305

502

56

150

296

61

43

18

12,332

12,268

64

686

442

55

115

272

47

27

20

14,461

14,345

116

540

190

51

137

2

67

43

24

ปริมาณขยะและของเส่ัย

จากกระบวนการผลิต

หน่วย : ตนัต่อป่

2563 2564 2565

ปริมาณขยะ และของเส่ัยจากกระบวนการผลิต
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3.4 การจดัำการค์วามยั �งย่นในมิติสังัค์ม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิิบติัด้ำานสังัค์ม
 บรีษิทั่ฯ กิำาหุ้นด้นโยบายด้�านความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบต่อชีม้่ชีนและสงัคม่ ปีลก้ิฝั่งแนวความ่คดิ้เรีื�องหุ้น�าท่ี�เป็ีนพลเม่อืง

ด้ ีและกิารีอย้ร่ีว่ม่กิบัผู้้�อื�นในสงัคม่ได้�อยา่งเตม็่ภาคภม้่ใิหุ้�กิบัพนกัิงานท่ก้ิคนได้�ยด้้ถือืเป็ีนแนวปีฏิบิตั ิโด้ยพนกัิงานกิล้ม่่

ธุ์ร้ีกิจิอาหุ้ารีท่ปิีโกิ� ม่หีุ้ลกัิปีรีะจำาใจด้งันี� “ท่ปิีโกิ� พฒันาธุ์ร้ีกิจิควบค้ก่ิบัสิ�งแวด้ล�อม่และสงัคม่” ตลอด้จนกิารีด้ำาเนินธุ์ร้ีกิจิ

อยา่งรีบัผู้ดิ้ชีอบตอ่สงัคม่ ม่้ง่เน�นกิารีม่สีว่นรีว่ม่ในกิารีพฒันาชีม้่ชีนในด้�านเศรีษฐกิจิ ด้�านสงัคม่ และด้�านสิ�งแวด้ล�อม่ ใน

สว่นของพนกัิงาน บรีษิทั่ฯ ใหุ้�ความ่สำาคญัในเรีื�องกิารีปีฎิ์บิตัติาม่สญัญาจ�างแรีงงานอยา่งเครีง่ครีดั้ รีวม่ท่ั �งกิารีเคารีพ

สทิ่ธุ์มิ่น้ษยชีน (Human Rights) เสรีภีาพ ความ่เสม่อภาค สื�อสารีใหุ้�พนกัิงานท่ก้ิคนท่รีาบในแนวท่างกิารีปีฎิ์บิตัดิ้�าน

จรีรียาบรีรีณเกิี�ยวกิบัสทิ่ธุ์มิ่น้ษยชีน ท่ำาใหุ้�พนักิงานท่้กิคน ตรีะหุ้นักิถืง้ข�อกิำาหุ้นด้และนโยบายกิารีรีบัแจ�งเบาะแส 

กิารีรี�องเรียีน เพื�อใหุ้�กิารีบรีหิุ้ารีจดั้กิารีเรีื�องสทิ่ธุ์มิ่น้ษยชีนม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพม่ากิข้�น

3.4.2 ผลการดำำาเนินงานด้ำานสังัค์ม
1. พนักงานและแรงงาน 

 บรีษิทั่ฯ กิำาหุ้นด้แนวกิารีปีฏิิบตัิด้�านแรีงงาน ส้ขภาพและความ่ปีลอด้ภยัในกิารีท่ำางานสำาหุ้รีบัพนักิงาน 

ตาม่พรีะรีาชีบญัญตัคิ้�ม่ครีองแรีงงานและม่าตรีฐานแรีงงานไท่ย รีวม่ถืง้กิารีเกิบ็รีกัิษาข�อม่ล้สว่นบ้คคล และข�อม่ล้เกิี�ยว

กิบัคา่ตอบแท่น ผู้ลปีรีะโยชีน�ต่างๆ โด้ยในปีี 2565 บรีษิทั่ฯ ด้ำาเนินกิารีบรีหิุ้ารีจดั้กิารีท่รีพัยากิรีบ้คคลใหุ้�ม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพ

ม่ากิข้�น โด้ยกิารีปีรีบัแผู้นกิารีด้ำาเนินงานใหุ้�สอด้รีบักิบักิารีด้ำาเนินธุ์้รีกิจิ รีวม่ท่ั �งกิารีพฒันารีะบบกิารีตดิ้ต่อสื�อสารีและ

กิารีปีรีะชี้ม่ภายในองค�กิรีใหุ้�ท่นัสม่ยัม่ากิข้�น ด้�วยกิารีนำาเท่คโนโลยเีข�าม่าปีรีบัใชี� เพื�ออำานวยความ่สะด้วกิ ท่ำาใหุ้�เกิดิ้

ความ่รีวด้เรีว็ในกิารีด้ำาเนินงานรีะหุ้ว่างหุ้น่วยงาน ลด้กิารีสมั่ผู้สัรีะหุ้ว่างบ้คคล กิำาหุ้นด้นโยบายใหุ้�พนักิงานสาม่ารีถื

ท่ำางานจากิท่ี�บ�าน เพื�อรีองรีบัสถืานกิารีณ�กิารีแพรีร่ีะบาด้ของไวรีสัโคโรีน่า (Covid-19) ท่ี�เกิดิ้ข้�น อกีิท่ั �งม่้ง่เน�นกิารีเสรีมิ่

สรี�างและพฒันารี้ปีแบบกิารีท่ำางาน สรี�างโอกิาสความ่กิ�าวหุ้น�าในกิารีท่ำางาน ตลอด้จนกิำาหุ้นด้หุ้ลกัิเกิณฑ์�ค่าจ�าง  

ผู้ลตอบแท่น และสวสัด้กิิารีตา่งๆ ของพนกัิงานอยา่งเป็ีนธุ์รีรีม่ เท่า่เท่ยีม่ และไม่เ่ลอืกิปีฎิ์บิตั ิอกีิท่ั �งยงัม่กีิารีจ�างงานผู้้�พกิิารี

4. การจดัำการเพ่�อลดำปัญหากา๊ซเร่อนกระจก 

 บรีษิทั่ฯ ใหุ้�ความ่สำาคญักิบักิารีลด้ผู้ลกิรีะท่บท่ี�เกิดิ้จากิกิารีเปีลี�ยนแปีลงของสภาวะอากิาศ (Climate Change) 

บรีษิทั่ฯ ได้�ม่กีิารีปีรีะเม่นิความ่เสี�ยงจากิปีรีมิ่าณกิ�าชีเรีอืนกิรีะจกิ และบรีหิุ้ารีจดั้กิารีความ่เสี�ยงจากิกิารีเปีลี�ยนแปีลง

ภาวะอากิาศ รีวม่ท่ั �งกิารีบรีหิุ้ารีจดั้กิารีปีรีมิ่าณกิารีปีลอ่ยกิ�าซีเรีอืนกิรีะจกิใหุ้�เป็ีนไปีตาม่ม่าตรีฐานตั �งแตต่�นนำ�าจนถืง้ปีลาย

นำ�า ได้�แก่ิ กิารีผู้ลติ กิารีขนสง่ รีวม่ท่ั �งกิารีบรีหิุ้ารีจดั้กิารีขยะและของเสยี โด้ยกิำาหุ้นด้ขอบเขตสำาหุ้รีบักิารีด้ำาเนินงานท่ั �ง 

5 โรีงงาน เพื�อควบคม้่กิารีปีลอ่ยกิ�าซีเรีอืนกิรีะจกิ จดั้เวลากิารีเด้นิเครีื�องจกัิรีใหุ้�สอด้คล�องกิบัปีรีมิ่าณวตัถ้ืด้บิ และเลอืกิ

ใชี�ถ่ืานหุ้นิท่ี�ม่คีณ้ภาพด้ใีหุ้�คา่ความ่รี�อนสง้ โด้ยตั �งเปี�าหุ้ม่ายในปีี 2565-2567 ลด้กิารีปีลอ่ยกิ�าซีเรีอืนกิรีะจกิในกิรีะบวนกิารี

ผู้ลติอยา่งน�อยรี�อยละ 5 เม่ื�อเท่ยีบกิบัปีี 2564

โรีงงานผู้ลติผู้ลไม่�แปีรีรีป้ี

โรีงงานผู้ลตินำ�าผู้ลไม่�ท่ปิีโกิ�

-

5.86

-

4.61

13.89

4.3

ปริมาณกา๊ซเร่อนกระจก

หน่วย : M. kGCO2eq
2563 2564 2565

ปริมาณกา๊ซเร่อนกระจก
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และสนบัสน้นผู้้�พกิิารีและผู้้�ด้�อยโอกิาสใหุ้�ม่งีานท่ำาอยา่งต่อเนื�องตาม่ม่าตรีา 33 และ 35 และได้�รีบัรีางวลัด้เีด้น่ด้�านองค�กิรี

ต�นแบบความ่ยั �งยนืตลาด้ท่น้ไท่ย ด้�านสนบัสน้นคนพกิิารี 2565 จากิสำานกัิงาน กิ.ล.ต. โด้ยในปีี 2565 ม่กีิารีจ�างงาน 

ผู้้�พกิิารี จำานวนท่ั �งสิ�น 14 รีาย

ในปีี 2565 บรีษิทั่ฯ ม่กีิารีด้ำาเนินงานด้�านพนกัิงานท่ี�สำาคญัด้งันี�

1. สำานกัิงานใหุ้ญ่กิรีง้เท่พฯ

2. คลงัสนิค�าปีรีะชีาชีื�น

3. โรีงงานผู้ลติผู้ลไม่�แปีรีรีป้ี

4. โรีงงานผู้ลตินำ�าผู้ลไม่�ท่ปิีโกิ�

5. โรีงงานผู้ลตินำ�าแรี ่

6. โรีงงานสารีสกิดั้

พนกัิงานรีะด้บัผู้้�บรีหิุ้ารี

พนกัิงานรีะด้บัท่ั �วไปี

พนกัิงานรีะด้บัปีฎิ์บิตักิิารี

1. สำานกัิงานใหุ้ญ่กิรีง้เท่พฯ

2. คลงัสนิค�าปีรีะชีาชีื�น

3. โรีงงานผู้ลติผู้ลไม่�แปีรีรีป้ี

4. โรีงงานผู้ลตินำ�าผู้ลไม่�ท่ปิีโกิ�

5. โรีงงานผู้ลตินำ�าแรี ่

6. โรีงงานสารีสกิดั้

77

14

49

97

44

19

31

93

516

-

2

209

10

5

114

169

10

42

138

28

17

40

188

747

6

2

403

45

8

107

246

24

91

235

72

36

71

281

1,263

6

4

612

55

13

221

รายละเอ่ยดำ

รายละเอ่ยดำ

พนักงานประจำา

พนักงานรายวนั

รวม

รวม

จำานวนพนักงาน (ค์น)

จำานวนพนักงาน (ค์น)

ช่าย

ช่าย

639

640

หญิง

หญิง

976

975

รวม

รวม

1,615

1,615

จำานวนพนักงานแยกตามระดำบังาน

การจ้างงาน

จำานวนพนักงานแยกตามเพศ



48 แบบ 56-1 One Report ปี 2565 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)

การฝ้ึกอบรมพนักงาน

 บรีษิทั่ฯ ใหุ้�ความ่สำาคญักิบักิารีพฒันาศกัิยภาพของพนกัิงานท่ก้ิคน ท่ก้ิรีะด้บั ใหุ้�ม่คีวาม่รี้�ความ่สาม่ารีถื โด้ย

กิำาหุ้นด้แผู้นกิารีฝ้่กิอบรีม่ในหุ้ลกัิสต้รีบงัคบั หุ้รีอืหุ้ลกัิสต้รีท่ี�เป็ีนปีรีะโยชีน�ต่อพนักิงาน เพื�อใหุ้�พนักิงานม่กีิารีพฒันา

ศกัิยภาพความ่สาม่ารีถืในกิารีท่ำางาน และท่ำาใหุ้�บรีษิทั่ฯ ม่บีค้ลากิรีท่ี�ม่คีณ้ภาพ เพื�อรีองรีบักิารีเตบิโตของธุ์ร้ีกิจิในอนาคต 

โด้ยในปีี 2565 บรีษิทั่ฯ จดั้หุ้ลกัิสต้รีอบรีม่พนกัิงาน  เพื�อเพิ�ม่ท่กัิษะและศกัิยภาพในกิารีท่ำางาน จำานวน 84 หุ้ลกัิสต้รี 

คดิ้เป็ีนจำานวนชีั �วโม่งอบรีม่ หุ้รีอืกิจิกิรีรีม่พฒันาความ่รี้�เฉลี�ย 11.43 ชีั �วโม่งตอ่คนตอ่ปีีจากิเปี�าหุ้ม่าย 6 ชีั �วโม่งตอ่คนตอ่ปีี

ค์วามปลอดำภยั อาช่่วอนามยั และสัภาพแวดำล้อมในการทัำางาน

 บรีษิทั่ฯ กิำาหุ้นด้นโยบายความ่ปีลอด้ภยั อาชีวีอนาม่ยั และสภาพแวด้ล�อม่ในกิารีท่ำางานของพนกัิงาน พฒันา

และปีรีบัปีรีง้ปีรีะสทิ่ธุ์ภิาพในกิารีด้ำาเนินงานด้�านความ่ปีลอด้ภยัอยา่งต่อเนื�อง และตรีวจสอบสถืานท่ี�ปีฎิ์บิตังิาน เครีื�องจกัิรี

ใหุ้�พรี�อม่ใชี�งาน และปีลอด้ภยัตอ่พนกัิงาน จดั้ท่ำาค้ม่่อืความ่ปีลอด้ภยัในกิารีท่ำางานสำาหุ้รีบัอบรีม่พนกัิงานเข�าใหุ้ม่ ่จดั้ท่ำา

แผู้นงานปีรีะจำาปีีด้�านความ่ปีลอด้ภยั อาชีวีอนาม่ยัในกิารีท่ำางาน บรีษิทั่ฯ ใหุ้�ความ่สำาคญัด้�านกิารีด้แ้ลคณ้ภาพชีวีติ และ

สข้ภาพของพนกัิงานอยา่งเหุ้ม่าะสม่ จดั้สวสัด้กิิารีต่างๆ อาท่ ิ กิารีตรีวจสข้ภาพปีรีะจำาปีี สวสัด้กิิารีคา่รีกัิษาพยาบาล 

กิำาหุ้นด้ม่าตรีกิารีในกิารีเฝ่�ารีะวงัและปี�องกินักิารีแพรีร่ีะบาด้ของเชีื�อไวรีสัโคโรีน่า (Covid-19) เป็ีนต�น โด้ยในปีี 2565 

บรีษิทั่ฯ ม่กีิารีเกิดิ้อ้บตัเิหุ้ต้ท่ี�ท่ำาใหุ้�พนกัิงานบาด้เจบ็ในรีะหุ้วา่งกิารีท่ำางานถืง้ขั �นหุ้ยด้้งาน จำานวน 3 รีาย ซี้�งลด้ลงจากิปีี 2564

ค์วามผกูพนัของพนักงาน

 บรีิษัท่ยงัได้�ตรีะหุ้นักิถื้งความ่สำาคญัของพนักิงานซี้�งเป็ีนกิลไกิสำาคญั ในกิารีผู้ลกัิด้นัใหุ้�เกิิด้กิารีเติบโต 

อย่างต่อเนื�อง ในปีี 2565 บรีษิทั่ฯ ม่กีิารีปีรีบัแผู้นกิจิกิรีรีม่ด้�านกิารีพฒันาความ่ผู้ก้ิพนัของพนักิงานต่อองค�กิรีใหุ้�ม่ ี

ความ่เหุ้ม่าะสม่กิบัสถืานกิารีณ�กิารีแพรีร่ีะบาด้ของเชีื�อไวรีสัโคโรีน่า (COVID-19) และกิารีปีรีบัรีป้ีแบบกิารีปีฏิบิตังิาน 

 ในชีว่งปีี 2565 บรีษิทั่ได้�ด้ำาเนินกิารีสำารีวจความ่ผู้ก้ิพนัของพนกัิงาน Employee Engagement Survey (EES) 

ท่ี�ม่ตี่อองค�กิรี พบวา่พนกัิงานม่คีวาม่ผู้ก้ิพนักิบัองค�กิรีท่ี�รีะด้บั 69% ซี้�งสง้กิวา่ครีั �งท่ี�ผู้า่นม่าท่ี�อย้ท่่ี�รีะด้บั 66% แต่ตำ�ากิวา่

คา่เฉลี�ยความ่ผู้ก้ิพนัของปีรีะเท่ศไท่ยท่ี�อย้ท่่ี�รีะด้บั 71% และในปีี 2565 ม่จีำานวนพนกัิงานลาออกิจากิงานโด้ยสม่คัรีใจ 

(Turnover rate) คดิ้เป็ีนรี�อยละ 25.28 ซี้�งม่อีตัรีาเพิ�ม่ข้�น รี�อยละ 0.93 เม่ื�อเท่ยีบกิบัปีีกิ่อน

2. ลกูค้์า

 บรีษิทั่ฯ ม่้ง่เน�นเรีื�องกิารีพฒันาผู้ลติภณัฑ์�ท่ี�ม่คี้ณภาพ รีวม่ท่ั �งกิารีสรี�างความ่พง้พอใจใหุ้�กิบัลก้ิค�า ด้�วยกิารี

พฒันากิรีะบวนกิารีผู้ลติ กิารีสรี�างม่าตรีฐานด้�านกิรีะบวนกิารีผู้ลติ กิารีขนสง่ พรี�อม่ท่ั �งกิารีสื�อสารีข�อเท่จ็จรีงิด้�านคณ้ภาพ

ของสนิค�า รีบัฟัูงข�อเสนอแนะ ข�อคดิ้เหุ้น็ของลก้ิค�า เพื�อนำาม่าปีรีบัรีป้ีแบบผู้ลติภณัฑ์�และบรีรีจภ้ณัฑ์�ท่ี�ท่นัสม่ยั ตอบโจท่ย�

ผู้้�บรีโิภคท่ก้ิกิล้ม่่เปี�าหุ้ม่าย สรี�างความ่พง้พอใจใหุ้�กิบัผู้้�บรีโิภคท่ี�เพิ�ม่ข้�น และสรี�างความ่สมั่พนัธุ์�ท่ี�ด้รีีะหุ้วา่งผู้้�บรีโิภคและ

บรีษิทั่ฯ อยา่งยั �งยนื ในอนาคต ด้�วยบรีษิทั่ฯ เลง็เหุ้น็ถืง้ความ่สำาคญัในเรีื�องความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบต่อผู้้�บรีโิภคม่าเป็ีนลำาด้บั

แรีกิ จง้กิำาหุ้นด้วสิยัท่ศัน�ท่ี�วา่ “เรีาจะผู้ลติสนิค�าและบรีกิิารีท่ี�ตอบโจท่ย�ของกิารีนำาสข้ภาวะท่ี�ด้สี้ส่งัคม่” โด้ยกิารีวดั้ผู้ล

ความ่พง้พอใจอยา่งสม่ำ�าเสม่อ เพื�อสรี�างความ่เชีื�อม่ั �นในผู้ลติภณัฑ์�ภายใต�แบรีนด้�ท่ปิีโกิ� และสรี�างความ่พง้พอใจใหุ้�กิบั 

ผู้้�บรีโิภคเพิ�ม่ข้�นในอนาคต
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ลกูค้์าในประเทัศ

 จากิสถืานกิารีณ�กิารีแพรีร่ีะบาด้ของเชีื�อไวรีสัโคโรีน่า (Covid-19) บรีษิทั่ฯ เพิ�ม่ชีอ่งท่างกิารีจดั้จำาหุ้น่ายผู้า่น

ชีอ่งท่าง Online เวบ็ไซีด้�สำาหุ้รีบัสั �งซีื�อสนิค�าของบรีษิทั่ ได้�แกิ่ www.auramove.net , www.tipcoshop.com และจดั้สง่

สนิค�าในรีป้ีแบบ Home Delivery จดั้สง่ในพื�นท่ี�ท่ั �วปีรีะเท่ศไท่ย เพื�อปี�องกินัแพรีร่ีะบาด้ของ COVID-19 และอำานวย

ความ่สะด้วกิใหุ้�กิบัผู้้�บรีโิภค 

 บรีษิทั่ฯ เน�นเรีื�องความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบตอ่ผู้้�บรีโิภคม่าเป็ีนลำาด้บัแรีกิ จากิวสิยัท่ศัน�ท่ี�วา่ “เรีาจะผู้ลติสนิค�าและบรีกิิารี

ท่ี�ตอบโจท่ย�ของกิารีนำาสข้ภาวะท่ี�ด้สี้ส่งัคม่” รีวม่ท่ั �งกิารีสรี�างความ่พง้พอใจใหุ้�กิบัผู้้�บรีโิภค ด้�วยม่าตรีฐานด้�านกิรีะบวนกิารี

ผู้ลติ กิารีขนสง่ รีวม่ท่ั �งกิารีเผู้ยแพรีแ่ละสื�อสารีข�อเท่จ็จรีงิด้�านคณ้ภาพของสนิค�า และรีบัฟัูงข�อเสนอแนะ ข�อคดิ้เหุ้น็ผู้า่น

กิารีตดิ้ต่อฝ่่ายลก้ิค�าสมั่พนัธุ์� เพื�อนำาม่าปีรีบัปีรีง้พฒันากิรีะบวนกิารีผู้ลติ และผู้ลติภณัฑ์� เพื�อสรี�างความ่พง้พอใจใหุ้�กิบั

ผู้้�บรีโิภคท่ี�เพิ�ม่ข้�นในอนาคตสรี�างความ่สมั่พนัธุ์�ท่ี�ด้ ีเพื�อสรี�างความ่พง้พอใจใหุ้�กิบัลก้ิค�า บรีษิทั่ฯ ได้�ท่ำากิารีปีรีะเม่นิความ่

พง้พอใจของลก้ิค�าผู้า่นท่างออนไลน�เกิี�ยวกิบัความ่สะด้วกิในกิารีตดิ้ต่อฝ่่ายลก้ิค�าสมั่พนัธุ์�ลก้ิค�าได้�รีบัข�อม่ล้ท่ี�ครีบถื�วน

ชีดั้เจน และลก้ิค�าม่คีวาม่พง้พอใจต่อสนิค�าและกิารีบรีกิิารีของฝ่่ายลก้ิค�าสมั่พนัธุ์�โด้ยรีวม่ โด้ยในปีี 2565 บรีษิทั่ฯ ได้�รีบั

ผู้ลกิารีปีรีะเม่นิความ่พง้พอใจของลก้ิค�าในปีรีะเท่ศอย้ท่่ี�รีะด้บั 4.91 จากิคะแนนเตม็่ 5 อยา่งไรีกิต็าม่ บรีษิทั่ฯ กิำาหุ้นด้

เปี�าหุ้ม่ายในกิารีพฒันารีป้ีแบบกิารีบรีกิิารีของฝ่่ายลก้ิค�าสมั่พนัธุ์�ใหุ้�ม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพม่ากิข้�น

ลกูค้์าต่างประเทัศ

 บรีษิทั่ฯ ม่้ง่ม่ั �นในกิารีพฒันาผู้ลติภณัฑ์�และรีป้ีแบบกิารีใหุ้�บรีกิิารีหุ้ลงักิารีขาย เพื�อสรี�างความ่สมั่พนัธุ์�ท่ี�ด้รีีะหุ้วา่ง

ลก้ิค�าและบรีษิทั่ฯ และตอบสนองความ่ต�องกิารีของลก้ิค�าในปีรีะเท่ศค้ค่�า โด้ยบรีษิทั่ฯ ได้�ม่กีิารีจดั้ท่ำาแบบปีรีะเม่นิความ่

พง้พอใจของลก้ิค�า เพื�อสำารีวจคณ้ภาพกิารีใหุ้�บรีกิิารีของฝ่่ายขายและฝ่่ายอื�นๆ ท่ี�เกิี�ยวข�อง ปีรีะจำาท่้กิปีี โด้ยกิำาหุ้นด้

หุ้ลกัิเกิณฑ์�ของแบบปีรีะเม่นิความ่พง้พอใจของลก้ิค�า ในสว่นของกิารีใหุ้�บรีกิิารีของฝ่่ายขาย (Commercial) กิารีใหุ้�บรีกิิารี

หุ้ลงักิารีขาย กิารีใหุ้�ข�อม่ล้เกิี�ยวกิบักิารีขนสง่สนิค�า (Shipment) กิารีท่ำาฉลากิสนิค�าและบรีรีจภ้ณัฑ์� กิารีสง่ม่อบ กิารีจดั้

เตรียีม่เอกิสารีสง่ออกิ ข�อม่ล้กิารีผู้ลติ และคณ้ภาพของสนิค�า โด้ยในปีี 2565 บรีษิทั่ฯ ได้�รีบัผู้ลกิารีปีรีะเม่นิความ่พง้

พอใจจากิลก้ิค�าในรีะด้บัด้เียี�ยม่ท่ี�รี�อยละ 99.4 จากิเปี�าหุ้ม่ายท่ี�รีะด้บั รี�อยละ 99

3. ช่มุช่นและสังัค์ม

 บรีษิทั่ฯ ด้ำาเนินธุ์ร้ีกิจิ ด้�วยความ่ยด้้ม่ั �นในเรีื�องความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบต่อชีม้่ชีนและสงัคม่ ปีฎิ์บิตัหิุ้น�าท่ี�เป็ีนพลเม่อืง

ด้ที่ี�อย้ร่ีว่ม่กิบัผู้้�อื�นในสงัคม่ได้�อยา่งเตม็่ภาคภม้่ ิและปีลก้ิฝั่งแนวความ่คดิ้ด้งักิลา่วใหุ้�กิบัพนกัิงานท่ก้ิคนยด้้ถือืแนวปีฏิบิตัิ

และกิำาหุ้นด้ใหุ้�เป็ีนบรีรีท่ดั้ฐานเด้ยีวกินั ใหุ้�ความ่สำาคญักิบักิารีลด้ผู้ลกิรีะท่บด้�านสิ�งแวด้ล�อม่ รีวม่ท่ั �งกิารีกิำาหุ้นด้รีป้ีแบบ

กิารีพฒันาชีม้่ชีนในด้�านต่างๆ เพื�อลด้ผู้ลกิรีะท่บเชีงิลบต่อคณ้ภาพชีวีติของชีม้่ชีนและสงัคม่โด้ยรีอบโรีงงานและสถืาน

ปีรีะกิอบกิารี กิำาหุ้นด้แนวท่างในกิารีปีฏิบิตัติาม่กิฎิ์หุ้ม่ายอยา่งจรีงิจงั ปีฏิบิตังิานอยา่งรีบัผู้ดิ้ชีอบ ท่ั �งต่อชีม้่ชีน สงัคม่

และสิ�งแวด้ล�อม่



50 แบบ 56-1 One Report ปี 2565 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)

นโยบายค์วามรบัผิดำช่อบต่อช่มุช่นและสังัค์ม

1. สนบัสน้นใหุ้�ม่กีิารีรี่วม่ปีรีก้ิษาหุ้ารีอืกิบัตวัแท่นของกิล้่ม่ชี้ม่ชีนอยา่งเป็ีนรีะบบในกิารีตดั้สนิใจลงท่้นในกิจิกิรีรีม่กิารี

พฒันาชีม้่ชีน

2. สง่เสรีมิ่และสนบัสน้นกิารีศก้ิษาในท่ก้ิรีะด้บั และเข�ารีว่ม่ในกิจิกิรีรีม่ท่ี�สง่เสรีมิ่กิารีพฒันาคณ้ภาพ และกิารีเข�าถืง้กิารี

ศก้ิษา และส่งเสรีมิ่ความ่รี้�ในท่�องถืิ�นอย่างสม่ำ�าเสม่อ โด้ยเฉพาะกิารีศก้ิษาของเด้ก็ิ รีวม่ถืง้กิารีส่งเสรีมิ่กิารีอน้รีกัิษ�

วฒันธุ์รีรีม่และขนบปีรีะเพณที่�องถืิ�น

3. สง่เสรีมิ่ใหุ้�ม่กีิารีสรี�างงานและกิารีพฒันาท่กัิษะของคนในรีะด้บัท่�องถืิ�นเพื�อกิารีสรี�างงานอยา่งเหุ้ม่าะสม่

4. สง่เสรีมิ่กิารีเข�ารีว่ม่หุ้ารีอื ปีรีะชีม้่ เพื�อใหุ้�เกิดิ้กิารีพฒันาเท่คโนโลยที่ี�เหุ้ม่าะสม่สำาหุ้รีบัชีม้่ชีน

5. สว่นรีว่ม่ในกิารีสรี�างรีายได้�ใหุ้�แก่ิชีม้่ชีน โด้ยกิารีชีำารีะภาษที่�องถืิ�น และใหุ้�ข�อม่ล้ท่ี�จำาเป็ีนอยา่งถืก้ิต�อง แกิ่ชีม้่ชีนและ

หุ้น่วยงานรีาชีกิารี

6. ด้ำาเนินงานเพื�อลด้ หุ้รีอืขจดั้ผู้ลกิรีะท่บด้�านลบต่อสข้ภาพ อนัเกิดิ้จากิกิรีะบวนกิารีผู้ลติ ผู้ลติภณัฑ์� หุ้รีอืกิารีบรีกิิารี 

รีวม่ถืง้กิารีสนับสน้นกิารีม่สี้ขภาพท่ี�ด้ ี และกิารีจดั้บรีกิิารีส้ขภาพพื�นฐาน เชี่น กิารีจดั้หุ้านำ�าสะอาด้ และส้ขอนาม่ยั 

ท่ี�เหุ้ม่าะสม่

7. กิารีลงท่น้ท่างธุ์ร้ีกิจินั �น จะคำาน้งถืง้กิารีเปิีด้โอกิาสใหุ้�คนในชีม้่ชีนก่ิอน โด้ยหุ้ลกีิเลี�ยงหุ้รีอืลด้กิารีด้ำาเนินงานท่ี�ชีม้่ชีน

ต�องพ้�งพากิจิกิรีรีม่กิารีบรีจิาคท่ี�ไม่ก่ิ่อใหุ้�เกิดิ้กิารีพฒันาอยา่งยั �งยนื

แนวปฎิิบติัด้ำานค์วามรบัผิดำช่อบต่อสังัค์ม

1. นำาเสนอเพื�อพจิารีณาใหุ้�กิารีสนบัสน้นกิจิกิรีรีม่เพื�อสงัคม่สำาหุ้รีบัหุ้น่วยงานรีาชีกิารีและชีม้่ชีนในแต่ละพื�นท่ี�ท่ี�สงักิดั้

2. ปีรีะสานงานและด้ำาเนินกิจิกิรีรีม่เพื�อสงัคม่ตาม่งบปีรีะม่าณท่ี�ได้�รีบัอน้ม่ตัิ

3. ด้้แล สอด้ส่อง และนำาเสนอกิจิกิรีรีม่เพื�อใหุ้�กิารีจดั้กิารีด้�านสงัคม่ของโรีงงานเป็ีนไปีตาม่ข�อกิำาหุ้นด้กิฎิ์หุ้ม่ายและ

ม่าตรีฐานท่ี�เกิี�ยวข�อง

4. เป็ีนศน้ย�กิลางกิารีปีรีะชีาสมั่พนัธุ์�ขา่วสารีเกิี�ยวกิบักิารีด้ำาเนินกิจิกิรีรีม่ด้�านสงัคม่ผู้า่นสื�อท่�องถืิ�น

5. จดั้ท่ำาแผู้นกิจิกิรีรีม่ปีรีะจำาปีี และเสนองบปีรีะม่าณด้ำาเนินกิารีสำาหุ้รีบัโครีงกิารีสนบัสน้นด้�านสงัคม่

6. กิจิกิรีรีม่อื�นๆ ท่ี�เกิี�ยวข�องกิบักิารีสง่เสรีมิ่ภาพลกัิษณ�ท่ี�ด้ดี้�านสงัคม่ของบรีษิทั่ฯ ตาม่ท่ี�ได้�รีบัม่อบหุ้ม่าย

 ในปีี 2565 บรีษิทั่ฯ จดั้กิจิกิรีรีม่สนับสน้นผู้ลติภณัฑ์�ต่างๆของบรีษิทั่ฯ และสิ�งของต่างๆ ใหุ้�แกิ่ภาครีฐั  

ภาคเอกิชีน และชีม้่ชีนใกิล�เคยีง เพื�อพฒันาคณ้ภาพชีวีติ และสง่เสรีมิ่กิารีม่สีว่นรีว่ม่กิบัชีม้่ชีน โด้ยม่รีีายละเอยีด้กิารีจดั้

กิจิกิรีรีม่เพื�อสงัคม่ ด้งันี� 
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สัำานักงานใหญ่ 

1. ด้ำานสังัค์ม

• สนบัสน้นผู้ลติภณัฑ์�บรีษิทั่นำ�าด้ื�ม่และนำ�าผู้ลไม่�สำาหุ้รีบักิจิกิรีรีม่กิารีบรีจิาคโลหุ้ติ สภากิาชีาด้ไท่ย ณ สำานกัิงานใหุ้ญ่

อาคารีท่ปิีโกิ� จำานวน 4 ครีั �ง

• สนบัสน้นผู้ลติภณัฑ์�บรีษิทั่นำ�าด้ื�ม่และนำ�าผู้ลไม่�สำาหุ้รีบั กิจิกิรีรีม่งานวนัแม่แ่หุ้ง่ชีาตปีิี 2565

• สนบัสน้นผู้ลติภณัฑ์�บรีษิทั่นำ�าด้ื�ม่และนำ�าผู้ลไม่�สำาหุ้รีบัสถืานสงเครีาะหุ้�เด้ก็ิหุ้ญงิบ�านรีาชีวถิื ี ในกิจิกิรีรีม่งานวนัรีำาลก้ิผู้้�

กิ่อตั �ง ปีี 2565 

• สนบัสน้นผู้ลติภณัฑ์�บรีษิทั่นำ�าด้ื�ม่และนำ�าผู้ลไม่�สำาหุ้รีบัม่ล้นิธุ์อิน้เครีาะหุ้�คนหุ้หุ้้นวกิ ในพรีะบรีม่รีาชีน้ิปีถืมั่ภ� ในกิจิกิรีรีม่

งานวนัรีำาลก้ิผู้้�ก่ิอตั �ง ปีี 2565 

• สนบัสน้นผู้ลติภณัฑ์�บรีษิทั่นำ�าด้ื�ม่และนำ�าผู้ลไม่�สำาหุ้รีบัโรีงเรียีนสอนคนตาบอด้ กิรีง้เท่พฯ ในกิจิกิรีรีม่งานวนัรีำาลก้ิผู้้�ก่ิอ

ตั �ง ปีี 2565 

• สนบัสน้นผู้ลติภณัฑ์�บรีษิทั่นำ�าด้ื�ม่และนำ�าผู้ลไม่�สำาหุ้รีบั กิารีจดั้งานวนัคนพกิิารีครีั �งท่ี� 53

• สนบัสน้นผู้ลติภณัฑ์�บรีษิทั่นำ�าด้ื�ม่และนำ�าผู้ลไม่�สำาหุ้รีบั กิารีอบรีม่ด้บัเพลงิและซี�อม่อพยพหุ้นปีีรีะจำาปีี 2565 ของสำานกัิงาน

ใหุ้ญ่อาคารีท่ปิีโกิ� พรีะรีาม่หุ้กิ และคลงัสนิค�าปีรีะชีาชีื�น

• สนบัสน้นเงนิบรีจิาครีายได้�สว่นหุ้น้�งจากิกิารีจำาหุ้น่ายผู้ลติภณัฑ์�ของบรีษิทั่ฯ ในกิล้ม่่เพื�อสม่ท่บท่น้ ม่ล้นิธุ์ริีาม่าธุ์บิด้ี

• สนบัสน้นผู้ลติภณัฑ์�นำ�าผู้ลไม่� ใหุ้�กิบัโรีงพยาบาลสงฆ์� 

2. ด้ำานศิลปวฒันธุรรมและศาสันา

• สนบัสน้นผู้ลติภณัฑ์�บรีษิทั่นำ�าผู้ลไม่�สำาหุ้รีบังานกิ�าววิ�งด้�วยธุ์รีรีม่

โรงงานผลไม้แปรรปู

1. ด้ำานสังัค์ม 

• สนบัสน้นผู้ลติภณัฑ์�บรีษิทั่ฯ และอาหุ้ารีกิลอ่งจำานวน 200 กิลอ่ง ใหุ้�กิบัสถืานีอนาม่ยัเฉลมิ่พรีะเกิยีรีตฯิบ�านนิคม่ กิม่.5 

ในกิจิกิรีรีม่ฉีด้วคัซีนีโควดิ้-19 ใหุ้�กิบัปีรีะชีาชีน

• สนบัสน้นผู้ลติภณัฑ์�บรีษิทั่ฯ  ใหุ้�กิบัสำานกัิงานอ้ตสาหุ้กิรีรีม่จงัหุ้วดั้ปีรีะจวบครีีขีนัธุ์� ในกิจิกิรีรีม่ของด้เีม่อืงปีรีะจวบครีีขีนัธุ์� 

• สนบัสน้นหุ้นิคล้กิเพื�อปีรีบัปีรีง้ถืนนใหุ้�กิบัชีม้่ชีนและพนกัิงานในกิารีสญัจรีเข�า-ออกิ ใหุ้�ปีรีะชีาชีนและพนกัิงานสญัจรี

เข�า-ออกิสะด้วกิสบายม่ากิข้�น และลด้กิารีเกิดิ้อ้บตัเิหุ้ต้ ในชีว่งกิจิกิรีรีม่วนัรีำาลก้ิผู้้�กิ่อตั �ง

• สนบัสน้นพวงหุ้รีดี้ด้อกิไม่�สด้ใหุ้�กิบัชีม้่ชีนรีอบโรีงงาน ในกิจิกิรีรีม่รีว่ม่ชีว่ยเหุ้ลอืงานสวด้อภธิุ์รีรีม่ศพชีม้่ชีนรีอบโรีงงาน

• รี่วม่จำาหุ้น่ายผู้ลติภณัฑ์�บรีษิทั่ฯ ในกิจิกิรีรีม่โครีงกิารีหุ้น่วยบำาบดั้ท่้กิข� บำารี้งส้ข สรี�างรีอยยิ�ม่ใหุ้�ปีรีะชีาชีนจงัหุ้วดั้

ปีรีะจวบครีีขีนัธุ์�

• สนบัสน้นผู้ลติภณัฑ์�บรีษิทั่ฯ เพื�อรีว่ม่พธิุ์เีฉลมิ่พรีะเกิยีรีตสิม่เด้จ็พรีะนางเจ�าสริีกิิติ� พรีะบรีม่รีาชีนีินาถื พรีะรีาชีชีนนี

พนัปีีหุ้ลวง เนื�องในวโรีกิาสวนัเฉลมิ่พรีะชีนม่พรีรีษา 90 พรีรีษา 12 สงิหุ้าคม่ 2565 โครีงกิารี กิจิกิรีรีม่รีว่ม่กิบัชีม้่ชีน

และสงัคม่

• สนบัสน้นผู้ลติภณัฑ์�บรีษิทั่ฯ ใหุ้�กิบัสาธุ์ารีณสข้จงัหุ้วดั้ปีรีะจวบครีีขีนัธุ์� ในโครีงกิารี กิารีจดั้นิท่รีรีศกิารีใหุ้�ความ่รี้�โรีค

หุ้ลอด้เลอืด้สม่อง และจดั้จิกิรีรีม่เด้นิ วิ�ง เพื�อสข้ภาพปี�องกินัอมั่พาต
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2. ด้ำานการศ้กษัา 

• สนบัสน้นข�าวสารีใหุ้�กิบัโรีงเรียีนบ�างบง้ ในกิจิกิรีรีม่โครีงกิารีอาหุ้ารีกิลางวนั

3. ด้ำานศิลปวฒันธุรรมและศาสันา

• บรีษิทั่ฯ รีว่ม่ท่ำาบ้ญท่อด้กิฐนิ ณ วดั้นางชี ีกิรีง้เท่พม่หุ้านครี รีว่ม่กิบักิรีม่เจ�าท่า่จงัหุ้วดั้ปีรีะจวบครีีขีนัธุ์�

• บรีษิทั่ฯ รีว่ม่ท่ำาบ้ญท่อด้กิฐนิ ณ วดั้หุ้าด้สองแคว จงัหุ้วดั้อ้ตรีด้ติถื�กิบัสำานกัิงานสรีรีพสาม่ติจงัหุ้วดั้ปีรีะจวบครีีขีนัธุ์�

• สนบัสน้นผู้ลติภณัฑ์�บรีษิทั่ฯ รีว่ม่ท่ำาบ้ญท่อด้กิฐนิ ณ วดั้เกิาะหุ้ลกัิ พรีะอารีาม่หุ้ลวง จงัหุ้วดั้ปีรีะจวบครีีขีนัธุ์�

4. ด้ำานสิั�งแวดำล้อม

• สนบัสน้นบรีจิาคขยะเป็ีนกิรีะสอบนำ�าตาลท่รีาย 100 ใบ และรีว่ม่สนบัสน้นของรีางวลัใหุ้�กิบัองค�กิารีบรีหิุ้ารีสว่นตำาบล

อา่วน�อย จงัหุ้วดั้ปีรีะจวบครีีขีนัธุ์�ในกิจิกิรีรีม่รีว่ม่งานท่อด้ผู้�าป่ีาสาม่คัคขียะรีไีซีเคลิ 

• สนบัสน้นผู้ลติภณัฑ์�บรีษิทั่ฯ ใหุ้�กิบัองค�กิารีบรีหิุ้ารีสว่นตำาบลอา่วน�อย จงัหุ้วดั้ปีรีะจวบครีีขีนัธุ์�ในกิจิกิรีรีม่โครีงกิารีกิำาจดั้

ผู้กัิตบชีวาและวชัีพชืีในนำ�า ปีรีะจำาปีี 2565

โรงงานนำ�าแร่ ออรา

1. ด้ำานสังัค์ม 

• สนบัสน้นผู้ลติภณัฑ์�นำ�าแรีอ่อรีาและงบปีรีะม่าณ เพื�อรีว่ม่จดั้กิจิกิรีรีม่ของชีม้่ชีนในอำาเภอแม่ร่ีมิ่ จงัหุ้วดั้เชียีงใหุ้ม่ ่เชีน่ 

งานวนัเกิษตรีตำาบลโป่ีงแยง กิจิกิรีรีม่วนัเด้ก็ิ เป็ีนต�น

• สนบัสน้นผู้ลติภณัฑ์�นำ�าแรีอ่อรีาและงบปีรีะม่าณ เพื�อรีว่ม่จดั้กิจิกิรีรีม่กิฬีาของชีม้่ชีนในอำาเภอแม่ร่ีมิ่ จงัหุ้วดั้เชียีงใหุ้ม่ ่

เชีน่ กิฬีาสตีำาบลโป่ีงแยง กิฬีาม่หุ้าสน้กิ ต�านยาเสพตดิ้  หุ้ม่้บ่�านโป่ีง กิารีแขง่ขนักิฬีาเปีตอง ในตำาบลโป่ีงแยง กิจิกิรีรีม่

แข่งขนักิฬีา เชีื�อม่ความ่สมั่พนัธุ์�ภายในหุ้ม่้่บ�านในตำาบลโป่ีงแยง กิารีแข่งขนักิฬีาเชีื�อม่ความ่สมั่พนัธุ์�รีะหุ้ว่างสถืาน

ปีรีะกิอบกิารีและหุ้น่วยงานรีาชีกิารี เป็ีนต�น

• สนบัสน้นผู้ลติภณัฑ์�นำ�าแรีอ่อรีา ณ จด้้บรีกิิารีนกัิท่อ่งเท่ี�ยว ในชีว่งเท่ศกิาลปีีใหุ้ม่แ่ละสงกิรีานต�

2. ด้ำานการศ้กษัา

• สนบัสน้นผู้ลติภณัฑ์�นำ�าแรีอ่อรีาและงบปีรีะม่าณ เพื�อรีว่ม่จดั้กิจิกิรีรีม่ของโรีงเรียีนในชีม้่ชีน อำาเภอแม่ร่ีมิ่ จงัหุ้วดั้เชียีงใหุ้ม่่

3. ด้ำานศิลปวฒันธุรรมและศาสันา

• สนบัสน้นผู้ลติภณัฑ์�นำ�าแรีอ่อรีาและงบปีรีะม่าณ เพื�อรีว่ม่จดั้กิจิกิรีรีม่ของวดั้ในชีม้่ชีนโป่ีงแยงและแม่แ่รีม่ อำาเภอแม่ร่ีมิ่ 

จงัหุ้วดั้เชียีงใหุ้ม่ ่เชีน่ รีว่ม่ถืวายเท่ยีนพรีรีษา งานท่อด้ผู้�าป่ีาสาม่คัค ีงานท่อด้กิฐนิ งานบญ้ปีอยหุ้ลวง งานสลากิภตัภ�  

เป็ีนต�น

• สนบัสน้นผู้ลติภณัฑ์�นำ�าแรีอ่อรีาและงบปีรีะม่าณ เพื�อรีว่ม่จดั้กิจิกิรีรีม่ของชีม้่ชีนในอำาเภอแม่ร่ีมิ่ จงัหุ้วดั้เชียีงใหุ้ม่ ่เชีน่ 

กิจิกิรีรีม่ปีรีะเพณปีีีใหุ้ม่ม่่�ง ตำาบลโป่ีงแยง  กิจิกิรีรีม่งานวนัลอยกิรีะท่ง งานสวด้พรีะอภธิุ์รีรีม่ศพ เป็ีนต�น
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4. ด้�านสิ�งแวด้ล�อม่

• สนบัสน้นผู้ลติภณัฑ์�นำ�าแรีอ่อรีาและงบปีรีะม่าณ แกิ่หุ้น่วยงานรีาชีกิารีในตำาบลโป่ีงแยง อำาเภอแม่ร่ีมิ่ จงัหุ้วดั้เชียีงใหุ้ม่ ่

ในกิจิกิรีรีม่ปีลก้ิป่ีาและปี�องกินัไฟูป่ีา

• สนบัสน้นผู้ลติภณัฑ์�นำ�าแรีอ่อรีาและเข�ารีว่ม่กิจิกิรีรีม่ปีลก้ิป่ีาเพื�อสงัคม่ ในโครีงกิารี Aura pes

• สนบัสน้นผู้ลติภณัฑ์�นำ�าแรีอ่อรีากิจิกิรีรีม่เยาวชีนรีกัิษ�สิ�งแวด้ล�อม่ของจงัหุ้วดั้เชียีงใหุ้ม่่

• สนบัสน้นผู้ลติภณัฑ์�นำ�าแรีอ่อรีาและเข�ารีว่ม่กิจิกิรีรีม่ปีลก้ิป่ีาและบวชีป่ีา ในจงัหุ้วดั้เชียีงใหุ้ม่่

• สนบัสน้นผู้ลติภณัฑ์�นำ�าแรีอ่อรีาและเข�ารีว่ม่กิจิกิรีรีม่สรี�างฝ่ายรีว่ม่กิบัหุ้น่วยจดั้กิารีต�นนำ�าแม่ส่า จงัหุ้วดั้เชียีงใหุ้ม่่
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4. การวิเคราะห์และคำาอธุิบายของฝ่่ายจัดำการ
(Management Discussion and Analysis: MD&A)

งบกำาไรขาดำทันุเบด็ำเสัรจ็ตามงบการเงินรวม

โค์รงสัร้างของรายได้ำจากการขาย ป่ 2565

งบการเงินรวม
งบกำาไรขาดำทันุเบด็ำเสัรจ็

หน่วย : ล้านบาทั

รีายได้�จากิกิารีขาย

รีายได้�อื�น

รวมรายได้ำ

ค่์าใช้่จ่าย

ต�นท่น้ขาย

คา่ใชี�จา่ยในกิารีขายและจดั้จำาหุ้น่าย

คา่ใชี�จา่ยในกิารีบรีหิุ้ารี

ขาด้ท่น้จากิอตัรีาแลกิเปีลี�ยน

รวมค่์าใช้่จ่าย

กำาไร (ขาดำทันุ) จากการดำำาเนินงาน

สว่นแบง่กิำาไรีจากิเงนิลงท่น้ในบรีษิทั่รีว่ม่

ต�นท่น้ท่างกิารีเงนิ

กำาไรก่อนค่์าใช้่จ่ายภาษ่ัเงินได้ำ

ผู้ลปีรีะโยชีน�ภาษเีงนิได้�

กำาไรสัำาหรบัป่

การเปล่�ยนแปลง

2565

2,895.3 

93.2

2,988.5 

2,314.4 

516.0 

428.1 

-

3,258.5 

(270.0)

554.6 

(43.3)

241.3 

38.5 

279.8 

2,427.6 

96.4 

2,524.0 

1,835.1 

332.5

408.7 

16.0 

2,592.3 

(68.3)

520.2 

(38.7)

413.2 

15.4 

428.6 

467.7

(3.2)

464.5 

479.3

183.5 

19.4 

(16.0)

666.2

(201.7)

34.4 

4.6

(171.9)

23.1 

(148.8)

19% 

(3%)

18% 

26% 

55% 

5% 

(100%)

26% 

(295%)

7% 

12% 

(42%)

150% 

(35%)

เพิ�ม(ลดำ)2564 ร้อยละ
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รายได้ำจากการขาย และกำาไรขั �นต้น

 สำาหุ้รีบัปีี 2565 บรีษิทั่ฯ และบรีษิทั่ยอ่ยม่รีีายได้�จากิกิารีขายรีวม่ 2,895 ล�านบาท่ เพิ�ม่ข้�น 468 ล�านบาท่หุ้รีอืเพิ�ม่ข้�นคดิ้

เป็ีนรี�อยละ 19 จากิปีี 2564 โด้ยรีายได้�หุ้ลกัิม่าจากิ 2 ธุ์ร้ีกิจิ คอื 

 1) ธุ์ร้ีกิจิเครีื�องด้ื�ม่ รีายได้�เพิ�ม่ข้�นจำานวน 117 ล�านบาท่หุ้รีอืเพิ�ม่ข้�นคดิ้เป็ีนรี�อยละ 8 จากิปีีกิ่อน สาเหุ้ต้หุ้ลกัิม่าจากิตลาด้

สง่ออกิและธุ์ร้ีกิจิ Food Service เตบิโตข้�นจากิปีีท่ี�ผู้า่นม่าท่ี�เผู้ชีญิปัีญหุ้าสถืานกิารีณ�กิารีแพรีร่ีะบาด้ไวรีสัโควดิ้ รีวม่ท่ั �งกิารีออกิ

ผู้ลติภณัฑ์�ใหุ้ม่ ่(NPD) ในปีรีะเท่ศชีว่งไตรีม่าส 3 และกิารีเพิ�ม่ชีอ่งท่างกิารีขายของตวัเอง (Self-Distribution) นอกิเหุ้นือจากิกิารี

ขายผู้า่นตวัแท่นจดั้จำาหุ้น่าย 

 2) ธุ์ร้ีกิจิผู้ลติภณัฑ์�จากิพชืี ผู้กัิและผู้ลไม่� ม่รีีายได้�เพิ�ม่ข้�นจำานวน 341 ล�านบาท่หุ้รีอืเพิ�ม่ข้�นคดิ้เป็ีนรี�อยละ 40 จากิปีีท่ี�

ผู้า่นม่า สาเหุ้ต้หุ้ลกัิม่าจากิกิารีสง่ออกิของผู้ลติภณัฑ์�ผู้ลไม่�แปีรีรีป้ี เนื�องจากิกิารีปัีญหุ้าสายเรีอืขาด้แคลนและคา่รีะวางขนสง่ปีรีบั

ตวัสง้ข้�นในชีว่งตั �งแต่กิลางปีี 2564 ถืง้ต�นปีี 2565 ได้�คลี�คลายลงตาม่ลำาด้บั

ค่์าใช้่จ่ายในการดำำาเนินงาน

 ในปีี 2565 บรีษิทั่ฯ และบรีษิทั่ยอ่ยม่คีา่ใชี�จา่ยจากิกิารีด้ำาเนินงานรีวม่จำานวน 3,259 ล�านบาท่ เพิ�ม่ข้�นรี�อยละ 26 จากิ 

ปีี 2564 สาเหุ้ต้หุ้ลกัิม่าจากิ

• ต�นท่้นขายเพิ�ม่ข้�นจำานวน 479 ล�านบาท่ เป็ีนไปีในท่ศิท่างเด้ยีวกินักิบัรีายได้�ท่ี�เพิ�ม่ข้�น อย่างไรีกิต็าม่ เนื�องจากิ 

ผู้ลกิรีะท่บของรีาคาวตัถ้ืด้บิและบรีรีจภ้ณัฑ์�ท่ี�เพิ�ม่ข้�นม่ากิเม่ื�อเท่ยีบกิบัปีีกิ่อน และกิำาลงักิารีผู้ลติท่ี�ไม่ไ่ด้�เป็ีนไปีตาม่แผู้น 

ท่ำาใหุ้�อตัรีากิารีเพิ�ม่ข้�นของต�นท่น้ขายสง้กิวา่อตัรีากิารีเพิ�ม่ข้�นของรีายได้�จากิกิารีขาย 

• คา่ใชี�จา่ยในกิารีขายและจดั้จำาหุ้น่ายเพิ�ม่ข้�นจำานวน 184 ล�านบาท่ สาเหุ้ต้หุ้ลกัิจากินโยบายกิารีจดั้จำาหุ้น่ายสนิค�าใน

ไตรีม่าส 1 ปีี 2565 ท่ี�ขยายชีอ่งท่างกิารีขายของตวัเอง (Self-Distribution) ท่ำาใหุ้�ม่คีา่ใชี�จา่ยในกิารีขายและจดั้จำาหุ้น่าย

รีวม่ท่ั �งคา่ใชี�จา่ยกิารีบรีหิุ้ารีท่มี่ขายเพิ�ม่ข้�น  

• ค่าใชี�จ่ายในกิารีบรีิหุ้ารีเพิ�ม่ข้�นจำานวน 19 ล�านบาท่ สาเหุ้ต้หุ้ลักิเกิิด้จากิม่ีค่าใชี�จ่ายท่ี�ไม่่ได้�อย้่ในแผู้น 

กิารีด้ำาเนินงานเกิดิ้ข้�นในชีว่งครี้�งปีีหุ้ลงัของปีี 2565 

ส่ัวนแบง่กำาไรจากเงินลงทันุในบริษัทััร่วม

ในปีี 2565 บรีษิทั่ฯ รีบัรี้�กิำาไรีจากิเงนิลงท่น้ในบรีษิทั่รีว่ม่จำานวน 555 ล�านบาท่ เพิ�ม่ข้�นรี�อยละ 7 จากิปีีกิ่อน

ค่์าใช้่จ่ายทัางการเงิน

สำาหุ้รีบัปีี 2565 บรีษิทั่ฯ และบรีษิทั่ยอ่ยม่ตี�นท่้นท่างกิารีเงนิรีวม่จำานวน 43 ล�านบาท่ เพิ�ม่ข้�นรี�อยละ 12 จากิปีีกิ่อน ม่าจากิ 

อตัรีาด้อกิเบี�ยกิ้�ยมื่เงนิจากิสถืาบนักิารีเงนิเพิ�ม่ข้�นในรีะหุ้วา่งปีี 2565

งบการเงินรวม

หุ้น่วย : ล�านบาท่

รีายได้�จากิกิารีขาย

กิำาไรี (ขาด้ท่น้ ) ขั �นต�น

อตัรีากิำาไรี (ขาด้ท่น้) ขั �นต�น

1,664 

397 

24%

1,547 

433 

28%

117 

(36)

(4%) (3%) 11%

8% 

(8%)

1,201 

175 

15%

860 

155 

18%

341 

20 

40% 

13% 

30 

9 

30%

21 

4 

19% 

9 

5 

43% 

125% 

เค์ร่�องด่ำ�ม ผลิตภณัฑ์จ์ากพ่ช่ ผกั และผลไม้ ธุรุกิจอ่�น

2565 2565 2565เพิ�ม (ลดำ) เพิ�ม (ลดำ) เพิ�ม (ลดำ)2564 2564 2564ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
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งบแสัดำงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม

สิันทัรพัย์

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 บรีษิทั่ฯ และบรีษิทั่ยอ่ยม่สีนิท่รีพัย�รีวม่ 6,540 ล�านบาท่ เพิ�ม่ข้�นจำานวน 102 ล�านบาท่จากิจำานวน 

6,438 ล�านบาท่ ณ สิ�นปีี 2564 โด้ยม่สีาเหุ้ต้หุ้ลกัิม่าจากิ

•  กิารีเพิ�ม่ข้�นของเงนิลงท่น้ในบรีษิทั่รีว่ม่จำานวน 203 ล�านบาท่ จากิสว่นแบง่กิำาไรีในรีะหุ้วา่งปีี

• ล้กิหุ้นี�กิารีค�าและล้กิหุ้นี�อื�นเพิ�ม่ข้�นจำานวน 103 ล�านบาท่ สาเหุ้ต้หุ้ลกัิจากิธุ์้รีกิจิผู้ลติภณัฑ์�จากิพชืี ผู้กัิและผู้ลไม่� 

   71 ล�านบาท่ และธุ์ร้ีกิจิเครีื�องด้ื�ม่ 30 ล�านบาท่

•  ท่ี�ด้นิอาคารีและอ้ปีกิรีณ�ลด้ลงจากิคา่เสื�อม่รีาคาและคา่ตดั้จำาหุ้น่ายสำาหุ้รีบัปีี จำานวน 347 ล�านบาท่

หน่�สิัน

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 บรีษิทั่ฯ และบรีษิทั่ยอ่ยม่หีุ้นี�สนิรีวม่จำานวน 2,179 ล�านบาท่ เพิ�ม่ข้�นจำานวน 142 ล�านบาท่จากิ 2,037 

ล�านบาท่ ณ สิ�นปีี 2564 ม่สีาเหุ้ต้หุ้ลกัิม่าจากิ

• กิารีเพิ�ม่ข้�นส้ท่ธุ์ขิองเงนิกิ้�ยมื่รีะยะสั �นจากิสถืาบนักิารีเงนิจำานวน 422 ล�านบาท่ เพื�อใชี�ในกิารีบรีหิุ้ารีสภาพคล่อง 

   ภายในกิล้ม่่บรีษิทั่ 

•  เงนิกิ้�ยมื่รีะยะยาวจากิสถืาบนักิารีเงนิลด้ลงจำานวน 337 ล�านบาท่ จากิกิารีชีำารีะคนืเงนิกิ้�ยมื่ปีกิตติาม่กิำาหุ้นด้

ส่ัวนของผูถุ่้อหุ้น

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 บรีษิทั่ฯ และบรีษิทั่ยอ่ยม่สีว่นของผู้้�ถือืหุ้้�นจำานวน 4,361 ล�านบาท่ ลด้ลง 40 ล�านบาท่ จากิจำานวน 

4,401 ล�านบาท่ ณ สิ�นปีี 2564 สว่นใหุ้ญ่เป็ีนผู้ลม่าจากิ

• กิำาไรีสท้่ธุ์สิำาหุ้รีบัปีี 2565 จำานวน 280 ล�านบาท่

• บรีษิทั่ฯ จา่ยเงนิปัีนผู้ลผู้้�ถือืหุ้้�นจำานวน 372 ล�านบาท่ในรีะหุ้วา่งปีี 2565

งบการเงินรวม
งบแสัดำงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาทั

สิันทัรพัย์

  สนิท่รีพัย�หุ้ม่น้เวยีน

  สนิท่รีพัย�ไม่หุ่้ม่น้เวยีน

รวมสิันทัรพัย์

หน่�สิันและส่ัวนของผูถุ่้อหุ้น

หน่�สิัน

  หุ้นี�สนิหุ้ม่น้เวยีน

  หุ้นี�สนิไม่หุ่้ม่น้เวยีน

รวมหน่�สิัน

ส่ัวนของผูถุ่้อหุ้น 

รวมส่ัวนผูถุ่้อหุ้น

รวมหน่�สิันและส่ัวนของผูถุ่้อหุ้น

การเปล่�ยนแปลง

31 ธุ.ค์. 65

1,219.2 

5,320.4 

6,539.6 

1,943.0 

236.0 

2,179.0 

4,360.6 

6,539.6 

1,119.6 

5,318.5 

6,438.1 

1,528.3 

508.9 

2,037.2 

4,400.9 

6,438.1 

99.6 

1.9 

101.5 

414.7 

(272.9)

141.8 

(40.3)

101.5 

9% 

0% 

2% 

27% 

(54%)

7% 

(1%)

2% 

เพิ�ม (ลดำ)31 ธุ.ค์. 64 ร้อยละ



57แบบ 56-1 One Report ปี 2565 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)

งบกระแสัเงินสัดำตามงบการเงินรวม 

อตัราส่ัวนทัางการเงินท่ั�สัำาค์ญัตามงบการเงินรวม 

สำาหุ้รีบัปีีสิ�นสด้้วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 บรีษิทั่ฯ และบรีษิทั่ยอ่ยม่เีงนิสด้และรีายกิารีเท่ยีบเท่า่เงนิสด้เพิ�ม่ข้�นสท้่ธุ์จิำานวน 73 ล�าน

บาท่ จากิ 3 กิจิกิรีรีม่หุ้ลกัิ ด้งันี�

• เงนิสด้สท้่ธุ์จิากิกิจิกิรีรีม่ด้ำาเนินงานจำานวน 8 ล�านบาท่ ม่าจากิกิำาไรีจากิกิารีด้ำาเนินงาน 

• เงนิสด้สท้่ธุ์จิากิกิจิกิรีรีม่ลงท่น้จำานวน 299 ล�านบาท่ ม่าจากิเงนิปัีนผู้ลรีบัจากิบรีษิทั่รีว่ม่จำานวน 388 ล�านบาท่

• เงนิสด้ส้ท่ธุ์ใิชี�ไปีในกิจิกิรีรีม่จดั้หุ้าเงนิจำานวน 313 ล�านบาท่ ปีรีะกิอบด้�วยเงนิกิ้�ยมื่รีะยะสั �นจากิสถืาบนักิารีเงนิ 

  เพิ�ม่ข้�นจำานวน 422 ล�านบาท่ เงินปัีนผู้ลจ่ายผู้้�ถืือหุ้้�นจำานวน 372 ล�านบาท่ และเงินสด้จ่ายคืนเงินกิ้�ยืม่ 

   รีะยะยาวจากิสถืาบนักิารีเงนิจำานวน 337 ล�านบาท่

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ค์วามสัามารถุในการทัำากำาไร

ค์วามสัามารถุในการช่ำาระหน่�และสัภาพค์ล่อง

งบกระแสัเงินสัดำ

อตัรีากิำาไรีขั �นต�น

อตัรีากิำาไรีกิ่อนคา่ใชี�จา่ยท่างกิารีเงนิ ภาษ ีคา่เสื�อม่และคา่ตดั้จำาหุ้น่าย

อตัรีากิำาไรีสท้่ธุ์ิ

ผู้ลตอบแท่นต่อผู้้�ถือืหุ้้�น

อตัรีาสว่นหุ้นี�สนิรีวม่ต่อสว่นของผู้้�ถือืหุ้้�นรีวม่ (เท่า่)

อตัรีาสภาพคลอ่ง (เท่า่)

หน่วย : ล้านบาทั

กระแสัเงินสัดำจากกิจกรรมดำำาเนินงาน

เงนิสด้สท้่ธุ์จิากิกิจิกิรีรีม่ด้ำาเนินงาน

กระแสัเงินสัดำจากกิจกรรมลงทันุ

เงนิสด้สท้่ธุ์จิากิกิจิกิรีรีม่ลงท่น้

กระแสัเงินสัดำจากกิจกรรมจดัำหาเงิน

เงนิสด้สท้่ธุ์ใิชี�ไปีในกิจิกิรีรีม่จดั้หุ้าเงนิ

เงินสัดำและรายการเท่ัยบเท่ัาเงินสัดำลดำลงสัทุัธิุ

เงนิสด้และรีายกิารีเท่ยีบเท่า่เงนิสด้ต�นปีี

เงินสัดำและรายการเท่ัยบเท่ัาเงินสัดำปลายป่

ป่ 2565

31 ธุ.ค์. 65

31 ธุ.ค์. 65

20.1%

21.1%

9.4%

6.4%

0.50

0.63

7.6 

299.4 

(312.5)

(5.5)

78.1 

72.6 

24.4%

33.7%

17.0%

9.7%

0.46

0.73

(4%)

(13%)

(8%)

(3%)

0.04

(0.11)

การเปล่�ยนแปลง

การเปล่�ยนแปลง

ป่ 2564

31 ธุ.ค์. 64
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อมลูสัำาค์ญัทัางการเงิน

ผลการดำำาเนินงาน (ล้านบาทั)

รีายได้�จากิกิารีขาย

รีายได้�รีวม่

กิำาไรีขั �นต�น

กิำาไรีกิ่อนด้อกิเบี�ยและภาษเีงนิได้�

กิำาไรีสท้่ธุ์ิ

ข้อมลูเก่�ยวกบังบดำลุ (ล้านบาทั)

สนิท่รีพัย�หุ้ม่น้เวยีน

สนิท่รีพัย�รีวม่

หุ้นี�สนิหุ้ม่น้เวยีน 

หุ้นี�สนิรีวม่

ท่น้ท่ี�ออกิและเรียีกิชีำารีะแล�ว

สว่นของผู้้�ถือืหุ้้�นบรีษิทั่ใหุ้ญ่

สว่นของผู้้�ถือืหุ้้�น

ข้อมลูเก่�ยวกบัหุ้นสัามญั (ต่อหุ้น)

  ม่ล้คา่ท่ี�ตรีาไว�

  ม่ล้คา่ตาม่บญัชี ี

  กิำาไรีต่อหุ้้�นขั �นพื�นฐาน

อตัราส่ัวนทัางการเงิน  

อตัรีาสว่นกิำาไรีขั �นต�นต่อยอด้ขาย (%)

อตัรีาสว่นกิำาไรีกิ่อนด้อกิเบี�ยและภาษเีงนิได้� (%)

อตัรีาสว่นกิำาไรีสท้่ธุ์ติ่อรีายได้�รีวม่ (%)

อตัรีากิารีจา่ยเงนิปัีนผู้ล (%) *

ผู้ลตอบแท่นต่อสว่นผู้้�ถือืหุ้้�น(%)   

ผู้ลตอบแท่นต่อสนิท่รีพัย�ไม่หุ่้ม่น้เวยีน(%)

ผู้ลตอบแท่นต่อสนิท่รีพัย�รีวม่ (%)

อตัรีาสว่นความ่สาม่ารีถืในกิารีชีำารีะด้อกิเบี�ย (เท่า่)

อตัรีาสว่นสนิท่รีพัย�หุ้ม่น้เวยีนตอ่หุ้นี�สนิหุ้ม่น้เวยีน (เท่า่)

อตัรีาสว่นสภาพคลอ่งตอ่หุ้นี�สนิหุ้ม่น้เวยีน (เท่า่)

อตัรีาสว่นหุ้นี�สนิตอ่สว่นผู้้�ถือืหุ้้�น (เท่า่)  

2565 2565

2,895.3

2,988.5

580.9

284.6

279.8

1,219.2

6,539.6

1,943.0

2,179.0

482.6

4,360.6

4,360.6

1.00

9.04

0.58

20.1%

9.5%

9.4%

153.5%

6.4%

5.3%

4.3%

6.6

0.6

0.3

0.5

298.0

726.4

86.2

311.9

280.5

529.5

3,274.2

906.2

1,044.4

482.6

2,229.8

2,229.8

1.00

4.62

0.58

28.9%

42.9%

38.6%

153.1%

12.6%

10.2%

8.6%

10.2

0.6

0.5

0.5

2,427.6

2,524.0

592.5

451.9

428.6

1,119.6

6,438.1

1,528.3

2,037.2

482.6

4,400.9

4,400.9

1.00

9.12

0.89

24.4%

17.9%

17.0%

86.7%

9.7%

8.1%

6.7%

11.7

0.7

0.3

0.5

295.8

914.9

111.0

579.1

552.9

524.3

3,329.1

682.6

1,013.2

482.6

2,315.9

2,315.9

1.00

4.80

1.15

37.5%

63.3%

60.4%

67.2%

23.9%

19.7%

16.6%

22.0

0.8

0.7

0.4

2,500.1

2,575.8

435.7

536.2

481.8

980.5

6,487.3

1,601.4

2,267.8

482.6

4,219.5

4,219.5

1.00

8.74

1.00

17.4%

20.8%

18.7%

94.1%

11.4%

8.7%

7.4%

10.5

0.6

0.3

0.5

255.1

858.7

81.4

351.2

317.5

498.8

3,317.9

723.9

1,130.2 

482.6

2,187.7

2,187.7

1.00

4.53

0.66

31.9%

40.9%

37.0%

142.9%

14.5%

11.3%

9.6%

10.9

0.7

0.6

0.5

2564 25642563 2563

*อตัราการจ่ายเงินปันผลป่ 2565 ค์ำานวณจากเงินปันผลท่ั�จ่ายจากกำาไรของป่ดำงักล่าว ซ้�งข้�นอยู่กบัการอนุมติัโดำยท่ั�ประช่มุสัามญัผูถุ่้อ

หุ้นประจำาป่ 2566
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5.1 ข้อมลูทัั �วไป

5.1.1 ข้อมลูบริษัทัั
บริษัทัั ทิัปโก้ฟดูำสั ์จำากดัำ (มหาช่น) [เด้มิ่ชีื�อ บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส� (ปีรีะเท่ศไท่ย) จำากิดั้ (ม่หุ้าชีน)]

ปีรีะกิอบธุ์ร้ีกิจิหุ้ลกัิปีรีะเภท่ผู้ลติและจำาหุ้น่ายนำ�าแรีพ่รี�อม่ด้ื�ม่ ปัีจจบ้นัม่ที่น้ชีำารีะแล�ว 482.58 ล�านบาท่

สถืานท่ี�ตั �งสำานกัิงานใหุ้ญ่ เลขท่ี� 118/1 อาคารีท่ปิีโกิ� ถืนนพรีะรีาม่ 6 แขวงพญาไท่ เขตพญาไท่ กิรีง้เท่พม่หุ้านครี 10400

เลขท่ะเบยีนบรีษิทั่  บม่จ.0107535000052 Home Page www.tipco.net

โท่รีศพัท่�   0-2273-6200  โท่รีสารี 0-2271-4304, 0-2271-1600

สถืานท่ี�ตั �งสำานกัิงานโรีงงาน  เลขท่ี� 205/1 หุ้ม่้ ่2 ตำาบลโป่ีงแยง อำาเภอแม่ร่ีมิ่ จงัหุ้วดั้เชียีงใหุ้ม่ ่50180

สถืานท่ี�ตั �งสำานกัิงานโรีงงาน  เลขท่ี� 999 หุ้ม่้ ่7 ตำาบลพข้าม่ อำาเภอวเิชียีรีบ้รี ีจงัหุ้วดั้เพชีรีบร้ีณ� 67180

5.1.2 บริษัทััย่อยและบริษัทััร่วม
บริษัทัั ทิัปโก้แอสัฟัลทั ์จำากดัำ (มหาช่น)

สถืานท่ี�ตั �งสำานกัิงานใหุ้ญ่ เลขท่ี� 118/1 อาคารีท่ปิีโกิ�  ถืนนพรีะรีาม่ 6   แขวงพญาไท่  เขตพญาไท่กิรีง้เท่พม่หุ้านครี 10400

บริษัทัั ทิัปโก้ ไพน์แอปเปิ� ล จำากดัำ

สถืานท่ี�ตั �งสำานกัิงานใหุ้ญ่ เลขท่ี� 118/1 อาคารีท่ปิีโกิ� ถืนนพรีะรีาม่ 6 แขวงพญาไท่ เขตพญาไท่กิรีง้เท่พม่หุ้านครี 10400

สถืานท่ี�ตั �งสำานกัิงานโรีงงาน เลขท่ี� 212 หุ้ม่้ ่16 ตำาบลอา่วน�อย อำาเภอเม่อืง จงัหุ้วดั้ปีรีะจวบครีีขีนัธุ์� 77210

บริษัทัั ทิัปโก้  เอฟแอนดำบ์่ จำากดัำ

สถืานท่ี�ตั �งสำานกัิงานใหุ้ญ่ เลขท่ี� 118/1 อาคารีท่ปิีโกิ� ถืนนพรีะรีาม่ 6 แขวงพญาไท่ เขตพญาไท่กิรีง้เท่พม่หุ้านครี 10400

สถืานท่ี�ตั �งสำานกัิงานโรีงงาน เลขท่ี� 90/1 หุ้ม่้ ่7 ตำาบลสนบัท่บ้ อำาเภอวงัน�อย จงัหุ้วดั้พรีะนครีศรีอียธุ้์ยา 13170

สถืานท่ี�ตั �งสำานกัิงานโรีงงาน เลขท่ี� 212 หุ้ม่้1่6 ตำาบลอา่วน�อย อำาเภอเม่อืง จงัหุ้วดั้ปีรีะจวบครีีขีนัธุ์� 77210

บริษัทัั ทิัปโก้ ไบโอเทัค็์ จำากดัำ

สถืานท่ี�ตั �งสำานกัิงานใหุ้ญ่ เลขท่ี� 118/1 อาคารีท่ปิีโกิ� ถืนนพรีะรีาม่ 6 แขวงพญาไท่ เขตพญาไท่ กิรีง้เท่พม่หุ้านครี 10400

สถืานท่ี�ตั �งสำานกัิงานโรีงงาน เลขท่ี� 504 ตำาบลปีรีะจวบครีีขีนัธุ์� อำาเภอเม่อืง จงัหุ้วดั้ปีรีะจวบครีีขีนัธุ์� 77210

บริษัทัั ทิัปโก้ ร่เทัล จำากดัำ

สถืานท่ี�ตั �งสำานกัิงานใหุ้ญ่ เลขท่ี� 118/1 อาคารีท่ปิีโกิ� ถืนนพรีะรีาม่ 6 แขวงพญาไท่ เขตพญาไท่กิรีง้เท่พม่หุ้านครี 10400

5. ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสุำาคัญอ่�นิ
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5.1.3 บคุ์ค์ลอ้างอิง
นายท่ะเบยีนหุ้้�น : บรีษิทั่ ศน้ย�รีบัฝ่ากิหุ้ลกัิท่รีพัย� (ปีรีะเท่ศไท่ย) จำากิดั้

  เลขท่ี� 93 อาคารีตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย (ข�างสถืานท่ต้จนี) ชีั �น 14

  ถืนนรีชัีด้าภเิษกิ แขวงด้นิแด้ง เขตด้นิแด้ง กิรีง้เท่พฯ 10400 โท่รีศพัท่� 0-2009-9000

ผู้้�สอบบญัชี:ี นายณฐัวฒ้ ิสนัตเิพช็ีรี ผู้้�สอบบญัชีรีีบัอน้ญาต ท่ะเบยีนเลขท่ี� 5730 และ/หุ้รีอื

  นางสาวอศิรีาภรีณ� วสิท้่ธุ์ญิาณ ผู้้�สอบบญัชีรีีบัอน้ญาต เลขท่ะเบยีน 7480 และ/หุ้รีอื

  นางสาววรีาพรี ปีรีะภาศริีก้ิิล ผู้้�สอบบญัชีรีีบัอน้ญาต เลขท่ะเบยีน 4579

  บรีษิทั่ สำานกัิงาน อวีาย จำากิดั้ : เลขท่ี� 193/136-137 ชีั �น33 อาคารีเลครีชัีด้า ถืนนรีชัีด้าภเิษกิ เขตคลองเตย

  กิรีง้เท่พฯ 10110 โท่รีศพัท่� 0-2264-9090

ท่ี�ปีรีก้ิษาท่างกิฎิ์หุ้ม่าย : นายธุ์วชัีชียั จรีณะกิรีณัย�

   สำานกัิงานท่นายความ่ ซี.ชีนะสงครีาม่

   เลขท่ี� 52 /3 ถืนนพรีะสเ้ม่รี ้กิรีง้เท่พฯ 10200 โท่รีศพัท่� 0-2282-2955

5.2 ข้อมลูสัำาค์ญัอ่�น
  - ไม่ม่่ ี- 

5.3 ข้อพิพาทัทัางกฎิหมาย
  -ไม่ม่่-ี

5.4 ตลาดำรอง
  -ไม่ม่่-ี



ส่วนที่ 2
การกำากับดำูแลกิจการ
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6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบติัการกำากบัดำแูลกิจการ
 บรีษิทั่ฯ ได้�นำาหุ้ลกัิกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีท่ี�ด้ ีสำาหุ้รีบับรีษิทั่ฯจด้ท่ะเบยีนปีี 2555 ของตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย 

และหุ้ลกัิกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีท่ี�ด้สีำาหุ้รีบับรีษิทั่จด้ท่ะเบยีน ปีี2560 ของสำานกัิงาน กิ.ล.ต. (Corporate Governance Code for 

Listed Companies 2017) กิำาหุ้นด้เป็ีนนโยบายกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีและจรีรียาบรีรีณท่างธุ์ร้ีกิจิของกิล้ม่่ธุ์ร้ีกิจิอาหุ้ารี ท่ปิีโกิ� ท่ี�

เป็ีนลายลกัิษณ�อกัิษรีและใหุ้�ม่กีิารีท่บท่วนเป็ีนปีรีะจำาท่ก้ิปีี

 บรีษิทั่ฯ กิำาหุ้นด้แนวปีฏิบิตักิิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีท่ี�ด้ ีเพื�อสง่เสรีมิ่กิารีปีฏิบิตังิานท่ี�ม่ธีุ์รีรีม่าภบิาลใหุ้�กิบัพนกัิงานท่ก้ิรีะด้บั

ชีั �น โด้ยม่วีตัถ้ืปีรีะสงค�เพื�อใหุ้�ผู้้�ถือืหุ้้�น ผู้้�ลงท่น้ ลก้ิค�า และผู้้�ม่สีว่นได้�เสยี เชีื�อม่ั �นวา่บรีษิทั่ฯม่รีีะบบบรีหิุ้ารีจดั้กิารีท่ี�ม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพ 

โปีรีง่ใส ตรีวจสอบได้� และเป็ีนธุ์รีรีม่ต่อท่ก้ิฝ่่ายท่ี�เกิี�ยวข�อง เพื�อสรี�างม่ล้คา่เพิ�ม่และสง่เสรีมิ่กิารีเตบิโตอยา่งยั �งยนืของบรีษิทั่ฯ ซี้�ง

สอด้คล�องกิบัวสิยัท่ศัน�ของบรีษิทั่ฯท่ี�ม่้ง่ใหุ้�ธุ์้รีกิจิเตบิโตอยา่งต่อเนื�องสาม่ารีถืแขง่ขนัได้� และเป็ีนท่ี�ได้�รีบัความ่ไว�วางใจจากิลก้ิค�า

ท่ั �งในปีรีะเท่ศ และต่างปีรีะเท่ศ

 ผู้ลกิารีปีรีะเม่นิกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีของบรีษิทั่ฯ ปีรีะจำาปีี 2565 โด้ยบรีรีษทั่ภบิาลแหุ้ง่ชีาต ิบรีษิทั่ฯได้�คะแนนรีวม่ 91% 

อย้ใ่นรีะด้บั“ด้เีลศิ” ตำ�ากิวา่ปีี 2564 ซี้�งได้�คะแนนรีวม่ 92% และสง้กิวา่คะแนนเฉลี�ยโด้ยรีวม่ของบรีษิทั่จด้ท่ะเบยีนท่ี� 85% โด้ยม่ี

รีายละเอยีด้คะแนน ด้งันี�

       2565   2564

  สทิ่ธุ์ขิองผู้้�ถือืหุ้้�น    95%   99%

  กิารีปีฏิบิตัติ่อผู้้�ถือืหุ้้�นอยา่งเท่า่เท่ยีม่  96%   96%

  สทิ่ธุ์ขิองผู้้�ม่สีว่นได้�เสยี   92%   91%

  กิารีเปิีด้เผู้ยข�อม่ล้และความ่โปีรีง่ใส  97%   95%

  ความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบของคณะกิรีรีม่กิารี  84%   86%

นโยบายการกำากบัดำแูลกิจการ

 เพื�อใหุ้�บรีรีล้วตัถ้ืปีรีะสงค�ของบรีษิทั่ฯ สรี�างความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบต่อผู้ลกิารีปีฏิบิตังิานตาม่หุ้น�าท่ี� สรี�างความ่โปีรีง่ใสบนพื�น

ฐานของความ่ซีื�อสตัย� เพิ�ม่ขดี้ความ่สาม่ารีถืในกิารีแข่งขนัของกิิจกิารีอย่างยั �งยนื และเพิ�ม่ความ่เชีื�อม่ั �นใหุ้�ผู้้�ม่สี่วนได้�เสยี 

(Stakeholders) คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯจง้ม่นีโยบายใหุ้�ด้ำาเนินกิารีตาม่บรีรีษทั่ภบิาล ด้งัต่อไปีนี�

 1. ด้แ้ลใหุ้�คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี�ตาม่บท่บาท่และความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบท่ี�ได้�รีบัม่อบหุ้ม่ายอยา่งม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพ

 2. จดั้ใหุ้�ม่รีีะบบกิารีควบคม้่ และกิารีบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยงท่างธุ์ร้ีกิจิอยา่งม่รีีะบบและม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพ

 3. ใหุ้�นโยบายและท่บท่วนแผู้นยท้่ธุ์ศาสตรี�/แผู้นธุ์ร้ีกิจิกิบัฝ่่ายบรีหิุ้ารี

 4. ด้แ้ลไม่ใ่หุ้�เกิดิ้ปัีญหุ้ากิารีขดั้แย�งท่างผู้ลปีรีะโยชีน� (Conflict of Interest)

 5. ปีฏิบิตัติ่อผู้้�ถือืหุ้้�นและผู้้�ม่สีว่นได้�เสยีอยา่งเท่า่เท่ยีม่กินัและเป็ีนธุ์รีรีม่ต่อท่ก้ิฝ่่าย

 6. ด้ำาเนินงานด้�วยความ่โปีรีง่ใส ม่คีณ้ธุ์รีรีม่ สาม่ารีถืตรีวจสอบได้�

 7. เปิีด้เผู้ยข�อม่ล้อยา่งเพยีงพอแก่ิผู้้�ม่สีว่นได้�เสยีโด้ยเฉพาะเรีื�องผู้ลปีรีะกิอบกิารีและงบกิารีเงนิ

 8. จดั้ใหุ้�ม่คี้ม่่อืจรีรียาบรีรีณของบรีษิทั่ฯ เพื�อใหุ้�กิรีรีม่กิารี ฝ่่ายบรีหิุ้ารี และพนกัิงานท่ก้ิคนถือืปีฏิบิตัิ

 9. ด้ำาเนินกิจิกิรีรีม่เพื�อสิ�งแวด้ล�อม่และสงัคม่อยา่งเป็ีนรีป้ีธุ์รีรีม่และฝ่่ายบรีหิุ้ารีได้�นำานโยบายด้งักิลา่วไปีใชี�ปีฏิบิตัพิรี�อม่ 

    ท่ั �งสื�อสารีใหุ้�พนกัิงานในองค�กิรีเข�าใจและปีฏิบิตัอิยา่งท่ั �วถืง้

6. นิโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
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6.1.1 นโยบายและแนวปฏิิบติัท่ั�เก่�ยวกบัค์ณะกรรมการ

องค์ป์ระกอบของค์ณะกรรมการบริษัทััและการแต่งตั �ง

1. คณะกิรีรีม่กิารีของบรีษิทั่จะพง้ม่จีำานวนเท่า่ใด้ ใหุ้�ท่ี�ปีรีะชีม้่ผู้้�ถือืหุ้้�นเป็ีนผู้้�กิำาหุ้นด้ แต่ต�องไม่น่�อยกิวา่ 5 คน และต�อง

ปีรีะกิอบด้�วยกิรีรีม่กิารีอสิรีะซี้�งม่ไิด้�เป็ีนกิรีรีม่กิารีบรีหิุ้ารีและไม่ไ่ด้�ม่สีว่นเกิี�ยวข�องกิบักิารีบรีหิุ้ารีงานปีรีะจำา และไม่เ่ป็ีน

ผู้้�ถือืหุ้้�นรีายใหุ้ญ่ในบรีษิทั่ฯ จำานวนไม่น่�อยกิวา่ 3 คน กิรีรีม่กิารีไม่น่�อยกิวา่กิ้�งหุ้น้�งของจำานวนกิรีรีม่กิารีท่ั �งหุ้ม่ด้ต�องม่ี

ถืิ�นท่ี�อย้ใ่นรีาชีอาณาจกัิรี

2. คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ปีรีะกิอบด้�วยกิรีรีม่กิารีท่ี�ม่คีวาม่เป็ีนอสิรีะอยา่งน�อย 3 คน

3. คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ ปีรีะกิอบด้�วย ผู้้�ท่รีงค้ณว้ฒทิ่ี�ม่คีวาม่รี้�ความ่เข�าใจด้�านกิารีเงนิ หุ้รีอืกิารีพาณิชียกิรีรีม่ 

หุ้รีอืกิารีอ้ตสาหุ้กิรีรีม่และม่ปีีรีะสบกิารีณ� เกิี�ยวกิบักิารีบรีหิุ้ารีธุ์ร้ีกิจิ พรี�อม่ท่ั �งม่กีิารีพฒันาตนเองตาม่หุ้ลกัิสต้รีสม่าคม่สง่

เสรีมิ่สถืาบนักิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ไท่ย (IOD) อยา่งต่อเนื�อง

ค์วามเป็นอิสัระของค์ณะกรรมการ

 คณะกิรีรีม่กิารีจะต�องสาม่ารีถืปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี�แสด้งความ่คดิ้เหุ้น็โด้ยใชี�ด้้ลยพนิิจของตนเองอยา่งเป็ีนอสิรีะ และ

ม่จีรียิธุ์รีรีม่โด้ยยด้้ถือืปีรีะโยชีน�ขององค�กิรีเป็ีนหุ้ลกัิ โด้ยไม่ไ่ด้�คำาน้งถืง้เฉพาะปีรีะโยชีน�ของผู้้�ถือืหุ้้�นรีายใหุ้ญ่ หุ้รีอืผู้้�ถือื

หุ้้�นรีายยอ่ย หุ้รีอืตนเอง คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่จง้ได้�กิำาหุ้นด้นิยาม่และคณ้สม่บตัขิองกิรีรีม่กิารีอสิรีะ ท่ี�เข�ม่งวด้กิวา่หุ้ลกัิ

เกิณฑ์�ท่ี�กิำาหุ้นด้โด้ยคณะกิรีรีม่กิารีกิำากิบัตลาด้ท่้น ในเรีื�องกิารีถือืหุ้้�นไม่เ่กินิรี�อยละ 0.75 ของจำานวนหุ้้�นท่ี�ม่สีทิ่ธุ์อิอกิ

เสยีงท่ั �งหุ้ม่ด้ของบรีษิทั่ฯ บรีษิทั่ใหุ้ญ่ บรีษิทั่ยอ่ย บรีษิทั่รีว่ม่ ผู้้�ถือืหุ้้�นรีายใหุ้ญ่ หุ้รีอืผู้้�ม่อีำานาจควบคม้่ของบรีษิทั่ฯ ท่ั �งนี�

ใหุ้�นบัรีวม่กิารีถือืหุ้้�นของ ผู้้�ท่ี�เกิี�ยวข�องของกิรีรีม่กิารีอสิรีะ

การสัรรหากรรมการ

 บรีษิทั่ฯ จะสรีรีหุ้าบ้คคลท่ี�ม่ปีีรีะสบกิารีณ�เกิี�ยวกิบักิารีบรีหิุ้ารีธุ้์รีกิจิ ม่คีวาม่รี้�ความ่เข�าใจด้�านกิารีเงนิ ไม่่ม่ี

ปีรีะวตักิิารีท่ำางานท่ี�ด้า่งพรี�อย ม่วีสิยัท่ศัน�สาม่ารีถืม่องภาพรีวม่ของธุ์ร้ีกิจิได้�ด้ ีรีวม่ท่ั �ง ม่มี่น้ษย�สมั่พนัธุ์�ท่ี�ด้ ีม่คีณ้ธุ์รีรีม่ 

และม่บ้ีคลกิิท่ี�เหุ้ม่าะสม่ ตลอด้จนม่ที่กัิษะในกิารีสื�อความ่อย่างม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพ ม่เีวลาพอเพยีงต่อกิารีปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี�

กิรีรีม่กิารี และเป็ีนผู้้�ท่ี�ม่ลีกัิษณะครีบถื�วนตาม่พรีะรีาชีบญัญตับิรีษิทั่ม่หุ้าชีน ไม่ม่่ลีกัิษณะต�องหุ้�าม่ตาม่หุ้ลกัิเกิณฑ์�ของ

สำานกัิงานคณะกิรีรีม่กิารีกิำากิบัหุ้ลกัิท่รีพัย�และตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�ฯ โด้ยม่กีิรีะบวนกิารีท่ี�โปีรีง่ใสสรี�างความ่ม่ั �นใจใหุ้�กิบัผู้้�ถือืหุ้้�น

 กิารีสรีรีหุ้ากิรีรีม่กิารี จะม่คีวาม่หุ้ลากิหุ้ลายของความ่ชีำานาญท่ี�เป็ีนปีรีะโยชีน�ต่อกิารีกิำาหุ้นด้ท่ศิท่าง และควบคม้่

กิารีด้ำาเนินงานของบรีษิทั่ฯ

การประช่มุค์ณะกรรมการบริษัทัั

• บรีษิทั่ฯกิำาหุ้นด้ใหุ้�ม่กีิารีปีรีะชีม้่คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯอยา่งน�อย 3 เด้อืนต่อครีั �ง และคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ ต�องพรี�อม่

เข�ารีว่ม่ปีรีะชีม้่เสม่อ หุ้ากิม่กีิารีปีรีะชีม้่วารีะพเิศษ 

• ในกิารีปีรีะชีม้่คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ ต�องม่กีิรีรีม่กิารีม่าปีรีะชีม้่ไม่น่�อยกิวา่กิ้�งหุ้น้�งของจำานวนกิรีรีม่กิารีท่ั �งหุ้ม่ด้ จง้จะ

เป็ีนองค�ปีรีะชีม้่

• ในกิรีณีท่ี�ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารีไม่่อย้่ในท่ี�ปีรีะชี้ม่หุ้รีือไม่่สาม่ารีถืปีฏิิบัติหุ้น�าท่ี�ได้� ถื�าม่ีรีองปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารี 

ใหุ้�รีองปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารีเป็ีนปีรีะธุ์าน ถื�าไม่ม่่รีีองปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารีหุ้รีอืม่แีต่ไม่ส่าม่ารีถืปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี�ได้� ใหุ้�กิรีรีม่กิารีซี้�ง

ม่าปีรีะชีม้่เลอืกิกิรีรีม่กิารีคนหุ้น้�งเป็ีนปีรีะธุ์านในท่ี�ปีรีะชีม้่กิารีวนิิจฉยัชีี�ขาด้ของท่ี�ปีรีะชีม้่ใหุ้�ถือืเสยีงข�างม่ากิ

• กิรีรีม่กิารีคนหุ้น้�งม่เีสยีงหุ้น้�งในกิารีลงคะแนน เว�นแต่กิรีรีม่กิารีซี้�งม่สีว่นได้�เสยีในเรีื�องใด้ไม่ม่่สีทิ่ธุ์อิอกิเสยีงลงคะแนน

ในเรีื�องนั �น ถื�าคะแนนเสยีงเท่า่กินัใหุ้�ปีรีะธุ์านในท่ี�ปีรีะชีม้่ออกิเสยีงเพิ�ม่ข้�นอกีิเสยีงหุ้น้�งเป็ีนเสยีงชีี�ขาด้
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• ในกิารีจดั้สง่หุ้นงัสอืเชีญิปีรีะชีม้่พรี�อม่รีะเบยีบวารีะกิารีปีรีะชีม้่และเอกิสารีปีรีะกิอบกิารีปีรีะชีม้่ เพื�อเป็ีนข�อม่ล้ใหุ้�คณะ

กิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯกิ่อนกิารีปีรีะชีม้่ไม่น่�อยกิวา่ 7 วนั 

• บรีษิทั่ฯได้�ม่กีิารีกิำาหุ้นด้ตารีางกิารีปีรีะชีม้่คณะกิรีรีม่กิารีท่ก้ิคณะลว่งหุ้น�าเป็ีนปีรีะจำา ท่ก้ิปีีก่ิอนกิารีปีรีะชีม้่ในปีีถืดั้ไปี 

ท่ั �งนี�ไม่ร่ีวม่กิารีปีรีะชีม้่วารีะพเิศษ

• กิำาหุ้นด้ใหุ้�ม่กีิารีปีรีะชีม้่กิรีรีม่กิารีท่ี�ไม่ไ่ด้�เป็ีนผู้้�บรีหิุ้ารี อยา่งน�อย 1 ครีั �งต่อปีี เพื�อเปิีด้โอกิาสได้�แสด้งความ่คดิ้เหุ้น็หุ้รีอื

อภปิีรีายปัีญหุ้าต่าง ๆ ท่ี�อย้ใ่นความ่สนใจ

วาระการดำำารงตำาแหน่ง

 ในกิารีปีรีะชีม้่ผู้้�ถือืหุ้้�นสาม่ญัปีรีะจำาปีีท่ก้ิครีั �ง ใหุ้�กิรีรีม่กิารีออกิจากิตำาแหุ้น่ง 1 ใน 3 เป็ีนอตัรีา ถื�าจำานวนกิรีรีม่กิารี

ท่ี�จะแบง่ออกิใหุ้�ตรีงเป็ีนสาม่สว่นไม่ไ่ด้� กิใ็หุ้�ออกิโด้ยจำานวนใกิล�ท่ี�สด้้กิบัสว่น 1 ใน 3 กิรีรีม่กิารีท่ี�จะต�องออกิจากิตำาแหุ้น่ง

ในปีีแรีกิและปีีท่ี�สองภายหุ้ลงัจด้ท่ะเบยีนบรีษิทั่ฯ นั �น ใหุ้�จบัสลากิกินัวา่ผู้้�ใด้จะออกิ สว่นปีีหุ้ลงัๆ ต่อไปีใหุ้�กิรีรีม่กิารีคนท่ี�

อย้ใ่นตำาแหุ้น่งนานท่ี�สด้้นั �น เป็ีนผู้้�ออกิจากิตำาแหุ้น่ง

การประเมินผลการปฎิิบติังานของค์ณะกรรมการ

 คณะกิรีรีม่กิารีและคณะกิรีรีม่กิารีชี้ด้ยอ่ยของบรีษิทั่ฯ  ม่กีิารีปีรีะเม่นิผู้ลกิารีปีฏิบิตังิานด้�วยตนเองอยา่งน�อย

ปีีละ 1 ครีั �ง เพื�อใหุ้�คณะกิรีรีม่กิารีรีว่ม่กินัพจิารีณาผู้ลงานและปีรีบัปีรีง้แกิ�ไข โด้ยกิารีปีรีะเม่นิจดั้ท่ำาท่ั �งแบบรีายคณะและ

รีายบ้คคล

การกำาหนดำค่์าตอบแทันกรรมการและผูบ้ริหาร

 บรีษิทั่ฯ ได้�กิำาหุ้นด้นโยบายคา่ตอบแท่นกิรีรีม่กิารีไว�อยา่งชีดั้เจนและโปีรีง่ใส โด้ยคา่ตอบแท่นอย้ใ่นรีะด้บัเหุ้ม่าะ

สม่ตาม่อ้ตสาหุ้กิรีรีม่ ผู้ลตอบแท่นอย้ใ่นรีะด้บัคา่เฉลี�ยกิลางของตลาด้  คา่ตอบแท่นท่ี�ได้�รีบัผู้า่นกิารีพจิารีณาจากิคณะ

กิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้ค่าตอบแท่น และเพื�อใหุ้�เกิดิ้ความ่โปีรี่งใสและความ่ชีดั้เจนในกิารีกิำาหุ้นด้ค่าตอบแท่น

กิรีรีม่กิารีผู้้�จดั้กิารีและผู้้�บรีหิุ้ารีรีะด้บัสง้ ม่ดี้งันี�

1. กิารีกิำาหุ้นด้ค่าตอบแท่นกิรีรีม่กิารีผู้้�จ ัด้กิารีและผู้้�บรีิหุ้ารีรีะด้ับส้ง ซี้�งรีวม่ถื้งเงินเด้ือน สวัสด้ิกิารีและ 

     ผู้ลปีรีะโยชีน�อื�นๆ ใหุ้�เป็ีนไปีตาม่คา่ของงานในแต่ละตำาแหุ้น่ง

2.  คา่ตอบแท่นต�องคำาน้งถืง้

 2.1 ความ่สาม่ารีถืในกิารีจา่ย (Ability to Pay) ของบรีษิทั่ฯ

 2.2 ความ่สาม่ารีถืในกิารีแขง่ขนัได้�ในตลาด้แรีงงาน (Competitiveness) และ

 2.3 เป็ีนกิารีจา่ยตาม่ความ่สาม่ารีถืและตาม่ผู้ลกิารีท่ำางาน (Pay for Performance) ของพนกัิงาน

3. คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ เป็ีนผู้้�อน้ม่ตังิบปีรีะม่าณเกิี�ยวกิบัค่าตอบแท่นกิารีท่ำางานในแต่ละปีี โด้ยพจิารีณาจากิ 

     ฐานะท่างกิารีเงนิของบรีษิทั่ฯ ผู้ลกิารีด้ำาเนินงาน และปีรีะม่าณกิารีท่างธุ์ร้ีกิจิของบรีษิทั่ฯ

การพฒันากรรมการ

 บรีษิทั่ฯ กิำาหุ้นด้ใหุ้�กิรีรีม่กิารีท่ี�เข�าใหุ้ม่ไ่ด้�รีบักิารีปีฐม่นิเท่ศเกิี�ยวกิบักิารีด้ำาเนินธุ์้รีกิจิ กิฎิ์รีะเบยีบของบรีษิทั่ฯ 

กิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีท่ี�ด้แีละจรีรียาบรีรีณท่างธุ์้รีกิจิเพื�อความ่รี้�และความ่เข�าใจในบท่บาท่และหุ้น�าท่ี�ตลอด้จนข�อม่ล้ท่ี�

จำาเป็ีนและเป็ีนปีรีะโยชีน�ในกิารีปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี�กิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ และได้�รีบัเอกิสารีท่ี�เกิี�ยวข�องเพื�อใชี�อ�างองิ ตลอด้จนจดั้ใหุ้�

กิรีรีม่กิารีได้�ไปีเยี�ยม่ชีม่สถืานท่ี�ปีฏิบิตังิานท่ั �งสำานกัิงานใหุ้ญ่และโรีงงานตาม่ความ่เหุ้ม่าะสม่ด้�วย นอกิจากินี�บรีษิทั่ฯยงั

สง่เสรีมิ่ใหุ้�กิรีรีม่กิารีท่ก้ิคนม่โีอกิาสได้�เข�ารีบั กิารีอบรีม่ในหุ้ลกัิสต้รีตา่งๆ ท่ี�จะเป็ีนปีรีะโยชีน�ในกิารีปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี�ได้�อยา่ง

เหุ้ม่าะสม่ รีวม่ท่ั �งใหุ้�ม่ ีกิารีนำาเสนอข�อม่ล้ท่ี�จำาเป็ีนในกิารีปีรีะชีม้่คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่อยา่งสม่ำ�าเสม่อ เพื�อเป็ีนข�อม่ล้ใน

กิารีพฒันากิรีรีม่กิารีอยา่งต่อเนื�อง



67แบบ 56-1 One Report ปี 2565 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)

ค์ณะอนุกรรมการ

 คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ได้�จดั้ตั �งคณะอน้กิรีรีม่กิารีข้�น 4 คณะได้�แกิ ่คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ คณะกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้า

และกิำาหุ้นด้คา่ตอบแท่น คณะกิรีรีม่กิารีบรีรีษทั่ภบิาล และ คณะกิรีรีม่กิารีบรีหิุ้ารี  ความ่เสี�ยง ปีรีะกิอบด้�วยกิรีรีม่กิารีท่ี�

ม่คีณ้สม่บตัแิละหุ้น�าท่ี�รีบัผู้ดิ้ชีอบตาม่ข�อกิำาหุ้นด้ของตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย ซี้�งได้�ม่กีิารีกิำาหุ้นด้บท่บาท่และ

ภารีะหุ้น�าท่ี�ความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบรีะหุ้วา่งคณะกิรีรีม่กิารีกิบั ฝ่่ายจดั้กิารีและคณะกิรีรีม่กิารีกิบัผู้้�ถือืหุ้้�นรีายใหุ้ญ่เป็ีนลายลกัิษณ�

อกัิษรีอยา่งชีดั้เจน

การกำากบัดำแูลบริษัทััย่อยและบริษัทััร่วม

 กิารีกิำากิบัด้แ้ลกิารีด้ำาเนินงานของบรีษิทั่ยอ่ยและบรีษิทั่รีว่ม่ใชี�หุ้ลกัิเกิณฑ์�กิารีปีฏิบิตังิานเหุ้ม่อืนกินั ซี้�งเขยีน

เป็ีนลายลกัิษณ�อกัิษรีของกิล้ม่่ธุ์ร้ีกิจิอาหุ้ารี ท่ปิีโกิ� ม่กีิารีด้ำาเนินธุ์ร้ีกิจิผู้า่นบรีษิทั่ยอ่ย บรีษิทั่รีว่ม่ รีายละเอยีด้ปีรีากิฎิ์ใน

หุ้วัข�อ 1.3 โครีงสรี�างกิารีถือืหุ้้�น

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิิบติัท่ั�เก่�ยวกบัผูถุ่้อหุ้นและผูม่้ส่ัวนได้ำเส่ัย

• สิัทัธิุและค์วามเท่ัาเท่ัยมของผูถุ่้อหุ้น

 1. สิัทัธิุของผูถุ่้อหุ้น

 ในกิารีปีรีะชีม้่สาม่ญัผู้้�ถือืหุ้้�น บรีษิทั่ฯ ได้�กิำาหุ้นด้ใหุ้�ม่ขี ั �นตอนในกิารีปีรีะชีม้่อยา่งถืก้ิต�องตาม่กิฎิ์หุ้ม่ายตั �งแต่กิารี

เรียีกิปีรีะชีม้่ กิารีจดั้สง่เอกิสารี และแจ�งวารีะกิารีปีรีะชีม้่ และยงัใหุ้�สารีสนเท่ศท่ี�เพยีงพอแกิ่ผู้้�ถือืหุ้้�นในเวลาท่ี�เหุ้ม่าะสม่

เพื�อพจิารีณาก่ิอนกิารีปีรีะชีม้่ รีวม่ท่ั �งเสนอท่างเลอืกิใหุ้�ผู้้�ถือืหุ้้�นท่ี�ไม่ส่าม่ารีถืเข�าปีรีะชีม้่สาม่ารีถืม่อบฉนัท่ะใหุ้�กิรีรีม่กิารี

อสิรีะเข�าปีรีะชีม้่และออกิเสยีงลงคะแนนแท่น บรีษิทั่ฯ ใชี�รีะบบ barcode ในกิารีลงท่ะเบยีนเข�ารีว่ม่ปีรีะชีม้่สาม่ญัผู้้�ถือื

หุ้้�น เพื�อใหุ้�ท่รีาบจำานวนผู้้�เข�ารีว่ม่ปีรีะชีม้่และกิารีนบัคะแนนลงม่ตแิต่ละวารีะได้�รีวด้เรีว็ยิ�งข้�น และในกิารีลงคะแนนเสยีง 

ปีรีะธุ์านในท่ี�ปีรีะชีม้่ได้�แจ�งใหุ้�ผู้้�ถือืหุ้้�นท่รีาบถืง้วธิุ์กีิารีออกิเสยีงลงคะแนน โด้ยใชี�บตัรีลงคะแนนกิ่อนกิารีปีรีะชีม้่ ในกิารี

นับคะแนนยงักิำาหุ้นด้ใหุ้�ม่ตีวัแท่นจากิกิรีรีม่กิารีอสิรีะและผู้้�สอบบญัชีภีายนอกิเป็ีนพยานในกิารีนับคะแนนรี่วม่กิบั

พนักิงานของบรีษิทั่ฯ และยงัม่กีิารีบนัท่ก้ิภาพพรี�อม่เสยีงในกิารีปีรีะชี้ม่เพื�อใหุ้�เกิดิ้ความ่โปีรี่งใส และตรีวจสอบได้� 

นอกิจากินี�ยงัเปิีด้โอกิาสใหุ้�ผู้้�ถือืหุ้้�นม่สีทิ่ธุ์เิท่า่เท่ยีม่กินัในกิารีตรีวจสอบกิารีด้ำาเนินงานของบรีษิทั่ฯ สอบถืาม่และแสด้ง

ความ่คดิ้เหุ้น็ บรีษิทั่ฯใหุ้�ผู้้�ถือืหุ้้�นสาม่ารีถืสง่คำาถืาม่ล่วงหุ้น�ากิ่อนวนัปีรีะชี้ม่ม่ายงัอเีม่ล�ของเลขาน้กิารีบรีษิทั่ โด้ยคณะ

กิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ จะจดั้คำาตอบพรี�อม่ท่ั �งเปิีด้เผู้ยรีายงานกิารีปีรีะชี้ม่ด้งักิล่าวไว�ในเวบ็ไซีต�ของบรีษิทั่ฯ อยา่งไรีกิต็าม่

สำาหุ้รีบัเรีื�องกิารีใหุ้�สทิ่ธุ์แิก่ิผู้้�ถือืหุ้้�นสว่นน�อยในกิารีเสนอวารีะกิารีปีรีะชีม้่และเสนอแต่งตั �งกิรีรีม่กิารีเป็ีนกิารีลว่งหุ้น�า และ

ใหุ้�เวลาแกิ่ผู้้�ถือืหุ้้�นสว่นน�อยม่ากิพอสม่ควรี ซี้�งได้�ลงไว�ใน Website ของบรีษิทั่ฯ

 บรีษิทั่ฯได้�รีบักิารีปีรีะเม่นิโครีงกิารีปีรีะเม่นิคณ้ภาพกิารีปีรีะชีม้่ผู้้�ถือืหุ้้�นสาม่ญัปีรีะจำาปีี 2565 โด้ยผู้ลกิารีปีรีะเม่นิ

ได้� 95คะแนน

 2. ค์วามเท่ัาเท่ัยมกนัของผูถุ่้อหุ้น

 บรีษิทั่ฯ ตรีะหุ้นกัิถืง้สทิ่ธุ์แิละความ่เท่า่เท่ยีม่กินัของผู้้�ถือืหุ้้�นในกิารีได้�รีบัข�อม่ล้ท่ี�ถืก้ิต�อง เพยีงพอและม่รีีะยะ

เวลาท่ี�เหุ้ม่าะสม่ในกิารีพจิารีณา บรีษิทั่ฯ ได้�จดั้สง่หุ้นงัสอืนดั้ปีรีะชีม้่แกิ่ผู้้�ถือืหุ้้�นพรี�อม่ท่ั �งข�อม่ล้ปีรีะกิอบกิารีปีรีะชีม้่ตาม่

วารีะต่างๆ รีวม่ท่ั �งเอกิสารีท่ี�ต�องใชี�แสด้งตวัเพื�อเข�าปีรีะชีม้่ หุ้นงัสอืม่อบฉนัท่ะและรีายละเอยีด้วธิุ์กีิารีม่อบฉนัท่ะใหุ้�ผู้้�ถือื

หุ้้�นท่รีาบล่วงหุ้น�ากิ่อนวนัปีรีะชี้ม่ 14 วนั บรีษิทั่ฯ ได้�เปิีด้โอกิาสใหุ้�ผู้้�ถือืหุ้้�นรีบัท่รีาบข�อม่ล้โด้ยเรีว็ ได้�เผู้ยแพรี่ข�อม่ล้

ปีรีะกิอบวารีะกิารีปีรีะชีม้่ ผู้้�ถือืหุ้้�นลว่งหุ้น�าไว�ใน Website กิ่อนกิารีปีรีะชีม้่ 30 วนั นอกิจากินี�บรีษิทั่ฯ ยงัได้�กิำาหุ้นด้เวลา

กิารีปีรีะชีม้่และสถืานท่ี�จดั้ปีรีะชีม้่ท่ี�เหุ้ม่าะสม่ เพื�ออำานวยความ่สะด้วกิใหุ้�แกิ่ผู้้�ถือืหุ้้�น ในกิารีด้ำาเนินกิารีปีฏิบิตัจิรีงิในวนั

ปีรีะชีม้่ผู้้�ถือืหุ้้�น ได้�เปิีด้ใหุ้�ลงท่ะเบยีนลว่งหุ้น�ากิ่อนกิารีปีรีะชีม้่ 2 ชีั �วโม่งและยงัเปิีด้โอกิาสใหุ้�ผู้้�ถือืหุ้้�นแสด้งความ่คดิ้เหุ้น็
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และซีกัิถืาม่ได้�โด้ยอสิรีะ กิารีลงคะแนนเสยีง ลงตาม่ลำาด้บัวารีะท่ี�กิำาหุ้นด้ ไม่ม่่กีิารีเพิ�ม่วารีะกิารีปีรีะชีม้่โด้ยไม่แ่จ�งใหุ้�ผู้้�

ถือืหุ้้�นท่รีาบล่วงหุ้น�า ม่กีิารีแจ�งวธิุ์กีิารีลงคะแนนใหุ้�ผู้้�ถือืหุ้้�นท่รีาบกิ่อนลงคะแนน เปิีด้ใหุ้�ม่กีิารีชีี�แจงและอภปิีรีายในท่ี�

ปีรีะชีม้่ก่ิอนลงคะแนนในแต่ละวารีะ ผู้้�ถือืหุ้้�นท่ก้ิรีายสาม่ารีถืลงคะแนนได้�อยา่งเท่า่เท่ยีม่กินั ยกิเว�นผู้้�ถือืหุ้้�นท่ี�ม่สีว่นได้�

เสยีใหุ้�งด้ออกิเสยีง ได้�เผู้ยแพรีว่ตัถ้ืปีรีะสงค�และหุ้ลกัิเกิณฑ์�ใหุ้�ผู้้�ถือืหุ้้�นสว่นน�อยได้�ม่โีอกิาสเสนอวารีะกิารีกิารีปีรีะชีม้่และ

ชีื�อบ้คคลท่ี�ม่คีณ้สม่บตัเิหุ้ม่าะสม่เป็ีนกิรีรีม่กิารีผู้า่นท่าง Website ของบรีษิทั่ฯ วารีะกิารีปีรีะชีม้่ในแต่วารีะม่เีนื�อหุ้าเรีื�อง

รีายละเอยีด้ท่ั �วไปี เหุ้ต้ผู้ลและผู้ลกิรีะท่บเพิ�ม่เตมิ่และความ่เหุ้น็ของคณะกิรีรีม่กิารีฯ เพื�อใหุ้�ผู้้�ถือืหุ้้�นม่คีวาม่เข�าใจในเนื�อหุ้า

ในแต่ละวารีะและสาม่ารีถืวเิครีาะหุ้�ตดั้สนิใจได้�ชีดั้เจนม่ากิข้�น เพื�อใหุ้�ผู้้�ถือืหุ้้�นสาม่ารีถืตรีวจสอบได้� และบรีษิทั่ฯ ยงัได้�

เพิ�ม่ท่างเลอืกิใหุ้�กิบัผู้้�ถือืหุ้้�นนอกิจากิม่อบฉนัท่ะใหุ้�ผู้้�อื�นม่าปีรีะชีม้่และลงความ่เหุ้น็แท่นแล�ว ผู้้�ถือืหุ้้�นท่ี�ไม่ส่าม่ารีถืเข�ารีว่ม่

ปีรีะชีม้่ได้�ยงัสาม่ารีถืม่อบอำานาจใหุ้�กิรีรีม่กิารีอสิรีะเป็ีนผู้้�รีบัม่อบอำานาจจากิผู้้�ถือืหุ้้�นลงคะแนนเสยีงแท่น ในกิารีปีรีะชีม้่

สาม่ญัผู้้�ถือืหุ้้�นท่ก้ิครีั �ง กิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ได้�ใหุ้�ความ่สำาคญัอยา่งม่ากิ กิรีรีม่กิารีท่ก้ิท่า่นม่เีปี�าหุ้ม่ายท่ี�จะเข�าปีรีะชีม้่รีว่ม่กินั

ท่ก้ิครีั �ง นอกิจากิม่เีหุ้ต้จำาเป็ีนจรีงิๆ นอกิจากินี�ผู้้�บรีหิุ้ารีรีะด้บัสง้ของบรีษิทั่ฯ ยงัเข�ารีว่ม่ปีรีะชีม้่เป็ีนปีรีะจำา และสม่ำ�าเสม่อ

อกีิด้�วย

 รีายงานกิารีปีรีะชีม้่ม่รีีายละเอยีด้สารีะสำาคญัครีบถื�วน เชีน่ กิรีรีม่กิารีท่ี�เข�าปีรีะชีม้่ คำาชีี�แจงของปีรีะธุ์านคณะ

กิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ ปีรีะธุ์านคณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารี และกิรีรีม่กิารีท่า่นอื�นท่ี�เกิี�ยวข�อง ตลอด้จน

ข�อซีกัิถืาม่ และแสด้งความ่เหุ้น็ของผู้้�ถือืหุ้้�น วธิุ์กีิารีลงคะแนนและวธิุ์กีิารีนบัคะแนน จำานวนคะแนนแยกิเป็ีน เหุ้น็ด้�วย 

ไม่่เหุ้็นด้�วย หุ้รีืองด้ออกิเสียง และข�อม่้ลอื�นๆ ท่ี�เกิี�ยวข�อง นอกิจากินี�รีายงานกิารีปีรีะชี้ม่ด้ังกิล่าวยังส่งใหุ้� 

ตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�ฯ ภายใน 14 วนั ม่กีิารีเผู้ยแพรีผู่้า่น Website ของบรีษิทั่ฯ เพื�อใหุ้�ผู้้�ถือืหุ้้�นสาม่ารีถืตรีวจด้ค้วาม่ถืก้ิต�อง

ของม่ต ิ และเรีื�องท่ี�อภปิีรีาย หุ้รีอืชีี�แจงในท่ี�ปีรีะชี้ม่ และใหุ้�คำาแนะนำาเพิ�ม่เตมิ่เกิี�ยวกิบัเรีื�องท่ี�ควรีบนัท่ก้ิเพิ�ม่เตมิ่ หุ้รีอื 

แกิ�ไขได้�ก่ิอนท่ี�บรีษิทั่ฯ จะนำารีายงานกิารีปีรีะชีม้่ด้งักิลา่วเสนอเพื�อรีบัรีองในกิารีปีรีะชีม้่ผู้้�ถือืหุ้้�นครีั �งถืดั้ไปี

 บตัรีลงคะแนนตลอด้จนเอกิสารีหุ้ลกัิฐานอื�นๆ ม่รีีะบบกิารีจดั้เกิบ็ท่ี�ด้ ีสาม่ารีถืตรีวจสอบและอ�างองิได้� บรีษิทั่ฯ 

ได้�แจ�งม่ตทิ่ี�ปีรีะชีม้่ผู้้�ถือืหุ้้�นผู้า่นรีะบบขา่วของตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�ฯ ภายในวนัถืดั้ไปีโด้ยม่ตดิ้งักิลา่วรีะบ้ผู้ลของม่ตวิา่ เหุ้น็

ด้�วย ไม่เ่หุ้น็ด้�วย งด้ออกิเสยีง และบตัรีเสยี ในแต่ละวารีะอยา่งครีบถื�วนใหุ้�ผู้้�ถือืหุ้้�นท่ี�ไม่ไ่ด้�เข�าปีรีะชีม้่ได้�ท่รีาบม่ตผิู้ลกิารี

ปีรีะชีม้่ได้�อยา่งรีวด้เรีว็

 สำาหุ้รีบัสทิ่ธุ์ใินสว่นแบ่งกิำาไรี บรีษิทั่ฯ ม่กีิลไกิท่ี�ท่ำาใหุ้�ผู้้�ถือืหุ้้�นม่คีวาม่ม่ั �นใจวา่จะได้�รีบัผู้ลตอบแท่นอยา่งครีบ

ถื�วน โด้ยบรีษิทั่ฯ ม่โีครีงสรี�างกิารีถือืหุ้้�นท่ี�ชีดั้เจน ไม่ม่่ลีกัิษณะกิารีถือืหุ้้�นไขว�กินั แต่ม่กีิารีถือืหุ้้�นในลกัิษณะท่ี�ม่ผีู้้�ถือืหุ้้�น

รีว่ม่กินักิบับรีษิทั่ฯ ท่ี�เกิี�ยวข�องคอื บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ�แอสฟัูลท่� จำากิดั้ (ม่หุ้าชีน) ในรีป้ีของเงนิลงท่้นในหุ้้�นสาม่ญั สำาหุ้รีบั

ม่าตรีกิารีในกิารีอน้ม่ตักิิารีท่ำารีายกิารีเกิี�ยวโยงกินั ผู้่านกิารีพจิารีณาของคณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบแล�วนำาเสนอคณะ

กิรีรีม่กิารีบรีษิทั่เป็ีนผู้้�พจิารีณาอน้ม่ตั ิโด้ยกิรีรีม่กิารีท่ี�ม่สีว่นได้�เสยีจะงด้ออกิเสยีงในกิารีอน้ม่ตัริีายกิารีด้งักิลา่ว นอกิจากิ

นี�คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบยงัม่อีำานาจหุ้น�าท่ี�ในกิารีด้แ้ลไม่ใ่หุ้�เกิดิ้ความ่ขดั้แย�งท่างผู้ลปีรีะโยชีน� และใหุ้�ม่มี่าตรีกิารีด้แ้ล

ข�อม่ล้ภายในเพื�อปี�องกินักิารีนำาไปีใชี�เพื�อปีรีะโยชีน�สว่นตนในท่างม่ชิีอบเพิ�ม่เตมิ่ กิำาหุ้นด้ใหุ้�ต�องรีายงานใหุ้�เลขาน้กิารี

คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ท่รีาบท่ก้ิครีั �งท่ี�ม่กีิารีเคลื�อนไหุ้วของกิารีถือืหุ้้�นของกิรีรีม่กิารีและผู้้�บรีหิุ้ารี นอกิเหุ้นือจากิได้�กิำาหุ้นด้

ใหุ้�กิรีรีม่กิารีและผู้้�บรีหิุ้ารีเปิีด้เผู้ยกิารีถือืหุ้้�นของบรีษิทั่ฯ ในกิารีปีรีะชีม้่คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ท่ก้ิครีั �ง

• บทับาทัต่อผูม่้ส่ัวนได้ำเส่ัย

 บรีษิทั่ฯ ได้�ใหุ้�ความ่สำาคญัต่อสทิ่ธุ์ขิองผู้้�ม่สีว่นได้�เสยีท่ั �งภายในและภายนอกิ โด้ยได้�ม่กีิารีกิำาหุ้นด้ “จรียิธุ์รีรีม่

ในกิารีปีรีะกิอบธุ์ร้ีกิจิ” ซี้�งได้�แกิก่ิารีตอ่ต�านกิารีคอรี�รีปัีชีนั กิารีม่สีว่นรีว่ม่ท่างกิารีเม่อืงอยา่งม่คีวาม่รีบัผู้ดิ้ชีอบ กิารีปีฏิบิตัิ

เสม่อภาคและเป็ีนธุ์รีรีม่แกิผู่้้�ท่ี�เกิี�ยวข�อง ความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบต่อสงัคม่และสิ�งแวด้ล�อม่ และกิารีปีฏิบิตัดิ้�านแรีงงานและความ่

เคารีพในสทิ่ธุ์ขิองพนกัิงานและข�อพง้ปีฏิบิตัขิองบ้คคล 3 กิล้่ม่หุ้ลกัิท่ี�ม่สีว่นรี่วม่ในกิารีปีฏิบิตังิานและม่สีว่นได้�เสยีใน

บรีษิทั่ฯ ได้�แกิ ่ฝ่่ายจดั้กิารี (หุ้ม่ายถืง้ คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ ฝ่่ายบรีหิุ้ารีรีะด้บัสง้ ผู้้�จดั้กิารีและเจ�าหุ้น�าท่ี�รีะด้บับงัคบับญัชีา) 

พนกัิงาน และผู้้�ถือืหุ้้�นรีายใหุ้ญ่ โด้ยเฉพาะข�อพง้ปีฏิบิตัขิองฝ่่ายจดั้กิารีม่กีิารีรีะบ้เป็ีนรีายละเอยีด้ ข�อพง้ปีฏิบิตัขิองฝ่่าย
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จดั้กิารีต่อผู้้�ม่สีว่นได้�เสยีกิล้่ม่ต่างๆ 7 กิล้่ม่ได้�แกิ่ ผู้้�ถือืหุ้้�น พนกัิงาน ลก้ิค�าหุ้รีอืผู้้�บรีโิภค ค้ค่�าและ/หุ้รีอืเจ�าหุ้นี� ค้แ่ขง่

ท่างกิารีค�า สิ�งแวด้ล�อม่ และกิารีม่สีว่นรีว่ม่และกิารีพฒันาชีม้่ชีน โด้ยท่ี�จรียิธุ์รีรีม่ในกิารีปีรีะกิอบธุ์ร้ีกิจิและข�อพง้ปีฏิบิตัิ

ด้งักิลา่วอย้บ่นรีากิฐานของอ้ด้ม่กิารีณ�ในเรีื�องคณ้ภาพและคณ้ธุ์รีรีม่ นอกิจากินี�ยงัเน�นเรีื�องกิรีะบวนกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารี

เพื�อไม่ใ่หุ้�ผู้้�ถือืหุ้้�นรีายใหุ้ญ่แท่รีกิแซีง กิารีตดั้สนิใจใด้ๆ ของนกัิบรีหิุ้ารีท่ี�บรีหิุ้ารีงานโด้ยสจ้รีติและ บนพื�นฐานของความ่

เป็ีนม่อือาชีพี 

 นอกิจากินี�บรีษิทั่ฯ ยงัตะหุ้นกัิด้วีา่เป็ีนสว่นหุ้น้�งของชีม้่ชีน จง้กิำาหุ้นด้เป็ีนนโยบายในกิารีด้ำาเนินธุ์ร้ีกิจิโด้ยคำาน้ง

ถืง้หุ้น�าท่ี�และความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบท่ี�ด้ตี่อสงัคม่และสิ�งแวด้ล�อม่ ม่กีิารีกิำาหุ้นด้บ้คลากิรีท่ี�รีบัผู้ดิ้ชีอบและกิจิกิรีรีม่ต่างๆ ท่ี�สง่

เสรีมิ่ใหุ้�เป็ีนไปีตาม่นโยบาย ซี้�งกิจิกิรีรีม่ในด้�านสิ�งแวด้ล�อม่และกิารีชีว่ยเหุ้ลอืชีม้่ชีนด้งัตวัอยา่งเชีน่ กิารีรีบัโรีงเรียีนท่ี�ตั �ง

อย้ใ่กิล�โรีงงาน หุ้รีอืโรีงเรียีนอื�นตาม่ความ่เหุ้ม่าะสม่ เป็ีนโรีงเรียีนในอ้ปีถืมั่ภ� โด้ยสนบัสน้นท่น้กิารีศก้ิษาแกิ่นกัิเรียีน จดั้

อ้ปีกิรีณ�กิารีศก้ิษา หุ้รีอืพฒันาโรีงเรียีนโด้ยวธิุ์กีิารีอื�นๆ อยา่งเหุ้ม่าะสม่ กิารีสนบัสน้นเงนิหุ้รีอืผู้ลติภณัฑ์�สำาหุ้รีบักิจิกิรีรีม่

ต่างๆ ของหุ้น่วยงานรีาชีกิารี โรีงเรียีน วดั้ องค�กิรีอื�นๆ และชีาวบ�านชีม้่ชีนใกิล�เคยีงรีกัิษาสิ�งแวด้ล�อม่ในบรีเิวณโรีงงาน

ไม่ใ่หุ้�ม่หีุ้รีอืม่ผีู้ลกิรีะท่บต่อสิ�งแวด้ล�อม่ชีม้่ชีนโด้ยรีอบและอื�นๆ อกีิ

• ค์วามขดัำแย้งของผลประโยช่น์

 บรีษิทั่ฯขจดั้รีายกิารีท่ี�ม่คีวาม่ขดั้แย�งท่างผู้ลปีรีะโยชีน�ด้�วยกิารีปีฏิบิตัติาม่นโยบายในจรียิธุ์รีรีม่ธุ์ร้ีกิจิ โด้ยได้�ม่ี

กิารีกิำาหุ้นด้ข�อพง้ปีฏิบิตัขิองผู้้�ม่สีว่นได้�เสยีกิล้ม่่ต่าง ๆ โด้ยเฉพาะผู้้�ถือืหุ้้�น รีายใหุ้ญ่ ซี้�งเน�นเรีื�องกิารีควบคม้่ไม่ใ่หุ้�เกิดิ้

ผู้ลกิรีะท่บท่างลบตอ่ผู้้�ม่สีว่นได้�เสยีกิล้ม่่อื�น นอกิจากินี�คณะกิรีรีม่กิารีได้�ท่รีาบถืง้รีายกิารีท่ี�ม่คีวาม่ขดั้แย�งท่างผู้ลปีรีะโยชีน�

และรีายกิารีท่ี�เกิี�ยวโยงกินัและได้�พจิารีณาความ่เหุ้ม่าะสม่อยา่งรีอบคอบท่ก้ิครีั �ง รีวม่ท่ั �งยงัม่กีิารีปีฏิบิตัติาม่หุ้ลกัิเกิณฑ์�

ของตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�ฯ และได้�เพิ�ม่เตมิ่ในข�อบงัคบัของบรีษิทั่ฯเพื�อรีกัิษาผู้ลปีรีะโยชีน�ของผู้้�ถือืหุ้้�นสว่นน�อยซี้�งได้�รีบัอน้ม่ตัิ

จากิท่ี�ปีรีะชีม้่ผู้้�ถือืหุ้้�นในปีี 2546 ใหุ้�เพิ�ม่เตมิ่ข�อบงัคบัด้งักิลา่ว ด้งัม่รีีายละเอยีด้ด้งันี�

 “ข�อบงัคบัของบรีษิทั่ฯ หุ้ม่วด้ 8 ข�อ 48 ในกิรีณที่ี�บรีษิทั่หุ้รีอืบรีษิทั่ยอ่ยตกิลงเข�าท่ำารีายกิารีท่ี�เกิี�ยวโยงกินั หุ้รีอื

รีายกิารีเกิี�ยวกิบักิารีได้�ม่าหุ้รีอืจำาหุ้น่ายไปีซี้�งสนิท่รีพัย�ของบรีษิทั่ฯหุ้รีอืบรีษิทั่ยอ่ย ตาม่ความ่หุ้ม่ายท่ี�กิำาหุ้นด้ตาม่ปีรีะกิาศ

ตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย ท่ี�ใชี�บงัคบักิบักิารีท่ำารีายกิารีท่ี�เกิี�ยวโยงกินัของบรีษิทั่จด้ท่ะเบยีนหุ้รีอืกิารีได้�ม่าหุ้รีอื

จำาหุ้น่ายไปีซี้�งสนิท่รีพัย�ของบรีษิทั่จด้ท่ะเบยีนแล�วแต่กิรีณ ี ใหุ้�บรีษิทั่ฯปีฏิบิตัติาม่หุ้ลกัิเกิณฑ์�และวธิุ์กีิารีตาม่ท่ี�ปีรีะกิาศ

ด้งักิลา่วกิำาหุ้นด้ไว�ในเรีื�องนั �น ๆ ด้�วย”

• การเปิดำเผยข้อมลูและค์วามโปร่งใสั

 บรีษิทั่ฯ ใหุ้�ความ่สำาคญัเรีื�องกิารีเปิีด้เผู้ยสารีสนเท่ศ เนื�องจากิเป็ีนเรีื�องท่ี�ม่ผีู้ลกิรีะท่บต่อกิารีตดั้สนิใจของผู้้�ลงท่น้

และผู้้�ม่สี่วนได้�เสยี จง้ม่คีวาม่จำาเป็ีนท่ี�ต�องม่กีิารีควบค้ม่ และกิำาหุ้นด้ม่าตรีกิารีในกิารีเปิีด้เผู้ยสารีสนเท่ศท่ั �งท่ี�เป็ีน

สารีสนเท่ศท่างกิารีเงนิและไม่ใ่ชีท่่างกิารีใหุ้�ถืก้ิต�องตาม่ท่ี�กิฎิ์หุ้ม่ายกิำาหุ้นด้ โด้ยม่สีารีะสำาคญัครีบถื�วนเพยีงพอ เชีื�อถือืได้� 

โปีรี่งใส และท่นัเวลา ท่ั �งภาษาไท่ยและภาษาองักิฤษ โด้ยเปิีด้เผู้ยข�อม่้ลสารีสนเท่ศผู้่านรีะบบ SET Portal ของ

ตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย และ Website ของบรีษิทั่ฯ

 บรีษิทั่ฯ ยด้้ถือืปีฏิบิตัติาม่กิฎิ์หุ้ม่าย กิฎิ์เกิณฑ์� และข�อบงัคบัต่างๆ ท่ี�กิำาหุ้นด้โด้ยสำานงานคณะกิรีรีม่กิารีกิำากิบั

หุ้ลกัิท่รีพัย�และตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย� (กิ.ล.ต.) ตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย และหุ้น่วยงานของรีฐั อยา่งเครีง่ครีดั้ และ

ตดิ้ตาม่กิารีแกิ�ไขเปีลี�ยนแปีลงอย้อ่ยา่งสม่ำ�าเสม่อ เพิ�อใหุ้�ม่ั �นใจได้�วา่กิฎิ์หุ้ม่าย กิฏิเกิณฑ์� ข�อบงัคบัท่ี�บรีษิทั่ฯ ถือืปีฏิบิตัิ

นั �นม่คีวาม่ถืก้ิต�อง และเป็ีนหุ้ลกัิปีรีะกินัใหุ้�ผู้้�ถือืหุ้้�นเชีื�อม่ั �นในกิารีด้ำาเนินธุ์ร้ีกิจิท่ี�โปีรีง่ใส ถืก้ิต�อง ตรีงไปีตรีงม่า

 คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ยด้้ม่ั �นแนวปีฏิบิตัเิรีื�องกิารีเปิีด้เผู้ยข�อม่ล้ท่ี�เกิี�ยวข�องกิบับรีษิทั่ฯ เพื�อเป็ีนกิารีจดั้รีะเบยีบ 

กิารีเปิีด้เผู้ยข�อม่ล้ของบรีษิทั่ฯ ใหุ้�เป็ีนรีะบบ และปี�องกินัความ่เสยีหุ้ายท่ี�อาจเกิดิ้ข้�นจากิกิารีเปิีด้เผู้ยข�อม่ล้อยา่งไม่ถ่ืก้ิ

ต�องรีวม่ท่ั �งเพื�อใหุ้�ผู้้�ถือืหุ้้�น นักิลงท่้น สาธุ์ารีณชีน หุ้รีอืผู้้�ม่สี่วนได้�เสยีต่างๆ ม่ั �นใจว่ากิารีเปิีด้เผู้ยข�อม่ล้ของบรีษิทั่ฯ  

ม่คีวาม่ถืก้ิต�องชีดั้เจนสอด้คล�องกิบักิฎิ์หุ้ม่าย และเท่า่เท่ยีม่กินัตาม่นโยบายเปิีด้เผู้ยข�อม่ล้
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• การไม่ล่วงละเมิดำทัรพัยสิ์ันทัางปัญญา

 บรีษิทั่ฯม่นีโยบายและแนวปีฏิบิตัเิกิี�ยวกิบักิารีไม่ล่ว่งละเม่ดิ้ท่รีพัย�สนิท่างปัีญญา และลขิสทิ่ธุ์ิ � โด้ยกิำาหุ้นด้ไว�

ในจรีรียาบรีรีณของบรีษิทั่ฯ ด้งันี� เคารีพต่อสทิ่ธุ์ใินท่รีพัย�สนิโด้ยกิารีสง่เสรีมิ่ใหุ้�ผู้้�ท่ี�เกิี�ยวข�องใหุ้�ความ่เคารีพในท่รีพัย�สนิ

และภม้่ปัิีญญาท่�องถืิ�น รีวม่ถืง้กิารีไม่ซ่ีื�อผู้ลติภณัฑ์�หุ้รีอืกิารีบรีกิิารี และไม่เ่ข�ารีว่ม่เป็ีนหุ้้�นสว่นกิบัองค�กิรีท่ี�ละเม่ดิ้สทิ่ธุ์ิ

ม่น้ษยชีน

• การต่อต้านทัจุริตค์อรร์ปัช่นั

 คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯพจิารีณาสง่เสรีมิ่ใหุ้�บรีษิทั่ฯเข�ารีว่ม่แสด้งเจตจำานงปีฏิบิตัติาม่หุ้ลกัิกิารีต่อต�านคอรี�รีปัีชีนั

ในปีรีะเท่ศไท่ย (Anti –Corruption Collective Action in Thailand) ด้งันี�

1. บรีษิทั่ฯม่นีโยบายในกิารีด้ำาเนินกิารีต่อต�านกิารีท่้จรีติคอรี�รีปัีชีนั โด้ยได้�จดั้ท่ำาแนวท่างกิารีปีฏิบิตั ิ เป็ีนลายลกัิษณ�

อกัิษรีไว�ในเวบ็ไซีต�ของบรีษิทั่ฯซี้�งได้�ผู้า่นกิารีอน้ม่ตัจิากิคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่แล�ว

2. คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯได้�กิำาหุ้นด้นโยบายกิารีตอ่ต�านกิารีท่จ้รีติคอรี�รีปัีชีนั โด้ยได้�แสด้งเจตนารีม่ณ�เข�ารีว่ม่กิบัโครีงกิารี

แนวรีว่ม่ปีฏิบิตัขิองภาคเอกิชีนไท่ยในกิารีต่อต�านกิารีท่้จรีติ โด้ยบรีษิทั่ฯได้�รีว่ม่ใหุ้� สตัยาบรีรีณเพื�อรีบัท่รีาบข�อตกิลง

ตาม่คำาปีรีะกิาศเจตนารีม่ณ�ของแนวรีว่ม่ด้งักิลา่วในกิารีต่อต�าน กิารีท่จ้รีติคอรี�รีปัีชีนัท่ก้ิรีป้ีแบบ 

3. คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯได้�อน้ม่ตัมิ่าตรีกิารีต่อต�านคอรี�รีปัีชีนัเป็ีนลายลกัิษณ�อกัิษรีไว�ในเวบ็ไซีต�ของบรีษิทั่ฯเพื�อใหุ้�

พนกัิงานท่ก้ิคนถือืปีฏิบิตัใินแนวท่างเด้ยีวกินัอยา่งเครีง่ครีดั้  ในกิารีด้ำาเนินธุ์ร้ีกิจิอยา่งโปีรีง่ใสและเป็ีนธุ์รีรีม่ สอด้คล�อง

กิบันโยบายกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีท่ี�ด้ ีและนโยบายกิารีต่อต�านคอรี�รีปัีชีนั

4. บรีษิทั่ฯจดั้ตั �งคณะท่ำางานเม่ื�อปีี 2558 โด้ยปีรีะกิอบด้�วยผู้้�รีบัผู้ดิ้ชีอบท่ก้ิฝ่่ายม่ารีว่ม่ท่ำางาน เพื�อนำาเสนอขอกิารีรีบัรีอง

เป็ีนสม่าชีกิิแนวรีว่ม่ปีฏิบิตัขิองภาคเอกิชีนไท่ยในกิารีต่อต�านกิารีท่จ้รีติ (CAC)

 บรีษิทั่ได้�รีบัรีางวลัใบรีบัรีองกิารีเป็ีนสม่าชีกิิแนวรีว่ม่ปีฏิบิตัขิองภาคเอกิชีนไท่ยใน กิารีตอ่ต�านกิารีท่จ้รีติ (CAC) 

ตั �งแตเ่ด้อืนต้ลาคม่ 2559 และได้�รีบักิารีรีบัรีองเป็ีนสม่าชีกิิฯ ต่ออายก้ิารีรีบัรีองครีั �งท่ี� 2 เม่ื�อวนัท่ี� 30 กินัยายน 2565 โด้ย

กิารีรีบัรีองด้งักิลา่วจะม่อีาย ้3 ปีี นบัจากิวนัท่ี�ม่มี่ตใิหุ้�กิารีรีบัรีอง

6.2 จรรยาบรรณธุรุกิจ
 จรีรียาบรีรีณท่างธุ์้รีกิจิ คอื จรียิธุ์รีรีม่ในกิารีปีรีะกิอบธุ์้รีกิจิและข�อพง้ปีฏิบิตัขิองผู้้�ท่ี�ม่สีว่นได้�สว่นเสยีในบรีษิทั่ฯ ซี้�งม่ี

รีากิฐานม่าจากิอ้ด้ม่กิารีณ�ในกิารีด้ำาเนินธุ์้รีกิจิของกิล้่ม่บรีษิทั่ฯ เป็ีนแนวท่างและข�อพง้ปีฏิบิตัทิ่ี�ด้ ี ซี้�งปีรีะกิอบด้�วย อ้ด้ม่กิารีณ� 

อนัได้�แกิ่ เชีื�อม่ั �นในกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีท่ี�ด้ ีม่้ง่ม่ั �นในความ่เป็ีนเลศิ และถือืม่ั �นในความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบต่อสงัคม่ 

 • จรียิธุ์รีรีม่ในกิารีปีรีะกิอบธุ์้รีกิจิ ได้�แก่ิ กิารีต่อต�านกิารีคอรี�รีปัีชีนั กิารีม่สี่วนรี่วม่ท่างกิารีเม่อืงอย่างรีบัผู้ดิ้ชีอบ 

 กิารีปีฏิิบตัิเสม่อภาคและเป็ีนธุ์รีรีม่แก่ิผู้้�ท่ี�เกิี�ยวข�อง ความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบต่อสงัคม่และสิ�งแวด้ล�อม่ และ กิารีปีฏิิบตั ิ

 ด้�านแรีงงานและความ่เคารีพในสทิ่ธุ์ขิองพนกัิงาน

 • ข�อพ้งปีฏิิบตัิสำาหุ้รีบัผู้้�ม่ีส่วนได้�เสีย ได้�แกิ่ ข�อพ้งปีฏิิบตัิของกิรีรีม่กิารีบรีิษัท่ฯ ข�อพ้งปีฏิิบตัิของผู้้�บรีิหุ้ารีและ 

 พนกัิงาน และข�อพง้ปีฏิบิตัขิองผู้้�ถือืหุ้้�นรีายใหุ้ญ่ 

 พรี�อม่ท่ั �งสื�อสารีใหุ้�กิรีรีม่กิารีและพนกัิงานท่ก้ิคนท่รีาบอยา่งต่อเนื�อง และใหุ้�ผู้้�ท่ี�เกิี�ยวข�องลงนาม่รีบัท่รีาบท่ก้ิ 1 ปีี โด้ยใหุ้�

ถือืปีฏิบิตั ิ นอกิจากินี�ฝ่่ายจดั้กิารีต�องรีบัผู้ดิ้ชีอบในกิารีด้แ้ลใหุ้�พนกัิงานท่ี�อย้ใ่ต�บงัคบับญัชีาท่้กิคน ปีฏิบิตัติาม่ข�อกิำาหุ้นด้ต่าง ๆ 

อยา่งเครีง่ครีดั้ กิรีณพีนกัิงานไม่ป่ีฏิบิตัติาม่จรีรียาบรีรีณของบรีษิทั่ฯ จะถืก้ิพจิารีณาลงโท่ษตาม่รีะเบยีบของบรีษิทั่ฯ
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6.3 การเปล่�ยนแปลงและพฒันาการท่ั�สัำาค์ญัของนโยบาย แนวปฏิิบติั

และระบบการกำากบัดำแูลกิจการในรอบป่ท่ั�ผา่นมา

6.3.1 การเปล่�ยนแปลงและพฒันาการท่ั�สัำาค์ญัเก่�ยวกบัการทับทัวนนโยบาย

แนวปฏิิบติั และระบบการกำากบัดำแูลกิจการ ในรอบป่ท่ั�ผา่นมา
 คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ ได้�ม่กีิารีท่บท่วนนโยบายบรีรีษทั่ภบิาล และค้ม่่อืกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีท่ี�ด้แีละจรีรียา

บรีรีณในกิารีด้ำาเนินธุ์ร้ีกิจิ เป็ีนปีรีะจำาท่ก้ิปีี และจดั้ใหุ้�ม่กีิารีอบรีม่เกิี�ยวกิบัค้ม่่อืนี�ในท่ก้ิสถืานปีรีะกิอบกิารีของบรีษิทั่ เพื�อ

ใหุ้�พนกัิงานเข�าใจถืง้กิารีปีฏิบิตัติาม่กิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีท่ี�ด้แีละจรีรียาบรีรีณท่างธุ์้รีกิจิด้งักิล่าวอยา่งชีดั้เจน และถือื

ปีฏิบิตัอิยา่งเครีง่ครีดั้ตลอด้จนผู้ลกัิด้นัใหุ้�เกิดิ้วฒันธุ์รีรีม่ในกิารีกิำากิบัด้แ้ลอยา่งต่อเนื�อง เพื�อเป็ีนรีากิฐานในกิารีเตบิโต

อยา่งยั �งยนืและสรี�างม่ล้คา่เพิ�ม่ใหุ้�แกิผู่้้�ม่สีว่นได้�เสยีท่ก้ิกิล้ม่่ และได้�กิำาหุ้นด้วารีะกิารีด้ำารีงตำาแหุ้น่งของกิรีรีม่กิารีอสิรีะไม่่

เกินิ 9 ปีี

6.3.2 การปฏิิบติัตามหลกัการกำากบัดำแูลกิจการท่ั�ด่ำ

สัำาหรบับริษัทััจดำทัะเบ่ยนป่ 2560 (CG Code)
 ในเรีื�องกิารีนำาหุ้ลกัิปีฏิบิตัขิอง CG Code ไปีปีรีบัใชี�ตาม่บรีบิท่ท่างธุ์้รีกิจิของบรีษิทั่ฯ คณะกิรีรีม่กิารีเข�าใจ

บท่บาท่หุ้น�าท่ี� ปีรีะโยชีน� และหุ้ลกัิปีฏิบิตัขิอง CG Code ในกิารีสรี�างคณ้คา่ใหุ้�แก่ิกิจิกิารีอยา่งยั �งยนื จากิกิารีปีรีะชีม้่

คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯครีั �งท่ี� 8/2565 ได้�พจิารีณาและท่บท่วนกิารีนำาหุ้ลกัิปีฏิบิตัติาม่ CG Codeไปีปีรีบัใชี�ตาม่ความ่ 

เหุ้ม่าะสม่กิบัธุ์้รีกิจิ โด้ยพจิารีณาท่บท่วนปีีละ 1 ครีั �ง ในหุ้ลกัิปีฏิบิตัทิ่ี�ยงัไม่ส่าม่ารีถืหุ้รีอืยงัม่ไิด้�นำาไปีปีรีบัใชี� ได้�ม่กีิารี

บนัท่ก้ิเหุ้ต้ผู้ลไว�เป็ีนสว่นหุ้น้�งของม่ตคิณะกิรีรีม่กิารีแล�ว

6.3.3 การปฏิิบติัตามหลกัการกำากบัดำแูลกิจการท่ั�ด่ำในเร่�องอ่�นๆ
 ในเรีื�องกิารีบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยง กิารีท่บท่วนเรีื�องกิารีบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยงจะท่ำาท่ก้ิ 3 เด้อืน พรี�อม่ใหุ้�ม่รีีะบบเตอืนภยั 

และท่บท่วนเป็ีนปีรีะจำาถืง้ขนาด้ของความ่รี้นแรีงว่าม่กีิารีเปีลี�ยนแปีลงม่ากิข้�นหุ้รีอืน�อยลง รีวม่ท่ั �งม่าตรีกิารีท่ี�ใชี�ใน 

กิารีแกิ�ไขและปี�องกินัวา่ม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพหุ้รีอืไม่ ่ รีะยะเวลาและความ่ถืี�ในกิารีท่บท่วนข้�นอย้ก่ิบัลกัิษณะของรีายกิารีควรี

ท่ำาบอ่ยแคไ่หุ้น ซี้�งได้�นำาไปีปีฏิบิตัติั �งแต่ ปีี 2557 โด้ยม่กีิารีกิำาหุ้นด้สญัญาณเตอืนภยัท่ี�ชีดั้เจนข้�น รีะบ้ความ่รีน้แรีงเป็ีน

รีะด้บัพรี�อม่ใชี�สปีีรีะกิอบ เชีน่สแีด้ง แปีลวา่ รีน้แรีงม่ากิ เป็ีนต�นซี้�งนอกิจากิรีะบ้รีะด้บัความ่รีน้แรีงแล�ว ยงัปีรีะเม่นิถืง้

โอกิาสท่ี�จะเกิดิ้และผู้ลกิรีะท่บท่ี�จะได้�รีบั และปีลก้ิฝั่งใหุ้�เกิดิ้กิารีบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยงในท่ก้ิรีะด้บัของกิารีปีฏิบิตังิาน โด้ยม่ี

กิารีปีรีะชี้ม่ยอ่ยเป็ีนปีรีะจำาสปัีด้าหุ้�ละ 1 ครีั �งในรีะด้บัหุ้น่วยงาน ปีรีะชี้ม่ท่้กิเด้อืนในรีะด้บัฝ่่าย และรีะด้บัจดั้กิารี และ

ปีรีะชีม้่ท่ก้ิ 3 เด้อืน ในรีะด้บัคณะกิรีรีม่กิารีบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยง พรี�อม่กินันี�คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบกิำาหุ้นด้ใหุ้�ฝ่่ายตรีวจ

สอบกิารีควบคม้่ภายในตรีวจสอบกิารีบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยงวา่สาม่ารีถืปีฏิบิตัไิด้�จรีงิหุ้รีอืไม่ ่ ม่คีวาม่คบืหุ้น�าในกิารีแกิ�ไขใน

แต่ละปีรีะเด้น็อยา่งไรีบ�าง ซี้�งม่กีิารีพจิารีณาท่้กิไตรีม่าส ถื�าม่สีิ�งใด้ท่ี�ต�องปีรีบัปีรีง้คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบจะนำาเสนอ 

ต่อท่ี�ปีรีะชีม้่คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯต่อไปี
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ในเร่�องเลขานุการบริษัทััฯ ได้�กิำาหุ้นด้บ้คคลท่ี�เกิี�ยวเนื�องและม่คีวาม่รี้�ความ่สาม่ารีถืเฉพาะ พรี�อม่ท่ั �งม่คีวาม่เข�าใจใน

เรีื�องกิฎิ์หุ้ม่ายต่าง ๆ รีวม่ถืง้หุ้ลกัิเกิณฑ์� ข�อกิำาหุ้นด้ และหุ้ลกัิปีฏิบิตัขิองตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย สำานกัิงาน

คณะกิรีรีม่กิารีกิำากิบัหุ้ลกัิท่รีพัย�และตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�เป็ีนอยา่งด้ ี ซี้�งได้�ผู้า่นกิารีอบรีม่หุ้ลกัิสต้รีเลขาน้กิารีบรีษิทั่ฯแล�ว

ในปีี 2559 โด้ยม่หีุ้น�าท่ี�รีบัผู้ดิ้ชีอบตาม่ท่ี�กิฎิ์หุ้ม่ายกิำาหุ้นด้ไว� เลขาน้กิารีบรีษิทั่ฯจะรีายงานต่อปีรีะธุ์านคณะกิรีรีม่กิารี

บรีษิทั่และปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารี ท่ั �งนี� ปีรีะวตัขิองเลขาน้กิารี บรีษิทั่ฯจะอย้ใ่นสว่นปีรีะวตักิิรีรีม่กิารีและผู้้�บรีหิุ้ารี

ในเร่�องการเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุ่มผู้ถุ่อหุ้น ใหุ้�เผู้ยแพรี่ข�อม่ล้ปีรีะกิอบวารีะกิารีปีรีะชี้ม่ผู้้�ถือืหุ้้�น 

ลว่งหุ้น�าไว�ในเวบ็ไซีต�ของบรีษิทั่ฯก่ิอนจดั้สง่เอกิสารี และก่ิอนกิารีปีรีะชีม้่ผู้้�ถือืหุ้้�นอยา่งน�อย 30 วนั โด้ยเรีิ�ม่ปีฏิบิตัใิน

กิารีปีรีะชีม้่สาม่ญัผู้้�ถือืหุ้้�นครีั �งท่ี� 1/2551 วนัท่ี� 24 เม่ษายน 2551 เป็ีนต�นไปี

ในเร่�องให้ผูถุ่้อหุ้นส่ัวนน้อยม่โอกาสัเสันอช่่�อบคุ์ค์ลเพ่�อเป็นกรรมการอิสัระ ในปีี 2549 บรีษิทั่ฯได้�เรีิ�ม่ใหุ้�ผู้้�ถือืหุ้้�น

สว่นน�อยเสนอชีื�อบ้คคลเพื�อเป็ีนกิรีรีม่กิารีอสิรีะโด้ยสง่หุ้นงัสอืถืง้ผู้้�จดั้กิารีตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย ใหุ้�แจ�งถืง้ผู้้�

ถือืหุ้้�นของบรีษิทั่ฯ ในเวบ็ไซีต�ของตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�ฯ เพื�อเปิีด้โอกิาสใหุ้�ผู้้�ถือืหุ้้�นสว่นน�อยได้�ม่โีอกิาสเสนอชีื�อบ้คคลท่ี�ม่ี

คณ้สม่บตัเิหุ้ม่าะสม่ เข�าสม่คัรีเพื�อพจิารีณาเป็ีนกิรีรีม่กิารีอสิรีะแท่นกิรีรีม่กิารีท่ี�ออกิตาม่วารีะตาม่กิรีะบวนกิารีสรีรีหุ้าขอ

งบรีษิทั่ฯ เพื�อใหุ้�ท่นักิารีคดั้เลอืกิกิรีรีม่กิารีแท่นกิรีรีม่กิารีอสิรีะท่ี�ออกิตาม่วารีะ และตั �งแต่ปีี 2551 เสนอผู้า่นเวบ็ไซีต� 

ของบรีษิทั่ฯได้�โด้ยตรีง 

ในเร่�องค์วรม่มาตรการให้ผูม่้ส่ัวนได้ำเส่ัยสัามารถุติดำต่อส่ั�อสัารกบัค์ณะกรรมการ ในกิรีณที่ี�ผู้้�ม่สีว่นได้�เสยีม่ปีีรีะเด้น็

ท่ี�เป็ีนหุ้ว่งเกิี�ยวข�องกิบัความ่ถืก้ิต�องของรีายงานท่างกิารีเงนิ  รีะบบควบคม้่ภายในท่ี�บกิพรีอ่ง หุ้รีอืกิารีท่ำาผู้ดิ้กิฎิ์หุ้ม่าย

และผู้ดิ้จรีรียาบรีรีณ ผู้้�ม่สีว่นได้�เสยีสาม่ารีถืตดิ้ต่อสื�อสารีกิบัคณะกิรีรีม่กิารี ได้�โด้ยสง่ถืง้คณะกิรีรีม่กิารีบรีหิุ้ารีโด้ยตรีง

ตาม่เส�นท่าง ด้งันี�

 • www.tipco.net (หุ้วัข�อกิารีแจ�งเบาะแสและกิารีกิรีะท่ำากิารีท่จ้รีติคอรี�รีปัีชีนั)

 • e-mail address: anti-corruption@tipco.net

 • โท่รีศพัท่�หุ้ม่ายเลข ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารี 02-273-6888,  ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารี 02-273-6400 หุ้รีอื 

 Call center หุ้ม่ายเลข 095-205-1864

 • นำาส่งปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารี / ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารี  บม่จ.ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส� เลขท่ี� 118/1 ถืนนพรีะรีาม่ 6 

 แขวงพญาไท่ เขตพญาไท่ กิรีเ้ท่พฯ 10400  

 • กิรีณีท่ี�เป็ีนเรีื�องเกิี�ยวข�องกิบัผู้้�บรีหิุ้ารีรีะด้บัสง้ หุ้รีอื กิรีรีม่กิารี ใหุ้�แจ�งเรีื�องโด้ยตรีงต่อปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารี 

 ตรีวจสอบ e-mail address  bsupda@yahoo.com 

ในเร่�องค์วรกำาหนดำนโยบายในการดำแูลสิั�งแวดำล้อมและสังัค์มอย่างช่ดัำเจน ซี้�งได้�ปีฏิบิตัแิล�วในปีี 2549

ในเร่�องให้จดัำทัำารายงานค์วามเหน็จากการทัำาหน้าท่ั�ของค์ณะกรรมการช่ดุำย่อยให้รายงานประจำาป่  ซี้�งเรีิ�ม่ตั �งแต่

รีายงานปีรีะจำาปีี 2548

ในเร่�องประธุานกรรมการ กิำาหุ้นด้ใหุ้�ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารีไม่เ่ป็ีนปีรีะธุ์านหุ้รีอืสม่าชีกิิในคณะกิรีรีม่กิารีชี้ด้ยอ่ยตั �งแต่ปีี 

2546 และปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารีไม่เ่ป็ีนปีรีะธุ์านคณะกิรีรีม่กิารีบรีหิุ้ารีเรีิ�ม่ในปีี 2550
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ในเร่�องจดัำส่ังรายงานผลการดำำาเนินงานให้ค์ณะกรรมการ ในกิรีณที่ี�บรีษิทั่ฯไม่ไ่ด้�ม่กีิารีปีรีะชีม้่กิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ท่ก้ิ

เด้อืน บรีษิทั่ฯจดั้ท่ำารีายงานผู้ลกิารีด้ำาเนินงานเสนอใหุ้�คณะกิรีรีม่กิารีท่รีาบท่ก้ิเด้อืน โด้ยได้�เรีิ�ม่จดั้ท่ำาตั �งแตปี่ี 2550 และ

ปีรีบัปีรีง้กิารีรีายงานใหุ้ม่ใ่นปีี 2552

ในเร่�องหลกัการและนโยบายค่์าตอบแทันของกรรมการผูจ้ดัำการและผูบ้ริหารระดำบัสังู คณะกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและ

กิำาหุ้นด้คา่ตอบแท่นได้�รีา่งหุ้ลกัิกิารีและนโยบายใหุ้�คณะกิรีรีม่กิารี บรีษิทั่ฯพจิารีณาและนำาเสนอใหุ้�ผู้้�ถือืหุ้้�นอน้ม่ตัแิล�วใน

กิารีปีรีะชีม้่สาม่ญัผู้้�ถือืหุ้้�นครีั �งท่ี�1/2549 คณะกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าฯได้�พจิารีณากิารีปีรีบัคา่ตอบแท่นของพนกัิงานท่ก้ิรีะด้บั

เพื�อใหุ้�สอด้คล�องกิารีด้ำาเนินธุ์ร้ีกิจิของบรีษิทั่ฯและเป็ีนไปีในแนวท่างเด้ยีวกินักิบักิล้ม่่ธุ์้รีกิจิท่ี�ม่ขีนาด้ใกิล�เคยีงกินั

ในเร่�องแผนส่ับทัอดำตำาแหน่งกรรมการผูจ้ดัำการ ใหุ้�กิรีรีม่กิารีผู้้�จดั้กิารีรีายงานเป็ีนปีรีะจำาถืง้แผู้นสบืท่อด้ตำาแหุ้น่ง

กิรีรีม่กิารีผู้้�จดั้กิารีและผู้้�บรีหิุ้ารีรีะด้บัสง้ จดั้ท่ำาและรีายงานโครีงกิารีสำาหุ้รีบัพฒันาผู้้�บรีหิุ้ารีเป็ีนปีรีะจำาท่ก้ิปีีโด้ยได้�เรีิ�ม่ท่ำา

ตั �งแต่ปีี 2548

ในการประช่มุค์ณะกรรมการบริษัทััฯ ในปีี 2565 ม่กีิารีปีรีะเม่นิตนเองเรีื�องกิารีปีฏิบิตัติาม่หุ้ลกัิกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารี

ท่ี�ด้ตีาม่หุ้วัข�อจำานวน 99 ข�อย่อย ในแบบฟูอรี�ม่ของฝ่่ายพฒันาธุ์รีรีม่าภบิาลเพื�อตลาด้ท่้น ตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�แหุ้่ง

ปีรีะเท่ศไท่ย พฤษภาคม่ 2556 โด้ยคณะกิรีรีม่กิารีม่กีิารีปีรีะเม่นิลว่งหุ้น�ากิอ่นกิารีปีรีะชีม้่ และม่ตจิากิท่ี�ปีรีะชีม้่ได้�พจิารีณา

แลกิเปีลี�ยนความ่คดิ้เหุ้น็เกิี�ยวกิบักิารีปีฏิบิตัโิด้ยข�อท่ี�กิรีรีม่กิารีเหุ้น็วา่ยงัไม่ไ่ด้�ปีฏิบิตัหิุ้รีอืไม่แ่น่ใจในความ่สม่บร้ีณ�ของ

กิารีปีฏิบิตัดิ้งัต่อไปีนี�

 - ในเร่�องประธุานกรรมการเป็นกรรมการอิสัระ ยงัไม่ไ่ด้�ปีฏิบิตัดิ้�วยความ่ไม่พ่รี�อม่ของผู้้�ถือืหุ้้�นใหุ้ญ่และ 

 กิรีรีม่กิารีอสิรีะไม่ป่ีรีะสงค�ท่ี�จะรีบัตำาแหุ้น่ง อยา่งไรีกิต็าม่ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารี ได้�เปิีด้โอกิาสใหุ้�กิรีรีม่กิารีท่ก้ิคน 

 รีวม่ท่ั �งกิรีรีม่กิารีอสิรีะได้�แสด้งความ่คดิ้เหุ้น็และลงม่ตอิยา่งอสิรีะ

 - ในเร่�องค์ณะกรรมการกำาหนดำวาระการดำำารงตำาแหน่งของกรรมการช่ดุำย่อยช่ดัำเจน ยงัไม่ไ่ด้�ปีฏิบิตั ิ

 - ในเร่�องค์ณะกรรมการกำาหนดำนโยบายการดำำารงตำาแหน่งกรรมการท่ั�บริษัทััอ่�นของกรรมการให้ 

 เหมาะสัมกบัลกัษัณะหร่อสัภาพธุุรกิจ ม่นีโยบายกิำาหุ้นด้ใหุ้�กิรีรีม่กิารีด้ำารีงตำาแหุ้น่งกิรีรีม่กิารีในบรีษิทั่ 

 จด้ท่ะเบยีนอื�นได้�ไม่เ่กินิ 3 บรีษิทั่  แต่ไม่ไ่ด้�กิำาหุ้นด้กิารีเป็ีนกิรีรีม่กิารีในบรีษิทั่ท่ี�ม่ไิด้�จด้ท่ะเบยีน
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7. โครงสุร้างการกำากับดำูแลกิจการ และข้อมูลสุำาคัญเก่�ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชีุ้ดำย่อย ผู้บริหาร พื่นิักงานิและอ่�นิ ๆ

โครงสุร้างองค์กร

7.1 โค์รงสัร้างการกำากบัดำแูลกิจการ

7.2 ข้อมลูเก่�ยวกบัค์ณะกรรมการ

 คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ปีรีะกิอบด้�วยบค้คลท่ี�ม่คีวาม่รี้� ความ่สาม่ารีถืหุ้ลากิหุ้ลายด้�านท่กัิษะ ม่บีท่บาท่หุ้น�าท่ี�ความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบ 

และความ่เหุ้ม่าะสม่ของคณะกิรีรีม่กิารีม่คีวาม่สอด้คล�องกิบัความ่ต�องกิารีของธุ์ร้ีกิจิท่ั �งในม่ติคิวาม่โปีรีง่ใส กิารีตรีวจสอบและถื่วง

ด้ล้ ตาม่หุ้ลกัิกิารีกิำากิบัด้แ้ลท่ี�ด้ ี ม่รีีายชีื�อด้งัต่อไปีนี�

ค์ณะกรรมการบริษัทัั

1. นางสาวลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารี

2. พลอากิาศเอกิพงศธุ์รี บวัท่รีพัย�  รีองปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารี/กิรีรีม่กิารีอสิรีะ

3. นางอน้รีตัน�  เท่ยีม่ท่นั  กิรีรีม่กิารี

4. นายกิฤษฎิ์ิ �  เศรีษฐนิ  กิรีรีม่กิารี

5. นายโชีคชียั  โตเจรีญิธุ์นาผู้ล กิรีรีม่กิารี (ได้�รีบักิารีแต่งตั �งเม่ื�อวนัท่ี� 11 สงิหุ้าคม่ 2565)

6. นายสร้ีเชีษฐ�  ท่รีพัย�สาครี กิรีรีม่กิารี

7. นายธุ์รีรีม่ศกัิด้ิ �  จติตมิ่าพรี กิรีรีม่กิารีอสิรีะ (ได้�รีบักิารีแต่งตั �งเม่ื�อวนัท่ี� 17 ม่กิรีาคม่ 2566)

8. นายนนท่กิิรี  กิาญจนะจติรีา กิรีรีม่กิารีอสิรีะ (ได้�รีบักิารีแต่งตั �งเม่ื�อวนัท่ี� 21 ม่ถ้ิืนายน 2565)

9. นายสม่ชีาย   สภ้ทั่รีก้ิล  กิรีรีม่กิารีอสิรีะ (ได้�รีบักิารีแต่งตั �งเม่ื�อวนัท่ี� 21 ม่ถ้ิืนายน 2565)

10. นายไพศาล  พงษ�ปีรีะยร้ี กิรีรีม่กิารีอสิรีะ

11. นายลอืชีา  พศิษิฐกิารี รีกัิษากิารีปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารี (ได้�รีบักิารีแตง่ตั �งเม่ื�อวนัท่ี� 28เม่ษายน 2565)

12. นางสาวก้ิลกิาน จนีปัี �น  เลขาน้กิารี
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7.2.1 องค์ป์ระกอบของค์ณะกรรมการบริษัทัั

 คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ ม่จีำานวน 11 ท่า่นปีรีะกิอบด้�วยผู้้�ม่คีวาม่รี้�และปีรีะสบกิารีณ�หุ้ลากิหุ้ลาย ซี้�งเป็ีนปีรีะโยชีน� 

ต่อบรีษิทั่ฯ โด้ยปีรีะกิอบด้�วย

 กิรีรีม่กิารีท่ี�เป็ีนผู้้�บรีหิุ้ารี 1 ท่า่น คดิ้เป็ีนรี�อยละ 9

 กิรีรีม่กิารีท่ี�ไม่เ่ป็ีนผู้้�บรีหิุ้ารี 10 ท่า่น คดิ้เป็ีนรี�อยละ 100

 กิรีรีม่กิารีอสิรีะ  5 ท่า่น คดิ้เป็ีนรี�อยละ 46

 คณะกิรีรีม่กิารีปีรีะกิอบด้�วยกิรีรีม่กิารีท่ี�ม่คีณ้สม่บตัขิองกิรีรีม่กิารีอสิรีะเกินิกิวา่หุ้น้�งในสาม่และม่จีำานวนกิรีรีม่กิารี

ท่ี�ไม่ใ่ชีผู่้้�บรีหิุ้ารีม่ากิกิวา่ 1 ใน 2 ของจำานวนกิรีรีม่กิารีท่ั �งคณะ  

 จำานวนกิรีรีม่กิารีท่ี�เป็ีนตวัแท่นของผู้้�ถือืหุ้้�นท่ี�ม่อีำานาจควบคม้่ เป็ีนสดั้สว่นท่ี�ยต้ธิุ์รีรีม่ต่อผู้้�ถือืหุ้้�นรีายอื�น

 ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารีและกิรีรีม่กิารี 4 ท่า่น รีวม่เป็ีน 5 ท่า่นเป็ีนตวัแท่นของผู้้�ถือืหุ้้�นรีายใหุ้ญ่

 กิารีกิำาหุ้นด้บท่บาท่และภารีะหุ้น�าท่ี�ความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบรีะหุ้วา่งคณะกิรีรีม่กิารีกิบัฝ่่ายจดั้กิารีและคณะกิรีรีม่กิารี

กิบัผู้้�ถือืหุ้้�นรีายใหุ้ญ่เป็ีนลายลกัิษณ�อกัิษรีอยา่งชีดั้เจน

 ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารีไม่ใ่ชีบ่ค้คลเด้ยีวกินักิบัผู้้�ด้ำารีงตำาแหุ้น่งปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารี และ ไม่ไ่ด้�ด้ำารีงตำาแหุ้น่งใด้ ๆ  

ในคณะอน้กิรีรีม่กิารี เพื�อใหุ้�ม่คีวาม่ชีดั้เจนในกิารีแบง่แยกิหุ้น�าท่ี�และกิารีปีฎิ์บิตังิาน

 ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารีไม่ม่่สีว่นเกิี�ยวข�องหุ้รีอืม่คีวาม่สมั่พนัธุ์�ใด้ ๆ กิบัผู้้�ถือืหุ้้�นรีายใหุ้ญ่

 กิรีรีม่กิารีท่ี�ม่คีวาม่รี้�ท่างด้�านกิารีเงนิ ได้�แกิ ่นางสาวลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี นายกิฤษฎิ์ิ � เศรีษฐนิ นายสม่ชีาย สภ้ทั่รีก้ิล

และนายธุ์รีรีม่ศกัิด้ิ � จติตมิ่าพรี

7.2.2 ข้อมลูค์ณะกรรมการและผูม่้อำานาจค์วบค์มุบริษัทััรายบคุ์ค์ล

รีายชีื�อคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ ณ วนัท่ี� 17 ม่กิรีาคม่ 2566

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

นางสาวลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี

พล.อ.อ.พงศธุ์รี บวัท่รีพัย� 

นางอน้รีตัน� เท่ยีม่ท่นั

นายสร้ีเชีษฐ� ท่รีพัย�สาครี

นายกิฤษฎิ์ิ �  เศรีษฐนิ

นายโชีคชียั โตเจรีญิธุ์นาผู้ล

นายธุ์รีรีม่ศกัิด้ิ � จติตมิ่าพรี

นายไพศาล พงษ�ปีรีะยร้ี

นายสม่ชีาย  สภ้ทั่รีก้ิล

นายนนท่กิิรี กิาญจนะจติรีา

ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารี

รีองปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารี/

ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ/กิรีรีม่กิารีอสิรีะ

กิรีรีม่กิารี

กิรีรีม่กิารี/

กิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้คา่ตอบแท่น

กิรีรีม่กิารี

กิรีรีม่กิารี

กิรีรีม่กิารีอสิรีะ

กิรีรีม่กิารีอสิรีะ/กิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ/ปีรีะธุ์าน

กิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้คา่ตอบแท่น

กิรีรีม่กิารีอสิรีะ/กิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ

กิรีรีม่กิารีอสิรีะ/กิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้คา่

ตอบแท่น

2 เม่ษายน 2555

11 พฤศจกิิายน 2562

22 ม่นีาคม่ 2519

14 สงิหุ้าคม่ 2546

11 พฤศจกิิายน 2562

11 สงิหุ้าคม่ 2565

17 ม่กิรีาคม่ 2566

2 เม่ษายน 2555

21 ม่ถ้ิืนายน 2565

21 ม่ถ้ิืนายน 2565

ลำาดำบัท่ั� รายช่่�อกรรมการ ตำาแหน่ง วนัท่ั�ได้ำรบัการแต่งตั �ง

 กิรีรีม่กิารีท่ี�ม่อีำานาจลงนาม่ผู้้กิพนับรีิษัท่ฯได้�แกิ่ นางสาวลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี นางอน้รีตัน� เท่ียม่ท่นั 

นายสทิ่ธุ์ลิาภ ท่รีพัย�สาครี นายส้รีเชีษฐ� ท่รีพัย�สาครี นายกิฤษฎิ์ิ � เศรีษฐนิ สองในหุ้�าคนนี�ลงลายม่อืชีื�อรี่วม่กินัและ 

ปีรีะท่บัตรีาสำาคญัของบรีษิทั่ฯ
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7.2.3 บทับาทั หน้าท่ั� และค์วามรบัผิดำช่อบของค์ณะกรรมการบริษัทัั

 อำานาจหน้าท่ั�ของค์ณะกรรมการบริษัทััฯ

1. ด้้แลและจดั้กิารีใหุ้�กิารีด้ำาเนินกิารีของบรีิษัท่ฯ เป็ีนไปีตาม่กิฎิ์หุ้ม่ายวตัถ้ืปีรีะสงค�และข�อบงัคบัของบรีิษัท่ฯ 

ตลอด้จนม่ตทิ่ี�ปีรีะชีม้่ผู้้�ถือืหุ้้�น และรีกัิษาผู้ลปีรีะโยชีน�ของบรีษิทั่ฯ บนพื�นฐานของหุ้ลกัิกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีท่ี�ด้ี

2. กิำาหุ้นด้นโยบายและท่ศิท่างกิารีด้ำาเนินงานของบรีษิทั่ฯ และกิำากิบัควบคม้่ด้แ้ลใหุ้�ฝ่่ายจดั้กิารีด้ำาเนินกิารีใหุ้�เป็ีนตาม่

นโยบายท่ี�กิำาหุ้นด้ไว�อยา่งม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพและปีรีะสทิ่ธุ์ผิู้ลเพื�อเพิ�ม่ม่ล้คา่ท่างเศรีษฐกิจิสง้สด้้ใหุ้�แกิก่ิจิกิารีและความ่ม่ั �งคั �ง

สง้สด้้ใหุ้�แกิ่ผู้้�ถือืหุ้้�น

3. จดั้ใหุ้�ม่กีิารีปีรีะชี้ม่ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็ีนกิารีปีรีะชี้ม่ใหุ้ญ่สาม่ญัปีรีะจำาปีีภายในไม่่เกิิน 4 เด้อืนนับแต่วนัปิีด้บญัชีสีิ�นปีี 

ของบรีษิทั่ฯ และจดั้ปีรีะชีม้่ผู้้�ถือืหุ้้�นเป็ีนกิารีปีรีะชีม้่วสิาม่ญัเม่ื�อม่คีวาม่จำาเป็ีน

4. จดั้ปีรีะชี้ม่คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯท่้กิไตรีม่าสและในกิารีปีรีะชี้ม่ต�องม่กีิรีรีม่กิารีไม่่น�อยกิว่ากิ้�งหุ้น้�งของท่ั �งหุ้ม่ด้ 

กิารีวนิิจฉยัชีี�ขาด้ของท่ี�ปีรีะชี้ม่ใหุ้�ถือืเอาเสยีงข�างม่ากิเป็ีนม่ตถิื�าคะแนนเสยีงเท่่ากินัใหุ้�ปีรีะธุ์านของท่ี�ปีรีะชี้ม่ออกิเสยีง

เพิ�ม่ข้�นอกีิเสยีงหุ้น้�งเป็ีนเสยีงชีี�ขาด้

5. ใหุ้�คำาปีรีก้ิษารีว่ม่อภปิีรีายปัีญหุ้าอยา่งกิว�างขวางโด้ยท่ั �วกินัและวนิิจฉยัด้�วยด้ล้ยพนิิจท่ี�รีอบคอบเรีื�องท่ี�เสนอตาม่วารีะ

กิารีปีรีะชีม้่คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ

6. จดั้ใหุ้�ม่กีิารีท่ำางบแสด้งฐานะท่างกิารีเงนิและกิำาไรีขาด้ท่น้เบด็้เสรีจ็ ณ วนัสิ�นสด้้ของรีอบปีีบญัชีขีองบรีษิทั่ฯเสนอต่อ

ท่ี�ปีรีะชี้ม่ผู้้�ถือืหุ้้�นในกิารีปีรีะชี้ม่สาม่ญัปีรีะจำาปีีเพื�อพจิารีณาอน้ม่ตังิบแสด้งฐานะท่างกิารีเงนิและกิำาไรีขาด้ท่้นเบด็้เสรีจ็ 

และคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯต�องจดั้ใหุ้�ผู้้�สอบบญัชีตีรีวจสอบใหุ้�เสรีจ็สิ�นกิ่อนนำาเสนอต่อท่ี�ปีรีะชีม้่ผู้้�ถือืหุ้้�น

7. แต่งตั �งและกิำาหุ้นด้คา่ตอบแท่นปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารี

8. ม่อบอำานาจด้ำาเนินกิารีใหุ้�กิรีรีม่กิารีผู้้�จดั้กิารีในกิารีด้ำาเนินกิจิกิารีของบรีษิทั่ฯ ตลอด้จนม่อีำานาจแต่งตั �งและถือด้ถือน

พนักิงานของบรีิษัท่ฯ รีวม่ท่ั �งกิำาหุ้นด้ค่าตอบแท่นในกิารีท่ำางานตาม่นโยบายของคณะกิรีรีม่กิารี รีวม่ท่ั �ง 

ม่อบอำานาจด้ำาเนินกิารีแกิ่พนกัิงานท่ี�สอด้คล�องกิบัสถืานกิารีณ�ของธุ์ร้ีกิจิ

9. พจิารีณาอน้ม่ตังิบปีรีะม่าณในกิารีลงท่น้และในกิารีด้ำาเนินกิจิกิารีของบรีษิทั่ฯปีรีะจำาปีี รีวม่ท่ั �งด้แ้ลกิารีใชี�ท่รีพัยากิรี

ของบรีษิทั่ฯ

10. กิำาหุ้นด้หุ้ลกัิกิารีและนโยบายคา่ตอบแท่นกิารีท่ำางานของผู้้�บรีหิุ้ารีรีะด้บัสง้

11. จดั้ใหุ้�ม่กีิารีควบคม้่และตรีวจสอบภายในตลอด้จนจดั้ท่ำารีะบบกิารีควบคม้่ท่างกิารีเงนิกิารีด้ำาเนินงานและ

กิารีกิำากิบัด้แ้ลกิารีปีฏิบิตังิานรีวม่ท่ั �งควบคม้่และบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยง

12. จดั้ใหุ้�ม่กีิารีรีายงานข�อม่ล้ท่างกิารีเงนิ และข�อม่ล้ท่ั �วไปีท่ี�สำาคญัตอ่ผู้้�ถือืหุ้้�นอยา่งครีบถื�วนถืก้ิต�องเพยีงพอ และยนืยนั

กิารีตรีวจสอบรีบัรีองข�อม่ล้ท่ี�รีายงาน

13. กิำาหุ้นด้นโยบายกิารีต่อต�านคอรี�รีปัีชีนัและกิำากิบัด้แ้ลใหุ้�ม่รีีะบบท่ี�สนบัสน้นกิารีต่อต�านกิารีคอรี�รีปัีชีนัท่ี�ม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพ 

เพื�อใหุ้�ม่ั �นใจว่าฝ่่ายบรีหิุ้ารีได้�ตรีะหุ้นักิและใหุ้�ความ่สำาคญักิบักิารีต่อต�านกิารีคอรี�รีปัีชีนัและปีล้กิฝั่งจนเป็ีนวฒันธุ์รีรีม่

องค�กิรี

อำานาจอนุมติัของค์ณะกรรมการบริษัทััฯ

 คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ม่อีำานาจอน้ม่ตัเิรีื�องตา่ง ๆ  ของบรีษิทั่ฯตาม่ขอบเขตหุ้น�าท่ี�ท่ี�กิำาหุ้นด้โด้ยกิฎิ์หุ้ม่ายข�อบงัคบั

ของบรีษิทั่ฯ หุ้น�าท่ี�ของคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ และม่ตทิ่ี�ปีรีะชีม้่ผู้้�ถือืหุ้้�น ซี้�งรีวม่ถืง้กิารีกิำาหุ้นด้ และท่บท่วนวสิยัท่ศัน�พนัธุ์กิจิ 

กิลย้ท่ธุ์�ในกิารีด้ำาเนินงาน แผู้นในกิารีด้ำาเนินงานธุ์้รีกิจิปีรีะจำาปีี นโยบายในกิารีบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยง งบปีรีะม่าปีรีะจำาปีี 

กิารีกิำาหุ้นด้เปี�าหุ้ม่ายท่ี�ต�องกิารีของผู้ลของกิารีด้ำาเนินงาน กิารีตดิ้ตาม่ และปีรีะเม่นิผู้ลกิารีด้ำาเนินงานใหุ้�เป็ีนไปีตาม่

แผู้นท่ี�กิำาหุ้นด้ไว�และกิารีด้แ้ลรีายจา่ยลงท่น้ รีายกิารีรีะหุ้วา่งกินัท่ี�สำาคญั กิารีเข�าควบรีวม่กิจิกิารีกิารีแบง่แยกิกิจิกิารีและ

กิารีเข�ารีว่ม่ท่น้
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7.3 ข้อมลูเก่�ยวกบัค์ณะกรรมการช่ดุำย่อย

7.3.1 ข้อมลูค์ณะกรรมการช่ดุำย่อย

 คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ได้�แต่งตั �งคณะกิรีรีม่กิารีชีด้้ยอ่ย 4 คณะ ได้�แกิ่ คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ คณะกิรีรีม่กิารี

สรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้คา่ตอบแท่น คณะกิรีรีม่กิารีบรีรีษทั่ภบิาล และคณะกิรีรีม่กิารีบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยง ปีรีะกิอบด้�วยกิรีรีม่กิารี

ท่ี�ม่คีณ้สม่บตัแิละหุ้น�าท่ี�รีบัผู้ดิ้ชีอบตาม่ข�อกิำาหุ้นด้ของตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย

 1. ค์ณะกรรมการตรวจสัอบ

 คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ จำานวน 3 ท่า่น ปีรีะกิอบด้�วย ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ 1 ท่า่น และกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ 

2 ท่า่น โด้ยท่ก้ิท่า่นเป็ีนกิรีรีม่กิารีอสิรีะ นอกิจากินั �นกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบอยา่งน�อย 1 คน จะต�องเป็ีนบ้คคลท่ี�ม่คีวาม่รี้�

และปีรีะสบกิารีณ�ท่ี�เกิี�ยวข�องกิบับญัชีหีุ้รีอืกิารีเงนิ ม่วีารีะกิารีด้ำารีงตำาแหุ้น่งครีาวละ 3 ปีี

 อำานาจหน้าท่ั�ของค์ณะกรรมการตรวจสัอบ

1. สอบท่านใหุ้�บรีษิทั่ฯ ม่รีีายงานท่างกิารีเงนิท่ี�ถืก้ิต�องตาม่ม่าตรีฐานกิารีบญัชี ีและ ตาม่กิฎิ์หุ้ม่ายท่ี�เกิี�ยวข�อง เปิีด้เผู้ย

ข�อม่ล้อยา่งเพยีงพอ ครีบถื�วน และเชีื�อถือืได้�

2 สอบท่านใหุ้�บรีษิทั่ฯปีฏิบิตัติาม่กิฎิ์หุ้ม่ายว่าด้�วยหุ้ลกัิท่รีพัย�และตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย� ข�อกิำาหุ้นด้ของตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย� 

หุ้รีอืกิฎิ์หุ้ม่ายท่ี�เกิี�ยวข�องกิบัธุ์ร้ีกิจิของบรีษิทั่ฯ

3. สอบท่านและใหุ้�คำาแนะนำาเพื�อใหุ้�บรีษิทั่ฯม่รีีะบบกิารีควบคม้่ภายใน รีะบบบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยง และกิารีตรีวจสอบภายใน

ท่ี�เหุ้ม่าะสม่ และม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ผิู้ลเป็ีนไปีตาม่ม่าตรีฐานสากิล โด้ยสอบท่านรีว่ม่กิบัผู้้�สอบบญัชี ีและผู้้�ตรีวจสอบภายใน รีวม่

ไปีถื้งกิารีตรีวจสอบและสอบท่านกิารีปีฏิิบัติงานว่าเป็ีนไปีอย่างถื้กิต�อง ตรีงตาม่รีะเบียบปีฎิ์ิบัติและกิฎิ์หุ้ม่าย 

เพื�อใหุ้�ม่ั �นใจวา่ม่รีีะบบควบคม้่ท่ี�เหุ้ม่าะสม่และเพยีงพอต่อความ่เสี�ยงด้�านคอรี�รีปัีชีนัท่ี�อาจเกิดิ้ข้�น

4. พจิารีณาความ่เป็ีนอสิรีะของหุ้น่วยงานตรีวจสอบภายใน ตลอด้จนใหุ้�ความ่เหุ้น็ชีอบในกิารีพจิารีณาแต่งตั �งโยกิย�าย 

เลกิิจ�างหุ้วัหุ้น�าหุ้น่วยงานตรีวจสอบภายใน หุ้รีอื หุ้น่วยงานอื�นใด้ท่ี�รีบัผู้ดิ้ชีอบเกิี�ยวกิบักิารีตรีวจสอบภายใน หุ้รีอื 

เหุ้น็ชีอบกิารีพจิารีณาวา่จ�างผู้้�ตรีวจสอบภายในจากิหุ้น่วยงานภายนอกิบรีษิทั่ฯ และพจิารีณาใหุ้�ความ่เหุ้น็ชีอบแผู้นกิารี

ตรีวจสอบปีรีะจำาปีีและคา่ตอบแท่น

5. ฝ่่ายจดั้กิารีคดั้เลอืกิผู้้�สอบบญัชีขีองบรีษิทั่ฯ นำาเสนอเพื�อพจิารีณาแต่งตั �ง หุ้รีอืเลกิิจ�างผู้้�สอบบญัชีขีองบรีษิทั่ฯ 

รีวม่ถืง้พจิารีณาความ่เหุ้ม่าะสม่ของคา่ตอบแท่น โด้ยพจิารีณาจากิความ่เป็ีนอสิรีะ ผู้ลกิารีปีฏิบิตังิานและปีรีะสบกิารีณ�

ของผู้้�สอบบญัชี ีเพื�อใหุ้�คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯเหุ้น็ชีอบ และนำาเสนอใหุ้�ท่ี�ปีรีะชีม้่สาม่ญัผู้้�ถือืหุ้้�นอน้ม่ตัิ

6. พิจารีณารีายกิารีท่ี�เกิี�ยวโยง ใหุ้�เป็ีนไปีตาม่กิฎิ์หุ้ม่าย และข�อกิำาหุ้นด้ของตลาด้ลกัิท่รีพัย�แหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย 

เพื�อใหุ้�ม่ั �นใจวา่ สม่เหุ้ต้ผู้ล และเป็ีนปีรีะโยชีน�ต่อบรีษิทั่ฯ

7.  จดั้ท่ำารีายงานของคณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบโด้ยเปิีด้เผู้ยไว�ในรีายงานปีรีะจำาปีีของบรีษิทั่ฯ ซี้�งรีายงานด้งักิลา่วต�องลง

นาม่โด้ยปีรีะธุ์านคณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ และต�องม่คีวาม่เหุ้น็ในเรีื�องต่าง ๆ ตาม่ข�อกิำาหุ้นด้ของตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�แหุ้ง่

ปีรีะเท่ศไท่ย

8. จัด้หุ้าท่ี�ปีรี้กิษาจากิภายนอกิหุ้รีือผู้้�เชีี�ยวชีาญท่างวิชีาชีีพในกิารีใหุ้�คำาแนะนำา ปีรี้กิษาหุ้รีือใหุ้�ความ่เหุ้็นได้� 

ตาม่ท่ี�คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบพจิารีณาวา่เหุ้ม่าะสม่

9.  ท่บท่วนกิฎิ์บตัรีคณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบตาม่ความ่จำาเป็ีนและเหุ้ม่าะสม่ ปีีละ 1 ครีั �ง

10. กิำากิบัด้แ้ลใหุ้�บรีษิทั่ฯม่กีิรีะบวนกิารีและกิารีจดั้กิารีรีบัเรีื�องรี�องเรียีนจากิพนกัิงาน และบ้คคลภายนอกิ

11. ปีฏิบิตักิิารีอื�นใด้ตาม่ท่ี�คณะกิรีรีม่กิารีของบรีษิทั่ฯม่อบหุ้ม่าย
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 2.ค์ณะกรรมการสัรรหาและกำาหนดำค่์าตอบแทัน

 คณะกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้คา่ตอบแท่นปีรีะกิอบด้�วย กิรีรีม่กิารีไม่น่�อยกิวา่ 3 คน ซี้�งต�องม่กีิรีรีม่กิารี

อสิรีะเกินิกิวา่กิ้�งหุ้น้�ง ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้คา่ตอบแท่นต�องเป็ีนกิรีรีม่กิารีอสิรีะ ม่วีารีะกิารีด้ำารีงตำาแหุ้น่ง

ครีาวละ 3 ปีี

 อำานาจหน้าท่ั�ของค์ณะกรรมการสัรรหาและกำาหนดำค่์าตอบแทัน

1. คณะกิรีรีม่กิารีม่หีุ้น�าท่ี�ท่ำากิารีสรีรีหุ้าและเสนอบ้คคลท่ี�ม่คีณ้สม่บตัเิหุ้ม่าะสม่สำาหุ้รีบักิารีด้ำารีงตำาแหุ้น่งกิรีรีม่กิารีตาม่

รีะเบยีบปีฏิบิตัเิรีื�องกิารีคดั้เลอืกิสรีรีหุ้ากิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ และพจิารีณาผู้ลงาน ค้ณสม่บตั ิ และ ความ่เหุ้ม่าะสม่ของ

กิรีรีม่กิารีท่ี�พ�นตำาแหุ้น่งและสม่ควรีได้�รีบัเลอืกิตั �งใหุ้ม่ ่ เสนอต่อคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ  เพื�อพจิารีณาใหุ้�ความ่เหุ้น็ชีอบ

และเสนอท่ี�ปีรีะชีม้่ ผู้้�ถือืหุ้้�นเพื�อแต่งตั �งเป็ีนกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ

2. คณะกิรีรีม่กิารีม่หีุ้น�าท่ี�เสนออตัรีาคา่ตอบแท่นและกิำาหุ้นด้เงื�อนไขในกิารีวา่จ�าง และอตัรีาคา่จ�างปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารี

บรีหิุ้ารี กิรีรีม่กิารีผู้้�จดั้กิารี และผู้้�บรีหิุ้ารีรีะด้บัสง้ของบรีษิทั่ฯตาม่ท่ี�คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ม่อบหุ้ม่าย

3. คณะกิรีรีม่กิารีม่บีท่บาท่ในกิารีเสนอความ่เหุ้น็ต่อคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ เพื�ออน้ม่ตัเิกิี�ยวกิบัอตัรีาคา่ตอบแท่นของ

ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ และกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ ตาม่รีะเบยีบกิารีพจิารีณาผู้ลตอบกิารีท่ำางาน เพื�อขอรีบัความ่เหุ้น็ชีอบ 

จากิท่ี�ปีรีะชีม้่ผู้้�ถือืหุ้้�นในภายหุ้ลงั

4. คณะกิรีรีม่กิารีม่หีุ้น�าท่ี�ใหุ้�ความ่เหุ้น็ต่อคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯเกิี�ยวกิบัผู้้�สบืท่อด้ตำาแหุ้น่งปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารีบรีหิุ้ารี 

กิรีรีม่กิารีผู้้�จดั้กิารี และท่บท่วนแผู้นกิารีสบืท่อด้ตำาแหุ้น่งผู้้�บรีหิุ้ารีรีะด้บัสง้ ผู้้�บรีหิุ้ารี และตำาแหุ้น่งท่ี�สำาคญัท่ี�ปีรีะธุ์าน

กิรีรีม่กิารีบรีหิุ้ารี หุ้รีอืกิรีรีม่กิารีผู้้�จดั้กิารีได้�จดั้เตรียีม่ไว�

5. คณะกิรีรีม่กิารี ม่หีุ้น�าท่ี�ความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบเกิี�ยวกิบักิลยท้่ธุ์�ด้งัต่อไปีนี�

 5.1 กิลยท้่ธุ์�ด้�านท่รีพัยากิรีบค้คลสำาหุ้รีบัผู้้�บรีหิุ้ารีรีะด้บัสง้

  5.1.1 พิจารีณาและใหุ้�ความ่เหุ้็นต่อข�อเสนอของปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารีบรีิหุ้ารี และ/หุ้รีือ  

  กิรีรีม่กิารีผู้้�จดั้กิารี เพื�อนำาเสนอตอ่คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ เกิี�ยวกิบันโยบายด้�านท่รีพัยากิรีบค้คลสำาหุ้รีบั 

  ผู้้�บรีหิุ้ารีรีะด้บัสง้ เพื�อใหุ้�สอด้คล�องกิบักิลยท้่ธุ์�ในกิารีท่ำาธุ์ร้ีกิจิของบรีษิทั่ฯ

  5.1.2 สรี�างความ่ม่ั �นใจว่าแผู้นกิารีสบืท่อด้ตำาแหุ้น่งผู้้�บรีหิุ้ารีรีะด้บัสง้  ผู้้�บรีหิุ้ารี และตำาแหุ้น่งท่ี� 

  สำาคญั ม่รีีายชีื�อผู้้�ท่ี�อย้่ในเกิณฑ์�ท่ี�จะได้�รีบักิารีพจิารีณาและตรีวจสอบใหุ้�แน่ใจว่าแผู้นกิารีสบืท่อด้ 

  ตำาแหุ้น่งผู้้�บรีหิุ้ารีรีะด้บัสง้ ผู้้�บรีหิุ้ารี และตำาแหุ้น่งท่ี�สำาคญั ได้�รีบักิารีท่บท่วนอย้่เสม่อโด้ยปีรีะธุ์าน 

  กิรีรีม่กิารีบรีหิุ้ารี และกิรีรีม่กิารีผู้้�จดั้กิารี

 5.2 กิลยท้่ธุ์�ด้�านกิารีปีรีะเม่นิผู้ลและผู้ลปีรีะโยชีน�ตอบแท่นสำาหุ้รีบัผู้้�บรีหิุ้ารีรีะด้บัสง้

  5.2.1 ท่บท่วนกิลยท้่ธุ์�ในกิารีใหุ้�ผู้ลปีรีะโยชีน�ตอบแท่น และเสนอคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯเพื�อรีบัรีอง

  5.2.2 ท่บท่วนผู้ลปีรีะโยชีน�ตอบแท่นและเสนอคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ เพื�อกิารีจง้ใจใหุ้�ผู้้�บรีหิุ้ารี 

  รีะด้บัสง้เสรีมิ่สรี�างและพฒันาศกัิยภาพของตน  รีวม่ถืง้ผู้้�ใต�บงัคบับญัชีาด้�วย  และอ้ท่ศิตนเพื�อพฒันา 

  ธุ์้รีกิจิของบรีษิทั่ฯอย่างเตม็่สตปัิีญญาและความ่สาม่ารีถืในกิารีปีฏิบิตังิานท่ั �งรีะยะสั �นและรีะยะยาว 

  รีวม่ถืง้กิารีพจิารีณาใหุ้�ถือืหุ้้�นของบรีษิทั่ฯด้�วย

  5.2.3 ใหุ้�คำาเสนอแนะแกิ่ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารี และกิรีรีม่กิารีผู้้�จดั้กิารี ถืง้หุ้ลกัิกิารีพจิารีณา 

  เงนิเด้อืน สวสัด้กิิารีคา่ตอบแท่น และผู้ลปีรีะโยชีน�ต่าง ๆ แกิ่ผู้้�บรีหิุ้ารีรีะด้บัสง้ของบรีษิทั่ฯ

  5.2.4 พจิารีณาและใหุ้�ความ่เหุ้น็ต่อคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯเกิี�ยวกิบันโยบายและรีป้ีแบบของกิารี 

  ใหุ้�ผู้ลปีรีะโยชีน�ตอบแท่นซี้�งออกิแบบไว�สำาหุ้รีบักิารีจง้ใจ และรีกัิษาไว�ซี้�งพนกัิงานท่ี�ม่คีวาม่สาม่ารีถื 

  ม่คีณ้ภาพ และม่ศีกัิยภาพ
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 3. ค์ณะกรรมการบรรษัทััภิบาล 

 คณะกิรีรีม่กิารีบรีรีษทั่ภบิาลปีรีะกิอบด้�วยกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ท่ั �งคณะ วารีะด้ำารีงตำาแหุ้น่งเท่า่กิบัวารีะด้ำารีงตำาแหุ้น่ง

กิรีรีม่กิารีบรีษิทั่

 อำานาจหน้าท่ั�ของค์ณะกรรมการบรรษัทััภิบาล

1. กิำาหุ้นด้นโยบายบรีรีษทั่ภบิาลใหุ้�เป็ีนไปีตาม่ข�อกิำาหุ้นด้ของตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย

2. ท่บท่วนนโยบายบรีรีษทั่ภบิาลและกิารีปีรีะเม่นิผู้ลกิารีปีฏิบิตัติาม่นโยบายเป็ีนรีะยะ

3. พจิารีณาอน้ม่ตัจิรีรียาบรีรีณในกิารีปีรีะกิอบธุ์้รีกิจิของบรีษิทั่ฯ

 4. ค์ณะกรรมการบริหารค์วามเส่ั�ยง

 คณะกิรีรีม่กิารีบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยงปีรีะกิอบด้�วยผู้้�บรีหิุ้ารีสง้สด้้ของแต่ละสายงานของบรีษิทั่  ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�

บรีหิุ้ารีเป็ีนปีรีะธุ์านคณะกิรีรีม่กิารีบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยง วารีะกิารีด้ำารีงตำาแหุ้น่งเท่า่กิบักิารีด้ำารีงหุ้น�าท่ี�ของแต่ละสายงาน

ของบรีษิทั่

 อำานาจหน้าท่ั�ค์ณะกรรมการบริหารค์วามเส่ั�ยง

1. จดั้ปีรีะชีม้่เพื�อปีรีะเม่นิความ่เสี�ยงท่ี�อาจสง่ผู้ลตอ่กิารีด้ำาเนินธุ์ร้ีกิจิท่ั �งในรีะยะสั �นและรีะยะยาว และม่กีิารีท่บท่วนความ่เสี�ยง 

อยา่งน�อยไตรีม่าสละ 1 ครีั �ง

2. กิำาหุ้นด้แผู้นกิารีด้ำาเนินงานเพื�อลด้ความ่เสี�ยงต่อกิารีด้ำาเนินธุ์ร้ีกิจิ

3. ตดิ้ตาม่และรีายงานผู้ลกิารีด้ำาเนินกิารีบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยงใหุ้�คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ท่รีาบ

7.3.2 รายช่่�อของค์ณะกรรมการช่ดุำย่อย 4 ค์ณะ

1. ค์ณะกรรมการตรวจสัอบ

 1. พลอากิาศเอกิพงศธุ์รี บวัท่รีพัย�  ปีรีะธุ์านคณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ 

 2. นายไพศาล  พงษ�ปีรีะยร้ี กิรีรีม่กิารี

 3. นายสม่ชีาย   สภ้ทั่รีก้ิล  กิรีรีม่กิารี

 4. นางสาวก้ิลกิาน  จนีปัี �น  เลขาน้กิารี

 พลอากิาศเอกิพงศธุ์รี บวัท่รีพัย� ปีรีะธุ์านคณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ เป็ีนผู้้�ม่คีวาม่รี้� ความ่เชีี�ยวชีาญ และ

ปีรีะสบกิารีณ�เพยีงพอท่ี�จะสาม่ารีถืท่ำาหุ้น�าท่ี�ในกิารีสอบท่านความ่น่าเชีื�อถือืของงบกิารีเงนิ

2. ค์ณะกรรมการสัรรหาและกำาหนดำค่์าตอบแทัน

 1. นายไพศาล พงษ�ปีรีะยร้ี  ปีรีะธุ์านคณะกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้คา่ตอบแท่น

 2. นายสร้ีเชีษฐ� ท่รีพัย�สาครี  กิรีรีม่กิารี

 3. นายนนท่กิิรี กิาญจนะจติรี  กิรีรีม่กิารี

3. ค์ณะกรรมการบรรษัทััภิบาล

คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯท่ั �งคณะท่ำาหุ้น�าท่ี�เป็ีนคณะกิรีรีม่กิารีบรีรีษทั่ภบิาล
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4. ค์ณะกรรมการบริหารค์วามเส่ั�ยง

 1. ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารี    ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารี

 2. ผู้้�อำานวยกิารีสายงานบรีหิุ้ารีกิารีเงนิ  กิรีรีม่กิารี

 3. ผู้้�อำานวยกิารีฝ่่ายท่รีพัยากิรีบค้คล   กิรีรีม่กิารี

 4. ผู้้�จดั้กิารีฝ่่ายเท่คโนโลยสีารีสนเท่ศ   กิรีรีม่กิารี

 5. ผู้้�อำานวยกิารีฝ่่ายบญัชีแีละควบคม้่ภายในสว่นกิลาง กิรีรีม่กิารีและเลขาน้กิารี

7.4 ข้อมลูเก่�ยวกบัผูบ้ริหาร

7.4.1 รายช่่�อและตำาแหน่งของผูบ้ริหาร ณ วนัท่ั� 31 ธุนัวาค์ม 2565 ดำงัน่�
 1. นายลอืชีา พศิษิฐกิารี รีกัิษากิารีปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารี

 2. นายลอืชีา พศิษิฐกิารี ผู้้�อำานวยกิารีฝ่่ายปีฏิบิตักิิารี

 3. นายค้ส่ร้ีย� รีตันะพรี  ผู้้�อำานวยกิารีสายงานบรีหิุ้ารีกิารีเงนิ

 4. นางสาวธุ์ญัพรี วณชิีย�กิจิไพศาล  ผู้้�อำานวยกิารีฝ่่ายบญัชีแีละควบคม้่ภายในสว่นกิลาง

อำานาจหน้าท่ั�ของประธุานเจ้าหน้าท่ั�บริหาร

1. จดั้กิารีงานและด้ำาเนินงานของบรีษิทั่ฯตาม่นโยบายและอำานาจท่ี�คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯกิำาหุ้นด้

2. กิำาหุ้นด้เปี�าหุ้ม่ายธุ์้รีกิจิท่ั �งในรีะยะสั �นและรีะยะยาวในแผู้นธุ์้รีกิจิปีรีะจำาปีีรีวม่ท่ั �งงบปีรีะม่าณค่าใชี�จ่ายและแผู้น

ยท้่ธุ์ศาสตรี�รีะยะยาวใหุ้�คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯอน้ม่ตัิ

3. บรีหิุ้ารีกิารีปีฏิบิตังิานผู้า่นคณะจดั้กิารีใหุ้�บรีรีล้เปี�าหุ้ม่ายตาม่ท่ี�กิำาหุ้นด้ไว�ในแผู้นธุ์้รีกิจิโด้ยสรี�างความ่สาม่ารีถืกิารี

แขง่ขนัและใหุ้�ผู้ลตอบแท่นท่ี�เหุ้ม่าะสม่แกิ่ผู้้�ถือืหุ้้�น

4. จดั้สรีรีท่รีพัยากิรีและสรีรีหุ้าบค้ลากิรีท่ี�ม่ศีกัิยภาพใหุ้�เกิดิ้ปีรีะโยชีน�สง้สด้้

5. สง่เสรีมิ่และสรี�างวฒันธุ์รีรีม่องค�กิรีใหุ้�เข�ม่แขง็และสนบัสน้นวสิยัท่ศัน�และกิารีเตบิโตของธุ์ร้ีกิจิ

6. ตดิ้ตาม่กิารีด้ำาเนินงานของบรีษิทั่ฯอยา่งใกิล�ชีดิ้  วดั้ผู้ลกิารีด้ำาเนินกิารีและรีายงานถืง้กิจิกิารีท่ี�ฝ่่ายจดั้กิารีได้�กิรีะท่ำา

ไปีแล�วต่อคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯเป็ีนรีะยะและท่นัสถืานกิารีณ�

7. พจิารีณากิลั �นกิรีองและนำาเสนอขออน้ม่ตัจิากิคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯในเรีื�องเกิี�ยวกิบันโยบายและท่ศิท่างธุ์ร้ีกิจิของบ

รีษิทั่ฯเรีื�องท่ี�หุ้ากิท่ำาไปีแล�วจะเกิดิ้กิารีเปีลี�ยนแปีลงอยา่งสำาคญัแกิก่ิจิกิารีของบรีษิทั่ฯและเรีื�องท่ี�ต�องปีฏิบิตัติาม่กิฎิ์หุ้ม่าย

และข�อบงัคบัของตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย 

8. จดั้ท่ำารีายละเอยีด้อำานาจด้ำาเนินกิารีภายในบรีษิทั่ฯเพื�อกิรีะจายอำานาจใหุ้�พนกัิงานสาม่ารีถืปีฏิบิตังิานและตดั้สนิใจ

อยา่งม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพม่คีวาม่คลอ่งตวัโด้ยไม่เ่สยีกิารีควบคม้่ เพื�อนำาเสนอคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯอน้ม่ตัิ

9. ท่ำารีายงานสถืานะกิารีเงนิและงบกิารีเงนิใหุ้�คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯพจิารีณาอน้ม่ตัทิ่ก้ิ ๆ ไตรีม่าส

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่์าตอบแทันผูบ้ริหาร

 บรีษิทั่ฯกิำาหุ้นด้นโยบายคา่ตอบแท่น ม่รีีายละเอยีด้ ด้งันี�

1. กิารีกิำาหุ้นด้คา่ตอบแท่นปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารีและผู้้�บรีหิุ้ารีรีะด้บัสง้ ซี้�งรีวม่ถืง้เงนิเด้อืน สวสัด้กิิารีและผู้ลปีรีะโย

ชีน�อื�นๆ ใหุ้�เป็ีนไปีตาม่คา่ของงานในแต่ละตำาแหุ้น่ง

2. คา่ตอบแท่นต�องคำาน้งถืง้

 2.1 ความ่สาม่ารีถืในกิารีจา่ย  (Ability to Pay) ของบรีษิทั่ฯ
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 2.2 ความ่สาม่ารีถืในกิารีแขง่ขนัได้�ในตลาด้แรีงงาน (Competitiveness)

 2.3 เป็ีนกิารีจา่ยตาม่ความ่สาม่ารีถืและตาม่ผู้ลกิารีท่ำางาน (Pay for Performance)ของพนกัิงาน

3. คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ เป็ีนผู้้�อน้ม่ตังิบปีรีะม่าณเกิี�ยวกิบัคา่ตอบแท่นกิารีท่ำางานในแต่ละปีี โด้ยพจิารีณาจากิฐานะ

ท่างกิารีเงนิของบรีษิทั่ฯผู้ลกิารีด้ำาเนินงานและปีรีะม่าณกิารีท่างธุ์้รีกิจิของบรีษิทั่ฯ

หลกัการ

1. คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯเป็ีนผู้้�พจิารีณาผู้ลตอบแท่นปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารีและผู้้�บรีหิุ้ารีรีะด้บัสง้ โด้ยผู้า่นกิารีพจิารีณา

ของคณะกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้คา่ตอบแท่น ตาม่หุ้ลกัิเกิณฑ์�ท่ี�กิำาหุ้นด้ไว�ในนโยบาย

2. ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารีเป็ีนผู้้�พจิารีณาผู้ลตอบแท่นของผู้้�ใต�บงัคบับญัชีาตาม่ผู้ลงานของพนกัิงาน ตาม่ลำาด้บัชีั �น 

ภายในกิรีอบงบปีรีะม่าณท่ี�คณะกิรีรีม่กิารีอน้ม่ตัิ

3. กิารีปีรีะเม่นิผู้ลงานใหุ้�เป็ีนไปีโด้ยรีะบบกิารีปีรีะเม่นิผู้ลท่ี�ม่เีปี�าหุ้ม่ายชีดั้เจนและเป็ีนรีป้ีธุ์รีรีม่ เพื�อใหุ้�สาม่ารีถืนำาม่า

พจิารีณาผู้ลตอบแท่นกิารีท่ำางานและกิารีปีรีบัคา่จ�าง เงนิเด้อืน สวสัด้กิิารี และผู้ลปีรีะโยชีน�อื�นๆ สำาหุ้รีบัพนกัิงานท่ก้ิคน

ด้�วยความ่เป็ีนธุ์รีรีม่

 โครีงสรี�างด้งักิลา่วคณะกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้คา่ตอบแท่นพจิารีณาแล�วรีวม่ท่ั �งคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯม่ี

ความ่เหุ้น็วา่ความ่เหุ้ม่าะสม่กิบัความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบและสาม่ารีถืจง้ใจใหุ้�กิรีรีม่กิารีและผู้้�บรีหิุ้ารีนำาพาองค�กิรีใหุ้�ด้ำาเนินงาน

ตาม่เปี�าหุ้ม่ายท่ั �งรีะยะสั �นและรีะยะยาว และสาม่ารีถืเปีรียีบเท่ยีบได้�กิบักิล้ม่่อ้ตสาหุ้กิรีรีม่ Food and Beverage และกิล้ม่่

อ้ตสาหุ้กิรีรีม่ท่ี�ม่รีีายได้�ใกิล�เคยีงกินั

7.4.3 ค่์าตอบแทันรวมของผูบ้ริหาร

 ค่์าตอบแทันผูบ้ริหาร

 ในปีี 2565 บรีษิทั่ได้�จา่ยคา่ตอบแท่นปีรีะกิอบด้�วย เงนิเด้อืนและโบนสั ใหุ้�กิบัผู้้�บรีหิุ้ารีจำานวน 6 รีาย รีวม่ท่ั �ง

สิ�น 13,546,740 บาท่

 ค่์าตอบแทันอ่�นของผูบ้ริหาร

 บรีษิทั่ได้�จดั้ใหุ้�ม่กีิองท่น้สำารีองเลี�ยงชีพีใหุ้�แกิผู่้้�บรีหิุ้ารี โด้ยบรีษิทั่ได้�สม่ท่บในอตัรีาสว่นรี�อยละ 5  ของเงนิเด้อืน 

โด้ยในปีี 2565 บรีษิทั่ได้�จ่ายเงนิสบท่บกิองท่้นสำารีองเลี�ยงชีพีสำาหุ้รีบัผู้้�บรีหิุ้ารี 6 รีาย รีวม่ท่ั �งสิ�น 638,620.92 บาท่ 

กิรีรีม่กิารีบรีหิุ้ารีและผู้้�บรีหิุ้ารีรีวม่ 1 รีาย ม่รีีถืยนต�ปีรีะจำา และผู้้�บรีหิุ้ารี5 รีาย ได้�รีบัเงนิชีว่ยเหุ้ลอืคา่รีถืยนต�และคา่พาหุ้นะ

เด้นิท่างรีวม่กินัเท่า่กิบั 1,487,360 บาท่

7.5 ข้อมลูเก่�ยวกบัพนักงาน

นโยบายค่์าตอบแทันพนักงาน

 บรีิษัท่ฯม่ีนโยบายท่ี�จะจ่ายค่าจ�างเงินเด้ือนใหุ้�เหุ้ม่าะสม่กิับหุ้น�าท่ี�และความ่รีับผู้ิด้ชีอบของพนักิงาน 

โด้ยใหุ้�สอด้คล�องกิบัความ่สาม่ารีถืในกิารีจา่ยของบรีษิทั่ฯ และสภาวะตลาด้แรีงงาน

 กิารีบรีหิุ้ารีคา่ตอบแท่นท่ี�สอด้คล�องกิบัผู้ลกิารีด้ำาเนินงานของบรีษิทั่ฯ ท่ั �งในรีะยะสั �นและรีะยะยาว โด้ยกิารีจา่ย

คา่ตอบแท่นในรีะยะสั �นพจิารีณาจากิความ่สาม่ารีถืในกิารีท่ำากิำาไรีในแต่ละปีี  โด้ยใชี�ตวัชีี�วดั้กิารีปีฎิ์บิตังิาน(KPI) เป็ีนผู้ล

ปีรีะเม่นิตาม่คา่ของงาน สว่นในรีะยะยาวม่นีโยบายในกิารีด้แ้ลพนกัิงานในรีะยะยาวม่าอยา่งต่อเนื�อง โด้ยได้�จดั้ใหุ้�ม่เีงนิ

กิองท่้นสำารีองเลี�ยงชีพี พนักิงานท่ี�เป็ีนสม่าชีกิิจะจ่ายสะสม่เป็ีนรีายเด้อืนเข�ากิองท่้นในอตัรีารี�อยละ5-15ของค่าจ�าง

พนกัิงาน และบรีษิทั่จะจา่ยสม่ท่บเป็ีนรีายเด้อืนเข�ากิองท่น้ในอตัรีารี�อยละ5 ของคา่จ�างพนกัิงานตาม่อายง้านของพนกัิงาน 
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 กิารีบรีหิุ้ารีสวสัด้กิิารี ม่กีิารีกิำาหุ้นด้นโยบายและวธิุ์ปีีฏิบิตัใินกิารีบรีหิุ้ารีสวสัด้กิิารีพนกัิงานท่ี�ชีดั้เจนและเปิีด้

เผู้ยไว�ในข�อบงัคบักิารีบรีหิุ้ารี งานบ้คคล และรีะเบยีบและแนวปีฏิบิตักิิารีบรีหิุ้ารีงานบ้คคลของบรีษิทั่ฯ โด้ยม่้ง่เน�นกิารี

จดั้สวสัด้กิิารีต่างๆ ใหุ้�แกิ่พนกัิงานท่้กิกิล้่ม่อยา่งเหุ้ม่าะสม่และเป็ีนธุ์รีรีม่ ม่กีิารีท่บท่วนกิารีจดั้สวสัด้กิิารีต่าง ๆ อยา่ง

สม่ำ�าเสม่อเพื�อใหุ้�สอด้คล�องกิบับรีบิท่ตา่งๆ ท่ี�เปีลี�ยนแปีลงไปี และครีอบคลม้่ในท่ก้ิด้�านตั �งแต่สวสัด้กิิารีเกิี�ยวกิบักิารีปีฏิบิตัิ

งาน เชี่น เบี�ยเลี�ยง ค่าใชี�จ่ายในกิารีเด้นิท่าง ท่ี�พกัิ เครีื�องแบบพนกัิงาน บรีษิทั่ฯยงัใหุ้�ความ่สำาคญัเรีื�องส้ขภาพของ

พนกัิงาน โด้ยจดั้ใหุ้�ม่กีิารีตรีวจสข้ภาพปีรีะจำาปีีซี้�งใชี�งบปีรีะม่าณ 984,851.50 บาท่ และในปีีท่ี�ผู้า่นม่า บรีษิทั่ฯได้�จา่ย

คา่รีกัิษาพยาบาล(ปีรีะกินัสข้ภาพ)  กิารีแพรีร่ีะบาด้ของไวรีสัโคโรีน่า  รีวม่ถืง้ใหุ้�พนกัิงานฉีด้วคัซีนีปี�องกินัเชีื�อไวรีสัไข�

หุ้วดั้ใหุ้ญ่ เป็ีนจำานวนเงนิ 1,961,535.61 บาท่ และ สวสัด้กิิารีเพื�อความ่เป็ีนอย้หุ่้รีอืกิารีชีว่ยเหุ้ลอืพนกัิงานในกิรีณตี่างๆ 

เชีน่ กิองท่น้สำารีองเลี�ยงชีพี กิารีปีรีะกินัอ้บตัเิหุ้ต้ เงนิยมื่ เงนิท่ด้แท่น 

 กิารีด้แ้ลพนกัิงานรีะยะยาว บรีษิทั่ฯจดั้ใหุ้�ม่เีงนิกิองท่น้สำารีองเลี�ยงชีพี พนกัิงานท่ี�เป็ีนสม่าชีกิิจะจา่ยสะสม่เป็ีน

รีายเด้อืนเข�ากิองท่น้ พนกัิงานสาม่ารีถืเลอืกิอตัรีาเงนิสะสม่กิองท่น้สำารีองเลี�ยงชีพี ในอตัรีา 5% 7% 10% 12% และ 

15% และยงัสาม่ารีถืเลอืกิแผู้นกิารีลงท่น้ได้� 4 แผู้น โด้ยบรีษิทั่สม่ท่บในอตัรีา 5% ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 ม่จีำานวน

พนกัิงานเป็ีนสม่าชีกิิกิองท่น้รีวม่ท่ั �งสนิ 564 คน 

 บรีษิทั่ฯ และบรีษิทั่ยอ่ย ม่พีนกัิงานท่ั �งหุ้ม่ด้ ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 จำานวน 1,615 คน เป็ีน พนกัิงานรีะด้บั

ผู้้�บรีหิุ้ารี 71 คน พนกัิงานรีะด้บัท่ั �วไปี 281 คน พนกัิงานรีะด้บัปีฎิ์บิตักิิารี 1,263 คน

 ในปีี 2565 บรีษิทั่ฯ และบรีษิทั่ยอ่ย ได้�จา่ยคา่ตอบแท่นใหุ้�แกิพ่นกัิงานจำานวนท่ั �งสิ�น 427,815,503.08 ล�านบาท่ 

ซี้�งผู้ลตอบแท่น ได้�แก่ิ เงนิเด้อืน คา่ลว่งเวลา เงนิชีว่ยเหุ้ลอืคา่ครีองชีพี เงนิชีว่ยเหุ้ลอืพเิศษ เงนิปีรีะกินัสงัคม่ เงนิสม่ท่บ

กิองท่น้สำารีองเลี�ยงชีพี

การเปล่�ยนแปลงจำานวนพนักงานในช่่วง 3 ป่ท่ั�ผา่นมา

บรีษิทั่ฯ และบรีษิทั่ยอ่ย  ม่จีำานวนพนกัิงานรีวม่ท่ั �งสิ�น ด้งันี�

• ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2563 ม่จีำานวนพนกัิงานท่ั �งสิ�น จำานวน 1,572 คน

• ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2564 ม่จีำานวนพนกัิงานท่ั �งสิ�น จำานวน 1,495 คน

• ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 ม่จีำานวนพนกัิงานท่ั �งสิ�น จำานวน 1,615 คน

สัถิุติการเกิดำอบุติัเหต ุในป่ 2565

• เกิดิ้อ้บตัเิหุ้ต้ถืง้ขั �นหุ้ยด้้งาน จำานวน 3 รีาย

ข้อพิพาทัแรงงานท่ั�สัำาค์ญั

ในปีี 2565 ไม่ม่่กีิารีปีรีะท่�วงหุ้รีอืนดั้หุ้ยด้้งานแต่ปีรีะกิารีใด้    

การจดัำตั �งสัหภาพแรงงาน

บรีษิทั่ฯไม่ม่่กีิารีจดั้ตั �งสหุ้ภาพแรีงงาน พนกัิงานสาม่ารีถืแจ�งเรีื�องรี�องเรียีน รี�องท่ก้ิข� ได้�ตาม่ขั �นตอน (โปีรีด้ด้หุ้้วัข�อชีอ่ง

ท่างกิารีแจ�งเบาะแส รี�องเรียีน)

การพฒันาบคุ์ลากร

 บรีษิทั่ฯใหุ้�ความ่สำาคญัในกิารีพฒันาบ้คลากิรีใหุ้�ม่คีวาม่รี้�ความ่สาม่ารีถืและเพิ�ม่พน้ศกัิยภาพและสม่รีรีถืนะใน

กิารีท่ำางาน เพื�อใหุ้�สอด้คล�องกิบักิลยท้่ธุ์�และเปี�าหุ้ม่ายในกิารีด้ำาเนินธุ์ร้ีกิจิ รีวม่ถืง้กิารีเตรียีม่พรี�อม่สำาหุ้รีบักิารีเพื�อรีองรีบั

กิารีเจรีญิเตบิโตของบรีษิทั่ฯในอนาคตอกีิด้�วย
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 ในปีี 2565 บรีษิทั่ฯ จดั้หุ้ลกัิสต้รีอบรีม่พนกัิงาน  เพื�อเพิ�ม่ท่กัิษะและศกัิยภาพในกิารีท่ำางาน จำานวน  84 หุ้ลกัิสต้รี 

คดิ้เป็ีนจำานวนชีั �วโม่งอบรีม่ หุ้รีอืกิจิกิรีรีม่พฒันาความ่รี้�เฉลี�ย 11.43 ชีั �วโม่งตอ่คนตอ่ปีีจากิเปี�าหุ้ม่าย 6 ชีั �วโม่งตอ่คนตอ่ปีี

 นอกิจากิหุ้ลกัิสต้รีต่าง ๆ ท่ี�จะชี่วยใหุ้�พนกัิงานม่คีวาม่พรี�อม่ในกิารีปีฏิบิตังิานแล�ว บรีษิทั่ฯยงัได้�จดั้ใหุ้�ม่กีิารี

อบรีม่และใหุ้�ความ่รี้�ด้�านสิ�งแวด้ล�อม่

1. กิารีอบรีม่หุ้ลกัิสต้รี”Interpretation ISO 14001:2015 Requirement” ในวนัท่ี� 26-27 กินัยายน 2565

7.6 ข้อมลูสัำาค์ญัอ่�น ๆ

7.6.1 รายช่่�อผูท่้ั�ได้ำรบัมอบหมาย

เลขานุการบริษัทัั

 คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ ได้�ม่มี่ตแิต่งตั �งใหุ้� นางสาวก้ิลกิาน จนีปัี �น ด้ำารีงตำาแหุ้น่งเป็ีนเลขาน้กิารีบรีษิทั่ ตั �งแต่วนั

ท่ี� 1 เม่ษายน 2560 โด้ยบรีษิทั่ได้�แต่งตั �งบ้คคลท่ี�ม่คี้ณว้ฒแิละปีรีะสบกิารีณ�ท่ี�เหุ้ม่าะสม่ ท่ำาหุ้น�าท่ี�เลขาน้กิารีบรีษิทั่ 

รีายละเอยีด้ปีรีะวตัปิีรีากิฏิในเอกิสารีแนบ 1

 โด้ยกิำาหุ้นด้คณ้วฒ้แิละคณ้สม่บตั ิตลอด้จนหุ้น�าท่ี�ความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบด้งันี�

ค์ณุวฒิุและค์ณุสัมบติั

- ปีรีญิญาตรี ี(ด้�านบญัชีหีุ้รีอืกิฎิ์หุ้ม่าย)

- ม่คีวาม่รี้�เรีื�องหุ้ลกัิกิฎิ์หุ้ม่ายต่างๆท่ี�เกิี�ยวข�องกิบับรีษิทั่ฯ และกิ.ล.ต.

- ม่มี่น้ษยสมั่พนัธุ์�และความ่สาม่ารีถืสื�อสารีด้ี

- ม่ปีีรีะสบกิารีณ�ท่ำางานตำาแหุ้น่งนี�ม่ากิ่อน

- ม่คีวาม่รี้�เรีื�องบรีรีษทั่ภบิาล

หน้าท่ั�ค์วามรบัผิดำช่อบ

- ด้ำาเนินกิารีเกิี�ยวกิบักิารีปีรีะชี้ม่คณะกิรีรีม่กิารี คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ คณะกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้ค่า 

   ตอบแท่น และกิารีปีรีะชีม้่ผู้้�ถือืหุ้้�น

-  จดั้ท่ำารีายงานกิารีปีรีะชีม้่คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่และเกิบ็รีกัิษา

-  ด้แ้ลเปิีด้เผู้ยข�อม่ล้และกิารีรีายงานใหุ้�เป็ีนไปีตาม่กิฎิ์หุ้ม่ายและรีะเบยีบท่ี�เกิี�ยวข�องและกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีท่ี�ด้ี

- ใหุ้�คำาปีรี้กิษาและข�อเสนอแนะเบื�องต�นกิับคณะกิรีรีม่กิารีในปีรีะเด้็นด้�านกิฎิ์หุ้ม่าย รีะเบียบปีฏิิบตัิและข�อพ้ง 

   ปีฏิบิตัดิ้�านกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารี

-  ถ่ืายท่อด้ม่ตนิโยบายของคณะกิรีรีม่กิารีไปียงัผู้้�เกิี�ยวข�อง ตดิ้ตาม่ผู้ล และรีายงานคณะกิรีรีม่กิารี

-  ตดิ้ต่อและใหุ้�ข�อม่ล้เกิี�ยวกิบักิจิกิารีของบรีษิทั่ฯ แกิ่กิรีรีม่กิารี

-  จดั้ปีฐม่นิเท่ศกิรีรีม่กิารีใหุ้ม่แ่ละสนบัสน้นกิารีพฒันากิรีรีม่กิารีอยา่งต่อเนื�อง

-  ปีรีะสานกิบัท่ี�ปีรีก้ิษาภายนอกิ เชีน่ ท่ี�ปีรีก้ิษากิฎิ์หุ้ม่าย

ผูท่้ั�ได้ำรบัมอบหมายให้รบัผิดำช่อบโดำยตรงในการค์วบค์มุดำแูลการทัำาบญัช่่

 บรีษิทั่ฯ ม่อบหุ้ม่ายใหุ้� นางสาวธุ์ญัพรี วณชิีย�กิจิไพศาล ผู้้�อำานวยกิารีฝ่่ายบญัชีแีละควบคม้่ภายในสว่นกิลาง 

เป็ีนผู้้�รีบัผู้ดิ้ชีอบโด้ยตรีงในกิารีควบคม้่ด้แ้ลกิารีท่ำาบญัชี ีรีายละเอยีด้ปีรีะวตัปิีรีากิฏิในเอกิสารีแนบ 1
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หวัหน้างานตรวจสัอบภายใน

 ในกิารีปีรีะชีม้่คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบครีั �งท่ี� 3/2547 เม่ื�อวนัท่ี� 9 สงิหุ้าคม่ 2547 ได้�แตง่ตั �ง บรีษิทั่ ออด้ติ แอนด้�

แม่เนจเม่�นท่� คอนซีลัแตนท่� จำากิดั้ (AMC)ใหุ้�ปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี�ผู้้�ตรีวจสอบภายในของบรีษิทั่ฯ ซี้�งบรีษิทั่ ออด้ติ แอนด้� แม่เนจ

เม่�นท่� คอนซีลัแตนท่� จำากิดั้ ได้�ม่อบหุ้ม่ายใหุ้� นางพไิล เปีี�ยม่พงศ�สานต�ตำาแหุ้น่งผู้้�ตรีวจสอบภายใน เป็ีนผู้้�รีบัผู้ดิ้ชีอบ

หุ้ลกัิในกิารีปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี�ผู้้�ตรีวจสอบภายในของบรีษิทั่ฯ รีายละเอยีด้ปีรีะวตัปิีรีากิฎิ์ในเอกิสารีแนบ 3

 ท่ั �งนี�กิารีพจิารีณาและอน้ม่ตัแิต่งตั �งถือด้ถือนโยกิย�ายผู้้�ด้ำารีงตำาแหุ้น่งหุ้วัหุ้น�าหุ้น่วยงานตรีวจสอบภายในของ

บรีษิทั่จะต�องผู้า่นกิารีอน้ม่ตัหิุ้รีอืได้�รีบัความ่เหุ้น็ชีอบจากิคณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ

หวัหน้างานกำากบัดำแูลการปฏิิบติังาน

 คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ ได้�แตง่ตั �ง นางสาวก้ิลกิาน จนีปัี �น ใหุ้�ปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี�เป็ีนหุ้วัหุ้น�างานกิำากิบัด้แ้ลกิารีปีฏิบิตัิ

งานม่หีุ้น�าท่ี�ความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบเป็ีนศ้นย�กิลางกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิารีด้ำาเนินธุ์้รีกิจิของกิล้่ม่บรีษิทั่ใหุ้�เป็ีนไปีตาม่กิฎิ์หุ้ม่ายกิฎิ์

รีะเบยีบข�อบงัคบันโยบายและข�อกิำาหุ้นด้ของหุ้น่วยงานท่างกิารีท่ี�เกิี�ยวข�อง

7.6.2 หวัหน้างานนักลงทันุสัมัพนัธุ์

 บรีษิทั่ฯได้�จดั้ตั �งหุ้น่วยงานข้�นเฉพาะม่ผีู้้�รีบัผู้ดิ้ชีอบคอื นายค้ส่ร้ีย�  รีตันะพรี ผู้้�อำานวยกิารีสายงานบรีหิุ้ารีกิารีเงนิ 

ท่ำาหุ้น�าท่ี�ติด้ต่อสื�อสารีกิบัผู้้�ลงท่้นซี้�งผู้้�ลงท่้นสาม่ารีถืติด้ต่อขอท่รีาบข�อม่้ลบรีิษัท่ฯได้�ท่ี�โท่รี 02-273-6886 หุ้รีือ 

ท่ี�เวบ็ไซีต� : www.tipco.net หุ้รีอืท่ี� e-mail address : investors@tipco.net  ผู้้�ลงท่น้สาม่ารีถืเข�าถืง้ข�อม่ล้ของบรีษิทั่ฯ

ได้�ท่างเวบ็ไซีต�ซี้�งได้�แยกิหุ้วัข�อนกัิลงท่น้สมั่พนัธุ์� (Investor)ไว�โด้ยเฉพาะ

กิจกรรมนักลงทันุสัมัพนัธุ์

• กิารีสอบถืาม่ข�อม่ล้ต่างๆ ของบรีษิทั่ฯ จากินกัิลงท่น้ท่ั �วไปี ผู้า่นท่างโท่รีศพัท่� 

• กิารีนำาเสนอข�อม่ล้ท่างกิารีเงนิ และข�อม่ล้ท่ั �วไปีรีายไตรีม่าส ในเวบ็ไซีต�ของบรีษิทั่ฯในหุ้วัข�อ“นกัิลงท่น้สมั่พนัธุ์�”

• กิารีสื�อสารีและนำาเสนอข�อม่ล้ท่างกิารีเงนิของบรีษิทั่ฯ ใหุ้�แกิ่นกัิวเิครีาะหุ้� ผู้า่นท่าง E-mail

7.6.3 ค่์าตอบแทันท่ั�ผูส้ัอบบญัช่่

 คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบพจิารีณาค้ณสม่บตัแิละกิารีปีฏิบิตังิานของผู้้�สอบบญัชี ี นำาเสนอต่อคณะกิรีรีม่กิารี 

บรีษิทั่ฯในกิารีแต่งตั �งผู้้�สอบบญัชีแีต่ละปีี รีวม่ถืง้ค่าสอบบญัชี ี เพื�อเสนอขออน้ม่ตัจิากิท่ี�ปีรีะชี้ม่ผู้้�ถือืหุ้้�น ท่ั �งนี�รีายชีื�อ 

ผู้้�สอบบญัชีที่ี�จะเสนอเพื�อพจิารีณาแตง่ตั �งเป็ีนผู้้�สอบบญัชีขีองบรีษิทั่ฯ จะต�องเป็ีนผู้้�สอบบญัชีที่ี�ได้�รีบัความ่เหุ้น็ชีอบจากิ

สำานกัิงานคณะกิรีรีม่กิารีกิำากิบัหุ้ลกัิท่รีพัย�และตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�ฯ

 ในปีี 2565 คา่ตอบแท่นของผู้้�สอบบญัชี ีปีรีะกิอบด้�วย

 1. คา่ตอบแท่นจากิกิารีสอบบญัชี ี(Audit fee)

 บรีษิทั่ฯและบรีษิทั่ยอ่ยจา่ยคา่ตอบแท่นกิารีสอบบญัชีรีีวม่จำานวน 3,870,000 บาท่ โด้ยม่รีีายละเอยีด้ด้งันี�

  งบกิารีเงนิของบรีษิทั่ฯและงบกิารีเงนิรีวม่ จำานวน 1,150,000 บาท่

  งบกิารีเงนิของบรีษิทั่ยอ่ย 4 บรีษิทั่ จำานวน 2,720,000 บาท่

 2. คา่บรีกิิารีอื�น (Non-audit fee)

 บรีษิทั่ฯและบรีษิทั่ยอ่ยจา่ยคา่บรีกิิารีอื�น จำานวน 85,565 บาท่
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8.1 สัรปุผลการปฏิิบติัหน้าท่ั�ของค์ณะกรรมการในรอบป่ท่ั�ผา่นมา

8.1.1 การสัรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิิบติัหน้าท่ั�ของค์ณะกรรมการ

 ค์ณุสัมบติักรรมการอิสัระ

1. เป็ีนผู้้�ม่คีณ้สม่บตัขิองกิรีรีม่กิารีตาม่ท่ี�กิำาหุ้นด้ไว�

2. เป็ีนกิรีรีม่กิารีท่ี�สาม่ารีถืปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี�แสด้งความ่คดิ้เหุ้น็โด้ยใชี�ด้ล้ยพนิิจของตนเองอยา่งเป็ีนอสิรีะและม่จีรียิธุ์รีรีม่โด้ย

ยด้้ถือืปีรีะโยชีน�ขององค�กิรีเป็ีนหุ้ลกัิ โด้ยไม่ไ่ด้�คำาน้งถืง้เฉพาะปีรีะโยชีน�ของผู้้�ถือืหุ้้�นรีายใหุ้ญ่ หุ้รีอืผู้้�ถือืหุ้้�นรีายยอ่ยหุ้รีอื

ตนเอง 

3. เป็ีนผู้้�ม่คีณ้สม่บตัคิรีบถื�วนตาม่ท่ี�ตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�ฯกิำาหุ้นด้ และเป็ีนไปีตาม่แนวปีฏิบิตัทิ่ี�ด้ ีด้งัต่อไปีนี�

 ความ่สมั่พนัธุ์�ท่างธุ์ร้ีกิจิตาม่ข�างต�น รีวม่ถืง้กิารีท่ำารีายกิารีท่างกิารีค�าท่ี�กิรีะท่ำาเป็ีนปีกิตเิพื�อปีรีะกิอบกิจิกิารี กิารีเชีา่

หุ้รีอืใหุ้�เชีา่อสงัหุ้ารีมิ่ท่รีพัย� รีายกิารีเกิี�ยวกิบัสนิท่รีพัย�หุ้รีอืบรีกิิารีหุ้รีอืกิารีใหุ้�หุ้รีอืรีบัความ่ชีว่ยเหุ้ลอืท่างกิารีเงนิ ด้�วยกิารีรีบั

หุ้รีอืใหุ้�กิ้�ยมื่ คำ�าปีรีะกินั กิารีใหุ้�สนิท่รีพัย�เป็ีนหุ้ลกัิปีรีะกินัหุ้นี�สนิ รีวม่ถืง้พฤตกิิารีณ�อื�นท่ำานองเด้ยีวกินั ซี้�งเป็ีนผู้ลใหุ้�บรีษิทั่ฯ 

หุ้รีอืค้ส่ญัญาม่ภีารีะหุ้นี�ท่ี�ต�องชีำารีะต่ออกีิฝ่่ายหุ้น้�ง ตั �งแต่รี�อยละ 3 ของสนิท่รีพัย�ท่ี�ม่ตีวัตนสท้่ธุ์ขิองบรีษิทั่ฯ หุ้รีอืตั �งแต่ 

20 ล�านบาท่ข้�นไปี แล�วแตจ่ำานวนใด้จะตำ�ากิวา่ ท่ั �งนี� กิารีคำานวณภารีะหุ้นี�ด้งักิลา่วใหุ้�เป็ีนไปีตาม่วธิุ์กีิารีคำานวณม่ล้คา่ของ

รีายกิารีท่ี�เกิี�ยวโยงกินัตาม่ปีรีะกิาศคณะกิรีรีม่กิารีกิำากิบัตลาด้ท่น้วา่ด้�วยหุ้ลกัิเกิณฑ์�ในกิารีท่ำารีายกิารีท่ี�เกิี�ยวโยงกินั โด้ย

อน้โลม่ และใหุ้�นบัรีวม่ภารีะหุ้นี�ท่ี�เกิดิ้ข้�นในรีะหุ้วา่ง 1 ปีีก่ิอนวนัท่ี�ม่คีวาม่สมั่พนัธุ์�ท่างธุ์ร้ีกิจิกิบับ้คคลเด้ยีวกินัด้�วย

 3.5 ไม่เ่ป็ีนหุ้รีอืเคยเป็ีนผู้้�สอบบญัชีขีองบรีษิทั่ฯ บรีษิทั่ใหุ้ญ่ บรีษิทั่ยอ่ย บรีษิทั่รีว่ม่ ผู้้�ถือืหุ้้�นรีายใหุ้ญ่ หุ้รีอืผู้้�ม่ี

อำานาจควบค้ม่ของบรีษิทั่ฯ และไม่่เป็ีนผู้้�ถือืหุ้้�นท่ี�ม่นีัย ผู้้�ม่อีำานาจควบค้ม่ หุ้รีอืหุ้้�นสว่นของสำานักิงานสอบบญัชี ี ซี้�งม่ ี

ผู้้�สอบบญัชีขีองบรีษิทั่ฯ บรีษิทั่ใหุ้ญ่ บรีษิทั่ยอ่ย บรีษิทั่รีว่ม่ ผู้้�ถือืหุ้้�นรีายใหุ้ญ่ หุ้รีอืผู้้�ม่อีำานาจควบคม้่ของบรีษิทั่ฯสงักิดั้

อย้เ่ว�นแต่จะได้�พ�นจากิกิารีม่ลีกัิษณะด้งักิลา่วม่าแล�วไม่น่�อยกิวา่ 2 ปีี

8. รายงานิผลการดำำาเนิินิงานิสุำาคัญดำ้านิการกำากับดำูแลกิจการ

3.1 ถือืหุ้้�นไม่เ่กินิรี�อยละ 0.75 ของจำานวนหุ้้�นท่ี�ม่สีทิ่ธุ์อิอกิเสยีงท่ั �งหุ้ม่ด้ของบรีษิทั่ฯ บรีษิทั่ใหุ้ญ่ บรีษิทั่ยอ่ย 

บรีษิทั่รีว่ม่ ผู้้�ถือืหุ้้�นรีายใหุ้ญ่ หุ้รีอืผู้้�ม่อีำานาจควบคม้่ของบรีษิทั่ฯ ท่ั �งนี� ใหุ้�นบัรีวม่กิารีถือืหุ้้�นของผู้้�ท่ี�เกิี�ยวข�อง

ของกิรีรีม่กิารีอสิรีะรีายนั �น ๆ ด้�วย

3.2 ไม่เ่ป็ีนหุ้รีอืเคยเป็ีนกิรีรีม่กิารีท่ี�ม่สีว่นรีว่ม่บรีหิุ้ารีงาน ลก้ิจ�าง พนกัิงาน ท่ี�ปีรีก้ิษาท่ี�ได้�รีบัเงนิเด้อืนปีรีะจำา 

หุ้รีอืผู้้�ม่อีำานาจควบค้ม่ของบรีษิทั่ฯ บรีษิทั่ใหุ้ญ่ บรีษิทั่ยอ่ย บรีษิทั่รีว่ม่ บรีษิทั่ยอ่ยลำาด้บัเด้ยีวกินั  ผู้้�ถือืหุ้้�น 

รีายใหุ้ญ่ หุ้รีอืผู้้�ม่อีำานาจควบค้ม่ของบรีษิทั่ฯ เว�นแต่จะได้�พ�นจากิกิารีม่ลีกัิษณะด้งักิล่าวม่าแล�วไม่่น�อยกิว่า  

2 ปีี กิ่อนวนัท่ี�ได้�รีบัแต่งตั �งใหุ้�เป็ีนกิรีรีม่กิารีอสิรีะ ท่ั �งนี� ลกัิษณะต�องหุ้�าม่ด้งักิลา่ว ไม่ร่ีวม่ถืง้กิรีณที่ี�กิรีรีม่กิารี

อสิรีะเคยเป็ีนข�ารีาชีกิารีหุ้รีอืท่ี�ปีรีก้ิษาของสว่นรีาชีกิารีซี้�งเป็ีนผู้้�ถือืหุ้้�นรีายใหุ้ญ่ หุ้รีอืผู้้�ม่อีำานาจควบคม้่ของบรีษิทั่ฯ

3.3 ไม่เ่ป็ีนบ้คคลท่ี�ม่คีวาม่สมั่พนัธุ์�ท่างสายโลหุ้ติ หุ้รีอืโด้ยกิารีจด้ท่ะเบยีนตาม่กิฎิ์หุ้ม่าย ในลกัิษณะท่ี�เป็ีนบดิ้า 

ม่ารีด้า ค้ส่ม่รีส พี�น�อง และบ้ตรี รีวม่ท่ั �งค้ส่ม่รีสของบต้รี ของกิรีรีม่กิารีรีายอื�น ผู้้�บรีหิุ้ารี ผู้้�ถือืหุ้้�นรีายใหุ้ญ่ ผู้้�ม่ี

อำานาจควบคม้่ หุ้รีอืบ้คคลท่ี�จะได้�รีบักิารีเสนอใหุ้�เป็ีนกิรีรีม่กิารี ผู้้�บรีหิุ้ารี หุ้รีอืผู้้�ม่อีำานาจควบค้ม่ของบรีษิทั่ฯ

หุ้รีอืบรีษิทั่ยอ่ย

3.4 ไม่ม่่หีุ้รีอืเคยม่คีวาม่สมั่พนัธุ์�ท่างธุ์ร้ีกิจิกิบับรีษิทั่ฯ บรีษิทั่ใหุ้ญ่ บรีษิทั่ยอ่ย บรีษิทั่รีว่ม่ ผู้้�ถือืหุ้้�น รีายใหุ้ญ่ 

หุ้รีอืผู้้�ม่อีำานาจควบคม้่ของบรีษิทั่ฯ ในลกัิษณะท่ี�อาจเป็ีนกิารีขดั้ขวางกิารีใชี�วจิารีณญาณอยา่งอสิรีะ รีวม่ท่ั �งไม่่

เป็ีนผู้้�ถือืหุ้้�นท่ี�ม่นียั หุ้รีอืผู้้�ม่อีำานาจควบคม้่ของผู้้�ท่ี�ม่คีวาม่สมั่พนัธุ์�ท่างธุ์ร้ีกิจิกิบับรีษิทั่ฯ บรีษิทั่ใหุ้ญ่ บรีษิทั่ยอ่ย 

บรีษิทั่รีว่ม่ ผู้้�ถือืหุ้้�นรีายใหุ้ญ่ หุ้รีอืผู้้�ม่อีำานาจควบคม้่ของบรีษิทั่ฯ เว�นแต่จะได้�พ�นจากิกิารีม่ลีกัิษณะด้งักิลา่วม่า

แล�วไม่น่�อยกิวา่ 2 ปีีกิ่อนวนัท่ี�ได้�รีบัแต่งตั �งใหุ้�เป็ีนกิรีรีม่กิารีอสิรีะ
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 3.6 ไม่เ่ป็ีนหุ้รีอืเคยเป็ีนผู้้�ใหุ้�บรีกิิารีท่างวชิีาชีพีใด้ ๆ  ซี้�งรีวม่ถืง้กิารีใหุ้�บรีกิิารีเป็ีนท่ี�ปีรีก้ิษากิฎิ์หุ้ม่ายหุ้รีอืท่ี�ปีรีก้ิษา

ท่างกิารีเงนิ ซี้�งได้�รีบัคา่บรีกิิารีเกินิกิวา่ 2 ล�านบาท่ต่อปีี จากิบรีษิทั่ฯ บรีษิทั่ใหุ้ญ่ บรีษิทั่ยอ่ย บรีษิทั่รีว่ม่ ผู้้�ถือืหุ้้�นรีาย

ใหุ้ญ่ หุ้รีอืผู้้�ม่อีำานาจควบคม้่ของบรีษิทั่ฯ และไม่เ่ป็ีนผู้้�ถือืหุ้้�นท่ี�ม่นียั ผู้้�ม่อีำานาจควบคม้่ หุ้รีอืหุ้้�นสว่นของผู้้�ใหุ้�บรีกิิารีท่าง

วชิีาชีพีนั �นด้�วย ท่ั �งในปัีจจบ้นัและกิอ่นได้�รีบักิารีแต่งตั �ง เป็ีนกิรีรีม่กิารีอสิรีะไม่น่�อยกิวา่ 2 ปีีก่ิอนวนัท่ี�ได้�รีบัแต่งตั �งใหุ้�เป็ีน

กิรีรีม่กิารีอสิรีะ

 3.7 ไม่เ่ป็ีนกิรีรีม่กิารีท่ี�ได้�รีบักิารีแต่งตั �งข้�นเพื�อเป็ีนตวัแท่นของกิรีรีม่กิารีของบรีษิทั่ฯ ผู้้�ถือืหุ้้�นรีายใหุ้ญ่หุ้รีอื 

ผู้้�ถือืหุ้้�นซี้�งเป็ีนผู้้�ท่ี�เกิี�ยวข�องกิบัผู้้�ถือืหุ้้�นรีายใหุ้ญ่

 3.8 ไม่ป่ีรีะกิอบกิจิกิารีท่ี�ม่สีภาพอยา่งเด้ยีวกินัและเป็ีนกิารีแขง่ขนัท่ี�ม่นียักิบักิจิกิารีของบรีษิทั่ฯ หุ้รีอืบรีษิทั่ยอ่ย 

หุ้รีอืไม่เ่ป็ีนหุ้้�นสว่นท่ี�ม่นียัในหุ้�างหุ้้�นสว่น หุ้รีอืเป็ีนกิรีรีม่กิารีท่ี�ม่สีว่นรีว่ม่บรีหิุ้ารีงาน ลก้ิจ�าง พนกัิงานท่ี�ปีรีก้ิษาท่ี�ได้�รีบั

เงนิเด้อืนปีรีะจำา หุ้รีอืถือืหุ้้�นเกินิรี�อยละ 1 ของจำานวนหุ้้�นท่ี�ม่สีทิ่ธุ์อิอกิเสยีงท่ั �งหุ้ม่ด้ของบรีษิทั่อื�น ซี้�งปีรีะกิอบกิจิกิารีท่ี�ม่ี

สภาพอยา่งเด้ยีวกินัและเป็ีนกิารีแขง่ขนัท่ี�ม่นียักิบักิจิกิารีของบรีษิทั่ฯ หุ้รีอืบรีษิทั่ยอ่ย

 3.9 ไม่ม่่ลีกัิษณะอื�นใด้ท่ี�ท่ำาใหุ้�ไม่ส่าม่ารีถืใหุ้�ความ่เหุ้น็อยา่งเป็ีนอสิรีะเกิี�ยวกิบักิารีด้ำาเนินงานของบรีษิทั่ฯ

4. วารีะกิารีด้ำารีงตำาแหุ้น่งต่อเนื�องได้�ไม่เ่กินิ 9 ปีี นบัจากิวนัท่ี�ได้�รีบักิารีแต่งตั �งใหุ้�ด้ำารีงตำาแหุ้น่งกิรีรีม่กิารีอสิรีะครีั �งแรีกิ

การสัรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดำบัสังูสัดุำ

ขั �นตอนในการพิจารณาค์ดัำเล่อก

 1. คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯกิำาหุ้นด้คณ้สม่บตัขิองกิรีรีม่กิารี  กิรีรีม่กิารีอสิรีะ และปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารี

 2. คณะกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้คา่ตอบแท่นท่ำากิารีกิลั �นกิรีองสรีรีหุ้าบค้คลท่ี�ม่คีณ้สม่บตัทิ่ี�เหุ้ม่าะสม่ตาม่ท่ี� 

 คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯกิำาหุ้นด้ไว� เสนอใหุ้�คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯพจิารีณา

 3. คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯพจิารีณาเลอืกิผู้้�ท่ี�เหุ้ม่าะสม่ท่ี�จะเป็ีนกิรีรีม่กิารี เสนอใหุ้�ท่ี�ปีรีะชี้ม่ผู้้�ถือืหุ้้�นพจิารีณา 

 แต่งตั �งเป็ีนกิรีรีม่กิารี

 4. คณะกิรีรีม่กิารีพจิารีณาแต่งตั �งผู้้�ท่ี�เหุ้ม่าะสม่เป็ีนปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารี

ค์ณุสัมบติัของกรรมการ

 1. เป็ีนบ้คคลท่ี�ไม่ม่่ปีีรีะวตัดิ้า่งพรี�อย

 2. เป็ีนผู้้�ม่วีสิยัท่ศัน�และสาม่ารีถืม่องภาพรีวม่ของธุ์ร้ีกิจิได้�ด้ี

 3. เป็ีนผู้้�ม่มี่น้ษย�สมั่พนัธุ์�ด้ ีม่คีณ้ธุ์รีรีม่ และม่บี้คลกิิท่ี�เหุ้ม่าะสม่

 4. เป็ีนผู้้�ม่ที่กัิษะในกิารีสื�อความ่อยา่งม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพ

 5. เป็ีนผู้้�ม่แีนวคดิ้ท่างธุ์ร้ีกิจิและกิารีตดั้สนิใจอยา่งเป็ีนรีะบบ

 6. เป็ีนผู้้�ม่คีวาม่รี้�ความ่เข�าใจด้�านกิารีเงนิ หุ้รีอืกิารีพาณชิียกิรีรีม่หุ้รีอืกิารีอ้ตสาหุ้กิรีรีม่และม่ปีีรีะสบกิารีณ�เกิี�ยว 

 กิบักิารีบรีหิุ้ารีธุ์ร้ีกิจิ

 7. เป็ีนผู้้�ม่ปีีรีะสบกิารีณ�เคยเป็ีนกิรีรีม่กิารีของบรีษิทั่หุ้รีอืรีฐัวสิาหุ้กิจิ หุ้รีอืเคยด้ำารีงตำาแหุ้น่งท่ี�ม่คี้ณสม่บตั ิ

 เท่ยีบเท่า่

 8. เป็ีนผู้้�ท่ี�สาม่ารีถือ้ท่ศิเวลาในกิารีเป็ีนกิรีรีกิารีบรีษิทั่ได้�อยา่งเพยีงพอ และไม่เ่ป็ีนกิรีรีม่กิารีในบรีษิทั่อื�นใน 

 ตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย เกินิกิวา่ 3 บรีษิทั่ ในกิรีณที่ี�ม่คีวาม่จำาเป็ีนคณะกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้ 

 ค่าตอบแท่นพจิารีณาค้ณสม่บตัขิองกิรีรีม่กิารีด้งักิล่าว กิ่อนนำาเสนอต่อใหุ้�กิบัคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่พจิารีณา 

 อน้ม่ตั ิท่ั �งนี� รีวม่กิารีเป็ีนกิรีรีม่กิารีในบรีษิทั่จด้ท่ะเบยีนไม่เ่กินิ 5 บรีษิทั่

 9. เป็ีนผู้้�ท่ี�อ้ท่ศิเวลาและม่ผีู้ลกิารีปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี�ในฐานกิรีรีม่กิารีของบรีษิทั่ในวารีะท่ี�ผู้า่นม่าได้�อยา่งครีบถื�วน
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ค์ณุสัมบติัของประธุานเจ้าหน้าท่ั�บริหาร

 1. ม่คีณ้ธุ์รีรีม่และไม่ม่่ปีีรีะวตัดิ้า่งพรี�อย

 2. ไม่เ่ป็ีนผู้้�ถือืหุ้้�นรีายใหุ้ญ่เป็ีนนกัิบรีหิุ้ารีและจดั้กิารีสม่ยัใหุ้ม่โ่ด้ยอาชีพี

 3. ม่ที่กัิษะและม่ปีีรีะสบกิารีณ�ในกิารีท่ำางานหุ้ลากิหุ้ลายหุ้น�าท่ี�รีวม่ท่ั �งธุ์ร้ีกิจิต่างปีรีะเท่ศ

 4. ม่คีวาม่เป็ีนผู้้�นำาสง้ วสิยัท่ศัน�กิว�าง ม่น้ษย�สมั่พนัธุ์�ด้ ีสื�อสารีกิรีะจา่ง และบ้คลกิิเหุ้ม่าะสม่

 5. สาม่ารีถืปีรีะสานความ่แตกิต่างและความ่สาม่ารีถืของพนกัิงานใหุ้�บรีรีล้เปี�าหุ้ม่ายธุ์้รีกิจิและสอด้คล�องกิบั 

 วฒันธุ์รีรีม่ขององค�กิรี

 6. ม่ที่กัิษะเรีื�องกิารีตลาด้ กิารีเงนิและกิารีบรีหิุ้ารีบ้คคล

 7. สาม่ารีถืกิำากิบัด้แ้ลและอำานวยกิารีท่ำางานของท่ั �งองค�กิรี

 8. ม่องโอกิาสธุ์้รีกิจิได้�ด้แีละแกิ�ปัีญหุ้าเป็ีนเยี�ยม่

หลกัเกณฑ์ใ์นการพิจารณาค์ดัำเล่อกกรรมการ

 1. บ้คคลต�องม่คีณ้สม่บตัขิองกิรีรีม่กิารีตรีงตาม่ท่ี�กิำาหุ้นด้ไว�

 2. กิรีรีม่กิารีท่ั �งคณะควรีม่คีวาม่หุ้ลากิหุ้ลายของความ่ชีำานาญท่ี�เป็ีนปีรีะโยชีน�ตอ่กิารีกิำาหุ้นด้ท่ศิท่างและควบคม้่ 

 กิารีด้ำาเนินงานของบรีษิทั่ฯ

วิธุ่ปฏิิบติัและหลกัเกณฑ์ก์ารเล่อกตั �งกรรมการในท่ั�ประช่มุผูถุ่้อหุ้น

 1. ใหุ้�ท่ี�ปีรีะชีม้่ผู้้�ถือืหุ้้�นลงคะแนนเสยีงเลอืกิตั �งกิรีรีม่กิารีท่ลีะหุ้น้�งตำาแหุ้น่ง

 2. ในกิารีออกิเสยีงลงคะแนนเลอืกิตั �งกิรีรีม่กิารีแต่ละตำาแหุ้น่งนั �น ใหุ้�ผู้้�ถือืหุ้้�นแต่ละคนม่คีะแนนเสยีงเท่่ากิบั 

 จำานวนหุ้้�นท่ี�ตนถือือย้โ่ด้ยถือืวา่หุ้้�นหุ้น้�งม่เีสยีงหุ้น้�ง

 3. ในกิารีลงคะแนนเลอืกิตั �งกิรีรีม่กิารีแต่ละตำาแหุ้น่ง ผู้้�ท่ี�ได้�รีบักิารีเลอืกิตั �งเป็ีนกิรีรีม่กิารีในตำาแหุ้น่งนั �น 

 ต�องได้�รีบัคะแนนเสยีงข�างม่ากิของผู้้�ถือืหุ้้�นท่ี�ม่าปีรีะชีม้่และม่สีทิ่ธุ์อิอกิเสยีงลงคะแนน

ข้อบงัค์บัของบริษัทััฯในส่ัวนเก่�ยวข้องกบัค์ณะกรรมการ 

 ข�อ 16. ในกิารีปีรีะชี้ม่ผู้้�ถือืหุ้้�นสาม่ญัปีรีะจำาปีีท่้กิครีั �ง ใหุ้�กิรีรีม่กิารีออกิจากิตำาแหุ้น่งเป็ีนอตัรีาหุ้น้�งในสาม่  

ถื�าจำานวนกิรีรีม่กิารีท่ี�จะแบง่ออกิใหุ้�ตรีงเป็ีนสาม่สว่นไม่ไ่ด้� กิใ็หุ้�ออกิโด้ยจำานวนใกิล�ท่ี�สด้้กิบัสว่นหุ้น้�งในสาม่ กิรีรีม่กิารี

ท่ี�จะต�องออกิจากิตำาแหุ้น่งในปีีแรีกิและปีีท่ี�สองภายหุ้ลงัจด้ท่ะเบยีนบรีษิทั่ฯนั �นใหุ้�จบัสลากิกินัวา่ผู้้�ใด้ จะออกิสว่นปีีหุ้ลงัๆ 

ต่อไปีใหุ้�กิรีรีม่กิารีคนท่ี�อย้่ในตำาแหุ้น่งนานท่ี�ส้ด้นั �นเป็ีนผู้้�ออกิจากิตำาแหุ้น่งกิรีรีม่กิารีซี้�งพ�นจากิตำาแหุ้น่งแล�วอาจได้� 

รีบัเลอืกิตั �งใหุ้ม่ไ่ด้�

 ข�อ 17. นอกิจากิกิารีพ�นตำาแหุ้น่งตาม่วารีะแล�ว กิรีรีม่กิารีจะพ�นจากิตำาแหุ้น่งเม่ื�อ

  (1) ตาย

  (2) ลาออกิ

  (3) ขาด้คณ้สม่บตั ิม่ลีกัิษณะต�องหุ้�าม่ตาม่ม่าตรีา 68 แหุ้ง่พรีะรีาชีบญัญตับิรีษิทั่ม่หุ้าชีน จำากิดั้ พ.ศ. 2535

  (4) ท่ี�ปีรีะชีม้่ผู้้�ถือืหุ้้�นลงม่ตใิหุ้�ออกิตาม่ข�อ 20.

  (5) ศาลม่คีำาสั �งใหุ้�ออกิ

 ข�อ 18. กิรีรีม่กิารีคนใด้ลาออกิจากิตำาแหุ้น่ง ใหุ้�ยื�นใบลาออกิต่อบรีษิทั่ฯ  กิารีลาออกิม่ผีู้ลนบัแต่วนัท่ี�ใบลาออกิ

ถืง้บรีษิทั่ฯกิรีรีม่กิารีซี้�งลาออกิตาม่วรีรีคหุ้น้�งจะแจ�งกิารีลาออกิของตนใหุ้�นายท่ะเบยีนท่รีาบด้�วยกินักิไ็ด้�

 ข�อ 19. ในกิรีณที่ี�ตำาแหุ้น่งกิรีรีม่กิารีวา่งลงเพรีาะเหุ้ต้อื�น นอกิจากิถืง้ครีาวออกิตาม่วารีะใหุ้�คณะกิรีรีม่กิารีเลอืกิ

บค้คลหุ้น้�งซี้�งม่คีณ้สม่บตัแิละไม่ม่่ลีกัิษณะต�องหุ้�าม่ตาม่ม่าตรีา 68 แหุ้ง่พรีะรีาชีบญัญตับิรีษิทั่ม่หุ้าชีนจำากิดั้ พ.ศ. 2535  

เข�าเป็ีนกิรีรีม่กิารีแท่นในกิารีปีรีะชีม้่คณะกิรีรีม่กิารีครีาวถืดั้ไปี เว�นแตว่ารีะของกิรีรีม่กิารีจะเหุ้ลอืน�อยกิวา่ 2 เด้อืน บค้คล

ซี้�งเข�าเป็ีนกิรีรีม่กิารีแท่นด้งักิลา่ว จะอย้ใ่นตำาแหุ้น่งกิรีรีม่กิารีแท่นได้� เพยีงเท่า่วารีะท่ี�ยงัเหุ้ลอือย้ข่องกิรีรีม่กิารีท่ี�ตนแท่น 

ไม่ม่่กีิารีกิำาหุ้นด้สดั้สว่น

 ม่ตขิองคณะกิรีรีม่กิารีตาม่วรีรีคหุ้น้�ง  ต�องปีรีะกิอบด้�วยคะแนนเสยีงไม่น่�อยกิวา่สาม่ในสี�ของจำานวนกิรีรีม่กิารี

ท่ี�ยงัเหุ้ลอือย้่
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 ข�อ 20. ท่ี�ปีรีะชี้ม่ผู้้�ถือืหุ้้�น อาจลงม่ตใิหุ้�กิรีรีม่กิารีคนใด้ออกิจากิตำาแหุ้น่ง ก่ิอนถืง้ครีาวออกิตาม่วารีะได้�ด้�วย

คะแนนเสยีงไม่น่�อยกิวา่สาม่ในสี�ของจำานวนผู้้�ถือืหุ้้�นซี้�งม่าปีรีะชีม้่และม่สีทิ่ธุ์อิอกิเสยีง และม่หีุ้้�นนบัรีวม่กินัได้�ไม่น่�อยกิวา่

กิ้�งหุ้น้�งของจำานวนหุ้้�นท่ี�ถือืโด้ยผู้้�ถือืหุ้้�นท่ี�ม่าปีรีะชีม้่และม่สีทิ่ธุ์อิอกิเสยีง

 ข�อ 21. กิรีรีม่กิารีจะเป็ีนผู้้�ถือืหุ้้�นของบรีษิทั่ฯหุ้รีอืไม่ก่ิไ็ด้�

การปฐมนิเทัศกรรมการใหม่

 บรีษิทั่ฯกิำาหุ้นด้ใหุ้�ม่กีิารีปีฐม่นิเท่ศกิรีรีม่กิารีใหุ้ม่่ท่้กิท่่าน เพื�อใหุ้�กิรีรีม่กิารีใหุ้ม่่รีบัท่รีาบถืง้นโยบายธุ์้รีกิจิ 

โครีงสรี�างผู้้�ถือืหุ้้�น โครีงสรี�างเงนิลงท่น้ รีะบบข�อม่ล้ รีะเบยีบข�อบงัคบัและกิฎิ์หุ้ม่ายท่ี�เกิี�ยวข�อง นอกิจากินี�กิรีรีม่กิารีใหุ้ม่่

แต่ละท่า่นจะได้�รีบัค้ม่่อืกิรีรีม่กิารีและข�อม่ล้อื�น ๆ ท่ี�เกิี�ยวข�อง และผู้ลปีรีะกิอบกิารีลา่สด้้

การประเมินค์ณะกรรมการ

 ตาม่หุ้ลกัิกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีท่ี�ด้สีำาหุ้รีบับรีษิทั่จด้ท่ะเบยีน คณะกิรีรีม่กิารีและคณะกิรีรีม่กิารีชีด้้ยอ่ยของบรีษิทั่

จด้ท่ะเบยีนควรีม่กีิารีปีรีะเม่นิผู้ลกิารีปีฏิบิตังิานด้�วยตนเองอยา่งน�อยปีีละ 1 ครีั �ง เพื�อใหุ้�คณะกิรีรีม่กิารีรีว่ม่กินัพจิารีณา

ผู้ลงานและปีรีบัปีรีง้แกิ�ไข โด้ยกิารีปีรีะเม่นิควรีจดั้ท่ำาท่ั �งแบบรีายคณะและรีายบค้คล 

การประเมินตนเองของค์ณะกรรมการบริษัทััฯแบบรายค์ณะและรายบคุ์ค์ล 

 แบบปีรีะเม่นิจดั้ท่ำาและเผู้ยแพรีโ่ด้ยตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย เพื�อใชี�ปีรีะเม่นิกิารีปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี�ของคณะ

กิรีรีม่กิารี แบบปีรีะเม่นิด้งักิลา่วปีรีะกิอบด้�วย

 1. แบบปีรีะเม่นิตนเองของคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯแบบรีายคณะ

 2. แบบปีรีะเม่นิตนเองของคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯแบบรีายบ้คคล

โด้ยม่กีิรีะบวนกิารีด้งันี�

 1. คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ปีรีะเม่นิตนเองผู้า่นแบบปีรีะเม่นิท่ี�จดั้ท่ำาโด้ยตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย

 2. เลขาน้กิารีบรีษิทั่ฯสรีป้ีผู้ลกิารีปีรีะเม่นิปีรีะสทิ่ธุ์ภิาพในกิารีด้ำาเนินงานของคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ ท่ก้ิท่า่น

 3. เลขาน้กิารีบรีษิทั่ฯรีายงานผู้ลกิารีปีรีะเม่นิตอ่คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯและด้ำาเนินกิารีปีรีบัปีรีง้ด้ำาเนินงานใหุ้�ม่ ี

 ปีรีะสทิ่ธุ์ภิาพม่ากิยิ�งข้�น

ผูเ้ข้าร่วมอบรม

พลอ.อ.พงศธุ์รี บวัท่รีพัย�

นายลอืชีา พศิษิฐกิารี

นายค้ส่ร้ีย�  รีตันะพรี

นางสาวก้ิลกิาน จนีปัี �น

• กิรีรีม่กิารีอสิรีะ

• ปีรีะธุ์านคณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ

• รีกัิษากิารีปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารี

• ผู้้�อำานวยกิารีฝ่่ายปีฎิ์บิตักิิารี

• ผู้้�อำานวยกิารีสายงานบรีหิุ้ารีกิารีเงนิ

• เลขาน้กิารีบรีษิทั่

• Easy Listening: เกิรีด็้ความ่รี้�ด้�านบญัชีที่ี� AC ไม่่

ควรีพลาด้ EP.2

• Health Tech Investment โอกิาสในกิารีสรี�าง 

New S-Curve

• TLCA CFO CPD ครีั �งท่ี� 5/2022 หุ้วัข�อ 

“Restructuring Business for Growth”

• SET x IAA : เท่คนิคกิารีเพิ�ม่ม่ล้คา่ใหุ้�บรีษิทั่จด้

ท่ะเบยีน จากิม่ม้่ม่องนกัิวเิครีาะหุ้�หุ้ลกัิท่รีพัย�

• เตรียีม่ความ่พรี�อม่รีองรีบักิารีบงัคบัใชี� PDPA

• เท่คนิคกิารีจดั้ท่ำารีายงานกิารีปีรีะชีม้่

• กิารีสรีรีหุ้าและแต่งตั �งกิรีรีม่กิารี

• สม่มั่นาเจาะลก้ิแนวท่างกิารีสำารีวจโครีงกิารี CGR 

ปีี 2566

22/7/2565

20/10/2565

12/10/2565

2,17,19-10/2565

11/7/2565

27/9/2565

2/11/2565

10/11/2565

ตำาแหน่ง หลกัสัตูร วนัท่ั�

การพฒันาและฝ้ึกอบรมของกรรมการผูบ้ริหารและเลขานุการบริษัทััฯ
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แบบประเมินตนเองของค์ณะกรรมการบริษัทััฯแบบรายค์ณะและรายบคุ์ค์ล ประกอบด้ำวย 6 หวัข้อ ค่์อ 

1. โครีงสรี�างและคณ้สม่บตัขิองคณะกิรีรีม่กิารีแบบรีายคณะและรีายบ้คคล

2.  บท่บาท่ หุ้น�าท่ี� และความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบของคณะกิรีรีม่กิารีแบบรีายคณะและรีายบ้คคล

3. กิารีปีรีะชีม้่คณะกิรีรีม่กิารีแบบรีายคณะและรีายบค้คล

4. กิารีท่ำาหุ้น�าท่ี�ของกิรีรีม่กิารีแบบรีายคณะ

5. ความ่สมั่พนัธุ์�กิบัฝ่่ายจดั้กิารีแบบรีายคณะ

6. กิารีพฒันาตนเองของกิรีรีม่กิารีและกิารีพฒันาผู้้�บรีหิุ้ารีแบบรีายคณะ

กิารีปีรีะเม่นิคณะกิรีรีม่กิารี

 คณะกิรีรีม่กิารีปีรีะเม่นิบท่บาท่และปีรีะสทิ่ธุ์ภิาพในกิารีปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี�ของตนเอง โด้ยกิารีอภปิีรีายท่บท่วนหุ้วัข�อ

วารีะกิารีปีรีะชีม้่ท่ี�ผู้า่นม่าและผู้ลงานท่ี�สำาคญั เชีน่ ผู้ลกิารีด้ำาเนินงานในรีอบปีีเท่ยีบกิบัแผู้นธุ์ร้ีกิจิปีรีะสทิ่ธุ์ภิาพของกิารี

บรีหิุ้ารีความ่เสี�ยง กิารีกิำาหุ้นด้ยท้่ธุ์ศาสตรี� กิารีอน้ม่ตัแิผู้นธุ์้รีกิจิ กิารีพจิารีณากิารีลงท่้นท่ี�สำาคญั เป็ีนต�น สว่นท่ี�คณะ

กิรีรีม่กิารียงัปีฏิบิตัไิม่ไ่ด้�คอื ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารีเป็ีนกิรีรีม่กิารีอสิรีะ คณะกิรีรีม่กิารีปีรีะกิอบด้�วยกิรีรีม่กิารีอสิรีะเกินิกิวา่

ครี้�งหุ้น้�งของคณะกิรีรีม่กิารี

 กิรีรีม่กิารีปีรีะเม่นิปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารี ด้�วยกิารีอภปิีรีายกิรีรีม่กิารีชีื�นชีม่ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารีว่าปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี�ได้�

อยา่งเหุ้ม่าะสม่ เปิีด้โอกิาสใหุ้�กิรีรีม่กิารีท่ก้ิท่า่นแสด้งความ่เหุ้น็ได้�อยา่งอสิรีะโด้ยไม่จ่ำากิดั้เวลาในกิารีปีรีะชีม้่แต่ละวารีะ  

ท่ำาใหุ้�กิรีรีม่กิารีม่คีวาม่รี้�สก้ิวา่ม่คีณ้คา่ท่ี�ท่ำาหุ้น�าท่ี�ได้�อยา่งเตม็่ท่ี�

 ในกิารีปีรีะเม่นิคณะกิรีรีม่กิารีไม่พ่บสิ�งท่ี�ต�องปีรีบัปีรีง้ท่ี�ม่นียัสำาคญั

 คณะกิรีรีม่กิารีม่คีวาม่เหุ้น็วา่ คณะกิรีรีม่กิารีได้�ปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี�อยา่งม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพ เข�าใจบท่บาท่และหุ้น�าท่ี�ของ

ตนเอง เข�าใจธุ์ร้ีกิจิและสถืานกิารีณ�ของบรีษิทั่ฯ เป็ีนอยา่งด้ ีและกิรีรีม่กิารีแต่ละท่า่นอ้ท่ศิเวลาท่ำาหุ้น�าท่ี�อยา่งม่สีว่นรีว่ม่

ต่อผู้ลงานของคณะกิรีรีม่กิารี

 การประเมินตนเองของค์ณะกรรมการช่ดุำย่อย เพื�อใชี�ปีรีะเม่นิกิารีปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี�ของคณะกิรีรีม่กิารีชีด้้ยอ่ย

ต่าง ๆ ได้�แกิ่ คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ คณะกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้คา่ตอบแท่น โด้ยได้�กิำาหุ้นด้ใหุ้�ม่กีิารีปีรีะเม่นิ

ผู้ลปีีละ 1 ครีั �ง แบบปีรีะเม่นิด้งักิลา่วปีรีะกิอบด้�วย

 1. แบบปีรีะเม่นิตนเองของคณะกิรีรีม่กิารีชีด้้ยอ่ยแบบรีายคณะ

 2. แบบปีรีะเม่นิตนเองของคณะกิรีรีม่กิารีชีด้้ยอ่ยแบบรีายบ้คคล

โด้ยม่กีิรีะบวนกิารีด้งันี�

 1. คณะกิรีรีม่กิารีชีด้้ยอ่ยจดั้ท่ำาปีรีะเม่นิตนเอง

 2. เลขาน้กิารีบรีษิทั่ฯสรีป้ีผู้ลกิารีปีรีะเม่นิปีรีะสทิ่ธุ์ภิาพในกิารีด้ำาเนินงานของคณะกิรีรีม่กิารีชีด้้ยอ่ย และด้ำาเนิน 

 กิารีปีรีบัปีรีง้กิารีด้ำาเนินงานใหุ้�ม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพม่ากิยิ�งข้�น

 3. เลขาน้กิารีบรีษิทั่ฯรีายงานผู้ลกิารีปีรีะเม่นิของคณะกิรีรีม่กิารีชีด้้ยอ่ยต่อคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ

แบบประเมินตนเองของค์ณะกรรมการบริษัทััฯแบบรายค์ณะและรายบคุ์ค์ล ประกอบด้ำวย 6 หวัข้อ ค่์อ

1. โครีงสรี�างและคณ้สม่บตัขิองคณะกิรีรีม่กิารี

2. บท่บาท่ หุ้น�าท่ี� และความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบของคณะกิรีรีม่กิารี

3. กิารีปีรีะชีม้่คณะกิรีรีม่กิารี

4. กิารีท่ำาหุ้น�าท่ี�ของกิรีรีม่กิารี

5. ความ่สมั่พนัธุ์�กิบัฝ่่ายจดั้กิารี

6. กิารีพฒันาตนเองของกิรีรีม่กิารีและกิารีพฒันาผู้้�บรีหิุ้ารี
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1.กิารีปีรีะเม่นิคณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ

 คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบปีรีะเม่นิตนเองวา่ ได้�ท่ำาหุ้น�าท่ี�ครีบถื�วนตาม่ท่ี�ได้�รีบัม่อบหุ้ม่ายม่กีิารีปีรีะชี้ม่ปีกิตทิ่้กิ

ไตรีม่าสรีว่ม่กิบัผู้้�ตรีวจสอบบญัชีภีายนอกิและผู้้�ตรีวจสอบภายในเพื�อพจิารีณาเรีื�องต่าง ๆ วา่ม่กีิารีควบคม้่อยา่งเพยีง

พอ และได้�นำาผู้ลกิารีปีรีะชีม้่รีายงานใหุ้�คณะกิรีรีม่กิารีรีบัท่รีาบเพื�อเป็ีนแนวท่างปีรีบัปีรีง้แกิ�ไขต่อไปี

 คณะกิรีรีม่กิารีม่คีวาม่เหุ้น็วา่คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบท่ำางานได้�ครีบถื�วน และม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพม่ากิ กิารีใหุ้�ความ่

คดิ้เหุ้น็และเสนอแนะต่าง ๆ  เป็ีนปีรีะโยชีน�ต่อกิารีบรีหิุ้ารีงานของบรีษิทั่ฯ อกีิท่ั �งข�อแนะนำาใหุ้�รีะม่ดั้รีะวงัในเรีื�องต่างๆ ท่ี�

ใหุ้�แกิ่ฝ่่ายจดั้กิารีนำาไปีปีรีบัแผู้น ซี้�งชีว่ยปี�องกินัความ่เสยีหุ้ายอนัอาจจะเกิดิ้ข้�นเป็ีนผู้ลงานท่ี�ด้มี่ากิ

2.กิารีปีรีะเม่นิคณะกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้คา่ตอบแท่น

 คณะกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้คา่ตอบแท่น ปีรีะเม่นิตนเองโด้ยนำาวตัถ้ืปีรีะสงค�พรี�อม่กิบัอำานาจหุ้น�าท่ี�และ

ความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบของคณะกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าฯ ม่าพจิารีณาเปีรียีบเท่ยีบเหุ้น็วา่คณะกิรีรีม่กิารี ได้�ปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี�ครีบถื�วน 

 คณะกิรีรีม่กิารีม่คีวาม่เหุ้น็ว่า คณะกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้ค่าตอบแท่นได้�ท่ำาหุ้น�าท่ี�ครีบถื�วน สาม่ารีถื

แนะนำาสิ�งท่ี�เป็ีนปีรีะโยชีน�ตอ่บรีษิทั่ฯ เชีน่ กิารีบรีหิุ้ารีงานท่รีพัยากิรีม่น้ษย� กิารีใหุ้�ความ่เหุ้น็เกิี�ยวกิบัโครีงสรี�างเงนิเด้อืน 

เป็ีนต�น

3. กิารีปีรีะเม่นิคณะกิรีรีม่กิารีบรีรีษทั่ภบิาล 

 คณะกิรีรีม่กิารีบรีรีษทั่ภบิาล ปีรีะเม่นิบท่บาท่และปีรีะสทิ่ธุ์ภิาพในกิารีปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี�ของตนเอง  ผู้ลกิารีท่ำางาน

เป็ีนไปีตาม่นโยบายท่ี�กิำาหุ้นด้ไว�เป็ีนอยา่งด้ี

4.กิารีปีรีะเม่นิคณะกิรีรีม่กิารีบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยง

 คณะกิรีรีม่กิารีบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยง ปีรีะเม่นิบท่บาท่หุ้น�าท่ี�เรีื�องกิารีบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยง โด้ยกิำาหุ้นด้แผู้นกิารีด้ำาเนิน

งานเพื�อลด้ความ่เสี�ยงต่อกิารีด้ำาเนินธุ์้รีกิจิ จดั้ปีรีะชีม้่เพื�อปีรีะเม่นิความ่เสี�ยงท่ี�อาจสง่ผู้ลต่อกิารีด้ำาเนินธุ์้รีกิจิท่ั �งในรีะยะ

สั �นและรีะยะยาว และม่กีิารี  ท่บท่วนความ่เสี�ยงอยา่งน�อยไตรีม่าสละ 1 ครีั �ง ตดิ้ตาม่และรีายงานผู้ลกิารีด้ำาเนินกิารีบรีหิุ้ารี

ความ่เสี�ยงใหุ้�คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ท่รีาบ ได้�ครีบถื�วนตาม่ท่ี�กิำาหุ้นด้ไว�เป็ีนอยา่งด้ี

แผนการส่ับทัอดำตำาแหน่ง

 คณะกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้คา่ตอบแท่นม่หีุ้น�าท่ี�ใหุ้�ความ่เหุ้น็ต่อคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ เกิี�ยวกิบัผู้้�สบืท่อด้

ตำาแหุ้น่งผู้้�บรีหิุ้ารีรีะด้บัสง้ ผู้้�บรีหิุ้ารี และตำาแหุ้น่งท่ี�สำาคญั แผู้นกิารีสบืท่อด้ตำาแหุ้น่งผู้้�บรีหิุ้ารีรีะด้บัสง้ ผู้้�บรีหิุ้ารี และ

ตำาแหุ้น่งท่ี�สำาคญั ม่รีีายชีื�อผู้้�ท่ี�อย้ใ่นเกิณฑ์�ท่ี�จะได้�รีบักิารีพจิารีณาและได้�รีบักิารีท่บท่วนอย้เ่สม่อโด้ยปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�

บรีหิุ้ารี ม่ขี ั �นตอนกิารีคดั้เลอืกิบ้คลลากิรีสบืท่อด้ตำาแหุ้น่งในองค�กิรี ด้งันี�

 1. รีะบ้ผู้้�สบืท่อด้ในตำาแหุ้น่งท่ี�สำาคญั ตาม่ผู้งัโครีงสรี�างองค�กิรี

 2. จดั้ท่ำาและใชี�เครีื�องม่อื 360 Degree Feedback เพื�อปีรีะเม่นิ Competency ของ Talent ท่ี�อย้ใ่น Talent Pool 

 เพื�อเป็ีนเครีื�องม่อืชีว่ยในกิารีกิลั �นกิรีอง 

 3. รีายงานผู้ลกิารีท่ำา 360 Degree Feedback และท่ำาเกิณฑ์�ในกิารีจดั้กิล้ม่่ Talent สำาหุ้รีบัพนกัิงาน
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8.1.2 การเข้าร่วมประช่มุและการจ่ายค่์าตอบแทันค์ณะกรรมการรายบคุ์ค์ล
สัรปุการเข้าร่วมประช่มุของกรรมการบริษัทััฯ

* ลาออกิจากิกิารีเป็ีนปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารีและกิรีรีม่กิารีของบรีษิทั่ฯ โด้ยม่ผีู้ลตั �งแต่วนัท่ี� 28 เม่ษายน 2565 

เป็ีนต�นไปี

** ลาออกิจากิกิารีเป็ีนกิรีรีม่กิารีอสิรีะของบรีษิทั่ฯ โด้ยม่ผีู้ลตั �งแต่วนัท่ี� 1 ม่ถ้ิืนายน 2565 เป็ีนต�นไปี

*** ได้�รีบักิารีแต่งตั �งเป็ีนกิรีรีม่กิารีอสิรีะของบรีษิทั่ฯ เม่ื�อวนัท่ี� 21 ม่ถ้ิืนายน 2565 เป็ีนต�นไปี

**** ลาออกิจากิกิารีเป็ีนกิรีรีม่กิารีของบรีษิทั่ฯ โด้ยม่ผีู้ลตั �งแต่วนัท่ี� 5 กิรีกิฎิ์าคม่ 2565 เป็ีนต�นไปี

***** ได้�รีบักิารีแต่งตั �งเป็ีนกิรีรีม่กิารีของบรีษิทั่ฯ เม่ื�อวนัท่ี� 17 สงิหุ้าคม่ 2565 เป็ีนต�นไปี

ค่์าตอบแทันค์ณะกรรมการบริษัทััฯ

กิำาหุ้นด้กิารีจา่ยคา่ตอบแท่นคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ แบง่เป็ีน

 • คา่ตอบแท่นกิารีท่ำางานโด้ยใหุ้�จา่ยคา่ตอบแท่นเป็ีนรีายเด้อืนใหุ้�แก่ิคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ

 • ค่าตอบแท่นจากิผู้ลกิารีด้ำาเนินงาน หุ้ากิบรีษิทั่ฯ ม่กีิำาไรีส้ท่ธุ์ใิหุ้�จ่ายผู้ลตอบแท่นใหุ้�กิรีรีม่กิารีท่ั �งคณะอกีิ 

 ไม่เ่กินิ 1 เท่า่ ของคา่ตอบแท่นรีวม่ท่ี�คณะกิรีรีม่กิารีได้�รีบัท่ั �งปีี 

 โด้ยกิารีพจิารีณาคา่ตอบแท่นนี� ใหุ้�อย้ใ่นด้ล้ยพนิิจของคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ บรีษิทั่ฯไม่ม่่กีิารีใหุ้�ผู้ลปีรีะโยชีน�

อื�น ๆ แกิ่กิรีรีม่กิารี สำาหุ้รีบัคา่ตอบแท่นคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯและคณะกิรีรีม่กิารีชี้ด้ยอ่ย นำาเสนอใหุ้�ท่ี�ปีรีะชี้ม่สาม่ญั 

ผู้้�ถือืหุ้้�นเป็ีนผู้้�อน้ม่ตัเิป็ีนปีรีะจำาท่ก้ิปีี

นางสาวลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี

นางอน้รีตัน� เท่ยีม่ท่นั

นายวริีชัี ไพรีชัีพบิล้ย� **

นายสร้ีเชีษฐ� ท่รีพัย�สาครี

นายกิฤษฎิ์ิ � เศรีษฐนิ

นายชีลติ ลมิ่ปีนะเวชี **

นายสทิ่ธุ์ลิาภ ท่รีพัย�สาครี ****

นายไพศาล พงษ�ปีรีะยร้ี

นางอจัฉรีา ปีรีชีีา **

พล.อ.อ.พงศธุ์รี บวัท่รีพัย� 

นายยงสทิ่ธุ์ิ � โรีจนศรีก้ีิล *

นายนนท่กิิรี กิาญจนะจติรีา***

นายสม่ชีาย สภ้ทั่รีก้ิล ***

นายโชีคชียั โตเจรีญิธุ์นาผู้ล*****
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8/8
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2/2

2/2

1/1

1/1

1/1

0/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

รายช่่�อกรรมการ

จำานวนค์รั �งท่ั�เข้าร่วมประช่มุ/จำานวนค์รั �งท่ั�ประช่มุ)

ค์ณะกรรมการตรวจสัอบ
ค์ณะกรรมการสัรรหาและ

กำาหนดำค่์าตอบแทัน
ค์ณะกรรมการบริษัทัั การประช่มุผูถุ่้อหุ้น
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 จากิกิารีปีรีะชีม้่สาม่ญัผู้้�ถือืหุ้้�นปีรีะจำาปีี 2565 เม่ื�อวนัท่ี� 7 เม่ษายน 2565 ม่มี่ตอิน้ม่ตัคิา่ตอบแท่นกิารีท่ำางานใน

อตัรีาเด้มิ่เท่า่กิบัปีี 2564 และคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯพจิารีณาจา่ยคา่ตอบแท่นจากิผู้ลกิารีด้ำาเนินงานใหุ้�กิรีรีม่กิารีท่ั �งคณะ

อกีิไม่เ่กินิ 1 เท่า่ของคา่ตอบแท่นรีวม่ท่ี�คณะกิรีรีม่กิารีได้�รีบัท่ั �งปีี

 กิรีรีม่กิารีแต่ละท่า่นไม่ไ่ด้�รีบัคา่ตอบแท่นจากิบรีษิทั่ยอ่ย ในปีี 2565 บรีษิทั่ฯ จา่ยคา่ตอบแท่นคณะกิรีรีม่กิารี 

บรีษิทั่ฯ ด้งันี�

ค่์าตอบแทันท่ั�เป็นตวัเงิน (ต่อป่)

คา่ตอบแท่นท่ี�เป็ีนตวัเงนิ ปีรีะกิอบด้�วยเบี�ยปีรีะชีม้่ ซี้�งจา่ยตาม่จำานวนครีั �งท่ี�เข�าปีรีะชีม้่ ด้งันี�

ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ

กิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ

ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ

กิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ

ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้า

และกิำาหุ้นด้คา่ตอบแท่น

กิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้า

และกิำาหุ้นด้คา่ตอบแท่น

50,000 บาท่/เด้อืน

40,000 บาท่/เด้อืน

70,000 บาท่ ปีีละ 4 ครีั �ง

50,000 บาท่ ปีีละ 4 ครีั �ง

60,000 บาท่/ปีี

40,000 บาท่/ปีี

600,000 บาท่/ปีี

480,000 บาท่/ปีี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตำาแหน่ง ค่์าตอบแทันการทัำางาน ค่์าตอบแทันจากผลการดำำาเนินงาน ผลประโยช่น์อ่�นๆ

นางสาวลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี

พล.อ.อ.พงศธุ์รี บวัท่รีพัย� *

นางอน้รีตัน� เท่ยีม่ท่นั

นายสทิ่ธุ์ลิาภ ท่รีพัย�สาครี

นายกิฤษฐิ � เศรีษฐนิ

นายสร้ีเชีษฐ� ท่รีพัย�สาครี

นายวริีชัี ไพรีชัีพบิล้ย� *

นายชีลติ ลมิ่ปีนะเวชี *****

นายไพศาล พงษ�ปีรีะยร้ี

ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารี

-รีองปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารี

-กิรีรีม่กิารีอสิรีะ

-ปีรีะธุ์านคณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ

กิรีรีม่กิารี

กิรีรีม่กิารี

กิรีรีม่กิารี

-กิรีรีม่กิารี

-กิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้

คา่ตอบแท่น

-กิรีรีม่กิารีอสิรีะ

-ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ

กิรีรีม่กิารีอสิรีะ

-กิรีรีม่กิารีอสิรีะ

-ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและ

กิำาหุ้นด้คา่ตอบแท่น

-กิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ

1,200,000

960,000

960,000

245,333

960,000

960,000

680,000

680,000

960,000

140,000

140,000

200,000

40,000

60,000

1,200,000

1,100,000

960,000

245,333

960,000

1,000,000

820,000

680,000

1,220,000

รายช่่�อกรรมการ

ค่์าตอบแทันกรรมการ (บาทั)

ตำาแหน่ง ค์ณะกรรมการสัรรหาและ

กำาหนดำค่์าตอบแทัน

รวมค์ณะกรรมการ

บริษัทััฯ

ค์ณะกรรมการ

ตรวจสัอบ
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* ได้�รีบักิารีแต่งตั �งเป็ีนปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ เม่ื�อวนัท่ี� 21 ม่ถ้ิืนายน 2565 แท่น นายวริีชัี ไพรีชัีพบิ้ลย� 

ซี้�งได้�ลาออกิจากิกิารีเป็ีนกิรีรีม่กิารีอสิรีะ

** ได้�รีบักิารีแต่งตั �งเป็ีนกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ เม่ื�อวนัท่ี� 21 ม่ถ้ิืนายน 2565 แท่น นางอจัฉรีาปีรีชีีา ซี้�งได้�ลาออกิจากิกิารี

เป็ีนกิรีรีม่กิารีอสิรีะ

*** ได้�รีบักิารีแต่งตั �งเป็ีนกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้คา่ตอบแท่น  เม่ื�อวนัท่ี� 21 ม่ถ้ิืนายน 2565 แท่นนางอจัฉรีา ปีรีชีีา 

ซี้�งได้�ลาออกิจากิกิารีเป็ีนกิรีรีม่กิารีอสิรีะ

**** ลาออกิจากิกิารีเป็ีนปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารีและกิรีรีม่กิารีของบรีษิทั่ฯ โด้ยม่ผีู้ลตั �งแตว่นัท่ี� 28 เม่ษายน 2565 เป็ีนต�นไปี

***** ลาออกิจากิกิารีเป็ีนกิรีรีม่กิารีอสิรีะของบรีษิทั่ฯ โด้ยม่ผีู้ลตั �งแต่วนัท่ี� 1 ม่ถ้ิืนายน 2565 เป็ีนต�นไปี

ค่์าตอบแทันอ่�นของกรรมการ

 -ไม่ม่่-ี

นางอจัฉรีา ปีรีชีีา 

นายยงสทิ่ธุ์ิ � โรีจนศรีก้ีิล ****

นายนนท่กิิรี กิาญจนะจติรีา ***

นายสม่ชีาย สภ้ทั่รีก้ิล **

นายโชีคชียั โตเจรีญิธุ์นาผู้ล

-กิรีรีม่กิารีอสิรีะ

-กิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้

คา่ตอบแท่น

-กิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ

ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารี

-กิรีรีม่กิารีอสิรีะ

-กิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้

คา่ตอบแท่น

-กิรีรีม่กิารีอสิรีะ

-กิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ

-กิรีรีม่กิารี

680,000

640,000

253,333

253,333

186,666

100,000

100,000

40,000

780,000

640,000

293,333

353,333

186,666

รายช่่�อกรรมการ

ค่์าตอบแทันกรรมการ (บาทั)

ตำาแหน่ง ค์ณะกรรมการสัรรหาและ

กำาหนดำค่์าตอบแทัน

รวมค์ณะกรรมการ

บริษัทััฯ

ค์ณะกรรมการ

ตรวจสัอบ
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8.1.3 การกำากบัดำแูลบริษัทััย่อยและบริษัทััร่วม

 กิารีกิำากิบัด้แ้ลกิารีด้ำาเนินงานของบรีษิทั่ยอ่ยและบรีษิทั่รีว่ม่ใชี�หุ้ลกัิเกิณฑ์�กิารีปีฏิบิตังิานเหุ้ม่อืนกินั ซี้�งเขยีน

เป็ีนลายลกัิษณ�อกัิษรีของกิล้ม่่ธุ์ร้ีกิจิอาหุ้ารี ท่ปิีโกิ� กิารีบรีหิุ้ารีงานในบรีษิทั่ยอ่ยและบรีษิทั่รีว่ม่ปีฏิบิตั ิด้งันี�

 1. คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯพจิารีณาสง่ตวัแท่นของบรีษิทั่ฯ เข�าไปีเป็ีนกิรีรีม่กิารีของบรีษิทั่ยอ่ยและบรีษิทั่รีว่ม่ 

 ตาม่อตัรีาสว่นกิารีลงท่น้

 2. บรีษิทั่ย่อยรีายงานผู้ลกิารีด้ำาเนินงานและกิารีควบค้ม่ภายในต่อคณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบท่้กิไตรีม่าส 

 เพื�อนำาเสนอต่อคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯต่อไปี

 3. จดั้กิจิกิรีรีม่รีว่ม่กินัท่ั �งบรีษิทั่ยอ่ยและบรีษิทั่รีว่ม่  เพื�อใหุ้�รีบัท่รีาบแผู้นกิารีด้ำาเนินงานไปีในแนวท่างเด้ยีวกินั

 4. กิารีจดั้ท่ำางบปีรีะม่าณต�องนำาม่ารีวม่กินั  เพื�อนำาเสนอต่อคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯพจิารีณารีว่ม่กินัท่ั �งกิล้ม่่ธุ์ร้ีกิจิ 

 อาหุ้ารี

 5. กิารีท่ำารีายกิารีท่ี�เกิี�ยวโยงกินันำาเสนอต่อคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯท่้กิไตรีม่าสโด้ยผู้่านกิารีพจิารีณาของ 

 คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ

 6. ม่กีิารีโยกิย�ายหุ้รีอืเลื�อนตำาแหุ้น่งภายในกิล้ม่่ธุ์ร้ีกิจิอาหุ้ารี ท่ปิีโกิ� ได้�ตลอด้และอายก้ิารีท่ำางานนบัต่อเนื�อง

 ในปีี 2565 คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ ได้�ตดิ้ตาม่ผู้ลกิารีด้ำาเนินงานของบรีษิทั่ยอ่ยและ บรีษิทั่รีว่ม่ ได้�ใชี�หุ้ลกัิเกิณฑ์�

กิารีปีฏิบิตังิานท่ี�กิำาหุ้นด้ตาม่นโยบาย

8.1.4 การติดำตามให้ม่การปฏิิบติัตามนโยบายและ

แนวปฏิิบติัในการกำากบัดำแูลกิจการ

 บรีษิทั่ใหุ้�ความ่สำาคญัในเรีื�องกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีท่ี�ด้ ีโด้ยได้�กิำาหุ้นด้นโยบายและแนวปีฏิบิตัทิ่ี�เกิี�ยวข�องไว�ใน

นโยบายกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีของบรีษิทั่และจรีรียาบรีรีณธุ์ร้ีกิจิ พรี�อม่ท่ั �งสง่เสรีมิ่ใหุ้�เกิดิ้กิารีปีฏิบิตัอิยา่งแท่�จรีงิเพื�อสรี�าง

ความ่เชีื�อม่ั �นต่อผู้้�ม่สีว่นได้�เสยีท่้กิกิล้ม่่ ในรีอบปีีท่ี�ผู้า่นม่า บรีษิทั่ได้�ด้ำาเนินกิารีตาม่แนวท่างของแต่ละปีรีะเด้น็ได้�อยา่ง

ครีบถื�วน นอกิจากินี� บรีษิทั่ได้�ตดิ้ตาม่เพื�อใหุ้�เกิดิ้กิารีปีฏิบิตัติาม่กิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีท่ี�ด้ ีด้งันี� 

1. การส่ั�อสัาร

 บรีษิทั่ฯได้�อบรีม่เกิี�ยวกิบัค้ม่่อืกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีท่ี�ด้แีละจรีรียาบรีรีณธุ์ร้ีกิจิ เพื�อสื�อสารีนโยบายของบรีษิทั่ฯ

ในเรีื�องนี�ไปียงัผู้้�บรีหิุ้ารีและพนกัิงานท่ก้ิรีะด้บัอยา่งเป็ีนรีป้ีธุ์รีรีม่ เพื�อใหุ้�พนกัิงานเหุ้น็ความ่สำาคญัของธุ์รีรีม่าภบิาล และ

ตรีะหุ้นกัิในความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบและปีฏิบิตัติาม่จรีรียาบรีรีณของบรีษิทั่ฯ เพื�อก่ิอใหุ้�เกิดิ้วฒันธุ์รีรีม่กิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีท่ี�ด้ี

ในบรีษิทั่ฯอย่างต่อเนื�อง และท่้กิปีีได้�ม่แีบบสอบถืาม่เรีื�อง “กิารีกิรีะท่ำาท่ี�ขดั้แย�งท่างผู้ลปีรีะโยชีน� หุ้รีอืผู้ลปีรีะโยชีน� 

ท่บัซี�อน” ใหุ้�พนกัิงานท่ก้ิคนตอบคำาถืาม่ในแบบสอบถืาม่

2. การป้องกนัค์วามขดัำแย้งทัางผลประโยช่น์

 บรีษิทั่ฯ ปี�องกินัความ่ขดั้แย�งท่างผู้ลปีรีะโยชีน� โด้ยกิารีใหุ้�พนกัิงานลงนาม่ใน “ข�อตกิลงเรีื�องกิารีกิรีะท่ำาท่ี�ขดั้

ต่อผู้ลปีรีะโยชีน�ของบรีษิทั่ฯ” ซี้�งบนัท่ก้ิข�อตกิลงด้งักิลา่วได้�รีะบ้กิารีลงโท่ษท่างวนิยัตาม่ขั �นตอนและถืง้ขั �นเลกิิจ�างหุ้ากิ

พบวา่ม่กีิารีจงใจฝ่่าฝื่นหุ้รีอืละเม่ดิ้ข�อตกิลงและเพื�อใหุ้�ม่มี่าตรีกิารีด้แ้ลข�อม่ล้ภายในเพื�อปี�องกินักิารีนำาไปีใชี�เพื�อปีรีะโยชีน�

ส่วนตนในท่างม่ชิีอบเพิ�ม่เตมิ่ได้�กิำาหุ้นด้ใหุ้�กิรีรีม่กิารีและผู้้�บรีหิุ้ารีเปิีด้เผู้ยกิารีถือืหุ้้�นของบรีษิทั่ฯ ในกิารีปีรีะชี้ม่คณะ

กิรีรีม่กิารีท่ก้ิไตรีม่าส และต�องรีายงานใหุ้�เลขาน้กิารีคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ ท่รีาบท่ก้ิครีั �งท่ี�ม่กีิารีเคลื�อนไหุ้วของกิารีถือืหุ้้�น
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 รีายกิารีท่ี�เกิี�ยวโยงกินัตาม่หุ้ลกัิเกิณฑ์�ของตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�ฯ ต�องผู้า่นกิารีพจิารีณาจากิคณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ 

จากินั �นนำาเสนอใหุ้�คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯอน้ม่ตั ิ โด้ยท่ี�กิรีรีม่กิารีท่ี�ม่สีว่นได้�เสยีงด้ออกิเสยีง และถื�าขนาด้ของรีายกิารี 

ท่ี�ใหุ้ญ่ต�องผู้่านกิารีอน้ม่ตัจิากิท่ี�ปีรีะชี้ม่ผู้้�ถือืหุ้้�นพรี�อม่ท่ั �งลงปีรีะกิาศในหุ้นังสอืพมิ่พ� อน้�งรีายกิารีท่ี�เกิี�ยวโยงกินั เป็ีน

รีายกิารีท่ี�ใชี�รีาคาตลาด้เป็ีนเกิณฑ์�ในกิารีท่ำารีายกิารี โด้ยจะม่กีิารีเปีรียีบเท่ยีบรีาคาตลาด้กิบับรีษิทั่อื�นอกีิอยา่งน�อย 3 รีาย

 บรีษิทั่ฯม่กีิารีกิำาหุ้นด้นโยบายเกิี�ยวกิบักิารีรีายงานกิารีม่สีว่นได้�เสยีของกิรีรีม่กิารีและผู้้�บรีหิุ้ารีของบรีษิทั่ฯแจ�ง

รีายงานกิารีม่สีว่นได้�เสยีของตนและของบ้คคลท่ี�ม่คีวาม่เกิี�ยวข�องภายในเวลา โด้ยเลขาน้กิารีบรีษิทั่ฯลงนาม่และจดั้สง่

รีายงานใหุ้�ปีรีะธุ์านคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯและคณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ ภายใน 7 วนัหุ้ลงัจากิได้�รีบัรีายงาน ตาม่ปีรีะกิาศ

ของบรีษิทั่ฯ เรีื�องหุ้ลกัิเกิณฑ์�กิารีรีายงานกิารีม่สีว่นได้�เสยีของกิรีรีม่กิารีและผู้้�บรีหิุ้ารีท่ี� 001/2552 ลงวนัท่ี� 29 ม่ถ้ิืนายน 2552

 ในปีี 2565 ท่ี�ผู้่านม่าบรีิษัท่ไม่่พบกิารีกิรีะท่ำาท่ี�ละเม่ดิ้นโยบายความ่ขดั้แย�งท่างผู้ลปีรีะโยชีน�ท่้กิ ๆ ปีี  

ฝ่่ายท่รีพัยากิรีบ้คคลจะใหุ้�ความ่รี้�และตดิ้ตาม่ใหุ้�ผู้้�บรีหิุ้ารีและพนกัิงานลงนาม่ใน “ข�อตกิลงเรีื�องกิารีกิรีะท่ำาท่ี�ขดั้ต่อผู้ล

ปีรีะโยชีน�ของบรีษิทั่ฯ” ผู้่านท่างรีะบบ HR Protal ของบรีษิทั่ ส่วนของคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ ม่วีารีะท่บท่วนค้่ม่อื 

กิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีท่ี�ด้แีละจรีรียาบรีรีณท่างธุ์ร้ีกิจิ ซี้�งได้�บรีรีจหุ้้วัข�อกิารีนี�ไว�ในค้ม่่อื เพื�อใหุ้�คณะกิรีรีม่กิารีได้�รีบัท่รีาบ 

เป็ีนปีรีะจำาท่ก้ิปีี

3. การใช้่ข้อมลูภายในเพ่�อแสัวงหาผลประโยช่น์

 บรีษิทั่ฯม่กีิารีกิำาหุ้นด้นโยบายกิารีปี�องกินักิารีใชี�ข�อม่ล้ภายในของบรีษิทั่ฯในจรียิธุ์รีรีม่กิารีปีรีะกิอบธุ์ร้ีกิจิ ข�อ 3.1 

ฝ่่ายจดั้กิารีต่อผู้้�ถือืหุ้้�น หุ้�าม่ไม่ใ่หุ้�ผู้้�บรีหิุ้ารีและพนกัิงานในกิารีนำาข�อม่ล้ไปีใชี�เพื�อปีรีะโยชีน�สว่นตนรีวม่ท่ั �งเพื�อกิารีซีื�อขาย

หุ้ลกัิท่รีพัย�ซี้�งม่กีิารีปีรีะชีาสมั่พนัธุ์�ผู้า่นท่าง E-mail ใหุ้�พนกัิงาน ผู้้�บรีหิุ้ารี และ กิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯท่รีาบท่ก้ิไตรีม่าสโด้ยเฉพาะ

ในชีว่ง 1 เด้อืนกิอ่นท่ี�งบกิารีเงนิเผู้ยแพรีต่อ่สาธุ์ารีณชีน โด้ยม่รีีายละเอยีด้ด้งันี�

 3.1.8 ไม่่แสวงหุ้าปีรีะโยชีน�ใหุ้�ตนเองและผู้้�เกิี�ยวข�องโด้ยใชี�ข�อม่้ลใด้ ๆ ของบรีษิทั่ฯ ซี้�งยงัไม่่ได้�เปิีด้เผู้ย 

ตอ่สาธุ์ารีณชีน ไม่ว่า่ท่างตรีงหุ้รีอืท่างอ�อม่

 3.1.9 ไม่น่ำาข�อม่ล้ท่างกิารีเงนิของบรีษิทั่ฯ ไปีแสวงหุ้าผู้ลปีรีะโยชีน�จากิข�อม่ล้ด้งักิลา่วในรีะยะเวลา 1 เด้อืนกิอ่น

เปิีด้เผู้ยส้ส่าธุ์ารีณชีน

 3.1.10 หุ้ลกีิเลี�ยงกิารีซีื�อขายหุ้ลกัิท่รีพัย�ของบรีษิทั่ฯในรีะยะเวลา 1 เด้อืนก่ิอนท่ี�งบกิารีเงนิจะเปิีด้เผู้ยส้ส่าธุ์ารีณะ

 3.1.11 รีายงานกิารีถือืครีองหุ้ลกัิท่รีพัย�ในบรีษิทั่ฯ ตลอด้จนกิารีเปีลี�ยนแปีลงกิารีถือืหุ้ลกัิท่รีพัย�ต่อเลขาน้กิารี 

บรีษิทั่ฯ ตาม่ม่าตรีา 59 และบท่ลงโท่ษตาม่ม่าตรีา 275 แหุ้ง่พรีะรีาชีบญัญตัหิุ้ลกัิท่รีพัย�และตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย� พ.ศ. 2535

 - ไม่เ่ปิีด้เผู้ยข�อม่ล้ลบัของบรีษิทั่ฯตอ่บค้คลภายนอกิ โด้ยเฉพาะค้แ่ขง่ขนั

 - ไม่ด่้ำาเนินกิารีใด้ ๆ ในลกัิษณะท่ี�อาจกิอ่ใหุ้�เกิดิ้ความ่ขดั้แย�งท่างผู้ลปีรีะโยชีน�ตอ่บรีษิทั่ฯ

 กิำาหุ้นด้ใหุ้�คณะผู้้�บรีหิุ้ารีรีะด้บัสง้ 4 คนแรีกิ คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯและคณะกิรีรีม่กิารีบรีหิุ้ารีต�องรีายงานกิารีซีื�อ

ขายหุ้ลกัิท่รีพัย�ของบรีษิทั่ฯตอ่สำานกัิงาน กิ.ล.ต. ตาม่รีะเบยีบข�อกิำาหุ้นด้อยา่งเครีง่ครีดั้ และขอความ่รีว่ม่ม่อืคณะกิรีรีม่กิารี 

บรีษิทั่ฯหุ้�าม่ซีื�อขายหุ้ลกัิท่รีพัย�รีะหุ้ว่างหุ้ลงัปีรีะชี้ม่คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯและกิ่อนส่งข�อม่้ลใหุ้�ตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�หุ้รีอื 

สำานกัิงานกิ.ล.ต. อยา่งไรีกิต็าม่ตั �งแต่ปีี 2547 ท่ก้ิครีั �งท่ี�ม่กีิารีซีื�อขายหุ้ลกัิท่รีพัย�ของบรีษิทั่ฯต�องสง่รีายงานซีื�อขายผู้า่น 

เลขาน้กิารีบรีษิทั่ฯจากิเด้มิ่ท่ี�รีายงานด้�วยตนเอง นอกิเหุ้นอืจากินี�ต�องรีายงานกิารีถือืหุ้้�นของบรีษิทั่ฯของคณะกิรีรีม่กิารีและ

ผู้้�บรีหิุ้ารีรีะด้บัสง้ในแตล่ะไตรีม่าสเพื�อใหุ้�ท่รีาบความ่เคลื�อนไหุ้วในกิารีถือืหุ้้�นของบรีษิทั่ฯ
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 ม่าตรีกิารีลงโท่ษ ม่กีิารีตกัิเตอืนหุ้รีอืลงโท่ษท่างวนิยัตาม่หุ้ลกัิเกิณฑ์�กิารีบรีหิุ้ารีงานบค้คลของบรีษิทั่ฯและบรีษิทั่ยอ่ย

 ในท่ก้ิไตรีม่าสของปีี 2565 รีะยะเวลา 1 เด้อืนกิอ่นท่ี�งบกิารีเงนิจะเปิีด้เผู้ยส้ส่าธุ์ารีณะ ฝ่่ายเลขาน้กิารีบรีษิทั่จะแจ�ง

เป็ีน E-mail ไปียงับค้คลท่ี�เกิี�ยวข�องใหุ้�ท่รีาบชีว่งรีะยะเวลา Backout Period ลว่งหุ้น�า และไม่พ่บวา่กิรีรีม่กิารี ผู้้�บรีหิุ้ารี หุ้รีอื 

พนกัิงานท่ี�เกิี�ยวข�องม่กีิารีซีื�อขายหุ้ลกัิท่รีพัย� ในชีว่งท่ี�บรีษิทั่กิำาหุ้นด้ใหุ้�งด้กิารีซีื�อขาย และกิารีกิำาหุ้นด้ใหุ้�คณะผู้้�บรีหิุ้ารีรีะด้บั

สง้ 4 คนแรีกิคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯและคณะกิรีรีม่กิารีบรีหิุ้ารีต�องรีายงานกิารีซีื�อขายหุ้ลกัิท่รีพัย�ของบรีษิทั่ฯต่อสำานกัิงาน 

กิ.ล.ต. ในปีี 2565 ท่ี�ผู้า่นม่าไม่ม่่กีิารีซีื�อขายหุ้ลกัิท่รีพัย�ของบรีษิทั่

 ในปีีท่ี�ผู้า่นม่า บรีษิทั่ม่กีิารีใหุ้�ความ่รี้�แกิก่ิรีรีม่กิารี ผู้้�บรีหิุ้ารีและ พนกัิงานเกิี�ยวกิบักิารีปี�องกินักิารีใชี�ข�อม่ล้ภายใน โด้ย

กิารีเผู้ยแพรีใ่นwww.tipco.net หุ้วัข�อ ค้ม่่อืกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีท่ี�ด้แีละจรีรียาบรีรีณท่างธุ์ร้ีกิจิ, Intranet บรีษิทั่ และ ท่ก้ิ ๆ ปีี 

จะม่วีารีะใหุ้�คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ได้�ท่บท่วนค้ม่่อืกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีท่ี�ด้แีละจรีรียาบรีรีณท่างธุ์ร้ีกิจิ ซี้�งได้�บรีรีจหุ้้วัข�อกิารีใชี�

ข�อม่ล้ภายในเพื�อแสวงหุ้าผู้ลปีรีะโยชีน�ไว�ในค้ม่่อื เพื�อใหุ้�คณะกิรีรีม่กิารีได้�รีบัท่รีาบ

4. การต่อต้านทัจุริตค์อรร์ปัช่นั

 บรีษิทั่ได้�กิำาหุ้นด้นโยบายและกิรีะบวนกิารีเพื�อต่อต�านกิารีท่จ้รีติคอรี�รีปัีชีนั และกิารีด้ำาเนินกิารีเพื�อปี�องกินักิารีม่สีว่น

เกิี�ยวข�องกิบักิารีท่จ้รีติคอรี�รีปัีชีนั ด้งันี�

นโยบายการต่อต้านค์อรร์ปัช่นั

 กิรีรีม่กิารี ผู้้�บรีหิุ้ารี พนกัิงานท่ก้ิรีะด้บัของกิล้ม่่ธุ์ร้ีกิจิอาหุ้ารี ท่ปิีโกิ� และผู้้�เกิี�ยวข�องจะไม่ด่้ำาเนินกิารีคอรี�รีปัีชีนั ท่ก้ิรีป้ี

แบบไม่ว่า่กิรีณใีด้ๆ ท่ั �งท่างตรีงหุ้รีอืท่างอ�อม่อยา่งเครีง่ครีดั้ โด้ยกิล้ม่่ธุ์ร้ีกิจิอาหุ้ารี ท่ปิีโกิ� จะจดั้ใหุ้�ม่มี่าตรีกิารีสอบท่านและ

ท่บท่วนกิารีปีฏิบิตัติาม่นโยบายต่อต�านคอรี�รีปัีชีนัอยา่งสม่ำ�าเสม่อ เพื�อใหุ้�สอด้คล�องกิบักิารีเปีลี�ยนแปีลงของธุ์ร้ีกิจิ รีะเบยีบ 

ข�อบงัคบั และข�อกิำาหุ้นด้ของกิฎิ์หุ้ม่าย หุ้ากิม่กีิารีฝ่่าฝื่นกิรีะท่ำากิารีใด้ ๆ  อนัเป็ีนกิารีสนบัสน้นกิารีคอรี�รีปัีชีนัจะได้�รีบักิารีพจิารีณา

โท่ษตาม่รีะเบยีบของบรีษิทั่ฯ

 นอกิจากินี� บรีษิทั่ฯได้�ม่กีิารีด้ำาเนินกิารีเพื�อปี�องกินักิารีม่สีว่นเกิี�ยวข�องกิบักิารีท่จ้รีติและคอรี�รีปัีชีนั ด้งันี�

 1. บรีษิทั่ฯได้�สื�อสารีไปีท่ั �งรีะด้บักิรีรีม่กิารี ผู้้�บรีหิุ้ารีและพนกัิงาน โด้ยกิำาหุ้นด้ใหุ้�กิารีด้ำาเนินกิารีท่ก้ิกิรีะบวนกิารีอย้ใ่น

ขอบขา่ยกิฎิ์หุ้ม่ายอยา่งเครีง่ครีดั้ หุ้รีอื ถื�าเกิดิ้ข�อผู้ดิ้ผู้ลาด้ในกิรีะบวนกิารีด้ำาเนินงาน เนื�องจากิความ่ปีรีะม่าท่ รี้�เท่า่ไม่ถ่ืง้กิารีณ�

ต�องรีบัโท่ษจากิภาครีฐัโด้ยไม่ม่่กีิารีวิ�งเต�นใหุ้�พ�นผู้ดิ้

 2. บรีษิทั่ฯจดั้ใหุ้�ม่รีีะเบยีบกิารีแจ�งเบาะแส หุ้ากิม่กีิารีพบเหุ้น็กิารีฝ่่าฝื่นหุ้รีอืพบเหุ้น็กิารีกิรีะท่ำาท่จ้รีติหุ้รีอืคอรี�รีปัีชีนั 

และม่มี่าตรีกิารีค้�ม่ครีองใหุ้�กิบัผู้้�รีายงาน ท่ั �งนี� รีายละเอยีด้ของนโยบายและกิารีด้ำาเนินกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกิบักิารีปี�องกินักิารีม่สีว่น

เกิี�ยวข�องกิบักิารีท่จ้รีติคอรี�รีปัีชีนัได้�เปิีด้เผู้ยไว�ในเวบ็ไซีต�ของบรีษิทั่ฯภายใต�หุ้วัข�อกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารี

 3. บรีษิทั่ฯจดั้ตั �งคณะท่ำางานตอ่ต�านกิารีคอรี�รีปัีชีนั โด้ยม่หีุ้น�าท่ี�กิำาหุ้นด้นโยบายและม่าตรีกิารีกิารีตอ่ต�านกิารี

คอรี�รีปัีชีนัใหุ้�สอด้คล�องและเป็ีนไปีตาม่ข�อกิำาหุ้นด้ของม่าตรีกิารีกิารีต่อต�านคอรี�รีปัีชีนัของโครีงกิารีแนวรีว่ม่ปีฏิบิตัขิองภาค

เอกิชีนไท่ย จดั้ท่ำาแนวท่างและแผู้นงานเพื�อสง่เสรีมิ่ใหุ้�เกิดิ้ความ่รีว่ม่ม่อืในกิารีปี�องกินัและด้ำาเนินกิารีในกิารีตอ่ต�านกิารี

คอรี�รีปัีชีนัภายในบรีษิทั่ฯท่บท่วนนโยบายและม่าตรีกิารีกิารีตอ่ต�านกิารีคอรี�รีปัีชีนัและท่ำากิารีตดิ้ตาม่ ปีรีะเม่นิผู้ลกิารีด้ำาเนิน

งานตาม่นโยบาย และด้ำาเนินกิารีตรีวจสอบอยา่งอสิรีะตาม่ม่าตรีกิารีกิารีตอ่ต�านกิารีคอรี�รีปัีชีนัอยา่งสม่ำ�าเสม่อ รีวม่ท่ั �งในกิรีณี

ท่ี�ม่กีิารีรี�องเรียีนจากิกิารีไม่ส่อด้คล�องกิบันโยบายและม่าตรีกิารีกิารีตอ่ต�านกิารีคอรี�รีปัีชีนั

 4. บรีษิทั่ฯหุ้�าม่ฝ่่ายจดั้กิารีและพนกัิงานท่ก้ิรีะด้บักิรีะท่ำากิารีคอรี�รีปัีชีนัและกิารีตดิ้สนิบน ไม่ว่า่ในรีป้ีแบบใด้ ๆ  กิต็าม่ 

และหุ้�าม่ม่อบหุ้ม่ายใหุ้�ผู้้�อื�นใหุ้� หุ้รีอืเรียีกิรีบัเงนิหุ้รีอืสิ�งจง้ใจแท่นตนเองเพื�อใหุ้�ได้�ม่าซี้�งความ่ได้�เปีรียีบท่างธุ์ร้ีกิจิ สทิ่ธุ์พิเิศษ หุ้รีอื

ผู้ลปีรีะโยชีน�ด้�านกิารีเงนิตา่ง ๆ  และหุ้�าม่ไม่ใ่หุ้�สนิบนท่ั �งโด้ยตรีงและท่างอ�อม่แก่ิเจ�าหุ้น�าท่ี�ของรีฐัหุ้รีอืนกัิกิารีเม่อืง เพื�อโน�ม่น�าว

ใหุ้�บ้คคลเหุ้ลา่นั �นใชี�ด้ล้ยพนิิจในท่างท่ี�เอื�อปีรีะโยชีน�แกิบ่รีษิทั่ฯ ซี้�งเป็ีนกิารีด้ำาเนินกิารีท่ี�ขดั้ต่อหุ้ลกัิจรียิธุ์รีรีม่และผู้ดิ้กิฎิ์หุ้ม่าย 
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 5. บรีษิทั่ฯหุ้�าม่ฝ่่ายจดั้กิารี และพนกัิงานท่ก้ิรีะด้บั รีบัเงนิ สิ�งของ กิารีรีบัรีอง หุ้รีอืปีรีะโยชีน�อื�นใด้จากิลก้ิค�า ผู้้�ขาย

สนิค�าหุ้รีอืบรีกิิารี ผู้้�รีบัเหุ้ม่า รีวม่ถืง้กิารีรีบัของขวญัเนื�องในเท่ศกิาลตา่ง ๆ ท่ี�ม่คีา่เกินิปีกิตวิสิยัจากิผู้้�ท่ี�เกิี�ยวข�องท่างธุ์ร้ีกิจิกิบั

บรีษิทั่ฯ เชีน่ ผู้้�ขายสนิค�าและบรีกิิารี ลก้ิค�า หุ้ากิกิารีรีบันั �นอาจท่ำาใหุ้�ผู้้�อื�นเข�าใจได้�วา่ผู้้�รีบัม่ใีจเอนเอยีง หุ้รีอืม่คีวาม่สมั่พนัธุ์�ท่าง

ธุ์ร้ีกิจิเป็ีนพเิศษกิบัผู้้�ใหุ้� ซี้�งอาจกิอ่ใหุ้�เกิดิ้ความ่ไม่เ่ป็ีนธุ์รีรีม่ตอ่ผู้้�ขายสนิค�าหุ้รีอืกิารีบรีกิิารี และลก้ิค�ารีายอื�น ๆ อยา่งไรีกิต็าม่ 

กิารีใหุ้�หุ้รีอืกิารีรีบัด้งักิลา่วอาจกิรีะท่ำาได้�หุ้ากิพฤตกิิรีรีม่กิารีใหุ้�หุ้รีอืกิารีรีบันั �นท่ำาด้�วยความ่โปีรีง่ใส หุ้รีอืท่ำาในท่ี�เปิีด้เผู้ย หุ้รีอื

สาม่ารีถืเปิีด้เผู้ยได้� โด้ยใหุ้�รีายงานตอ่ผู้้�บงัคบับญัชีาเพื�อรีบัท่รีาบ และในกิรีณที่ี�ได้�รีบัของขวญั หุ้รีอืของรีางวลัใด้ ๆ ท่ี�ม่มี่ล้คา่

เกินิปีกิตวิสิยั ใหุ้�นำาสง่ตอ่ใหุ้�ฝ่่ายท่รีพัยากิรีบค้คล เพื�อนำาเข�าเป็ีนของสว่นกิลาง

 6. บรีษิทั่ฯจดั้ใหุ้�ม่กีิารีฝ้่กิอบรีม่และสรี�างความ่ตรีะหุ้นกัิใหุ้�กิบัฝ่่ายจดั้กิารี พนกัิงาน และผู้้�แท่นบรีษิทั่ฯ ในเรีื�องกิารี

คอรี�รีปัีชีนั และกิารีตอ่ต�านคอรี�รีปัีชีนัควบค้ก่ิบักิารีใหุ้�ความ่รี้�ด้�านความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบตอ่สงัคม่

 7. บรีษิทั่ฯจดั้ใหุ้�ม่ชีีอ่งท่างในกิารีสง่ข�อรี�องเรียีน แจ�งเบาะแส รีายงานกิารีละเม่ดิ้หุ้รีอืฝ่่าฝื่นนโยบายตอ่ต�านคอรี�รีปัีชีนั

ของบรีษิทั่ฯ ผู้า่นท่างเวบ็ไซีต� : www.tipco.net (หุ้วัข�อกิารีแจ�งเบาะแสกิารีตอ่ต�านคอรี�รีปัีชีั �น) ผู้า่นท่างอเีม่ล� : Email anti-cor-

ruption@tipco.net หุ้รีอื ท่างจด้หุ้ม่ายสง่ท่ี� กิรีรีม่กิารีผู้้�จดั้กิารีหุ้รีอืเลขาน้กิารีบรีษิทั่ฯหุ้รีอืผู้้�บงัคบับญัชีา หุ้รีอืผู้า่นกิลอ่งรีบัฟัูง

ความ่คดิ้เหุ้น็และข�อเสนอแนะ ไปียงักิรีรีม่กิารีผู้้�จดั้กิารีได้�โด้ยตรีง เพื�อกิารีตรีวจสอบข�อเท่จ็จรีงิได้�โด้ยเปิีด้เผู้ยและไม่เ่ปิีด้เผู้ย

ชีื�อผู้้�แจ�ง 

 8. ฝ่่ายจดั้กิารีและพนกัิงานท่ก้ิรีะด้บั รีวม่ถืง้ผู้้�เกิี�ยวข�องในกิารีด้ำาเนินธุ้์รีกิจิจะต�องปีฏิบิตัติาม่นโยบายกิารีตอ่ต�านกิารี

คอรี�รีปัีชีนัท่ี�บรีษิทั่ฯกิำาหุ้นด้อยา่งเครีง่ครีดั้ รีวม่ท่ั �งตอกิยำ�าใหุ้�เคารีพต่อสทิ่ธุ์ใินท่รีพัย�สนิโด้ยกิารีสง่เสรีมิ่ใหุ้�ผู้้�ท่ี�เกิี�ยวข�องใหุ้�ความ่

เคารีพในท่รีพัย�สนิและภม้่ปัิีญญาท่�องถืิ�น รีวม่ถืง้กิารีไม่ซ่ีื�อผู้ลติภณัฑ์�หุ้รีอืกิารีบรีกิิารี และไม่เ่ข�ารีว่ม่เป็ีนหุ้้�นสว่นกิบัองค�กิรีท่ี�

ละเม่ดิ้สทิ่ธุ์มิ่น้ษยชีนอกีิด้�วย

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทัจุริตค์อรร์ปัช่นั

เพื�อใหุ้�ท่ก้ิคนในองค�กิรีได้�รีบัท่รีาบนโยบายกิารีตอ่ต�านกิารีท่จ้รีติคอรี�รีปัีชีนั บรีษิทั่ฯจะด้ำาเนินกิารีด้งัตอ่ไปีนี� 

 1. ตดิ้ปีรีะกิาศนโยบายกิารีตอ่ต�านกิารีท่จ้รีติคอรี�รีปัีชีนั  ณ บอรี�ด้ปีรีะชีาสมั่พนัธุ์�ของบรีษิทั่ฯในกิล้ม่่ธุ์ร้ีกิจิอาหุ้ารี 

 ท่ปิีโกิ� ท่ก้ิแหุ้ง่

 2. เผู้ยแพรีน่โยบายกิารีตอ่ต�านกิารีท่จ้รีติ ผู้า่นชีอ่งท่างกิารีสื�อสารีของบรีษิทั่ฯ เชีน่ จด้หุ้ม่าย-อเิลค็ท่รีอนิกิส� (e-mail) 

 เวบ็ไซีต�บรีษิทั่ฯ รีายงานกิารีเปิีด้เผู้ยข�อม่ล้ปีรีะจำาปีี แบบ56-1 (One Report) และแผู้น่พบั เป็ีนต�น

 3. จดั้ใหุ้�ม่กีิารีอบรีม่นโยบายกิารีตอ่ต�านกิารีท่จ้รีติคอรี�รีปัีชีนัใหุ้�แกิพ่นกัิงานใหุ้ม่ ่และบรีรีจล้งในค้ม่่อืพนกัิงาน

 4. ท่บท่วนนโยบายกิารีตอ่ต�านกิารีคอรี�รีปัีชีนัท่ก้ิปีี

5. การแจ้งเบาะแสั

 ผู้้�พบเหุ้น็เหุ้ต้สงสยัท่ี�เข�าขา่ยกิารีกิรีะท่ำาท่จ้รีติ กิารีคอรี�รีปัีชีนั หุ้รีอืได้�รีบัผู้ลกิรีะท่บจากิกิารีปีฏิเิสธุ์กิารีคอรี�รีปัีชีนั 

สาม่ารีถืแจ�งเบาะแส/รี�องเรียีน โด้ยเปิีด้เผู้ยหุ้รีอืไม่เ่ปิีด้เผู้ยชีื�อพรี�อม่ท่ั �งรีะบข้�อเท่จ็จรีงิ หุ้รีอื แจ�งหุ้ลกัิฐานท่ี�ชีดั้เจนเพยีงพอ 

ท่ี�แสด้งใหุ้�เหุ้น็วา่ม่เีหุ้ต้อนัควรีใหุ้�เชีื�อได้�วา่ม่กีิารีคอรี�รีปัีชีนั หุ้รีอืได้�รีบัผู้ลกิรีะท่บจากิกิารีปีฏิเิสธุ์กิารีคอรี�รีปัีชีนั โด้ยผู้า่นชีอ่งท่าง

หุ้น้�งท่างใด้ตอ่ไปีนี�
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 1. E-mail: anti-corruption@tipco.net

 2. Website: www.tipco.net (หุ้วัข�อ กิารีแจ�งเบาะแสกิารีกิรีะท่ำาท่จ้รีติ กิารีคอรี�รีปัีชีนั) 

 3. โท่รีศพัท่�ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารี 02-273-6888, ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารี 02-273-6400 หุ้รีอื

 Call Center หุ้ม่ายเลข 095-205-1864  

 4. จด้หุ้ม่ายสง่ท่ี� : ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารี/ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารี 

  ท่ี�อย้ ่: บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส� จำากิดั้ (ม่หุ้าชีน)

  118/1 ถืนนพรีะรีาม่ 6 แขวงพญาไท่ เขตพญาไท่ กิรีง้เท่พฯ 10400

  1. กิรีณที่ี�เป็ีนเรีื�องสำาคญั หุ้รีอื เรีื�องเรีง่ด้ว่น ท่ี�อาจสง่ผู้ลกิรีะท่บตอ่ภาพลกัิษณ�ของบรีษิทั่ หุ้รีอืเกิี�ยวข�อง 

  กิบัผู้้�บรีหิุ้ารีรีะด้บัสง้ หุ้รีอืกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ เป็ีนต�น ใหุ้�แจ�งเรีื�องโด้ยตรีงต่อปีรีะธุ์านคณะกิรีรีม่กิารี 

  ตรีวจสอบ E-mail: bsupda@yahoo.com 

  2. บรีษิทั่ฯจะด้ำาเนินกิารีตรีวจสอบข�อรี�องเรียีนโด้ยพจิารีณาจากิข�อเท่จ็จรีงิท่ี�ม่คีวาม่น่าเชีื�อถือื อยา่งไรีกิด็้ ี

  ผู้้�แจ�งเบาะแส หุ้รีอืรี�องเรียีนพง้ตรีะหุ้นกัิวา่ กิารีรีายงานในลกัิษณะไม่เ่ปิีด้เผู้ยชีื�อนั �น อาจเป็ีนข�อจำากิดั้ 

  ของบรีษิทั่ฯในกิารีตรีวจสอบข�อเท่จ็จรีงิ

การค์ุ้มค์รองการแจ้งเบาะแสั และการปฏิิเสัธุการค์อรร์ปัช่นั

 บรีษิทั่ฯได้�กิำาหุ้นด้กิลไกิในกิารีใหุ้�ความ่ค้�ม่ครีองผู้้�ท่ี�ใหุ้�ความ่รีว่ม่ม่อืกิบับรีษิทั่ฯ ในกิารีต่อต�านกิารีคอรี�รีปัีชีนั ได้�แกิ่ 

กิารีแจ�งเบาะแส หุ้รีอืกิารีใหุ้�ข�อม่ล้ รีวม่ถืง้กิารีปีฏิเิสธุ์กิารีคอรี�รีปัีชีนั เพื�อใหุ้�เกิดิ้ความ่เชีื�อม่ั �นวา่กิารีกิรีะท่ำาด้งักิลา่วนั �น จะไม่่

ท่ำาใหุ้�ผู้้�แจ�งได้�รีบัความ่เด้อืด้รี�อน และ เสยีหุ้าย ด้งันี�

 1. ใหุ้�หุ้น่วยงานท่ี�ได้�รีบัแจ�งเรีื�อง พจิารีณาข�อม่ล้ในเบื�องต�นหุ้รีอืหุ้าข�อม่ล้ปีรีะกิอบ หุ้ากิเหุ้น็วา่สม่ควรีใหุ้�ม่กีิารี 

ตรีวจสอบ ข�อเท่จ็จรีงิอยา่งละเอยีด้ ใหุ้�ผู้้�บรีหิุ้ารีสง้สด้้ของหุ้น่วยงานท่ี�รีบัเรีื�องใหุ้�ความ่เหุ้น็ชีอบ แล�วสง่เรีื�องใหุ้�หุ้น่วยงานท่ี�

เกิี�ยวข�องไปีด้ำาเนินกิารีตาม่ขั �นตอน 

 2. บรีษิทั่ฯจะใหุ้�ความ่ค้�ม่ครีองผู้้�ท่ี�ใหุ้�ความ่รีว่ม่ม่อืกิบับรีษิทั่ฯในกิารีแจ�งเบาะแสหุ้รีอื ปีฏิเิสธุ์กิารีคอรี�รีปัีชีนัท่ี�เกิี�ยวข�อง

กิบับรีษิทั่ฯ ม่ใิหุ้�ได้�รีบัความ่เด้อืด้รี�อน อนัตรีาย หุ้รีอืไม่ไ่ด้�รีบัความ่เป็ีนธุ์รีรีม่อนัเกิดิ้จากิกิารีใหุ้�ความ่รีว่ม่ม่อืในกิารีตอ่ต�านกิารี

คอรี�รีปัีชีนัด้งักิลา่ว

 3. บรีษิทั่ฯจะไม่ล่ด้ตำาแหุ้น่ง ลงโท่ษ หุ้รีอืใหุ้�ผู้ลท่างลบตอ่พนกัิงาน หุ้รีอืผู้้�บรีหิุ้ารีท่ี�ปีฏิเิสธุ์กิารีคอรี�รีปัีชีนัแม่�วา่กิารี 

กิรีะท่ำานั �นจะท่ำาใหุ้�บรีษิทั่ฯ สญ้เสยีโอกิาสท่างธุ์ร้ีกิจิ  

 4. กิรีณผีู้้�แจ�งเบาะแส / รี�องเรียีน พบวา่ตนเองได้�รีบัความ่ไม่ป่ีลอด้ภยัหุ้รีอือาจเกิดิ้ความ่เสยีหุ้าย สาม่ารีถืรี�องขอใหุ้�

บรีษิทั่ฯกิำาหุ้นด้ม่าตรีกิารีค้�ม่ครีองท่ี�เหุ้ม่าะสม่ได้�

 5. เพื�อเป็ีนกิารีค้�ม่ครีองสทิ่ธุ์ขิองผู้้�รี�องเรียีน และใหุ้�ข�อม่ล้ท่ี�กิรีะท่ำาโด้ยสจ้รีติ  บรีษิทั่ฯจะปีกิปิีด้ข�อม่ล้  ผู้้�แจ�งเบาะแส 

หุ้รีอื ใหุ้�ข�อม่ล้และเกิบ็ข�อม่ล้ด้งักิลา่วเป็ีนความ่ลบั โด้ยจำากิดั้เฉพาะผู้้�ท่ี�ม่หีุ้น�าท่ี�รีบัผู้ดิ้ชีอบในกิารีตรีวจสอบ ค�นหุ้าความ่จรีงิ 

หุ้ากิม่กีิารีเปิีด้เผู้ยข�อม่ล้ด้งักิลา่วใหุ้�กิบับค้คลอื�นจะถือืเป็ีนกิารีกิรีะท่ำาผู้ดิ้วนิยั และต�องได้�รีบัโท่ษตาม่รีะเบยีบข�อบงัคบัของบรีษิทั่ฯ

 6. กิรีณพีบวา่ม่พีนกัิงาน หุ้รีอืผู้้�บรีหิุ้ารี ปีฏิบิตัต่ิอบค้คลอื�นด้�วยวธิุ์กีิารีท่ี�ไม่เ่ป็ีนธุ์รีรีม่  หุ้รีอืกิอ่ใหุ้�เกิดิ้ความ่เสยีหุ้าย

ตอ่บ้คคลอื�น อนัม่เีหุ้ต้จง้ใจจากิกิารีท่ี�บค้คลอื�นนั �นได้�แจ�งเบาะแส / รี�องเรียีน หุ้รีอืปีฏิเิสธุ์

 7. กิารีคอรี�รีปัีชีนั ใหุ้�ถือืวา่เป็ีนกิารีกิรีะท่ำาผู้ดิ้วนิยั และต�องได้�รีบัโท่ษตาม่รีะเบยีบข�อบงัคบัของบรีษิทั่ฯ



99แบบ 56-1 One Report ปี 2565 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)

แนวปฏิิบติัในการรบัและดำำาเนินการเร่�องร้องเร่ยน

 บรีษิทั่ได้�กิำาหุ้นด้แนวปีฏิบิตัใินกิารีรีบัและด้ำาเนินกิารีตอ่กิารีแจ�งเบาะแส หุ้รีอืกิารีใหุ้�ข�อม่ล้ รีวม่ถืง้กิารีรี�องเรียีนเกิี�ยว

กิบักิารีคอรี�รีปัีชีนั เพื�อใหุ้�เกิดิ้ความ่เชีื�อม่ั �นวา่กิารีแจ�งเบาะแส หุ้รีอืกิารีใหุ้�ข�อม่ล้ รีวม่ถืง้กิารีรี�องเรียีนด้งักิลา่วนั �น จะได้�รีบักิารี

ตอบสนองอยา่งถืก้ิต�องและเหุ้ม่าะสม่ ด้งันี�

1. กิารีแจ�งเบาะแส หุ้รีอืกิารีใหุ้�ข�อม่ล้ รีวม่ถืง้กิารีรี�องเรียีนเกิี�ยวกิบักิารีคอรี�รีปัีชีนัผู้า่นชีอ่งท่างตา่งๆ จะถืก้ิรีายงานไปียงั 

คณะท่ำางานตอ่ต�านกิารีคอรี�รีปัีชีั �นของบรีษิทั่ เพื�อพจิารีณาและตรีวจสอบข�อรี�องเรียีนโด้ยพจิารีณาจากิข�อเท่จ็จรีงิท่ี�ม่คีวาม่ 

น่าเชีื�อถือื และจะต�องใหุ้�คำาตอบภายใน 15 วนั ซี้�งคำาตอบด้งักิลา่วจะเป็ีนกิรีณใีด้กิรีณหีุ้น้�ง ด้งันี�

 1.1 รีบัข�อรี�องเรียีน พรี�อม่ชีี�แจงรีายละเอยีด้ในกิารีด้ำาเนินกิารี

 1.2 ไม่ร่ีบัข�อรี�องเรียีน พรี�อม่ชีี�แจงเหุ้ต้ผู้ลในกิารีท่ี�ไม่ร่ีบันั �น

 1.3 ขอเวลาเพื�อหุ้าข�อเท่จ็จรีงิ หุ้รีอืหุ้ารีายละเอยีด้เพิ�ม่เตมิ่

 อยา่งไรีกิด็้ผีู้้�แจ�งเบาะแส  หุ้รีอืรี�องเรียีนพง้ตรีะหุ้นกัิวา่ กิารีรีายงานในลกัิษณะไม่เ่ปิีด้เผู้ยชีื�อนั �น อาจเป็ีนข�อจำากิดั้ของ

บรีษิทั่ในกิารีตรีวจสอบข�อเท่จ็จรีงิ และกิารีรีายงานผู้ลย�อนกิลบัได้�

2. ในกิรีณที่ี�ข�อรี�องเรียีนนั �นเข�าขา่ยข�อ 1.1 และ 1.3 ใหุ้�คณะท่ำางานตอ่ต�านกิารีคอรี�รีปัีชีั �นของบรีษิทั่ฯ กิำาหุ้นด้ “คณะกิรีรีม่กิารี

สอบสวนข�อเท่จ็จรีงิ” จำานวน 2 – 5 คน ใหุ้�เป็ีนผู้้�ท่ี�ได้�รีบัม่อบหุ้ม่ายในกิารีตรีวจสอบข�อเท่จ็จรีงิ ท่ั �งในสว่นของเอกิสารี และ 

คำาใหุ้�กิารีจากิบ้คคลตา่งๆ ท่ี�เกิี�ยวข�อง ซี้�งผู้้�ท่ี�ได้�รีบัม่อบหุ้ม่ายนั �นต�องเป็ีนบค้คลท่ี�ไม่ม่่สีว่นเกิี�ยวข�องกิบัเบาะแสหุ้รีอืข�อรี�องเรียีน

ด้งักิลา่วไม่ว่า่จะท่างตรีงหุ้รีอืท่างอ�อม่กิต็าม่ 

3. คณะกิรีรีม่กิารีสอบสวนข�อเท่จ็จรีงิต�องจดั้ท่ำารีายงานกิารีสอบสวนข�อเท่จ็จรีงิในเบาะแสหุ้รีอืข�อรี�องเรียีนนั �น รีวม่ถืง้ใหุ้�ความ่

เหุ้น็ในกิารีพจิารีณาคำาวนิิจฉยั และแนวท่างในกิารีแกิ�ไขและปี�องกินั โด้ยนำาเสนอตอ่คณะท่ำางานต่อต�านกิารีคอรี�รีปัีชีั �นของ

บรีษิทั่ฯ ใหุ้�แล�วเสรีจ็ภายในเวลา 3 เด้อืนแล�วแต่กิรีณี

4. คำาวนิิจฉยัในเบาะแสหุ้รีอืข�อรี�องเรียีนของคณะท่ำางานตอ่ต�านกิารีคอรี�รีปัีชีั �นใหุ้�ถือืเป็ีนท่ี�สด้้ ท่ั �งนี�ใหุ้�คณะท่ำางานตอ่ต�านกิารี

คอรี�รีปัีชีั �นแจ�งผู้ลกิารีวนิิจฉยัใหุ้�กิบัผู้้�แจ�งเบาะแสหุ้รีอืรี�องเรียีนได้�ท่รีาบ หุ้ากิสาม่ารีถืกิรีะท่ำาได้�ภายใน 7 วนัหุ้ลงัจากิท่ี�ม่คีำา

วนิิจฉยั 

บทัลงโทัษั

 ผู้้�ท่ี�กิรีะท่ำากิารีใด้ ๆ โด้ยจงใจหุ้รีอืปีรีะม่าท่เลนิเลอ่ ไม่ป่ีฏิบิตัติาม่รีะเบยีบนี� รีวม่ถืง้ม่พีฤตกิิรีรีม่ท่ี�สอ่ไปีในท่างกิลั �น

แกิล�ง ขม่่ข้ ่ลงโท่ษท่างวนิยั หุ้รีอื เลอืกิปีฏิบิตัดิ้�วยวธิุ์อีนัม่ชิีอบ อนัเนื�องม่าจากิกิารีแจ�งเบาะแส/รี�องเรียีน ต่อผู้้�แจ�งเบาะแส/รี�อง

เรียีน หุ้รีอืบ้คคลท่ี�เกิี�ยวข�องกิบักิารีด้ำาเนินกิารีตาม่รีะเบยีบนี� ใหุ้�ถือืวา่ผู้้�นั �นกิรีะท่ำาผู้ดิ้วนิยั ต�องได้�รีบัโท่ษตาม่รีะเบยีบข�อบงัคบั

ของบรีษิทั่ฯและต�องรีบัผู้ดิ้ชีอบตอ่ความ่เสยีหุ้ายท่ี�อาจเกิดิ้ข้�น ท่ั �งตอ่บรีษิทั่ฯ และ ผู้้�ท่ี�ได้�รีบัผู้ลกิรีะท่บจากิกิารีกิรีะท่ำาด้งักิลา่ว

 ท่ั �งนี� รีายละเอยีด้ของนโยบายและกิารีด้ำาเนินกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกิบักิารีปี�องกินักิารีม่สีว่นเกิี�ยวข�องกิบักิารีท่จ้รีติคอรี�รีปัีชีนั

ได้�เปิีด้เผู้ยไว�ในเวบ็ไซีต�ของบรีษิทั่ฯ ภายใต�หุ้วัข�อกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารี
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6. การป้องกนัเค์ร่อข่ายและระบบสัารสันเทัศ

 บรีษิทั่ได้�กิำาหุ้นด้นโยบายกิารีใชี�งานรีะบบคอม่พวิเตอรี�และรีะบบความ่สำาหุ้รีบัพนกัิงานหุ้รีอืบค้คลท่ั �วไปีท่ี�จะเข�าใชี�

งานรีะบบเครีอืขา่ยคอม่พวิเตอรี�ของกิล้ม่่ธุ์ร้ีกิจิอาหุ้ารี ท่ปิีโกิ� รีวม่ไปีถืง้กิารีเชีื�อม่ต่อเข�ากิบัรีะบบอนิเท่อรี�เน็ต โด้ยผู้า่นท่าง 

เครีอืขา่ยของบรีษิทั่ โด้ยใหุ้�ถือืปีฏิบิตัโิด้ยเครีง่ครีดั้ ด้งันี� 

 1. นโยบายท่ั �วไปีและรีะเบยีบกิารีใชี�งานรีะบบคอม่พวิเตอรี�และกิารีเชีื�อม่ต่อ อนิเท่อรี�เน็ต

 2. นโยบายท่ั �วไปีกิารีใชี�จด้หุ้ม่ายอเิลค็ท่รีอนิกิส�, กิารีสนท่นา และกิารีตดิ้ต่อสื�อสารีท่างอเิลค็ท่รีอนิกิส�อื�นๆ

 3. นโยบายท่ั �วไปีกิารีใชี�เวบ็ไซีต� โซีเซียีลม่เีด้ยี ขององค�กิรี และกิารีเข�าใชี�อนิเท่อรี�เน็ต

 4. นโยบายกิารีท่ั �วไปีงาน Application และ โปีรีแกิรีม่ตา่งๆ

 5. นโยบายรีหุ้สัและรีะบบความ่ปีลอด้ภยั (Password Policy and Security)

 6. นโยบายกิารี Backup data and Recovery data Policy

 7. นโยบายกิารีขอใชี�ชีอรี�ฟูแวรี�ลขิสทิ่ธุ์ิ � (Software License Policy)

 8. นโยบายกิารีปีรีบัปีรีง้ข�อม่ล้ในรีะบบ (Data Correction)

 9. กิารีเข�าถืง้ข�อม่ล้จากิภายในและภายนอกิของพนกัิงานหุ้รีอืบค้คลภายนอกิ

 10. นโยบายกิารีจดั้หุ้าเครีื�องคอม่พวิเตอรี� หุ้รีอื อ้ปีกิรีณ�อื�นๆ ท่ี�เกิี�ยวข�องกิบังาน IT

 11. นโยบายกิารีเข�าใชี�งาน Internet (Internet Access Policy)

 นโยบายกิารีใชี�รีะบบเครีอืขา่ยคอม่พวิเตอรี�นี� ถือืเป็ีนสว่นหุ้น้�งของข�อกิำาหุ้นด้ในกิารีปีฏิบิตังิานของพนกัิงานท่ก้ิคน 

และจะถือืเป็ีนกิารีผู้ดิ้วนิยักิารีท่ำางานเชีน่เด้ยีวกินัหุ้ากิไม่ป่ีฏิบิตัติาม่

 ในปีี 2565 บรีษิทั่ได้�ปีฎิ์บิตัติาม่นโยบายท่ี�กิำาหุ้นด้ ม่กีิารีตรีวจสอบรีะบบ IT จากิผู้้�ตรีวจสอบภายใน และ ผู้้�ตรีวจสอบ

ภายนอกิ บรีษิทั่ม่รีีะบบปี�องกินัด้�วย อ้ปีกิรีณ� Firewall เพื�อปี�องกินักิารีโจม่ตดี้�าน Cyber Security จากิภายนอกิ ในท่ก้ิสาขา 

และม่กีิารีบนัท่ก้ิ Logs กิารีใชี�งานตลอด้เวลา ของกิารีใชี�งานท่ั �งจากิภายในและภายนอกิ นอกิจากินี�ยงัม่กีิารีใชี� software ปี�องกินั

กิารีโจม่ตรีีะบบตา่งๆ ท่ั �งจากิภายในและภายนอกิ (Advance threat Protection) ใชี�งานในองค�กิรี ซี้�งใชี�ม่าตรีฐานกิารีปี�องกินั

และอฟัูเด้ท่ความ่ปีลอด้ภยั แบบออนไลน�อย้เ่สม่อ

8.2 รายงานค์ณะกรรมการตรวจสัอบ และ ค์ณะกรรมการช่ดุำย่อยอ่�น ๆ  
รายงานค์ณะกรรมการตรวจสัอบ

 คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบบรีษิทั่ ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส� จำากิดั้ (ม่หุ้าชีน) ปีรีะกิอบด้�วยกิรีรีม่กิารีอสิรีะ จำานวน 3 ท่า่น โด้ย

พลอ.อ.พงศธุ์รี บวัท่รีพัย� เป็ีนปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ นายไพศาล พงษ�ปีรีะยร้ี และ นายสม่ชีาย สภ้ทั่รีก้ิล เป็ีน

กิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ

 ในปีี 2565 คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบได้�ปีรีะชีม้่รีว่ม่กิบัผู้้�สอบบญัชีภีายนอกิและผู้้�ตรีวจสอบภายใน อยา่งเป็ีนท่างกิารี

จำานวน 4 ครีั �ง และได้�รีว่ม่ปีรีก้ิษาหุ้ารีอืกิบัผู้้�ตรีวจสอบภายใน ผู้้�สอบบญัชีภีายนอกิและ ฝ่่ายบรีหิุ้ารี เพื�อหุ้ารีอืแผู้นงานใหุ้�

สอด้คล�องและครีอบคล้ม่ ผู้ลกิารีปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี�ของคณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ สาม่ารีถืด้ร้ีายละเอยีด้ได้�ตาม่เอกิสารีแนบ 6

รายงานค์ณะกรรมการกำากบัดำแูลกิจการ

 คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯในฐานะท่ี�เป็ีนคณะกิรีรีม่กิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีท่ี�ด้ ี  ม่คีวาม่ม่้ง่ม่ั �นท่ี�จะท่ำาใหุ้�กิารีด้ำาเนินงาน 

ของบรีษิทั่ฯเป็ีนไปีตาม่หุ้ลกัิเกิณฑ์�กิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีท่ี�ด้ที่ี�ตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ยกิำาหุ้นด้ ซี้�งสอด้คล�องกิบั

ม่าตรีฐานสากิล และหุ้ลกัิกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีท่ี�ด้สีำาหุ้รีบับรีษิทั่จด้ท่ะเบยีน ปีี 2560 ของ สำานกัิงาน กิ.ล.ต.

 บรีษิทั่ฯสง่เสรีมิ่กิารีปีฏิบิตังิานท่ี�ม่ธีุ์รีรีม่าภบิาลใหุ้�กิบัพนกัิงานท่ก้ิรีะด้บัชีั �น โด้ยม่วีตัถ้ืปีรีะสงค�เพื�อใหุ้�ผู้้�ถือืหุ้้�น ผู้้�ลงท่น้ 

ลก้ิค�า และผู้้�ม่สีว่นได้�เสยี เชีื�อม่ั �นวา่บรีษิทั่ฯม่รีีะบบบรีหิุ้ารีจดั้กิารีท่ี�ม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพ โปีรีง่ใส ตรีวจสอบได้� และเป็ีนธุ์รีรีม่ตอ่ท่ก้ิ

ฝ่่ายท่ี�เกิี�ยวข�อง เพื�อสรี�างม่ล้คา่เพิ�ม่และสง่เสรีมิ่กิารีเตบิโตอยา่งยั �งยนืของบรีษิทั่ฯ ซี้�งสอด้คล�องกิบัวสิยัท่ศัน�ของบรีษิทั่ฯท่ี�ม่้ง่

ใหุ้�ธุ์ร้ีกิจิเตบิโตอยา่งตอ่เนื�อง สาม่ารีถืแขง่ขนัได้�และเป็ีนท่ี�ได้�รีบัความ่ไว�วางใจจากิลก้ิค�าท่ั �งในปีรีะเท่ศ และตา่งปีรีะเท่ศ
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 ผู้ลของกิารียด้้ม่ั �นและด้ำาเนินกิารีตาม่หุ้ลกัิเกิณฑ์�กิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีท่ี�ด้ ีท่ำาใหุ้�บรีษิทั่ฯได้�รีบัรีางวลั SET Award  

ในด้�านกิารีรีายงานกิารีปีฏิบิตัติาม่หุ้ลกัิกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีท่ี�ด้จีำานวน 5 ครีั �ง (ปีี 2546-2549 และปีี 2553)  ปีี 2565 บรีษิทั่ฯ

ได้�รีบักิารีรีบัรีองตอ่อายเ้ป็ีนสม่าชีกิิแนวรีว่ม่ปีฏิบิตัขิองภาคเอกิชีนไท่ยในกิารีตอ่ต�านกิารีท่จ้รีติ(CAC)  และได้�รีบักิารีปีรีะเม่นิ

กิารีกิำากิบัด้แ้ลท่ี�ด้โีด้ยบรีรีษทั่ภบิาลแหุ้ง่ชีาต ิได้�คะแนนรีวม่ 91% รีะด้บั “ด้เีลศิ” สง้กิวา่คะแนนเฉลี�ยของบรีษิทั่จด้ท่ะเบยีนโด้ย

รีวม่ท่ี�ได้� 85% นอกิจากินี�บรีษิทั่ฯได้�รีบักิารีปีรีะเม่นิคณ้ภาพกิารีปีรีะชีม้่ผู้้�ถือืหุ้้�นสาม่ญัปีรีะจำาปีี 2565 โด้ยสม่าคม่สง่เสรีมิ่ผู้้�

ลงท่น้ไท่ย ได้�คะแนน 95 คะแนน 

 บรีษิทั่ฯได้�รีบัรีางวลั CSR-DIW Continuous Award ตั �งแตปี่ี 2553 ถืง้ ปีี 2558  ในฐานะผู้้�ปีรีะกิอบกิารีท่ี�ด้ำาเนินงาน

ด้�านความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบตอ่สงัคม่อยา่งตอ่เนื�อง ยั �งยนื และพรี�อม่เข�าส้ม่่าตรีฐานสากิล เท่ยีบชีั �น ISO 26000 กิ�าวส้ ่Sustainable 

Development จากิกิรีม่โรีงงานอ้ตสาหุ้กิรีรีม่ กิรีะท่รีวงอ้ตสาหุ้กิรีรีม่ และยงัได้�จดั้ท่ำารีายงานด้�านความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบต่อสงัคม่ ตาม่

ม่าตรีฐานสถืาบนัรีบัรีองม่าตรีฐานไอเอสโอ ซี้�งเป็ีนกิารีแสด้งใหุ้�เหุ้น็วา่บรีษิทั่ม่กีิารีด้ำาเนินงานด้�านความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบตอ่สงัคม่

อยา่งตอ่เนื�องตลอด้ม่า สำาหุ้รีบักิารีด้แ้ลด้�านท่รีพัยากิรีบค้คล บรีษิทั่ฯเน�นในด้�านกิารีพฒันาความ่สาม่ารีถืของพนกัิงานควบค้่

ไปีกิบักิารีสรี�างและสง่เสรีมิ่บรีรียากิาศท่ี�ด้ใีนกิารีท่ำางานใหุ้�กิบัพนกัิงานซี้�งจากิกิารีด้ำาเนินกิารีด้�านพฒันาท่รีพัยากิรีอยา่งม่รีีะบบ

ม่าอยา่งตอ่เนื�อง ท่ำาใหุ้�บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส� จำากิดั้ (ม่หุ้าชีน) ได้�รีบัรีางวลัสถืานปีรีะกิอบกิารีด้เีด้น่ด้�านแรีงงานสมั่พนัธุ์�และสวสัด้กิิารี

แรีงงาน  เป็ีนปีีท่ี� 11 ตดิ้ตอ่กินั จากิกิรีม่สวสัด้กิิารีและค้�ม่ครีองแรีงงาน รีางวลัสถืานปีรีะกิอบกิารีด้เีด้น่ด้�านความ่ปีลอด้ภยั

อาชีวีอนาม่ยั และสภาพแวด้ล�อม่ในกิารีท่ำางาน รีะด้บัปีรีะเท่ศจากิกิรีม่สวสัด้กิิารีและค้�ม่ครีองแรีงงาน 

 ท่ั �งนี�เพื�อบรีษิทั่ฯจะสาม่ารีถืเตบิโตอยา่งยั �งยนื และอย้ร่ีว่ม่กิบัสงัคม่และสิ�งแวด้ล�อม่อยา่งเป็ีนสข้ สม่ด้งัความ่ม่้ง่หุ้วงั

ของนโยบายกิารีด้ำาเนินงาน โด้ยม่กีิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีท่ี�ด้ี

               นางสาวลกัิษณา  ท่รีพัย�สาครี

        ปีรีะธุ์านคณะกิรีรีม่กิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารี
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รายงานค์ณะกรรมการสัรรหาและกำาหนดำค่์าตอบแทัน

 คณะกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้คา่ตอบแท่นบรีษิทั่ ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส� จำากิดั้ (ม่หุ้าชีน) ปีรีะกิอบด้�วยกิรีรีม่กิารีไม่น่�อยกิวา่ 3 

คน ซี้�งต�องม่กีิรีรีม่กิารีอสิรีะเกินิกิวา่กิ้�งหุ้น้�ง โด้ยนายไพศาล พงษ�ปีรีะยร้ี เป็ีนปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้คา่ตอบแท่น 

นายนนท่กิิรี กิาญจนะจติรีา และนายสร้ีเชีษฐ� ท่รีพัย�สาครี เป็ีนกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้คา่ตอบแท่น

 ในปีี 2565 คณะกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้ค่าตอบแท่น ได้�ปีรีะชี้ม่อย่างเป็ีนท่างกิารีจำานวน 2 ครีั �ง โด้ย 

สรีป้ีสารีะสำาคญั ด้งันี� 

 1. คณะกิรีรีม่กิารีพจิารีณาสรีรีหุ้าและเสนอบค้คลท่ี�ม่คีณ้สม่บตัเิหุ้ม่าะสม่สำาหุ้รีบักิารีด้ำารีงตำาแหุ้น่งกิรีรีม่กิารี ตาม่รีะเบยีบ

ปีฏิบิตัเิรีื�องกิารีคดั้เลอืกิสรีรีหุ้ากิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ เพื�อท่ด้แท่นตำาแหุ้น่งกิรีรีม่กิารีท่ี�วา่งอย้ ่และพจิารีณาผู้ลงาน คณ้สม่บตัแิละความ่

เหุ้ม่าะสม่ของกิรีรีม่กิารีท่ี�พ�นตำาแหุ้น่งและสม่ควรีได้�รีบัเลอืกิตั �งใหุ้ม่ ่เสนอต่อคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ เพื�อพจิารีณาใหุ้�ความ่เหุ้น็ชีอบ 

และเสนอท่ี�ปีรีะชีม้่ผู้้�ถือืหุ้้�นเพื�อแต่งตั �งเป็ีนกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่

 2. คณะกิรีรีม่กิารีเสนอความ่เหุ้น็ต่อคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่เพื�ออน้ม่ตั ิ เกิี�ยวกิบัอตัรีาคา่ตอบแท่นของปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารี

บรีษิทั่ และกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ ตาม่รีะเบยีบกิารีพจิารีณาผู้ลตอบกิารีท่ำางาน เพื�อขอรีบัความ่เหุ้น็ชีอบจากิท่ี�ปีรีะชีม้่ผู้้�ถือืหุ้้�น

 3. คณะกิรีรีม่กิารีใหุ้�คำาเสนอแนะถืง้หุ้ลกัิกิารีพจิารีณาเงนิเด้อืน สวสัด้กิิารี คา่ตอบแท่น และผู้ลปีรีะโยชีน�ต่างๆ แกิ่ผู้้�

บรีหิุ้ารีรีะด้บัสง้ของบรีษิทั่

 4. พจิารีณาและใหุ้�ความ่เหุ้น็ต่อคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่เกิี�ยวกิบันโยบายและรีป้ีแบบของกิารีใหุ้�ผู้ลปีรีะโยชีน�ตอบแท่นซี้�ง

ออกิแบบไว�สำาหุ้รีบักิารีจง้ใจ และรีกัิษาไว�ซี้�งพนกัิงานท่ี�ม่คีวาม่สาม่ารีถื ม่คีณ้ภาพ และศกัิยภาพ

 ท่ั �งนี� คณะกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้ค่าตอบแท่นได้�ปีฎิ์บิตัหิุ้น�าท่ี�อย่างเป็ีนอสิรีะตาม่หุ้ลกัิกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิจิกิารีท่ี�ด้ ี

เพื�อใหุ้�กิรีะบวนกิารีสรีรีหุ้าบค้คลและกิำาหุ้นด้คา่ตอบแท่น ม่คีวาม่โปีรีง่ใส สรี�างความ่ม่ั �นใจใหุ้�แกิผู่้้�ถือืหุ้้�นและผู้้�ม่สีว่นได้�เสยีท่ก้ิฝ่่าย

 

                 นายไพศาล พงษ�ปีรีะย้ร้ี

       ปีรีะธุ์านคณะกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้คา่ตอบแท่น
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8.3 รายงานการถุ่อหลกัทัรพัยข์องค์ณะกรรมการและผูบ้ริหาร

 รายงานการถุ่อหุ้นของกรรมการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

นางสาวลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี

นางอน้รีตัน� เท่ยีม่ท่นั

นายสทิ่ธุ์ลิาภ ท่รีพัย�สาครี

นายกิฤษฎิ์ิ � เศรีษฐนิ

นายสร้ีเชีษฐ� ท่รีพัย�สาครี

นายวริีชัี ไพรีชัีพบิล้ย� *

นายชีลติ ลมิ่ปีนะเวชี *

นายไพศาล พงษ�ปีรีะยร้ี

นางอจัฉรีา ปีรีชีีา *

พลอากิาศเอกิพงศธุ์รี บวัท่รีพัย�

นายยงสทิ่ธุ์ิ � โรีจน�ศรีก้ีิล * 

นายนนท่กิิรี กิาญจนะจติรีา **

นายสม่ชีาย สภ้ทั่รีก้ิล **

นายโชีคชียั โตเจรีญิธุ์นาผู้ล **

นายลอืชีา พศิษิฐกิารี

นายค้ส่ร้ีย� รีตันะพรี

นางสาวธุ์ญัพรี วณชิีย�กิจิไพศาล

ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารี

กิรีรีม่กิารี

กิรีรีม่กิารี

กิรีรีม่กิารี

กิรีรีม่กิารี

กิรีรีม่กิารีอสิรีะ

กิรีรีม่กิารีอสิรีะ

กิรีรีม่กิารีอสิรีะ

กิรีรีม่กิารีอสิรีะ

กิรีรีม่กิารีอสิรีะ

ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารี

กิรีรีม่กิารีอสิรีะ

กิรีรีม่กิารีอสิรีะ

กิรีรีม่กิารี

รีกัิษากิารีปีรีะธุ์านเจ�า

หุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารี/

ผู้้�อำานวยกิารีฝ่่ายปีฎิ์บิตักิิารี

ผู้้�อำานวยกิารีสายงาน

บรีหิุ้ารีกิารีเงนิ

ผู้้�อำานวยกิารีฝ่่ายบญัชีแีละ

ควบคม้่ภายในสว่นกิลาง

8.59

7.16

11.40

0.41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.59

7.16

11.40

0.41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.59

7.16

11.40

0.41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.59

7.16

11.40

0.41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ลำาดำบัท่ั�

ลำาดำบัท่ั�

ณ 1 มกราค์ม 2565

ณ 1 มกราค์ม 2565

ณ 31 ธุนัวาค์ม 2565

ณ 31 ธุนัวาค์ม 2565

กรรมการ

กรรมการ

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

สัดัำส่ัวนการถุ่อหุน้

(รอ้ยละ)

สัดัำส่ัวนการถุ่อหุน้

(รอ้ยละ)

สัดัำส่ัวนการถุ่อหุน้

(ร้อยละ)

สัดัำส่ัวนการถุ่อหุน้

(ร้อยละ)

สัดัำส่ัวนการถุ่อหุ้น

ทัางอ้อม (ร้อยละ)

สัดัำส่ัวนการถุ่อหุ้น

ทัางอ้อม (ร้อยละ)

สัดัำส่ัวนการถุ่อหุ้น

ทัางอ้อม (ร้อยละ)

สัดัำส่ัวนการถุ่อหุ้น

ทัางอ้อม (ร้อยละ)

* กิรีรีม่กิารีท่ี�ลาออกิรีะหุ้วา่งปีี 2565

** กิรีรีม่กิารีท่ี�ได้�รีบักิารีแต่งตั �งรีะหุ้วา่งปีี 2565

รายงานการถุ่อหุ้นของผูบ้ริหาร
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9. การควบคุมภายในิและรายการระหว่างกันิ

9.1 การค์วบค์มุภายใน

9.1.1 ค์วามเพ่ยงพอและค์วามเหมาะสัมของระบบการค์วบค์มุภายใน
 คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ ได้�จดั้ใหุ้�ม่รีีะบบกิารีควบคม้่ภายในท่ี�ครีอบคล้ม่ท่ก้ิด้�านท่ั �งด้�านกิารีเงนิ กิารีปีฏิบิตังิาน 

กิารีด้ำาเนินกิารีใหุ้�เป็ีนไปีตาม่กิฎิ์หุ้ม่าย ข�อบงัคบั รีะเบยีบท่ี�เกิี�ยวข�องและกิารีบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยง และจดั้ใหุ้�ม่กีิลไกิกิารี

ตรีวจสอบและถ่ืวงด้ล้ท่ี�ม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพเพยีงพอในกิารีบรีหิุ้ารีงาน กิารีด้แ้ลท่รีพัย�สนิ รีวม่ถืง้ผู้ลตอบแท่นท่ี�เป็ีนธุ์รีรีม่แกิ่

ผู้้�ม่สีว่นได้�เสยีท่้กิท่่าน บรีษิทั่ฯม่กีิารีกิำาหุ้นด้อำานาจด้ำาเนินกิารีในกิารีอน้ม่ตัแิละกิำาหุ้นด้ความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบของผู้้�บรีหิุ้ารี

และพนกัิงานเป็ีนลำาด้บัขั �น ม่กีิารีกิำาหุ้นด้ขั �นตอนกิารีปีฏิบิตังิานเป็ีนลายลกัิษณ�อกัิษรี ม่กีิารีพฒันาพนกัิงานรีะด้บัผู้้�จดั้กิารี

และผู้้�ม่ศีกัิยภาพ ท่ำาใหุ้�สาม่ารีถืตรีวจสอบกิารีปีฏิบิตังิานข�าม่สายงาน ม่หีุ้น่วยงานตรีวจสอบภายในแยกิเป็ีนอสิรีะ ตั �งแต่

ปีี 2547 ได้�จ�างบรีษิทั่ภายนอกิท่ำากิารีตรีวจสอบภายในใหุ้�ซี้�งจะรีว่ม่กินัพจิารีณาแผู้นงานตรีวจสอบภายในและรีายงาน

ตรีงกิบัคณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ   

 นอกิจากินี�คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ ม่อบอำานาจหุ้น�าท่ี�และความ่เป็ีนอสิรีะแกิ่คณะกิรีรีม่กิารีสรีรีหุ้าและกิำาหุ้นด้

คา่ตอบแท่น  เพื�อใหุ้�เกิดิ้ความ่เป็ีนธุ์รีรีม่ในกิารีคดั้เลอืกิบ้คคลท่ี�ม่คีวาม่สาม่ารีถืเข�าม่าบรีหิุ้ารีงานในฐานะกิรีรีม่กิารีและ

กิรีรีม่กิารีผู้้�จดั้กิารี รีวม่ถืง้พจิารีณาผู้ลตอบแท่นท่ี�ใหุ้�แกิก่ิรีรีม่กิารีและพนกัิงานเพื�อใหุ้�เกิดิ้ความ่เป็ีนธุ์รีรีม่ตาม่ผู้ลงาน และ

ยงัได้�จดั้ตั �งคณะกิรีรีม่กิารีบรีรีษทั่ภบิาล เพื�อกิำาหุ้นด้นโยบาย บรีรีษทั่ภบิาล จรีรียาบรีรีณในกิารีปีรีะกิอบธุ์้รีกิจิและม่ ี

กิารีท่บท่วนนโยบายและกิารีปีรีะเม่นิผู้ลกิารีปีฏิบิตัติาม่นโยบายเป็ีนรีะยะๆ ม่กีิารีสรี�างวฒันธุ์รีรีม่กิารีกิำากิบัด้้แล  

เนื�องจากิบรีษิทั่ฯม่คีวาม่เชีื�อเรีื�องกิารีบรีหิุ้ารีงานด้�วยคณ้ภาพและคณ้ธุ์รีรีม่ ด้�วยความ่โปีรีง่ใส เป็ีนธุ์รีรีม่แก่ิท่ก้ิฝ่่ายซี้�ง

จะเป็ีนสว่นชีว่ยผู้ลกัิด้นัใหุ้�บรีษิทั่ฯ ม่กีิารีเตบิโตอยา่งยั �งยนืได้� 

ในกิารีปีรีะชีม้่คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ ครีั �งท่ี� 1/2565  เม่ื�อวนัท่ี� 15 ก้ิม่ภาพนัธุ์� 2565 โด้ยม่กีิรีรีม่กิารีอสิรีะเข�ารีว่ม่

ปีรีะชีม้่รีวม่ 3 ท่า่น คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯได้�ปีรีะเม่นิรีะบบกิารีควบคม้่ภายในของบรีษิทั่ฯ โด้ยกิารีอน้ม่ตัแิบบปีรีะเม่นิ

ท่ี�ฝ่่ายบรีหิุ้ารีจดั้ท่ำาและรีายงานคณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ  สาม่ารีถืสรีป้ีได้�ด้งันี�คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ และคณะกิรีรีม่กิารี

บรีษิทั่ท่รีาบเป็ีนปีรีะจำาท่ก้ิไตรีม่าส

9.1.1 ก) การค์วบค์มุการปฏิิบติังาน
 บรีษิทั่ฯม่กีิารีกิำาหุ้นด้อำานาจด้ำาเนินกิารี ขั �นตอนกิารีปีฏิบิตัขิองผู้้�ปีฏิบิตังิานและผู้้�บรีหิุ้ารีไว�เป็ีน ลายลกัิษณ�

อกัิษรีอยา่งชีดั้เจน สาม่ารีถืตรีวจสอบได้� ม่กีิารีควบค้ม่ด้แ้ลกิารีใชี�ท่รีพัย�สนิของบรีษิทั่ฯ ใหุ้�เกิดิ้ปีรีะโยชีน� ม่รีีะบบงบ

ปีรีะม่าณและกิารีพจิารีณาความ่เป็ีนไปีได้�ของโครีงกิารีลงท่้นก่ิอนลงท่้นในท่รีพัย�สนิ ม่รีีะบบกิารีตดิ้ตาม่หุ้ากิผู้ลกิารี

ด้ำาเนินงานแตกิต่างจากิงบปีรีะม่าณ และยงัม่กีิารีแบง่แยกิหุ้น�าท่ี�ผู้้�ปีฏิบิตังิาน ผู้้�ตดิ้ตาม่ควบคม้่และปีรีะเม่นิผู้ลออกิจากิ

กินัเพื�อใหุ้�เกิดิ้กิารีถ่ืวงด้้ลและตรีวจสอบรีะหุ้วา่งกินัอยา่งเหุ้ม่าะสม่ นอกิจากินี�ยงัม่กีิารีควบค้ม่ภายในท่ี�เกิี�ยวกิบัรีะบบ

กิารีเงนิ โด้ยม่รีีะบบรีายงานท่างกิารีเงนิเสนอผู้้�บรีหิุ้ารีสายงานท่ี�รีบัผู้ดิ้ชีอบ

9.1.1 ข) การตรวจสัอบภายใน 
 บรีษิทั่ฯจ�างบรีษิทั่ภายนอกิปีฏิบิตังิานตรีวจสอบภายในเพื�อใหุ้�ม่ั �นใจวา่กิารีปีฏิบิตังิานหุ้ลกัิและกิจิกิรีรีม่ท่างกิารี

เงนิสำาคญัของบรีษิทั่ฯ ได้�ด้ำาเนินกิารีตาม่แนวท่างท่ี�กิำาหุ้นด้ รีวม่ถืง้ตรีวจสอบกิารีปีฏิบิตัติาม่กิฎิ์หุ้ม่ายและข�อกิำาหุ้นด้ท่ี�

เกิี�ยวข�องกิบับรีษิทั่ฯ และเพื�อใหุ้�บรีษิทั่ภายนอกิด้งักิล่าวม่คีวาม่เป็ีนอสิรีะ สาม่ารีถืท่ำาหุ้น�าท่ี�ตรีวจสอบและถื่วงด้้ลได้�

อยา่งเตม็่ท่ี� คณะกิรีรีม่กิารีจง้กิำาหุ้นด้ใหุ้�บรีษิทั่ท่ี�รีบัหุ้น�าท่ี�ตรีวจสอบภายในด้งักิลา่วรีายงานผู้ลกิารีตรีวจสอบโด้ยตรีงตอ่

คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบและกิำาหุ้นด้ขอบเขตในกิารีตรีวจสอบรีว่ม่กินักิบัคณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบอกีิด้�วย
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9.1.1 ค์) การบริหารค์วามเส่ั�ยง
 คณะกิรีรีม่กิารีได้�แต่งตั �งคณะกิรีรีม่กิารีบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยง เพื�อท่ำาหุ้น�าท่ี�กิำาหุ้นด้ขอบเขตและนโยบายใน 

กิารีบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยง รีวม่ท่ั �งม่กีิารีจดั้ปีรีะชี้ม่รีว่ม่กิบัผู้้�จดั้กิารีฝ่่ายท่ี�เกิี�ยวข�องเพื�อกิำาหุ้นด้และปีรีะเม่นิความ่เสี�ยงของ

กิจิกิารีท่ก้ิ 3 เด้อืน และกิำาหุ้นด้ใหุ้�ม่กีิารีปีรีะชีม้่ยอ่ยท่ก้ิวนัในรีะด้บัหุ้น่วยงาน และปีรีะชีม้่ท่ก้ิเด้อืนในรีะด้บัฝ่่ายจดั้กิารี

และคณะกิรีรีม่กิารีบรีหิุ้ารี  พรี�อม่ท่ั �งกิำาหุ้นด้ม่าตรีกิารีปี�องกินัและจดั้กิารีความ่เสี�ยงท่ี�ม่ผีู้ลต่อกิารีด้ำาเนินงานของบรีษิทั่ฯ 

ม่กีิารีกิำาหุ้นด้สญัญาณเตอืนภยั  ม่กีิารีกิำากิบัด้แ้ลกิารีปีฏิบิตัติาม่กิฎิ์หุ้ม่ายและข�อกิำาหุ้นด้ท่ี�เกิี�ยวข�อง  และม่กีิารีจดั้ท่ำา

รีายงานบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยงซี้�งสาม่ารีถืตรีวจสอบได้�  ตั �งแต่ปีี 2547  คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบกิำาหุ้นด้ใหุ้�ผู้้�ตรีวจสอบภายใน

ตดิ้ตาม่กิารีบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยงวา่ผู้้�บรีหิุ้ารีได้�ท่ำาตาม่ท่ี�กิำาหุ้นด้ไว�หุ้รีอืไม่ ่หุ้รีอืถื�าได้�ท่ำาแล�วจะลด้ความ่เสี�ยงได้�จรีงิหุ้รีอืไม่ ่

และใหุ้�นำาเสนอต่อคณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบท่ก้ิไตรีม่าส

9.1.2 ค์วามเหน็ของค์ณะกรรมการบริษัทััฯเก่�ยวกบัค์วามเพ่ยงพอของระบบการค์วบค์มุภายใน
 คณะกิรีรีม่กิารีม่คีวาม่เหุ้น็วา่รีะบบควบคม้่ภายใน กิารีบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยงท่างธุ์ร้ีกิจิของบรีษิทั่ฯ และกิารีกิำากิบั

ด้แ้ลกิจิกิารีโด้ยรีวม่อย้ใ่นรีะด้บัท่ี�น่าพอใจและสาม่ารีถืสรี�างความ่เชีื�อม่ั �นอยา่งม่เีหุ้ต้ผู้ลต่อความ่โปีรีง่ใสและงบกิารีเงนิ

ของบรีษิทั่ฯ และบรีษิทั่ยอ่ยปีรีะจำาปีี 2565 ท่ี�คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบได้�สอบท่านรีว่ม่กิบัฝ่่ายบรีหิุ้ารีและผู้้�สอบบญัชี ี

ของบรีษิทั่ฯ ได้�แสด้งฐานะกิารีเงนิและผู้ลกิารีด้ำาเนินงานถื้กิต�อง ครีบถื�วน เชีื�อถือืได้� สม่เหุ้ต้สม่ผู้ล ถือืปีฏิบิตัติาม่

ม่าตรีฐานกิารีบญัชีที่ี�รีบัรีองท่ั �วไปี ม่กีิารีใชี�นโยบายบญัชีที่ี�เหุ้ม่าะสม่และถือืปีฏิบิตัอิยา่งสม่ำ�าเสม่อ เปิีด้เผู้ยข�อม่ล้อยา่ง

เพยีงพอ ด้งัท่ี�ผู้้�สอบบญัชีไีด้�แสด้งความ่เหุ้น็ต่อ งบกิารีเงนิของบรีษิทั่ฯไว�แล�วในรีายงานของผู้้�สอบบญัชีี

9.1.3 การตรวจสัอบภายใน
 ในกิารีปีรีะชีม้่คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบครีั �งท่ี� 3/2547 เม่ื�อวนัท่ี� 9 สงิหุ้าคม่ 2547 ได้�แตง่ตั �งบรีษิทั่  ออด้ติ แอนด้� 

แม่เนจเม่�นท่� คอนซีลัแตนท่� จำากิดั้ (AMC) ใหุ้�ปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี�ผู้้�ตรีวจสอบภายในของบรีษิทั่ฯตั �งแต่วนัท่ี� 9 สงิหุ้าคม่ 2547 

ซี้�งบรีษิทั่  ออด้ติ แอนด้� แม่เนจเม่�นท่� คอนซีลัแตนท่� จำากิดั้ ได้�ม่อบหุ้ม่ายใหุ้�  นางพไิล เปีี�ยม่พงศ�สานต� ตำาแหุ้น่ง 

ผู้้�ตรีวจสอบภายใน เป็ีนผู้้�รีบัผู้ดิ้ชีอบหุ้ลกัิในกิารีปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี�ผู้้�ตรีวจสอบภายในของบรีษิทั่  คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบได้�

พจิารีณาคณ้สม่บตัขิองบรีษิทั่ออด้ติ แอนด้� แม่เนจเม่�นท่� คอนซีลัแตนท่� จำากิดั้ และนางพไิล เปีี�ยม่พงศ�สานต� แล�วเหุ้น็

ว่าม่คีวาม่เหุ้ม่าะสม่เพยีงพอกิบักิารีปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี�ด้งักิล่าวเนื�องจากิม่คีวาม่เป็ีนอสิรีะและม่ปีีรีะสบกิารีณ�ในปีฏิบิตังิาน 

ด้�านกิารีตรีวจสอบภายใน เคยเข�ารีบักิารีอบรีม่ในหุ้ลกัิสต้รีท่ี�เกิี�ยวข�องกิบักิารีปีฏิบิตังิานด้�านตรีวจสอบภายในได้�แก่ิ 

Certified Public Accountant (Thailand) – (CPA No.2336) และ Honorary Certified Internal Auditor, Institute of 

Internal Auditors – (CIA No.30861) โด้ยบรีษิทั่ฯม่อบหุ้ม่ายใหุ้�นางสาวธุ์ญัพรี วณชิีย�กิจิไพศาล ท่ำาหุ้น�าท่ี�ปีรีะสานงาน

กิบัผู้้�ตรีวจสอบท่ี�วา่จ�างจากิภายนอกิด้�วย

 ท่ั �งนี�กิารีพจิารีณาและอน้ม่ตัแิต่งตั �งถือด้ถือนโยกิย�ายผู้้�ด้ำารีงตำาแหุ้น่งหุ้วัหุ้น�าหุ้น่วยงานตรีวจสอบภายในของ

บรีษิทั่จะต�องผู้า่นกิารีอน้ม่ตัหิุ้รีอืได้�รีบัความ่เหุ้น็ชีอบจากิคณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ 
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9.1.3 ก) รายละเอ่ยดำหวัหน้างานกำากบัดำแูลการปฏิิบติังาน
 คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ ได้�แตง่ตั �ง นางสาวก้ิลกิาน  จนีปัี �น ใหุ้�ปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี�เป็ีนหุ้วัหุ้น�างานกิำากิบัด้แ้ลกิารีปีฏิบิตัิ

งานม่หีุ้น�าท่ี�ความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบเป็ีนศน้ย�กิลางกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิารีด้ำาเนินธุ์้รีกิจิของกิล้่ม่บรีษิทั่ใหุ้�เป็ีนไปีตาม่กิฎิ์หุ้ม่าย กิฎิ์

รีะเบยีบ ข�อบงัคบั นโยบายและข�อกิำาหุ้นด้ของหุ้น่วยงานท่างกิารีท่ี�เกิี�ยวข�อง เชีน่ ธุ์นาคารีแหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย สำานกัิงาน

คณะกิรีรีม่กิารี กิ.ล.ต.  สำานกัิงานคณะกิรีรีม่กิารี คปีภ. สำานกัิงาน กิกิพ.หุ้รีอืหุ้น่วยงานท่างกิารีอื�นท่ี�เกิี�ยวข�องกิบักิารี

ด้ำาเนินธุ์้รีกิจิของบรีษิทั่ฯ ท่ั �งนี�คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯได้�อน้ม่ตันิโยบายด้�านกิารีปีฏิบิตัติาม่กิฎิ์เกิณฑ์� (Compliance 

Policy) โด้ยกิำาหุ้นด้ใหุ้�คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯคณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ ผู้้�บรีหิุ้ารีรีะด้บัสง้ ฝ่่ายงานหุ้รีอืหุ้น่วยงาน และ

พนกัิงาน ต�องปีฏิบิตัใิหุ้�ถืก้ิต�องตาม่กิฎิ์หุ้ม่าย รีวม่ถืง้ม่กีิารีสื�อสารีกิบัพนกัิงานได้�ตรีะหุ้นกัิวา่พนกัิงานท่ก้ิคนม่หีุ้น�าท่ี�และ

ความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบในกิารีศก้ิษาและท่ำาความ่เข�าใจในกิฎิ์หุ้ม่าย รีวม่ถืง้กิฎิ์รีะเบยีบท่ี�เกิี�ยวข�องในงานท่ี�รีบัผู้ดิ้ชีอบและปีฏิบิตัิ

ใหุ้�ถืก้ิต�องครีบถื�วนเป็ีนไปีตาม่กิฎิ์เกิณฑ์�อยา่งเครีง่ครีดั้ (ปีรีะวตัติาม่เอกิสารีแนบ 1 )

9.1.3 ข) รายละเอ่ยดำหวัหน้างานตรวจสัอบภายใน
 คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบได้�แต่งตั �งบรีษิทั่ ออด้ติ แอนด้� แม่เนจเม่�นท่� คอนซีลัแตนท่� จำากิดั้ ใหุ้�ปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี� 

ผู้้�ตรีวจสอบภายในของบรีษิทั่ฯ ซี้�งบรีษิทั่ออด้ติ แอนด้� แม่เนจเม่�นท่� คอนซีลัแตนท่� จำากิดั้ ได้�ม่อบหุ้ม่ายใหุ้�นางพไิล เปีี�ยม่

พงศ�สานต� ตำาแหุ้น่งผู้้�ตรีวจสอบภายใน เป็ีนผู้้�รีบัผู้ดิ้ชีอบหุ้ลกัิในกิารีปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี�ผู้้�ตรีวจสอบภายในของบรีษิทั่ฯ  

(ปีรีะวตัติาม่เอกิสารีแนบ 3)
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9.2 รายการระหว่างกนั
 รีายกิารีบญัชีรีีะหุ้วา่งบรีษิทั่ ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส� จำากิดั้ (ม่หุ้าชีน) และบรีษิทั่ยอ่ย ท่ี�ม่กีิบับรีษิทั่ท่ี�เกิี�ยวข�องกินั ในปีี 2565 

ม่รีีายละเอยีด้ด้งันี�

รายการระหว่างกนัระหว่างบริษัทัั ทิัปโก้ฟดูำสั ์จำากดัำ (มหาช่น) และบริษัทััท่ั�เก่�ยวข้องกนั

รายการระหว่างกนัระหว่างบริษัทัั ทิัปโก้ เอฟแอนดำบ์่ จำากดัำ และบริษัทััท่ั�เก่�ยวข้องกนั

ลกัษัณะรายการ

ลกัษัณะรายการ

1. รีบับรีกิิารีและอื�นๆ

1. ขายสนิค�า

2. รีบับรีกิิารีและอื�นๆ

บจ.ท่ปิีโกิ� ท่าวเวอรี�

บม่จ.ท่ปิีโกิ� แอสฟัูลท่�

บจ.รีวม่ท่รีพัย�สนิ

บจ.ถืนอม่วงศ�บรีกิิารี

บจ.ม่ารี�เกิต็ติ�งคอนซีลัแท่น็

รวม

บม่จ.ท่ปิีโกิ� แอสฟัูลท่�

บจ.ท่ปิีโกิ� ท่าวเวอรี�

บจ.เรีย�โคลแอสฟัูลท่�

บจ.ไท่ยบทิ่เ้ท่น

บจ.รีวม่ท่รีพัย�สนิ

บจ.รีตัตะจติต�

บจ.ถืนอม่วงศ�บรีกิิารี

บจ.ไท่ยสเลอรีี�ซีลิ

บจ.บ้ญด้มี่สีข้

บจ.สทิ่ธุ์ลิาภท่รีพัย�

บจ.สยาม่คอนเท่นเนอรี�เท่อรี�ม่นิอล

บจ.ลรีีาด้า

กิจิกิารีรีว่ม่ค�า ท่เีอน็

รวม

บจ.ท่ปิีโกิ� ท่าวเวอรี�

บม่จ.ท่ปิีโกิ� แอสฟัูลท่�

บจ.ม่ารี�เกิต็ติ�งคอนซีลัแท่น็

บจ.รีวม่ท่รีพัย�สนิ

บจ.สยาม่คอนเท่นเนอรี�เท่อรี�ม่นิอล

บจ.ถืนอม่วงศ�

รวม

7.68

0.11

1.77

0.04

0.08

9.68

2.79

0.13

0.09

0.16

0.08

0.45

0.09

0.08

0.03

0.13

0.15

0.01

0.03

4.22

9.73

0.18

0.06

11.71

0.28

0.05

22.01

รีาคาตลาด้หุ้รีอืเท่ยีบเท่า่กิบั

รีาคาท่ี�ใหุ้�บรีกิิารีกิบับ้คคล

ภายนอกิ

รีาคาตลาด้หุ้รีอืเท่ยีบเท่า่กิบั

รีาคาท่ี�ใหุ้�บรีกิิารีกิบับ้คคล

ภายนอกิ

รีาคาตลาด้หุ้รีอืเท่ยีบเท่า่กิบั

รีาคาท่ี�ใหุ้�บรีกิิารีกิบับ้คคล

ภายนอกิ

บริษัทัั / ค์วามสัมัพนัธุ์

บริษัทัั / ค์วามสัมัพนัธุ์

มลูค่์ารายการระหว่างกนั

(ล้านบาทั)

มลูค่์ารายการระหว่างกนั

(ล้านบาทั)

นโยบายการคิ์ดำราค์า

นโยบายการคิ์ดำราค์า
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รายการระหว่างกนัระหว่างบริษัทัั ทิัปโก้ ร่เทัล จำากดัำ และบริษัทััท่ั�เก่�ยวข้องกนั

รายการระหว่างกนัระหว่างบริษัทัั ทิัปโก้ไพน์แอปเปิ� ล จำากดัำ และบริษัทััท่ั�เก่�ยวข้องกนั

รายการระหว่างกนัระหว่างบริษัทัั ทิัปโก้ ไบโอเทัค็์ จำากดัำ และบริษัทััท่ั�เก่�ยวข้องกนั

 ผู้้�ถือืหุ้้�นและ/ผู้้�ลงท่้นสาม่ารีถืด้ข้�อม่ล้รีายกิารีรีะหุ้วา่งกินัย�อนหุ้ลงัเพื�อเปีรียีบเท่ยีบข�อม่ล้ 3 ปีีได้�จากิรีายงาน

ปีรีะจำาปีีของปีีกิ่อน ในเวบ็ไซีต�ของบรีษิทั่ www.tipco.net

ลกัษัณะรายการ

ลกัษัณะรายการ

ลกัษัณะรายการ

1. รีบับรีกิิารีและอื�นๆ

1. รีบับรีกิิารีและอื�นๆ

1. รีายได้�อื�นๆ

2. รีบับรีกิิารีและอื�นๆ

บจ.ท่ปิีโกิ� ท่าวเวอรี�

บจ.รีวม่ท่รีพัย�สนิ

บม่จ.ท่ปิีโกิ� แอสฟัูลท่�

บจ.ถืนอม่วงศ�บรีกิิารี

บจ.ม่ารี�เกิต็ติ�งคอนซีลัแท่น็

รวม

บจ.ท่ปิีโกิ� ท่าวเวอรี�

บจ.รีวม่ท่รีพัย�สนิ

บม่จ.ท่ปิีโกิ� แอสฟัูลท่�

บจ.ถืนอม่วงศ�บรีกิิารี

รวม

บจ. เรีย�โคล แอสฟัูลท่�

บม่จ. ท่ปิีโกิ�แอสฟัูลท่�

บจ.ไท่ยบทิ่เ้ม่น

รวม

บจ.ท่ปิีโกิ� ท่าวเวอรี�

บม่จ.ท่ปิีโกิ� แอสฟัูลท่�

บจ.ถืนอม่วงศ�บรีกิิารี

บจ.สยาม่คอนเท่นเนอรี�เท่อรี�ม่นิอล

บจ.รีวม่ท่รีพัย�สนิ

รวม

0.27 

4.32 

0.04 

0.01 

0.08 

4.72

0.02

0.44

0.01

0.01

0.48

0.02

0.03

0.02

0.07

0.36

0.04

0.13

0.12

2.07

2.72

รีาคาตลาด้หุ้รีอืเท่ยีบเท่า่กิบั

รีาคาท่ี�ใหุ้�บรีกิิารีกิบับ้คคล

ภายนอกิ

รีาคาตลาด้หุ้รีอืเท่ยีบเท่า่กิบั

รีาคาท่ี�ใหุ้�บรีกิิารีกิบับ้คคล

ภายนอกิ

รีาคาตลาด้หุ้รีอืเท่ยีบเท่า่กิบั

รีาคาท่ี�ใหุ้�บรีกิิารีกิบับ้คคล

ภายนอกิ

รีาคาตลาด้หุ้รีอืเท่ยีบเท่า่กิบั

รีาคาท่ี�ใหุ้�บรีกิิารีกิบับ้คคล

ภายนอกิ

บริษัทัั / ค์วามสัมัพนัธุ์

บริษัทัั / ค์วามสัมัพนัธุ์

บริษัทัั / ค์วามสัมัพนัธุ์

มลูค่์ารายการระหว่างกนั

(ล้านบาทั)

มลูค่์ารายการระหว่างกนั

(ล้านบาทั)

มลูค่์ารายการระหว่างกนั

(ล้านบาทั)

นโยบายการคิ์ดำราค์า

นโยบายการคิ์ดำราค์า

นโยบายการคิ์ดำราค์า
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ค์วามจำาเป็นและค์วามสัมเหตสุัมผลของรายการ

 รีายกิารีรีะหุ้วา่งกินัท่ี�เกิดิ้ข้�นรีะหุ้วา่งบรีษิทั่ฯและบรีษิทั่ยอ่ยกิบับค้คลท่ี�เกิี�ยวข�องกินั เป็ีนรีายกิารีด้ำาเนินกิารีท่าง

ธุ์ร้ีกิจิตาม่ปีกิต ิและได้�ผู้า่นกิารีพจิารีณาอน้ม่ตัจิากิคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯหุ้ลงัจากิได้�ผู้า่นกิารีพจิารีณาจากิคณะกิรีรีม่กิารี

ตรีวจสอบก่ิอนแล�ว ซี้�งเป็ีนไปีตาม่ขั �นตอนกิารีอน้ม่ตัทิ่ี�เหุ้ม่าะสม่ตาม่รีะเบยีบ ข�อบงัคบัของบรีษิทั่ฯท่้กิปีรีะกิารีรีวม่ท่ั �ง

เป็ีนไปีตาม่กิรีะบวนกิารีจดั้ซีื�อปีกิตซิี้�งต�องม่กีิารีเปีรียีบเท่ยีบรีาคากิบัผู้้�ขายรีายอื�น และรีาคาท่ี�ซีื�อขายกินัเป็ีนรีาคาตาม่

รีาคาตลาด้

มาตรการหร่อขั �นตอนการอนุมติัการทัำารายการระหว่างกนั

 รีายกิารีรีะหุ้วา่งกินัท่ี�เกิดิ้ข้�นและอาจเกิดิ้ข้�นต่อไปีในอนาคตจะต�องผู้า่นกิารีพจิารีณาอน้ม่ตัจิากิคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ

หุ้ลงัจากิผู้่านกิารีตรีวจสอบจากิคณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ ซี้�งเป็ีนไปีตาม่ขั �นตอนกิารีอน้ม่ตัทิ่ี�เหุ้ม่าะสม่ตาม่รีะเบยีบ 

ข�อบงัคบัของบรีษิทั่ฯและตาม่กิรีะบวนกิารีจดั้ซีื�อ ซี้�งต�องม่กีิารีเปีรียีบเท่ยีบรีาคาและคดั้เลอืกิผู้้�ขายท่้กิครีั �ง รีวม่ท่ั �งม่ ี

กิารีปีรีะเม่นิผู้ลผู้้�ขายเพื�อจดั้อนัด้บัอกีิด้�วย โด้ยกิรีรีม่กิารีท่ี�ม่สีว่นได้�เสยี งด้ออกิเสยีงในกิารีอน้ม่ตักิิารีเข�าท่ำารีายกิารี 

ด้งักิลา่ว 

นโยบายและแนวโน้มการทัำารายการระหว่างกนัในอนาค์ต

 รีายกิารีรีะหุ้วา่งกินัของบรีษิทั่ท่ี�เกิดิ้ข้�นและอาจเกิดิ้ข้�นต่อไปีในอนาคต จะเป็ีนรีายกิารีท่ี�ด้ำาเนินกิารีท่างธุ์้รีกิจิ

ตาม่ปีกิตเิชีน่เด้มิ่ ไม่ม่่รีีายกิารีใด้เป็ีนพเิศษ ไม่ม่่กีิารีถ่ืายเท่ผู้ลปีรีะโยชีน� รีะหุ้วา่งบรีษิทั่ฯและบรีษิทั่ยอ่ย กิบับ้คคลท่ี�

เกิี�ยวข�อง ท่ั �งนี� บรีษิทั่ฯจะใหุ้�คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบหุ้รีอืผู้้�สอบบญัชีขีองบรีษิทั่ฯ หุ้รีอืผู้้�เชีี�ยวชีาญอสิรีะ พจิารีณาตรีวจ

สอบและใหุ้�ความ่เหุ้น็ถืง้ความ่เหุ้ม่าะสม่ของรีาคา ความ่สม่เหุ้ต้สม่ผู้ลของกิารีท่ำารีายกิารี รีวม่ถืง้กิารีเปิีด้เผู้ยชีนิด้และ

ม่ล้คา่ของรีายกิารีด้งักิล่าว พรี�อม่ท่ั �งเหุ้ต้ผู้ลในกิารีท่ำารีายกิารีต่อท่ี�ปีรีะชี้ม่ผู้้�ถือืหุ้้�นในรีายงานปีรีะจำาปีี นอกิจากินี�คณะ

กิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯจะต�องปีฏิบิตัใิหุ้�เป็ีนไปีตาม่กิฎิ์หุ้ม่ายว่าด้�วยหุ้ลกัิท่รีพัย�และตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�และข�อบงัคบั ปีรีะกิาศ 

คำาสั �ง หุ้รีอืข�อกิำาหุ้นด้ของตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย รีวม่ถืง้กิารีปีฏิบิตัติาม่ข�อกิำาหุ้นด้เกิี�ยวกิบักิารีเปิีด้เผู้ยข�อม่ล้

กิารีท่ำารีายกิารีเกิี�ยวโยง และกิารีได้�ม่าหุ้รีอืจำาหุ้น่ายท่รีพัย�สนิท่ี�สำาคญัของบรีษิทั่ฯหุ้รีอืบรีษิทั่ยอ่ย ตาม่ม่าตรีฐานกิารี

บญัชีที่ี�กิำาหุ้นด้โด้ยสม่าคม่นกัิบญัชีแีละผู้้�สอบบญัชี ี รีบัอน้ญาตแหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย ท่ั �งนี� หุ้ากิม่รีีายกิารีรีะหุ้ว่างกินัของ 

บรีษิทั่ฯหุ้รีอืบรีษิทั่ย่อยเกิดิ้ข้�นกิบับ้คคลท่ี�เกิี�ยวข�อง ม่สี่วนได้�เสยีหุ้รีอือาจม่คีวาม่ขดั้แย�งท่างผู้ลปีรีะโยชีน�ในอนาคต 

บรีษิทั่ฯจะใหุ้�คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบเป็ีนผู้้�ใหุ้�ความ่เหุ้น็เกิี�ยวกิบัความ่จำาเป็ีน และความ่เหุ้ม่าะสม่ของรีายกิารีนั �น 

ในกิรีณีท่ี�คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบไม่ม่่คีวาม่ชีำานาญ ในกิารีพจิารีณารีายกิารีรีะหุ้วา่งกินัท่ี�อาจเกิดิ้ข้�น บรีษิทั่ฯจะใหุ้�ผู้้�

เชีี�ยวชีาญอสิรีะหุ้รีอืผู้้�สอบบญัชีขีองบรีษิทั่ฯเป็ีนผู้้�ใหุ้�ความ่เหุ้น็เกิี�ยวกิบัรีายกิารีรีะหุ้วา่งกินัด้งักิลา่ว เพื�อนำาไปีใชี�ปีรีะกิอบ

กิารีตดั้สนิใจของคณะกิรีรีม่กิารี หุ้รีอืผู้้�ถือืหุ้้�นแล�วแต่กิรีณี



ส่วนที่ 3
งบการเงินิ
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รายงานิความรบัผดิำชี้อบของคณะกรรมการต่อ่รายงานิที่างการเงนิิ

 คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ เป็ีนผู้้�รีบัผู้ดิ้ชีอบต่องบกิารีเงนิรีวม่และงบกิารีเงนิเฉพาะกิจิกิารีของบรีษิทั่ ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส� จำากิดั้ 

(ม่หุ้าชีน) และสารีสนเท่ศท่างกิารีเงนิท่ี�ปีรีากิฏิในรีายงานปีรีะจำาปีี งบกิารีเงนิด้งักิลา่วจดั้ท่ำาข้�นตาม่ม่าตรีฐานกิารีบญัชีที่ี�รีบัรีอง 

ท่ั �วไปี โด้ยเลอืกิใชี�นโยบายบญัชีที่ี�เหุ้ม่าะสม่ ซี้�งถือืปีฏิบิตัอิยา่งสม่ำ�าเสม่อ ใชี�ด้ล้ยพนิิจอยา่งรีะม่ดั้รีะวงั  และปีรีะม่าณกิารีท่ี�ด้ที่ี�สด้้ 

ในกิารีจดั้ท่ำา รีวม่ท่ั �งม่กีิารีเปิีด้เผู้ยข�อม่ล้สำาคญัอยา่งเพยีงพอในหุ้ม่ายเหุ้ต้ปีรีะกิอบงบกิารีเงนิ และได้�ผู้า่นกิารีตรีวจสอบและใหุ้� 

ความ่เหุ้น็อยา่งไม่ม่่เีงื�อนไขจากิผู้้�สอบบญัชีรีีบัอน้ญาตท่ี�เป็ีนอสิรีะ งบกิารีเงนิจง้สะท่�อนฐานะกิารีเงนิและผู้ลกิารีด้ำาเนินงานท่ี�เป็ีน 

จรีงิ สม่เหุ้ต้สม่ผู้ล และเป็ีนปีรีะโยชีน�ต่อผู้้�ถือืหุ้้�น นกัิลงท่น้ และผู้้�ม่สีว่นได้�เสยีอยา่งโปีรีง่ใส

 คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ ได้�จดั้ใหุ้�ม่แีละด้ำารีงไว�ซี้�งรีะบบควบคม้่ภายในท่ี�เหุ้ม่าะสม่และม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ภิาพ และรีะบบบรีหิุ้ารี 

ความ่เสี�ยง เพื�อใหุ้�ม่ั �นใจได้�อย่างม่เีหุ้ต้ผู้ลว่ากิารีบนัท่ก้ิข�อม่ล้ท่างบญัชีมี่คีวาม่ถื้กิต�อง ครีบถื�วน เพยีงพอท่ี�จะด้ำารีงรีกัิษาไว�ซี้�ง 

ท่รีพัย�สนิ และปี�องกินัไม่ใ่หุ้�เกิดิ้กิารีท่จ้รีติหุ้รีอืกิารีด้ำาเนินกิารีท่ี�ผู้ดิ้ปีกิต ิและเพื�อใหุ้�กิารีด้ำาเนินงานม่คีวาม่รีอบคอบและปีรีาศจากิ 

ความ่เสี�ยง

 คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ ได้�แต่งตั �งคณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ ปีรีะกิอบด้�วยกิรีรีม่กิารีอสิรีะ 3 ท่า่น เป็ีนผู้้�ด้แ้ลรีบัผู้ดิ้ชีอบ 

เกิี�ยวกิบัคณ้ภาพของรีายงานท่างกิารีเงนิและรีะบบควบคม้่ภายใน ความ่เหุ้น็ของคณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบเกิี�ยวกิบัเรีื�องนี�ปีรีากิฏิ 

ในรีายงานของคณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบ ซี้�งแสด้งไว�ในรีายงานปีรีะจำาปีีแล�ว

 คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ ม่คีวาม่เหุ้น็วา่ รีะบบควบคม้่ภายในและรีะบบกิารีตรีวจสอบ งบกิารีเงนิของบรีษิทั่ฯอย้ใ่นรีะด้บั 

ท่ี�น่าพอใจ สาม่ารีถืสรี�างความ่เชีื�อม่ั �นอย่างม่ีเหุ้ต้ผู้ลต่อความ่เชีื�อถืือได้�ของงบกิารีเงนิรีวม่และงบกิารีเงนิเฉพาะกิิจกิารี 

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565

(นางสาวลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี)

ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารี

(นายลอืชีา พศิษิฐกิารี)

รีกัิษากิารีปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารี
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รายงานของผูส้ัอบบญัช่่รบัอนุญาต

เสนอต่อผู้้�ถือืหุ้้�นของบรีษิทั่ ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส� จำากิดั้ (ม่หุ้าชีน)

ค์วามเหน็

 ข�าพเจ�าได้�ตรีวจสอบงบกิารีเงนิรีวม่ของบรีษิทั่ ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส� จำากิดั้ (ม่หุ้าชีน) และบรีษิทั่ยอ่ย (กิล้ม่่บรีษิทั่) ซี้�งปีรีะกิอบด้�วยงบแสด้ง

ฐานะกิารีเงนิรีวม่ ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 งบกิำาไรีขาด้ท่น้เบด็้เสรีจ็รีวม่ งบแสด้งกิารีเปีลี�ยนแปีลงสว่นของผู้้�ถือืหุ้้�นรีวม่ และ

งบกิรีะแสเงนิสด้รีวม่สำาหุ้รีบัปีีสิ�นสด้้วนัเด้ยีวกินัและหุ้ม่ายเหุ้ต้ปีรีะกิอบงบกิารีเงนิรีวม่ รีวม่ถืง้หุ้ม่ายเหุ้ต้สรีป้ีนโยบายกิารีบญัชีที่ี�

สำาคญั และได้�ตรีวจสอบงบกิารีเงนิเฉพาะกิจิกิารีของบรีษิทั่ ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส� จำากิดั้ (ม่หุ้าชีน) ด้�วยเชีน่กินั

 ข�าพเจ�าเหุ้น็วา่งบกิารีเงนิข�างต�นนี�แสด้งฐานะกิารีเงนิ ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 ผู้ลกิารีด้ำาเนินงานและกิรีะแสเงนิสด้ สำาหุ้รีบั 

ปีีสิ�นสด้้วนัเด้ยีวกินัของบรีษิทั่ ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส� จำากิดั้ (ม่หุ้าชีน) และบรีษิทั่ยอ่ย และเฉพาะของบรีษิทั่ ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส� จำากิดั้ (ม่หุ้าชีน) โด้ย

ถืก้ิต�องตาม่ท่ี�ควรีในสารีะสำาคญัตาม่ม่าตรีฐานกิารีรีายงานท่างกิารีเงนิ

เกณฑ์ใ์นการแสัดำงค์วามเหน็

 ข�าพเจ�าได้�ปีฏิบิตังิานตรีวจสอบตาม่ม่าตรีฐานกิารีสอบบญัชี ี ความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบของข�าพเจ�าได้�กิลา่วไว�ในวรีรีค ความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบ

ของผู้้�สอบบญัชีตี่อกิารีตรีวจสอบงบกิารีเงนิในรีายงานของข�าพเจ�า ข�าพเจ�าม่คีวาม่เป็ีนอสิรีะจากิกิล้่ม่บรีษิทั่ตาม่ปีรีะม่วล 

จรีรียาบรีรีณของผู้้�ปีรีะกิอบวชิีาชีพีบญัชี ี รีวม่ถื้งม่าตรีฐานเรีื�องความ่เป็ีนอิสรีะท่ี�กิำาหุ้นด้โด้ยสภาวชิีาชีพีบญัชี ี (ปีรีะม่วล 

จรีรียาบรีรีณของผู้้�ปีรีะกิอบวิชีาชีีพบัญชีี) ในส่วนท่ี�เกิี�ยวข�องกิับกิารีตรีวจสอบงบกิารีเงิน และข�าพเจ�าได้�ปีฏิิบัติตาม่ 

ความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบด้�านจรีรียาบรีรีณอื�น ๆ ตาม่ปีรีะม่วลจรีรียาบรีรีณของ ผู้้�ปีรีะกิอบวชิีาชีพีบญัชี ี ข�าพเจ�าเชีื�อว่าหุ้ลกัิฐาน 

กิารีสอบบญัชีที่ี�ข�าพเจ�าได้�รีบัเพยีงพอและเหุ้ม่าะสม่เพื�อใชี�เป็ีนเกิณฑ์�ในกิารีแสด้งความ่เหุ้น็ของข�าพเจ�า

เร่�องสัำาค์ญัในการตรวจสัอบ 

 เรีื�องสำาคญัในกิารีตรีวจสอบคอืเรีื�องต่าง ๆ ท่ี�ม่นียัสำาคญัท่ี�สด้้ตาม่ด้ล้ยพนิิจเยี�ยงผู้้�ปีรีะกิอบวชิีาชีพีของข�าพเจ�าในกิารีตรีวจสอบ

งบกิารีเงนิสำาหุ้รีบังวด้ปัีจจบ้นั ข�าพเจ�าได้�นำาเรีื�องเหุ้ลา่นี�ม่าพจิารีณาในบรีบิท่ของกิารีตรีวจสอบงบกิารีเงนิโด้ยรีวม่และในกิารีแสด้ง

ความ่เหุ้น็ของข�าพเจ�า ท่ั �งนี� ข�าพเจ�าไม่ไ่ด้�แสด้งความ่เหุ้น็แยกิต่างหุ้ากิสำาหุ้รีบัเรีื�องเหุ้ลา่นี� 

 ข�าพเจ�าได้�ปีฏิบิตังิานตาม่ความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบท่ี�ได้�กิล่าวไว�ในวรีรีคความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบของผู้้�สอบบญัชีตี่อกิารีตรีวจสอบงบกิารีเงนิใน

รีายงานของข�าพเจ�า ซี้�งได้�รีวม่ความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบท่ี�เกิี�ยวกิบัเรีื�องเหุ้ลา่นี�ด้�วย กิารีปีฏิบิตังิานของข�าพเจ�าได้�รีวม่วธิุ์กีิารีตรีวจสอบท่ี�

ออกิแบบม่าเพื�อตอบสนองต่อกิารีปีรีะเม่นิความ่เสี�ยงจากิกิารีแสด้งข�อม่้ลท่ี�ขดั้ต่อข�อเท่จ็จรีงิอนัเป็ีนสารีะสำาคญัในงบกิารีเงนิ  

ผู้ลของวธิุ์กีิารีตรีวจสอบของข�าพเจ�า ซี้�งได้�รีวม่วธิุ์กีิารีตรีวจสอบสำาหุ้รีบัเรีื�อง  เหุ้ลา่นี�ด้�วย ได้�ใชี�เป็ีนเกิณฑ์�ในกิารีแสด้งความ่เหุ้น็

ของข�าพเจ�าต่องบกิารีเงนิโด้ยรีวม่

เรีื�องสำาคญัในกิารีตรีวจสอบ พรี�อม่วธิุ์กีิารีตรีวจสอบสำาหุ้รีบัแต่ละเรีื�องม่ดี้งัต่อไปีนี�

เงินลงทันุในบริษัทััร่วม

 บรีษิทั่ฯม่เีงนิลงท่น้ในบรีษิทั่รีว่ม่ซี้�งแสด้งม่ล้คา่ตาม่วธิุ์สีว่นได้�เสยีและม่สีว่นแบง่กิำาไรีจากิเงนิลงท่น้ในบรีษิทั่รีว่ม่ในงบกิารีเงนิรีวม่ 

(แสด้งม่ล้คา่ตาม่วธิุ์รีีาคาท่้นและม่รีีายได้�เงนิปัีนผู้ลรีบัจากิบรีษิทั่รีว่ม่ในงบกิารีเงนิเฉพาะกิจิกิารี) เป็ีนจำานวนเงนิท่ี�ม่สีารีะสำาคญั

ต่องบกิารีเงนิและสง่ผู้ลกิรีะท่บโด้ยตรีงต่อสว่นของกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่น้

 ข�าพเจ�าได้�สอบถืาม่ผู้้�บรีหิุ้ารีถืง้ความ่ม่อีทิ่ธุ์พิลอย่างเป็ีนสารีะสำาคญัในบรีษิทั่รี่วม่เพื�อปีรีะเม่นิความ่เหุ้ม่าะสม่ของกิารีบนัท่ก้ิ

รีายกิารีเกิี�ยวข�องกิบัเงนิลงท่น้ในบรีษิทั่รีว่ม่ของฝ่่ายบรีหิุ้ารี กิารีปีรีะเม่นิความ่เหุ้ม่าะสม่ของนโยบายกิารีบญัชีที่ี�บรีษิทั่รีว่ม่ใชี�และ

กิารีบนัท่ก้ิรีายกิารีรีะหุ้วา่งกินั กิารีตรีวจสอบความ่ม่ตีวัตนจากิใบหุ้้�นและเอกิสารีจากิบรีษิทั่หุ้ลกัิท่รีพัย� กิารีท่ด้สอบกิารีคำานวณ

ของม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ของเงนิลงท่น้รีวม่ถืง้กิารีปีรีะเม่นิกิารีด้�อยคา่ ณ วนัสิ�นรีอบรีะยะเวลารีายงาน และกิารีตรีวจสอบเอกิสารีปีรีะกิอบ
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รีายกิารีรีบัเงนิปัีนผู้ล นอกิจากินั �นข�าพเจ�ายงัได้�ของบกิารีเงนิท่ี�ผู้่านกิารีตรีวจสอบโด้ยผู้้�สอบบญัชีรีีบัอน้ญาตของบรีษิทั่รี่วม่ 

ด้งักิล่าวเพื�อท่ด้สอบกิารีคำานวณม่ล้คา่สว่นแบ่งกิำาไรีจากิเงนิลงท่้นในบรีษิทั่รีว่ม่และม่ล้คา่เงนิลงท่้นในบรีษิทั่รีว่ม่วา่เป็ีนไปีตาม่

สดั้ส่วนของเงนิลงท่้นในบรีษิทั่รี่วม่ท่ี�บรีษิทั่ฯม่สี่วนได้�เสยีในบรีษิทั่รี่วม่ด้งักิล่าว ตลอด้จนได้�ตรีวจสอบความ่เหุ้ม่าะสม่ของกิารี 

เปิีด้เผู้ยข�อม่ล้ในหุ้ม่ายเหุ้ต้ปีรีะกิอบงบกิารีเงนิ

ข้อมลูอ่�น 

 ผู้้�บรีหิุ้ารีเป็ีนผู้้�รีบัผู้ดิ้ชีอบต่อข�อม่ล้อื�น ซี้�งรีวม่ถืง้ข�อม่ล้ท่ี�รีวม่อย้ใ่นรีายงานปีรีะจำาปีีของกิล้ม่่บรีษิทั่ (แต่ไม่ร่ีวม่ถืง้งบกิารีเงนิและ

รีายงานของผู้้�สอบบญัชีที่ี�แสด้งอย้ใ่นรีายงานนั �น) ซี้�งคาด้วา่จะถืก้ิจดั้เตรียีม่ใหุ้�กิบัข�าพเจ�าภายหุ้ลงัวนัท่ี�ในรีายงานของผู้้�สอบบญัชีนีี�

 ความ่เหุ้น็ของข�าพเจ�าตอ่งบกิารีเงนิไม่ค่รีอบคลม้่ถืง้ข�อม่ล้อื�นและข�าพเจ�าไม่ไ่ด้�ใหุ้�ข�อสรีป้ีในลกัิษณะกิารีใหุ้�ความ่เชีื�อม่ั �นในรีป้ีแบบ

ใด้ ๆ ต่อข�อม่ล้อื�นนั �น

 ความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบของข�าพเจ�าท่ี�เกิี�ยวเนื�องกิบักิารีตรีวจสอบงบกิารีเงนิคอื กิารีอา่นและพจิารีณาวา่ข�อม่ล้อื�นนั �นม่คีวาม่ขดั้แย�งท่ี�ม่ี

สารีะสำาคญักิบังบกิารีเงนิหุ้รีอืกิบัความ่รี้�ท่ี�ได้�รีบัจากิกิารีตรีวจสอบของข�าพเจ�าหุ้รีอืไม่หุ่้รีอืปีรีากิฏิวา่ข�อม่ล้อื�นแสด้งขดั้ต่อข�อเท่จ็

จรีงิอนัเป็ีนสารีะสำาคญัหุ้รีอืไม่ ่

 เม่ื�อข�าพเจ�าได้�อา่นรีายงานปีรีะจำาปีีของกิล้ม่่บรีษิทั่ตาม่ท่ี�กิลา่วข�างต�นแล�ว และหุ้ากิสรีป้ีได้�วา่ม่กีิารีแสด้งข�อม่ล้ท่ี�ขดั้ต่อข�อเท่จ็จรีงิ

อนัเป็ีนสารีะสำาคญั ข�าพเจ�าจะสื�อสารีเรีื�องด้งักิลา่วใหุ้�ผู้้�ม่หีุ้น�าท่ี�ในกิารีกิำากิบัด้แ้ลท่รีาบเพื�อใหุ้�ม่กีิารีด้ำาเนินกิารีแกิ�ไขท่ี�เหุ้ม่าะสม่ต่อไปี

ค์วามรบัผิดำช่อบของผูบ้ริหารและผูม่้หน้าท่ั�ในการกำากบัดำแูลต่องบการเงิน

 ผู้้�บรีหิุ้ารีม่หีุ้น�าท่ี�รีบัผู้ดิ้ชีอบในกิารีจดั้ท่ำาและนำาเสนองบกิารีเงนิเหุ้ลา่นี�โด้ยถืก้ิต�องตาม่ท่ี�ควรีตาม่ม่าตรีฐานกิารีรีายงาน

ท่างกิารีเงนิ และรีบัผู้ดิ้ชีอบเกิี�ยวกิบักิารีควบคม้่ภายในท่ี�ผู้้�บรีหิุ้ารีพจิารีณาวา่จำาเป็ีนเพื�อใหุ้�สาม่ารีถืจดั้ท่ำางบกิารีเงนิท่ี�ปีรีาศจากิ

กิารีแสด้งข�อม่ล้ท่ี�ขดั้ต่อข�อเท่จ็จรีงิอนัเป็ีนสารีะสำาคญัไม่ว่า่จะเกิดิ้จากิกิารีท่จ้รีติหุ้รีอืข�อผู้ดิ้พลาด้

 ในกิารีจดั้ท่ำางบกิารีเงนิ ผู้้�บรีหิุ้ารีรีบัผู้ดิ้ชีอบในกิารีปีรีะเม่นิความ่สาม่ารีถืของกิล้ม่่บรีษิทั่ในกิารีด้ำาเนินงานต่อเนื�อง กิารี

เปิีด้เผู้ยเรีื�องท่ี�เกิี�ยวกิบักิารีด้ำาเนินงานต่อเนื�องในกิรีณที่ี�ม่เีรีื�องด้งักิลา่ว  และกิารีใชี�เกิณฑ์�กิารีบญัชีสีำาหุ้รีบักิจิกิารีท่ี�ด้ำาเนินงานต่อ

เนื�องเว�นแต่ผู้้�บรีหิุ้ารีม่คีวาม่ตั �งใจท่ี�จะเลกิิกิล้ม่่บรีษิทั่หุ้รีอืหุ้ยด้้ด้ำาเนินงานหุ้รีอืไม่ส่าม่ารีถืด้ำาเนินงานต่อเนื�องอกีิต่อไปีได้�

ผู้้�ม่หีุ้น�าท่ี�ในกิารีกิำากิบัด้แ้ลม่หีุ้น�าท่ี�ในกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิรีะบวนกิารีในกิารีจดั้ท่ำารีายงานท่างกิารีเงนิของกิล้ม่่บรีษิทั่

ค์วามรบัผิดำช่อบของผูส้ัอบบญัช่่ต่อการตรวจสัอบงบการเงิน

 กิารีตรีวจสอบของข�าพเจ�าม่วีตัถ้ืปีรีะสงค�เพื�อใหุ้�ได้�ความ่เชีื�อม่ั �นอยา่งสม่เหุ้ต้สม่ผู้ลวา่งบกิารีเงนิโด้ยรีวม่ปีรีาศจากิกิารีแสด้งข�อม่ล้

ท่ี�ขดั้ตอ่ข�อเท่จ็จรีงิอนัเป็ีนสารีะสำาคญัหุ้รีอืไม่ ่ไม่ว่า่จะเกิดิ้จากิกิารีท่จ้รีติหุ้รีอืข�อผู้ดิ้พลาด้ และเสนอรีายงานของผู้้�สอบบญัชีซีี้�งรีวม่

ความ่เหุ้น็ของข�าพเจ�าอย้ด่้�วย ความ่เชีื�อม่ั �นอยา่งสม่เหุ้ต้สม่ผู้ลคอืความ่เชีื�อม่ั �นในรีะด้บัสง้แตไ่ม่ไ่ด้�เป็ีนกิารีรีบัปีรีะกินัวา่กิารีปีฏิบิตัิ

งานตรีวจสอบตาม่ม่าตรีฐานกิารีสอบบญัชีจีะสาม่ารีถืตรีวจพบข�อม่ล้ท่ี�ขดั้ตอ่ข�อเท่จ็จรีงิอนัเป็ีนสารีะสำาคญัท่ี�ม่อีย้ไ่ด้�เสม่อไปี ข�อม่ล้

ท่ี�ขดั้ต่อข�อเท่จ็จรีงิอาจเกิดิ้จากิกิารีท่จ้รีติหุ้รีอืข�อผู้ดิ้พลาด้และถือืวา่ม่สีารีะสำาคญัเม่ื�อคาด้กิารีณ�อยา่งสม่เหุ้ต้สม่ผู้ลได้�วา่รีายกิารีท่ี�

ขดั้ต่อข�อเท่จ็จรีงิแต่ละรีายกิารีหุ้รีอืท่้กิรีายกิารีรีวม่กินัจะม่ผีู้ลต่อกิารีตดั้สนิใจท่างเศรีษฐกิจิของผู้้�ใชี�งบกิารีเงนิจากิกิารีใชี�งบกิารี

เงนิเหุ้ลา่นี�

 ในกิารีตรีวจสอบของข�าพเจ�าตาม่ม่าตรีฐานกิารีสอบบญัชี ี ข�าพเจ�าใชี�ด้้ลยพนิิจและกิารีสงัเกิตและสงสยัเยี�ยงผู้้�ปีรีะกิอบวชิีาชีพี

ตลอด้กิารีตรีวจสอบ และข�าพเจ�าได้�ปีฏิบิตังิานด้งัต่อไปีนี�ด้�วย

• รีะบ้และปีรีะเม่นิความ่เสี�ยงจากิกิารีแสด้งข�อม่ล้ท่ี�ขดั้ต่อข�อเท่จ็จรีงิอนัเป็ีนสารีะสำาคญัในงบกิารีเงนิ ไม่ว่า่จะเกิดิ้จากิกิารีท่้จรีติ

หุ้รีอืข�อผู้ดิ้พลาด้ ออกิแบบและปีฏิบิตังิานตาม่วธิุ์กีิารีตรีวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความ่เสี�ยงเหุ้ลา่นั �น และได้�หุ้ลกัิฐานกิารีสอบบญัชีี

ท่ี�เพยีงพอและเหุ้ม่าะสม่เพื�อเป็ีนเกิณฑ์�ในกิารีแสด้งความ่เหุ้น็ของข�าพเจ�า ความ่เสี�ยงท่ี�ไม่่พบข�อม่ล้ท่ี�ขดั้ต่อข�อเท่จ็จรีงิอนัเป็ีน 

สารีะสำาคญัซี้�งเป็ีนผู้ลม่าจากิกิารีท่จ้รีติจะสง้กิวา่ความ่เสี�ยงท่ี�เกิดิ้จากิข�อผู้ดิ้พลาด้ เนื�องจากิกิารีท่จ้รีติอาจเกิี�ยวกิบักิารีสม่รี้�รีว่ม่คดิ้ 

กิารีปีลอม่แปีลงเอกิสารีหุ้ลกัิฐาน กิารีตั �งใจละเว�นกิารีแสด้งข�อม่ล้ กิารีแสด้งข�อม่ล้ท่ี�ไม่่ตรีงตาม่ข�อเท่จ็จรีงิหุ้รีอืกิารีแท่รีกิแซีง 

กิารีควบคม้่ภายใน
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• ท่ำาความ่เข�าใจเกิี�ยวกิบัรีะบบกิารีควบค้ม่ภายในท่ี�เกิี�ยวข�องกิบักิารีตรีวจสอบ เพื�อออกิแบบวธิุ์กีิารีตรีวจสอบใหุ้�เหุ้ม่าะสม่กิบั

สถืานกิารีณ� แต่ไม่ใ่ชีเ่พื�อวตัถ้ืปีรีะสงค�ในกิารีแสด้งความ่เหุ้น็ต่อความ่ม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ผิู้ลของกิารีควบคม้่ภายในของกิล้ม่่บรีษิทั่

• ปีรีะเม่นิความ่เหุ้ม่าะสม่ของนโยบายกิารีบญัชีที่ี�ผู้้�บรีหิุ้ารีใชี�และความ่สม่เหุ้ต้สม่ผู้ลของปีรีะม่าณกิารีท่างบญัชีแีละกิารีเปิีด้เผู้ย

ข�อม่ล้ท่ี�เกิี�ยวข�องท่ี�ผู้้�บรีหิุ้ารีจดั้ท่ำา

• สรีป้ีเกิี�ยวกิบัความ่เหุ้ม่าะสม่ของกิารีใชี�เกิณฑ์�กิารีบญัชีสีำาหุ้รีบักิจิกิารีท่ี�ด้ำาเนินงานต่อเนื�องของผู้้�บรีหิุ้ารี และสรีป้ีจากิหุ้ลกัิฐาน

กิารีสอบบญัชีที่ี�ได้�รีบัวา่ม่คีวาม่ไม่แ่น่นอนท่ี�ม่สีารีะสำาคญัท่ี�เกิี�ยวกิบัเหุ้ต้กิารีณ�หุ้รีอืสถืานกิารีณ�ท่ี�อาจเป็ีนเหุ้ต้ใหุ้�เกิดิ้ข�อสงสยัอยา่ง

ม่นียัสำาคญัตอ่ความ่สาม่ารีถืของกิล้ม่่บรีษิทั่ในกิารีด้ำาเนินงานตอ่เนื�องหุ้รีอืไม่ ่หุ้ากิข�าพเจ�าได้�ข�อสรีป้ีวา่ม่คีวาม่ไม่แ่น่นอนท่ี�ม่สีารีะ

สำาคญั ข�าพเจ�าจะต�องใหุ้�ข�อสงัเกิตไว�ในรีายงานของผู้้�สอบบญัชีขีองข�าพเจ�าถืง้กิารีเปิีด้เผู้ยข�อม่ล้ท่ี�เกิี�ยวข�องในงบกิารีเงนิ หุ้รีอื

หุ้ากิเหุ้น็วา่กิารีเปิีด้เผู้ยด้งักิลา่วไม่เ่พยีงพอ ข�าพเจ�าจะแสด้งความ่เหุ้น็ท่ี�เปีลี�ยนแปีลงไปี ข�อสรีป้ีของข�าพเจ�าข้�นอย้ก่ิบัหุ้ลกัิฐาน

กิารีสอบบญัชีที่ี�ได้�รีบัจนถืง้วนัท่ี�ในรีายงานของผู้้�สอบบญัชีขีองข�าพเจ�า อยา่งไรีกิต็าม่ เหุ้ต้กิารีณ�หุ้รีอืสถืานกิารีณ�ในอนาคตอาจ

เป็ีนเหุ้ต้ใหุ้�กิล้ม่่บรีษิทั่ต�องหุ้ยด้้กิารีด้ำาเนินงานต่อเนื�องได้�

• ปีรีะเม่นิกิารีนำาเสนอ โครีงสรี�างและเนื�อหุ้าของงบกิารีเงนิโด้ยรีวม่ รีวม่ถืง้กิารีเปิีด้เผู้ยข�อม่ล้ท่ี�เกิี�ยวข�อง ตลอด้จนปีรีะเม่นิวา่ 

งบกิารีเงนิแสด้งรีายกิารีและเหุ้ต้กิารีณ�ท่ี�เกิดิ้ข้�นโด้ยถืก้ิต�องตาม่ท่ี�ควรีหุ้รีอืไม่ ่

• รีวบรีวม่เอกิสารีหุ้ลกัิฐานกิารีสอบบญัชีที่ี�เหุ้ม่าะสม่อยา่งเพยีงพอเกิี�ยวกิบัข�อม่ล้ท่างกิารีเงนิของกิจิกิารีหุ้รีอืของกิจิกิรีรีม่ท่างธุ์ร้ีกิจิ

ภายในกิล้่ม่บรีษิทั่เพื�อแสด้งความ่เหุ้น็ต่องบกิารีเงนิรีวม่ ข�าพเจ�ารีบัผู้ดิ้ชีอบต่อกิารีกิำาหุ้นด้แนวท่าง กิารีควบค้ม่ด้้แล และ 

กิารีปีฏิบิตังิานตรีวจสอบกิล้ม่่บรีษิทั่ ข�าพเจ�าเป็ีนผู้้�รีบัผู้ดิ้ชีอบแต่เพยีงผู้้�เด้ยีวต่อความ่เหุ้น็ของข�าพเจ�า

 ข�าพเจ�าได้�สื�อสารีกิบัผู้้�ม่หีุ้น�าท่ี�ในกิารีกิำากิบัด้แ้ลในเรีื�องตา่ง ๆ  ซี้�งรีวม่ถืง้ขอบเขตและชีว่งเวลาของกิารีตรีวจสอบตาม่ท่ี�ได้�วางแผู้น

ไว� ปีรีะเด้น็ท่ี�ม่นียัสำาคญัท่ี�พบจากิกิารีตรีวจสอบ รีวม่ถืง้ข�อบกิพรีอ่งท่ี�ม่นียัสำาคญัในรีะบบกิารีควบคม้่ภายในหุ้ากิข�าพเจ�าได้�พบใน

รีะหุ้วา่งกิารีตรีวจสอบของข�าพเจ�า

 ข�าพเจ�าได้�ใหุ้�คำารีับรีองแก่ิผู้้�ม่ีหุ้น�าท่ี�ในกิารีกิำากิับด้้แลว่าข�าพเจ�าได้�ปีฏิิบัติตาม่ข�อกิำาหุ้นด้จรีรียาบรีรีณท่ี�เกิี�ยวข�องกิับ 

ความ่เป็ีนอสิรีะและได้�สื�อสารีกิบัผู้้�ม่หีุ้น�าท่ี�ในกิารีกิำากิบัด้้แลเกิี�ยวกิบัความ่สมั่พนัธุ์�ท่ั �งหุ้ม่ด้ตลอด้จนเรีื�องอื�นซี้�งข�าพเจ�าเชีื�อว่าม่ี

เหุ้ต้ผู้ลท่ี�บ้คคลภายนอกิอาจพจิารีณาวา่กิรีะท่บตอ่ความ่เป็ีนอสิรีะ และกิารีด้ำาเนินกิารีเพื�อขจดั้อ้ปีสรีรีคหุ้รีอืม่าตรีกิารีปี�องกินัของ

ข�าพเจ�า (ถื�าม่)ี

 จากิเรีื�องท่ั �งหุ้ลายท่ี�สื�อสารีกิับผู้้�ม่ีหุ้น�าท่ี�ในกิารีกิำากิับด้้แล ข�าพเจ�าได้�พิจารีณาเรีื�องต่าง ๆ ท่ี�ม่ีนัยสำาคัญท่ี�ส้ด้ในกิารี 

ตรีวจสอบงบกิารีเงนิในงวด้ปัีจจ้บนัและกิำาหุ้นด้เป็ีนเรีื�องสำาคญัในกิารีตรีวจสอบ ข�าพเจ�าได้�อธุ์บิายเรีื�องเหุ้ลา่นี�ไว�ในรีายงานของ 

ผู้้�สอบบญัชี ี เว�นแต่กิฎิ์หุ้ม่ายหุ้รีอืข�อบงัคบัหุ้�าม่ไม่่ใหุ้�เปิีด้เผู้ยเรีื�องด้งักิล่าวต่อสาธุ์ารีณะ หุ้รีอืในสถืานกิารีณ�ท่ี�ยากิท่ี�จะเกิดิ้ข้�น 

ข�าพเจ�าพจิารีณาวา่ไม่ค่วรีสื�อสารีเรีื�องด้งักิลา่วในรีายงานของข�าพเจ�าเพรีาะกิารีกิรีะท่ำาด้งักิลา่วสาม่ารีถืคาด้กิารีณ�ได้�อยา่งสม่เหุ้ต้

สม่ผู้ลวา่จะม่ผีู้ลกิรีะท่บในท่างลบม่ากิกิวา่ผู้ลปีรีะโยชีน�ท่ี�ผู้้�ม่สีว่นได้�เสยีสาธุ์ารีณะจะได้�จากิกิารีสื�อสารีด้งักิลา่ว

ข�าพเจ�าเป็ีนผู้้�รีบัผู้ดิ้ชีอบงานสอบบญัชีแีละกิารีนำาเสนอรีายงานฉบบันี�

ณฐัวฒ้ ิสนัตเิพช็ีรี

ผู้้�สอบบญัชีรีีบัอน้ญาต เลขท่ะเบยีน 5730

บรีษิทั่ สำานกัิงาน อวีาย จำากิดั้

กิรีง้เท่พฯ: 20 ก้ิม่ภาพนัธุ์� 2566
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งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 25652564 2564

(หุ้น่วย : บาท่)

บริษัทัั ทิัปโก้ฟดูำสั ์จำากดัำ (มหาช่น) และบริษัทััย่อย

ณ วนัท่ั� 31 ธุนัวาค์ม 2565

สิันทัรพัย์

สิันทัรพัยห์มนุเว่ยน

เงนิสด้และรีายกิารีเท่ยีบเท่า่เงนิสด้

ลก้ิหุ้นี�กิารีค�าและลก้ิหุ้นี�อื�น

เงนิใหุ้�กิ้�ยมื่รีะยะสั �นแกิ่กิจิกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกินั

สนิค�าคงเหุ้ลอื

สนิท่รีพัย�ชีวีภาพ

สนิท่รีพัย�ตรีาสารีอน้พนัธุ์�

สนิท่รีพัย�หุ้ม่น้เวยีนอื�น

รวมสิันทัรพัยห์มนุเว่ยน

สิันทัรพัยไ์ม่หมนุเว่ยน

เงนิลงท่น้ในบรีษิทั่ยอ่ย

เงนิลงท่น้ในบรีษิทั่รีว่ม่

อสงัหุ้ารีมิ่ท่รีพัย�เพื�อกิารีลงท่น้ - ท่ี�ด้นิรีอกิารีขาย

ท่ี�ด้นิ อาคารีและอ้ปีกิรีณ�

สนิท่รีพัย�ไม่ม่่ตีวัตน

สนิท่รีพัย�ภาษเีงนิได้�รีอกิารีตดั้บญัชี ี

สนิท่รีพัย�ไม่หุ่้ม่น้เวยีนอื�น

รวมสิันทัรพัยไ์ม่หมนุเว่ยน

รวมสิันทัรพัย์

หุ้ม่ายเหุ้ต้ปีรีะกิอบงบกิารีเงนิเป็ีนสว่นหุ้น้�งของงบกิารีเงนินี�

6, 7

6

8

28.1

6

9

10

11

12

21

6

 78,108,567 

 353,251,481 

 - 

 652,076,499 

 677,000 

 45,479 

 35,441,058 

 1,119,600,084 

 - 

 3,601,402,946 

 7,269,561 

 1,583,253,690 

 28,239,972 

 86,699,492 

 11,638,975 

 5,318,504,636 

 6,438,104,720 

 15,037,759 

 21,673,057 

 427,387,000 

 59,651,234 

 - 

 - 

 5,761,094 

 529,510,144 

 1,533,836,957 

 644,929,739 

 7,269,561 

 525,802,255 

 26,632,611 

 4,316,253 

 1,928,370 

 2,744,715,746 

 3,274,225,890 

 72,602,408 

 456,389,779 

 - 

 647,577,231 

 779,000 

 - 

 41,873,328 

 1,219,221,746 

 - 

 3,804,052,296 

 7,269,561 

 1,339,619,950 

 26,731,422 

 130,771,330 

 11,917,525 

 5,320,362,084 

 6,539,583,830 

 20,293,531 

 22,780,428 

 419,800,000 

 55,758,753 

 - 

 - 

 5,642,755 

 524,275,467 

 1,533,836,957 

 644,929,739 

 7,269,561 

 583,449,794 

 26,814,833 

 6,405,097 

 2,092,101 

 2,804,798,082 

 3,329,073,549 

งบแสุดำงฐานิะการเงินิ
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งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 25652564 2564

(หุ้น่วย : บาท่)

บริษัทัั ทิัปโก้ฟดูำสั ์จำากดัำ (มหาช่น) และบริษัทััย่อย

ณ วนัท่ั� 31 ธุนัวาค์ม 2565

หน่�สิันและส่ัวนของผูถุ่้อหุ้น

หน่�สิันหมนุเว่ยน

เงนิเบกิิเกินิบญัชีแีละเงนิกิ้�ยมื่รีะยะสั �นจากิสถืาบนักิารีเงนิ

เจ�าหุ้นี�กิารีค�าและเจ�าหุ้นี�อื�น

สว่นของเงนิกิ้�ยมื่รีะยะยาวจากิสถืาบนักิารีเงนิท่ี�ถืง้กิำาหุ้นด้

   ชีำารีะภายในหุ้น้�งปีี

สว่นของหุ้นี�สนิตาม่สญัญาเชีา่ท่ี�ถืง้กิำาหุ้นด้

   ชีำารีะภายในหุ้น้�งปีี

ภาษเีงนิได้�ค�างจา่ย

หุ้นี�สนิตรีาสารีอน้พนัธุ์�

หุ้นี�สนิหุ้ม่น้เวยีนอื�น

รวมหน่�สิันหมนุเว่ยน

หน่�สิันไม่หมนุเว่ยน

เงนิกิ้�ยมื่รีะยะยาวจากิสถืาบนักิารีเงนิ - สท้่ธุ์จิากิ

   สว่นท่ี�ถืง้กิำาหุ้นด้ชีำารีะภายในหุ้น้�งปีี

หุ้นี�สนิตาม่สญัญาเชีา่ - สท้่ธุ์จิากิสว่นท่ี�ถืง้กิำาหุ้นด้

   ชีำารีะภายในหุ้น้�งปีี

ปีรีะม่าณกิารีต�นท่น้กิารีรีื�อถือน

สำารีองผู้ลปีรีะโยชีน�รีะยะยาวของพนกัิงาน

รวมหน่�สิันไม่หมนุเว่ยน

รวมหน่�สิัน

ส่ัวนของผูถุ่้อหุ้น

ท่น้เรีอืนหุ้้�น

   ท่น้จด้ท่ะเบยีน 

         หุ้้�นสาม่ญั 500,000,000 หุ้้�น ม่ล้คา่หุ้้�นละ 1 บาท่

   ท่น้ออกิจำาหุ้น่ายและชีำารีะเตม็่ม่ล้คา่แล�ว

         หุ้้�นสาม่ญั 482,579,640 หุ้้�น ม่ล้คา่หุ้้�นละ 1 บาท่

สว่นของผู้้�ม่สีว่นได้�เสยีท่ี�ไม่ม่่อีำานาจควบคม้่ของบรีษิทั่ยอ่ย

   ท่ี�บรีษิทั่ฯซีื�อในรีาคาสง้กิวา่ม่ล้คา่ตาม่บญัชีี

สว่นของผู้้�ม่สีว่นได้�เสยีท่ี�ไม่ม่่อีำานาจควบคม้่ในบรีษิทั่ยอ่ย

   ของบรีษิทั่รีว่ม่ท่ี�ซีื�อในรีาคาตำ�ากิวา่ม่ล้คา่ตาม่บญัชีี

กิารีเปีลี�ยนแปีลงสว่นได้�เสยีในบรีษิทั่ยอ่ยของบรีษิทั่รีว่ม่

   โด้ยไม่ไ่ด้�สญ้เสยีอำานาจควบคม้่ของบรีษิทั่รีว่ม่

สว่นท่น้จากิกิารีจา่ยโด้ยใชี�หุ้้�นเป็ีนเกิณฑ์�ของบรีษิทั่รีว่ม่

กิำาไรีสะสม่

   จดั้สรีรีแล�ว - สำารีองตาม่กิฎิ์หุ้ม่าย

   ยงัไม่ไ่ด้�จดั้สรีรี

องค�ปีรีะกิอบอื�นของสว่นของผู้้�ถือืหุ้้�น

รวมส่ัวนของผูถุ่้อหุ้น

รวมหน่�สิันและส่ัวนของผูถุ่้อหุ้น

13

6, 14

15

6, 16

28.1

15

6, 16

17

18

 618,780,547 

 482,366,345 

336,880,000 

 22,456,288 

 1,457,851 

 834,825 

 65,541,447 

 1,528,317,303 

 385,683,150 

 9,852,737 

 1,030,480 

 112,326,394 

 508,892,761 

 2,037,210,064 

 1,041,057,588 

 561,004,135 

258,183,150 

 13,630,270 

 3,515,789 

 21,551 

 65,560,652 

 1,942,973,135 

 127,500,000 

 13,607,626 

 1,085,480 

 93,830,034 

 236,023,140 

 2,178,996,275 

 500,000,000 

 482,579,640 

 (80,767,243)

 1,494,466 

 (135,832,635)

 40,952,590 

 50,000,000 

 4,143,556,533 

 (101,088,695)

 4,400,894,656 

 6,438,104,720 

 500,000,000 

 482,579,640 

 (80,767,243)

 1,494,466 

 (135,832,635)

 40,952,590 

 50,000,000 

 4,068,721,027 

 (66,560,290)

 4,360,587,555 

 6,539,583,830 

 500,000,000 

 482,579,640 

 (80,767,243)

 1,494,466 

 (135,832,635)

 40,952,590 

 50,000,000 

 4,068,721,027 

 (66,560,290)

 4,360,587,555 

 6,539,583,830 

 500,000,000 

 482,579,640 

 (80,767,243)

 1,494,466 

 (135,832,635)

 40,952,590 

 50,000,000 

 4,068,721,027 

 (66,560,290)

 4,360,587,555 

 6,539,583,830 

 368,000,000 

 46,501,990 

 260,000,000 

 5,129,081 

 - 

 - 

 2,939,244 

 682,570,315 

 295,000,000 

 3,839,570 

 - 

 31,750,503 

 330,590,073 

 1,013,160,388 

 660,000,000 

 45,480,033 

 185,000,000 

 4,043,003 

 - 

 - 

 11,640,712 

 906,163,748 

 110,000,000 

 5,819,863 

 - 

 22,406,424 

 138,226,287 

 1,044,390,035 

หุ้ม่ายเหุ้ต้ปีรีะกิอบงบกิารีเงนิเป็ีนสว่นหุ้น้�งของงบกิารีเงนินี�

งบแสุดำงฐานิะการเงินิ(ต่่อ)
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กำาไรหรอ่ขาดำทันุ:

รายได้ำ

รีายได้�จากิกิารีขาย

รีายได้�เงนิปัีนผู้ลจากิบรีษิทั่รีว่ม่

รีายได้�อื�น

รวมรายได้ำ

ค่์าใช้่จ่าย

ต�นท่น้ขาย

คา่ใชี�จา่ยในกิารีขายและจดั้จำาหุ้น่าย

คา่ใชี�จา่ยในกิารีบรีหิุ้ารี

โอนกิลบัคา่เผู้ื�อกิารีด้�อยคา่ของเงนิลงท่น้ในบรีษิทั่ยอ่ย

ขาด้ท่น้จากิกิารีด้�อยคา่ของเงนิใหุ้�กิ้�ยมื่แก่ิบรีษิทั่ยอ่ย

ขาด้ท่น้จากิอตัรีาแลกิเปีลี�ยน

รวมค่์าใช้่จ่าย

กำาไร (ขาดำทันุ) จากการดำำาเนินงาน

สว่นแบง่กิำาไรีจากิเงนิลงท่น้ในบรีษิทั่รีว่ม่

รีายได้�ท่างกิารีเงนิ

ต�นท่น้ท่างกิารีเงนิ

กำาไรก่อนค่์าใช้่จ่ายภาษ่ัเงินได้ำ

ผู้ลปีรีะโยชีน� (คา่ใชี�จา่ย) ภาษเีงนิได้�

กำาไรสัำาหรบัป่

10 

19 

9 

6 

10 

21 

 2,895,341,632 

 - 

 93,143,948 

 2,988,485,580 

 2,314,445,421 

 515,985,090 

 428,084,442 

 - 

 - 

 - 

 3,258,514,953 

 (270,029,373)

 554,580,054 

 8,339 

 (43,238,490)

 241,320,530 

 38,497,778 

 279,818,308 

 2,427,550,913 

 - 

 96,427,071 

 2,523,977,984 

 1,835,088,518 

 332,440,076 

 408,699,925 

 - 

 - 

 16,035,352 

 2,592,263,871 

 (68,285,887)

 520,178,467 

 15,295 

 (38,703,506)

 413,204,369 

 15,397,866 

 428,602,235 

 298,018,053 

 388,375,743 

 39,972,710 

 726,366,506 

 211,859,970 

 197,650 

 162,731,568 

 - 

 56,113,000 

 8,038 

 430,910,226 

 295,456,280 

 - 

 16,403,195 

 (30,500,237)

 281,359,238 

 (842,204)

 280,517,034 

 295,836,756 

 573,316,573 

 45,718,479 

 914,871,808 

 184,860,232 

 72,975 

 163,413,595 

 (55,000,000)

 54,700,000 

 - 

 348,046,802 

 566,825,006 

 - 

 12,271,836 

 (26,381,695)

 552,715,147 

 210,167 

 552,925,314 

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 25652564 2564

บริษัทัั ทิัปโก้ฟดูำสั ์จำากดัำ (มหาช่น) และบริษัทััย่อย

ณ วนัท่ั� 31 ธุนัวาค์ม 2565

งบกำาไรขาดำทีุ่นิเบ็ดำเสุร็จ

(หุ้น่วย : บาท่)
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งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 25652564 2564

บริษัทัั ทิัปโก้ฟดูำสั ์จำากดัำ (มหาช่น) และบริษัทััย่อย

ณ วนัท่ั� 31 ธุนัวาค์ม 2565

งบกำาไรขาดำทีุ่นิเบ็ดำเสุร็จ(ต่่อ)

(หุ้น่วย : บาท่)

กำาไรขาดำทันุเบด็ำเสัรจ็อ่�น:

รีายกิารีท่ี�จะถืก้ิบนัท่ก้ิในสว่นของกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่น้ในภายหุ้ลงั

สว่นแบง่กิำาไรีขาด้ท่น้เบด็้เสรีจ็อื�นจากิเงนิลงท่น้ในบรีษิทั่รีว่ม่

   - สท้่ธุ์จิากิภาษเีงนิได้�

รีายกิารีท่ี�จะไม่ถ่ืก้ิบนัท่ก้ิในสว่นของกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่น้

   ในภายหุ้ลงัผู้ลขาด้ท่น้จากิกิารีปีรีะม่าณกิารี

      ตาม่หุ้ลกัิคณติศาสตรี�ปีรีะกินัภยั - สท้่ธุ์จิากิภาษเีงนิได้�

สว่นแบง่กิำาไรีขาด้ท่น้เบด็้เสรีจ็อื�นจากิเงนิลงท่น้ในบรีษิทั่รีว่ม่

   - สท้่ธุ์จิากิภาษเีงนิได้�

กำาไรขาดำทันุเบด็ำเสัรจ็อ่�นสัำาหรบัป่ 

กำาไรขาดำทันุเบด็ำเสัรจ็รวมสัำาหรบัป่

การแบง่ปันกำาไร

สว่นท่ี�เป็ีนของผู้้�ถือืหุ้้�นของบรีษิทั่ฯ

การแบง่ปันกำาไรขาดำทันุเบด็ำเสัรจ็รวม

สว่นท่ี�เป็ีนของผู้้�ถือืหุ้้�นของบรีษิทั่ฯ

กำาไรต่อหุ้น 

กิำาไรีต่อหุ้้�นขั �นพื�นฐาน

   กิำาไรีสว่นท่ี�เป็ีนของผู้้�ถือืหุ้้�นของบรีษิทั่ฯ

10 

17 

10 

22 

 34,528,405 

 15,062,430 

 1,864,654 

 51,455,489 

 331,273,797

 279,818,308 

 331,273,797 

 0.58 

 - 

 4,986,558 

 - 

 4,986,558 

 285,503,592 

 280,517,034 

 285,503,592 

 0.58 

 - 

 - 

 - 

 - 

 552,925,314 

 552,925,314 

 552,925,314 

 1.15

 184,880,476 

 - 

 (7,423,801)

 177,456,675 

 606,058,910 

 428,602,235 

 606,058,910 

 0.89

หุ้ม่ายเหุ้ต้ปีรีะกิอบงบกิารีเงนิเป็ีนสว่นหุ้น้�งของงบกิารีเงนินี�
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บริษัทัั ทิัปโก้ฟดูำสั ์จำากดัำ (มหาช่น) และบริษัทััย่อย

ณ วนัท่ั� 31 ธุนัวาค์ม 2565

งบแสุดำงการเปล่�ยนิแปลง
สุ่วนิของผู้ถ่อหุ้นิ

ยอดำค์งเหล่อ ณ วนัท่ั� 1 มกราค์ม 2564

กิำาไรีสำาหุ้รีบัปีี

กิำาไรีขาด้ท่น้เบด็้เสรีจ็อื�นสำาหุ้รีบัปีี 

กิำาไรีขาด้ท่น้เบด็้เสรีจ็รีวม่สำาหุ้รีบัปีี 

เงนิปัีนผู้ลจา่ย (หุ้ม่ายเหุ้ต้ 24)

โอนไปีกิำาไรีสะสม่ของบรีษิทั่รีว่ม่

ยอดำค์งเหล่อ ณ วนัท่ั� 31 ธุนัวาค์ม 2564 

ยอดำค์งเหล่อ ณ วนัท่ั� 1 มกราค์ม 2565

กิำาไรีสำาหุ้รีบัปีี

กิำาไรีขาด้ท่น้เบด็้เสรีจ็อื�นสำาหุ้รีบัปีี 

กิำาไรีขาด้ท่น้เบด็้เสรีจ็รีวม่สำาหุ้รีบัปีี 

เงนิปัีนผู้ลจา่ย (หุ้ม่ายเหุ้ต้ 24)

ยอดำค์งเหล่อ ณ วนัท่ั� 31 ธุนัวาค์ม 2565

 (80,767,243)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 (80,767,243)

 (80,767,243)

 - 

 - 

 - 

 - 

 (80,767,243)

 482,579,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 482,579,640 

 482,579,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 482,579,640 

 (135,832,635)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 (135,832,635)

 (135,832,635)

 - 

 - 

 - 

 - 

 (135,832,635)

 1,494,466 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,494,466 

 1,494,466 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,494,466 

งบการเงินรวม

ส่ัวนของผูม่้ส่ัวนได้ำเส่ัยท่ั�ไมม่่

อำานาจค์วบค์มุของบริษัทััย่อย

ท่ั�บริษัทััฯซ่�อในราค์าสังูกว่า

มลูค่์าตามบญัช่่

ทันุเร่อนหุ้นท่ั�ออก

และช่ำาระแล้ว
การเปล่�ยนแปลงส่ัวนได้ำเส่ัย

ในบริษัทััย่อยของบริษัทััรว่ม

โดำยไม่ได้ำสัญูเส่ัยอำานาจ

ค์วบค์มุของบริษัทััรว่ม

ส่ัวนของผูม่้ส่ัวนได้ำเส่ัยท่ั�ไมม่่

อำานาจค์วบค์มุในบริษัทััย่อย

ของบริษัทััรว่มท่ั�ซ่�อในราค์า

ตำ�ากว่ามลูค่์าตามบญัช่่

หุ้ม่ายเหุ้ต้ปีรีะกิอบงบกิารีเงนิเป็ีนสว่นหุ้น้�งของงบกิารีเงนินี�
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 40,952,590 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 40,952,590 

 40,952,590 

 - 

 - 

 - 

 - 

 40,952,590 

 50,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 50,000,000 

 50,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 50,000,000 

 4,147,407,501 

 428,602,235 

 (7,423,801)

 421,178,434 

 (424,664,732)

 (364,670)

 4,143,556,533 

 4,143,556,533 

 279,818,308 

 16,927,084 

 296,745,392 

 (371,580,898)

 4,068,721,027 

ส่ัวนทันุจากการจ่าย

โดำยใช้่หุ้นเป็นเกณฑ์์

ของบริษัทััร่วม
จดัำสัรรแล้ว -

สัำารองตามกฎิหมาย

กำาไรสัะสัม

ยงัไม่ได้ำจดัำสัรร

(หุ้น่วย : บาท่)

 (286,333,841)

 - 

 184,880,476 

 184,880,476 

 - 

 364,670 

 (101,088,695)

 (101,088,695)

 - 

 34,528,405 

 34,528,405 

 - 

 (66,560,290)

 (286,333,841)

 - 

 184,880,476 

 184,880,476 

 - 

 364,670 

 (101,088,695)

 (101,088,695)

 - 

 34,528,405 

 34,528,405 

 - 

 (66,560,290)

 4,219,500,478 

 428,602,235 

 177,456,675 

 606,058,910 

 (424,664,732)

 - 

 4,400,894,656 

 4,400,894,656 

 279,818,308 

 51,455,489 

 331,273,797 

 (371,580,898)

 4,360,587,555 

รวมองค์ป์ระกอบอ่�น

ของส่ัวนของ

ผูถุ่้อหุน้

องค์ป์ระกอบอ่�นของส่ัวนของผูถุ่้อหุ้น

กำาไรขาดำทันุเบด็ำเสัรจ็อ่�น

ส่ัวนแบง่กำาไรขาดำทันุ

เบด็ำเสัรจ็อ่�นจากบริษัทััรว่ม

รวม

ส่ัวนของผูถุ่้อหุ้น
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 50,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 50,000,000 

 50,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 50,000,000 

 482,579,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 482,579,640 

 482,579,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 482,579,640 

1,655,072,939

552,925,314

-

552,925,314

(424,664,732)

1,783,333,521

1,783,333,521

280,517,034

4,986,558

285,503,592

(371,580,898)

1,697,256,215

 2,187,652,579

552,925,314

-

552,925,314

(424,664,732)

2,315,913,161

2,315,913,161

280,517,034

4,986,558

285,503,592

(371,580,898)

2,229,835,855

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หุ้น่วย : บาท่)

จดัำสัรรแล้ว -

 สัำารองตามกฎิหมาย

กำาไรสัะสัม

ทันุเร่อนหุ้นท่ั�ออก

และช่ำาระแล้ว ยงัไม่ได้ำจดัำสัรร รวมส่ัวนของผูถุ่้อหุน้

หุ้ม่ายเหุ้ต้ปีรีะกิอบงบกิารีเงนิเป็ีนสว่นหุ้น้�งของงบกิารีเงนินี�

ยอดำค์งเหล่อ ณ วนัท่ั� 1 มกราค์ม 2564

กิำาไรีสำาหุ้รีบัปีี

กิำาไรีขาด้ท่น้เบด็้เสรีจ็อื�นสำาหุ้รีบัปีี 

กิำาไรีขาด้ท่น้เบด็้เสรีจ็รีวม่สำาหุ้รีบัปีี 

เงนิปัีนผู้ลจา่ย (หุ้ม่ายเหุ้ต้ 24)

ยอดำค์งเหล่อ ณ วนัท่ั� 31 ธุนัวาค์ม 2564 

ยอดำค์งเหล่อ ณ วนัท่ั� 1 มกราค์ม 2565

กิำาไรีสำาหุ้รีบัปีี

กิำาไรีขาด้ท่น้เบด็้เสรีจ็อื�นสำาหุ้รีบัปีี 

กิำาไรีขาด้ท่น้เบด็้เสรีจ็รีวม่สำาหุ้รีบัปีี 

เงนิปัีนผู้ลจา่ย (หุ้ม่ายเหุ้ต้ 24)

ยอดำค์งเหล่อ ณ วนัท่ั� 31 ธุนัวาค์ม 2565

บริษัทัั ทิัปโก้ฟดูำสั ์จำากดัำ (มหาช่น) และบริษัทััย่อย

ณ วนัท่ั� 31 ธุนัวาค์ม 2565

งบแสุดำงการเปล่�ยนิแปลง
สุ่วนิของผู้ถ่อหุ้นิ(ต่่อ)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 25652564 2564

(หุ้น่วย : บาท่)

 413,204,369 

 398,273,687 

 (249,417)

 (33,745,662)

 21,443,917 

 - 

 - 

 (197,000)

 1,447,322 

 789,346 

 3,554,198 

 - 

 (170,000)

 13,259,821 

 (520,178,467)

 - 

 (15,295)

 38,703,506 

 336,120,325 

 16,956,588 

 (139,232,521)

 16,254,450 

 234,577 

 46,017,179 

 2,731,479 

 (6,088,959)

272,993,118 

 (38,104,214)

 (11,478,909)

 12,040,094 

 235,450,089

 281,359,238 

 65,964,763 

 - 

 (1,199,615)

 1,122,875 

 - 

 56,113,000 

 - 

 (7,297)

 - 

 (182,241)

 15 

 - 

 (1,134,898)

 - 

 (388,375,743)

 (16,403,195)

 30,500,237 

 27,757,139 

 1,107,370 

 (3,815,741)

 (488,293)

 163,731 

 (378,712)

 8,701,466 

 (1,975,983)

31,070,977 

 (29,673,332)

 (1,274,151)

 1,092,773 

 1,216,267

 241,320,530 

 347,025,879 

 210,049 

 17,120,747 

 7,211,314 

 - 

 - 

 (102,000)

 2,722,153 

 (767,795)

 5,684,764 

 180,573 

 55,000 

 1,214,206 

 (554,580,054)

 - 

 (8,339)

 43,238,490 

 110,525,517 

 (106,444,538)

 (19,832,791)

 (6,000,443)

 (278,552)

 80,963,756 

 (815,618)

 (2,440,082)

55,677,249 

 (41,662,131)

 (7,816,024)

 1,385,603 

 7,584,697

 552,715,147 

 67,373,088 

 - 

 (500,813)

 - 

 (55,000,000)

 54,700,000 

 - 

 3,962 

 - 

 (281,877)

 - 

 - 

 5,117,628 

 - 

 (573,316,573)

 (12,271,836)

 26,381,695 

 64,920,421 

 (6,296,284)

 (9,120,425)

 (975,004)

 - 

 23,571,128 

 (837,806)

 (3,476,633)

 67,785,397 

 (25,956,294)

 (1,386,185)

 4,375,226 

 44,818,144 

หุ้ม่ายเหุ้ต้ปีรีะกิอบงบกิารีเงนิเป็ีนสว่นหุ้น้�งของงบกิารีเงนินี�

บริษัทัั ทิัปโก้ฟดูำสั ์จำากดัำ (มหาช่น) และบริษัทััย่อย

ณ วนัท่ั� 31 ธุนัวาค์ม 2565
งบกระแสุเงินิสุดำ

กระแสัเงินสัดำจากกิจกรรมดำำาเนินงาน

กิำาไรีกิอ่นภาษเีงนิได้�

ปีรีบักิรีะท่บยอด้กิำาไรีกิอ่นภาษเีงนิได้�เป็ีนเงนิสด้รีบั (จา่ย)

   จากิกิจิกิรีรีม่ด้ำาเนินงาน

   คา่เสื�อม่รีาคาและคา่ตดั้จำาหุ้น่าย

   คา่เผู้ื�อผู้ลขาด้ท่น้ด้�านเครีด้ติท่ี�คาด้วา่จะเกิดิ้ข้�น (โอนกิลบั)

   ปีรีบัลด้รีาคาท่น้ของสนิค�าคงเหุ้ลอืใหุ้�เป็ีนม่ล้คา่สท้่ธุ์ทิ่ี�จะได้�รีบั (โอนกิลบั)

   ขาด้ท่น้จากิกิารีท่ำาลายสนิค�า

   โอนกิลบัคา่เผู้ื�อกิารีด้�อยคา่ของเงนิลงท่น้ในบรีษิทั่ยอ่ย

   ขาด้ท่น้จากิกิารีด้�อยคา่ของเงนิใหุ้�กิ้�ยมื่แกิบ่รีษิทั่ยอ่ย

   กิำาไรีจากิกิารีเปีลี�ยนแปีลงในม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ของสนิท่รีพัย�ชีวีภาพ

   (กิำาไรี) ขาด้ท่น้จากิอตัรีาแลกิเปีลี�ยนท่ี�ยงัไม่เ่กิดิ้ข้�นจรีงิ

   (กิำาไรี) ขาด้ท่น้จากิกิารีเปีลี�ยนแปีลงในม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ของตรีาสารีอน้พนัธุ์�

   (กิำาไรี) ขาด้ท่น้จากิกิารีจำาหุ้น่ายและตดั้จำาหุ้น่ายท่ี�ด้นิ อาคารีและอ้ปีกิรีณ�

   ขาด้ท่น้จากิกิารีจำาหุ้น่ายและตดั้จำาหุ้น่ายสนิท่รีพัย�ไม่ม่่ตีวัตน

   ปีรีะม่าณกิารีต�นท่น้กิารีรีื�อถือนเพิ�ม่ข้�น (ลด้ลง)

   สำารีองผู้ลปีรีะโยชีน�รีะยะยาวของพนกัิงานเพิ�ม่ข้�น (ลด้ลง)

   สว่นแบง่กิำาไรีจากิเงนิลงท่น้ในบรีษิทั่รีว่ม่

   รีายได้�เงนิปัีนผู้ลจากิบรีษิทั่รีว่ม่

   รีายได้�ท่างกิารีเงนิ

   ต�นท่น้ท่างกิารีเงนิ

กิำาไรีจากิกิารีด้ำาเนินงานกิอ่นกิารีเปีลี�ยนแปีลงในสนิท่รีพัย�

   และหุ้นี�สนิด้ำาเนินงาน

สนิท่รีพัย�จากิกิารีด้ำาเนินงาน (เพิ�ม่ข้�น) ลด้ลง 

   ลก้ิหุ้นี�กิารีค�าและลก้ิหุ้นี�อื�น

   สนิค�าคงเหุ้ลอื

   สนิท่รีพัย�หุ้ม่น้เวยีนอื�น

   สนิท่รีพัย�ไม่หุ่้ม่น้เวยีนอื�น

หุ้นี�สนิจากิกิารีด้ำาเนินงานเพิ�ม่ข้�น (ลด้ลง)

   เจ�าหุ้นี�กิารีค�าและเจ�าหุ้นี�อื�น

   หุ้นี�สนิหุ้ม่น้เวยีนอื�น

   จา่ยผู้ลปีรีะโยชีน�รีะยะยาวของพนกัิงาน

เงนิสด้จากิกิจิกิรีรีม่ด้ำาเนินงาน

   จา่ยด้อกิเบี�ย

   จา่ยภาษเีงนิได้�นิตบิค้คล

   รีบัคนืภาษเีงนิได้�นิตบ้ิคคล

 เงินสัดำสัทุัธิุจากกิจกรรมดำำาเนินงาน
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 25652564 2564

(หุ้น่วย : บาท่)

 - 

 1,376,130 

 (90,393,134)

 - 

 388,375,743 

 8,339 

 299,367,078 

 422,277,041 

 (26,274,077)

 - 

 (336,880,000)

 (371,580,898)

 (312,457,934)

 (5,506,159)

 78,108,567 

 72,602,408 

4,635,795 

20,136,741 

 - 

 433,930 

 (63,118,204)

 (259,500)

 573,316,573 

 15,295 

 510,388,094 

 (195,598,059)

 (26,131,271)

 200,000,000 

 (276,880,000)

 (424,664,732)

 (723,274,062)

 22,564,121 

 55,544,446 

 78,108,567 

 6,354,960 

 7,889,735 

 (63,700,000)

 182,243 

 (2,493,864)

 - 

 388,375,743 

 16,403,195 

 338,767,317 

 292,000,000 

 (5,658,458)

 - 

 (260,000,000)

 (371,580,898)

 (345,239,356)

 (5,255,772)

 20,293,531 

 15,037,759 

162,712 

6,146,791 

 (61,600,000)

 285,650 

 (1,327,328)

 - 

 573,316,573 

 12,271,836 

 522,946,731 

 (132,000,000)

 (5,944,059)

 200,000,000 

 (200,000,000)

 (424,664,732)

 (562,608,791)

 5,156,084 

 15,137,447 

 20,293,531 

 856,518 

 205,768 

หุ้ม่ายเหุ้ต้ปีรีะกิอบงบกิารีเงนิเป็ีนสว่นหุ้น้�งของงบกิารีเงนินี�

บริษัทัั ทิัปโก้ฟดูำสั ์จำากดัำ (มหาช่น) และบริษัทััย่อย

ณ วนัท่ั� 31 ธุนัวาค์ม 2564
งบกระแสุเงินิสุดำ(ต่่อ)

กระแสัเงินสัดำจากกิจกรรมลงทันุ

เงนิใหุ้�กิ้�ยมื่รีะยะสั �นแกิ่กิจิกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกินัเพิ�ม่ข้�น

เงนิสด้รีบัจากิกิารีจำาหุ้น่ายท่ี�ด้นิ อาคารีและอ้ปีกิรีณ�

เงนิสด้จา่ยเพื�อซีื�อท่ี�ด้นิ อาคารีและอ้ปีกิรีณ�

เงนิสด้จา่ยเพื�อซีื�อสนิท่รีพัย�ไม่ม่่ตีวัตน

เงนิปัีนผู้ลรีบัจากิบรีษิทั่รีว่ม่

ด้อกิเบี�ยรีบั

เงินสัดำสัทุัธิุจากกิจกรรมลงทันุ

กระแสัเงินสัดำจากกิจกรรมจดัำหาเงิน

เงนิเบกิิเกินิบญัชีแีละเงนิกิ้�ยมื่รีะยะสั �นจากิสถืาบนักิารีเงนิเพิ�ม่ข้�น (ลด้ลง)

เงนิสด้จา่ยชีำารีะหุ้นี�สนิตาม่สญัญาเชีา่

เงนิสด้รีบัจากิเงนิกิ้�ยมื่รีะยะยาวจากิสถืาบนักิารีเงนิ

เงนิสด้จา่ยคนืเงนิกิ้�ยมื่รีะยะยาวจากิสถืาบนักิารีเงนิ

เงนิปัีนผู้ลจา่ย

เงินสัดำสัทุัธิุใช้่ไปในกิจกรรมจดัำหาเงิน

เงินสัดำและรายการเท่ัยบเท่ัาเงินสัดำเพิ�มข้�น (ลดำลง) สัทุัธิุ

เงนิสด้และรีายกิารีเท่ยีบเท่า่เงนิสด้ต�นปีี

เงินสัดำและรายการเท่ัยบเท่ัาเงินสัดำปลายป่

ข้อมลูกระแสัเงินสัดำเปิดำเผยเพิ�มเติม

รีายกิารีท่ี�ไม่ใ่ชีเ่งนิสด้

   รีายกิารีซีื�ออ้ปีกิรีณ�ท่ี�ยงัไม่ไ่ด้�จา่ยชีำารีะ

   สนิท่รีพัย�สทิ่ธุ์กิิารีใชี�เพิ�ม่ข้�นจากิกิารีท่ำาสญัญาเชีา่
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บริษัทัั ทิัปโก้ฟดูำสั ์จำากดัำ (มหาช่น) และบริษัทััย่อย

ณ วนัท่ั� 31 ธุนัวาค์ม 2565

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินิรวม

1. ข้อมลูทัั �วไป
 บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส� จำากิดั้ (ม่หุ้าชีน) (“บรีษิทั่ฯ”) เป็ีนบรีษิทั่ม่หุ้าชีนซี้�งจดั้ตั �งและม่ภีม้่ลิำาเนาในปีรีะเท่ศไท่ย บรีษิทั่ฯม่ผีู้้�

ถือืหุ้้�นรีายใหุ้ญ่คอืกิล้ม่่ครีอบครีวัท่รีพัย�สาครี ธุ์ร้ีกิจิหุ้ลกัิของบรีษิทั่ฯคอืกิารีผู้ลติและจำาหุ้น่ายนำ�าแรีธุ่์รีรีม่ชีาต ิท่ี�อย้ต่าม่ท่ี�จด้ท่ะเบยีน

ของบรีษิทั่ฯอย้ท่่ี� 118/1 ถืนนพรีะรีาม่ 6 แขวงพญาไท่ เขตพญาไท่ กิรีง้เท่พม่หุ้านครี

2. เกณฑ์ใ์นการจดัำทัำางบการเงิน
2.1 งบกิารีเงินนี�จ ัด้ท่ำาข้�นตาม่ม่าตรีฐานกิารีรีายงานท่างกิารีเงินท่ี�กิำาหุ้นด้ในพรีะรีาชีบัญญัติวิชีาชีีพบัญชี ี

พ.ศ. 2547 โด้ยแสด้งรีายกิารีในงบกิารีเงนิตาม่ข�อกิำาหุ้นด้ในปีรีะกิาศกิรีม่พฒันาธุ์้รีกิิจกิารีค�าออกิตาม่ความ่ใน 

พรีะรีาชีบญัญตักิิารีบญัชี ีพ.ศ. 2543

 งบกิารีเงนิฉบบัภาษาไท่ยเป็ีนงบกิารีเงนิฉบบัท่ี�บรีษิทั่ฯใชี�เป็ีนท่างกิารีตาม่กิฎิ์หุ้ม่าย งบกิารีเงนิฉบบัภาษา

องักิฤษแปีลจากิงบกิารีเงนิฉบบัภาษาไท่ยนี�

 งบกิารีเงนินี�ได้�จดั้ท่ำาข้�นโด้ยใชี�เกิณฑ์�รีาคาท่น้เด้มิ่เว�นแต่จะได้�เปิีด้เผู้ยเป็ีนอยา่งอื�นในนโยบายกิารีบญัชีี

2.2 เกิณฑ์�ในกิารีจดั้ท่ำางบกิารีเงนิรีวม่

กิ) งบกิารีเงนิรีวม่นี�ได้�จดั้ท่ำาข้�นโด้ยรีวม่งบกิารีเงนิของบรีษิทั่ฯและบรีษิทั่ยอ่ย (ซี้�งต่อไปีนี�เรียีกิวา่ “กิล้ม่่บรีษิทั่”) โด้ย

รีายละเอยีด้ของบรีษิทั่ยอ่ยแสด้งได้�ด้งัต่อไปีนี�

ข) บรีษิทั่ฯจะถือืวา่ม่กีิารีควบค้ม่กิจิกิารีท่ี�เข�าไปีลงท่้นหุ้รีอืบรีษิทั่ยอ่ยได้� หุ้ากิบรีษิทั่ฯม่สีทิ่ธุ์ไิด้�รีบัหุ้รีอืม่สีว่นได้�เสยีใน 

ผู้ลตอบแท่นของกิจิกิารีท่ี�เข�าไปีลงท่้น และสาม่ารีถืใชี�อำานาจในกิารีสั �งกิารีกิจิกิรีรีม่ท่ี�สง่ผู้ลกิรีะท่บอยา่งม่นียัสำาคญัต่อ

จำานวนเงนิผู้ลตอบแท่นนั �นได้� 

ช่่�อบริษัทัั

*เลกิิกิจิกิารีและอย้ร่ีะหุ้วา่งด้ำาเนินกิารีชีำารีะบญัชีี

บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� เอฟูแอนด้�บ ีจำากิดั้ (“ท่เีอฟูบ”ี)

บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� รีเีท่ล จำากิดั้

 (ถือืหุ้้�นรี�อยละ 87.75 โด้ยบรีษิทั่ฯ

 และรี�อยละ 12.25 โด้ยท่เีอฟูบ)ี

บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� ไบโอเท่ค็ จำากิดั้

บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� ไพน�แอปีเปิี�ล จำากิดั้

บรีษิทั่ ท่เีอฟูบ ีด้สิท่รีบิวิชีั �น จำากิดั้*

 (ถือืหุ้้�นรี�อยละ 100 โด้ยท่เีอฟูบ)ี

ผู้ลติและจำาหุ้น่ายเครีื�องด้ื�ม่พรี�อม่ด้ื�ม่

กิจิกิารีค�าปีลกีิ

ผู้ลติสารีสกิดั้จากิสม่น้ไพรีและ

กิารีเกิษตรี

ผู้ลติและจำาหุ้น่ายผู้ลไม่�กิรีะป๋ีองและ

นำ�าผู้ลไม่�กิรีะป๋ีอง 

ไม่ม่่กีิจิกิรีรีม่ด้ำาเนินงาน
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ค) บรีษิทั่ฯนำางบกิารีเงนิของบรีษิทั่ย่อยม่ารีวม่ในกิารีจดั้ท่ำางบกิารีเงนิรีวม่ตั �งแต่วนัท่ี�บรีษิทั่ฯม่อีำานาจในกิารีควบค้ม่

บรีษิทั่ยอ่ยจนถืง้วนัท่ี�บรีษิทั่ฯสิ�นสด้้กิารีควบคม้่บรีษิทั่ยอ่ยนั �น

ง) งบกิารีเงนิของบรีษิทั่ยอ่ยได้�จดั้ท่ำาข้�นโด้ยใชี�นโยบายกิารีบญัชีที่ี�สำาคญัเชีน่เด้ยีวกินักิบัของบรีษิทั่ฯ

จ) ยอด้คงค�างรีะหุ้วา่งกิล้ม่่บรีษิทั่และรีายกิารีค�ารีะหุ้วา่งกินัท่ี�ม่สีารีะสำาคญัได้�ถืก้ิตดั้ออกิจากิงบกิารีเงนิรีวม่นี�แล�ว

ฉ) สว่นของผู้้�ม่สีว่นได้�เสยีท่ี�ไม่ม่่อีำานาจควบคม้่ คอื จำานวนกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่น้และสนิท่รีพัย�สท้่ธุ์ขิองบรีษิทั่ยอ่ยสว่นท่ี�ไม่่

ได้�เป็ีนของบรีษิทั่ฯ และแสด้งเป็ีนรีายกิารีแยกิตา่งหุ้ากิในสว่นของกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่น้รีวม่และสว่นของผู้้�ถือืหุ้้�นในงบแสด้ง

ฐานะกิารีเงนิรีวม่

2.3 บรีษิทั่ฯจดั้ท่ำางบกิารีเงนิเฉพาะกิจิกิารี โด้ยแสด้งเงนิลงท่น้ในบรีษิทั่ยอ่ยและบรีษิทั่รีว่ม่ตาม่วธิุ์รีีาคาท่น้

3. มาตรฐานการรายงานทัางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทัางการเงินท่ั�เริ�มม่ผลบงัค์บัใช้่ในป่ปัจจบุนั 
 ในรีะหุ้วา่งปีีปัีจจบ้นั กิล้ม่่บรีษิทั่ได้�นำาม่าตรีฐานกิารีรีายงานท่างกิารีเงนิและกิารีตคีวาม่ม่าตรีฐานกิารีรีายงาน

ท่างกิารีเงนิฉบบัปีรีบัปีรีง้จำานวนหุ้ลายฉบบั ซี้�งม่ผีู้ลบงัคบัใชี�สำาหุ้รีบังบกิารีเงนิท่ี�ม่รีีอบรีะยะเวลาบญัชีที่ี�เรีิ�ม่ในหุ้รีอืหุ้ลงั

วนัท่ี� 1 ม่กิรีาคม่ 2565 ม่าถือืปีฏิบิตั ิม่าตรีฐานกิารีรีายงานท่างกิารีเงนิด้งักิลา่วได้�รีบักิารีปีรีบัปีรีง้หุ้รีอืจดั้ใหุ้�ม่ขี้�นเพื�อใหุ้�

ม่เีนื�อหุ้าเท่า่เท่ยีม่กิบัม่าตรีฐานกิารีรีายงานท่างกิารีเงนิรีะหุ้วา่งปีรีะเท่ศ โด้ยสว่นใหุ้ญ่เป็ีนกิารีอธุ์บิายใหุ้�ชีดั้เจนเกิี�ยวกิบั

วธิุ์ปีีฏิบิตัทิ่างกิารีบญัชีแีละกิารีใหุ้�แนวปีฏิบิตัทิ่างกิารีบญัชีกีิบัผู้้�ใชี�ม่าตรีฐาน

 กิารีนำาม่าตรีฐานกิารีรีายงานท่างกิารีเงนิด้งักิลา่วม่าถือืปีฏิบิตันีิ�ไม่ม่่ผีู้ลกิรีะท่บอยา่งเป็ีนสารีะสำาคญัต่องบกิารี

เงนิของกิล้ม่่บรีษิทั่ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทัางการเงินท่ั�จะม่ผลบงัค์บัใช้่สัำาหรบังบการเงินท่ั�ม่รอบระยะเวลาบญัช่่

ท่ั�เริ�มในหร่อหลงัวนัท่ั� 1 มกราค์ม 2566
 สภาวชิีาชีพีบญัชีไีด้�ปีรีะกิาศใชี�ม่าตรีฐานกิารีรีายงานท่างกิารีเงนิฉบบัปีรีบัปีรีง้หุ้ลายฉบบั ซี้�งจะม่ผีู้ลบงัคบัใชี�

สำาหุ้รีบังบกิารีเงนิท่ี�ม่รีีอบรีะยะเวลาบญัชีที่ี�เรีิ�ม่ในหุ้รีอืหุ้ลงัวนัท่ี� 1 ม่กิรีาคม่ 2566 ม่าตรีฐานกิารีรีายงานท่างกิารีเงนิ 

ด้งักิลา่วได้�รีบักิารีปีรีบัปีรีง้หุ้รีอืจดั้ใหุ้�ม่ขี้�นเพื�อใหุ้�ม่เีนื�อหุ้าเท่า่เท่ยีม่กิบัม่าตรีฐานกิารีรีายงานท่างกิารีเงนิรีะหุ้วา่งปีรีะเท่ศ 

โด้ยส่วนใหุ้ญ่เป็ีนกิารีอธุ์บิายใหุ้�ชีดั้เจนเกิี�ยวกิบัวธิุ์ปีีฏิบิตัทิ่างกิารีบญัชีแีละกิารีใหุ้�แนวปีฏิบิตัทิ่างกิารีบญัชีกีิบัผู้้�ใชี�

ม่าตรีฐาน

 ฝ่่ายบรีหิุ้ารีของกิล้ม่่บรีษิทั่เชีื�อวา่กิารีปีรีบัปีรีง้ม่าตรีฐานนี�จะไม่ม่่ผีู้ลกิรีะท่บอยา่งเป็ีนสารีะสำาคญัตอ่งบกิารีเงนิ

ของกิล้ม่่บรีษิทั่

4. นโยบายการบญัช่่ท่ั�สัำาค์ญั 

4.1 การรบัรู้รายได้ำและค่์าใช้่จ่าย
 ขายสนิค�า

 รีายได้�จากิกิารีขายสนิค�ารีบัรี้�เม่ื�อกิล้ม่่บรีษิทั่ได้�โอนอำานาจควบคม้่ในสนิค�าใหุ้�แกิล่ก้ิค�าแล�ว กิลา่วคอื เม่ื�อม่กีิารี

ส่งม่อบสนิค�า รีายได้�จากิกิารีขายแสด้งตาม่ม่้ลค่าท่ี�ได้�รีบัหุ้รีอืคาด้ว่าจะได้�รีบัสำาหุ้รีบัสนิค�าท่ี�ได้�ส่งม่อบหุ้ลงัจากิหุ้กัิ

ปีรีะม่าณกิารีสนิค�ารีบัคนืและสว่นลด้ โด้ยไม่ร่ีวม่ภาษมี่ล้คา่เพิ�ม่
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	 รายได้ค้่า่บรกิาร

 รีายได้�คา่บรีกิิารีรีบัรี้�เม่ื�อกิจิกิารีใหุ้�บรีกิิารีเสรีจ็สิ�น

	 รายได้ด้้อกเบ้�ย	

 รีายได้�ด้อกิเบี�ยรีบัรี้�ตาม่เกิณฑ์�คงค�างด้�วยวธิุ์ดี้อกิเบี�ยท่ี�แท่�จรีงิ โด้ยจะนำาม่ล้คา่ตาม่บญัชีขี ั �นต�นของสนิท่รีพัย�

ท่างกิารีเงนิม่าคณ้กิบัอตัรีาด้อกิเบี�ยท่ี�แท่�จรีงิ ยกิเว�นสนิท่รีพัย�ท่างกิารีเงนิท่ี�เกิดิ้กิารีด้�อยคา่ด้�านเครีด้ติในภายหุ้ลงั ท่ี�จะ

นำาม่ล้คา่ตาม่บญัชีสีท้่ธุ์ขิองสนิท่รีพัย�ท่างกิารีเงนิ (สท้่ธุ์จิากิคา่เผู้ื�อผู้ลขาด้ท่น้ด้�านเครีด้ติท่ี�คาด้วา่จะเกิดิ้ข้�น) ม่าคณ้กิบั

อตัรีาด้อกิเบี�ยท่ี�แท่�จรีงิ

 ต้น้ทุนุทุางการเงนิ

 ค่าใชี�จ่ายด้อกิเบี�ยจากิหุ้นี�สนิท่างกิารีเงนิท่ี�วดั้ม่ล้ค่าด้�วยรีาคาท่้นตดั้จำาหุ้น่ายคำานวณโด้ยใชี�วธิุ์ดี้อกิเบี�ยท่ี�แท่�

จรีงิและรีบัรี้�ตาม่เกิณฑ์�คงค�าง

	 เงนิปัันผลรบั

 เงนิปัีนผู้ลรีบัถือืเป็ีนรีายได้�เม่ื�อกิล้ม่่บรีษิทั่ม่สีทิ่ธุ์ใินกิารีรีบัเงนิปัีนผู้ล

4.2 เงินสัดำและรายการเท่ัยบเท่ัาเงินสัดำ
 เงนิสด้และรีายกิารีเท่ยีบเท่่าเงนิสด้ หุ้ม่ายถืง้ เงนิสด้และเงนิฝ่ากิธุ์นาคารี และเงนิลงท่้นรีะยะสั �นท่ี�ม่สีภาพ 

คลอ่งสง้ ซี้�งถืง้กิำาหุ้นด้จา่ยคนืภายในรีะยะเวลาไม่เ่กินิ 3 เด้อืนนบัจากิวนัท่ี�ได้�ม่าและไม่ม่่ขี�อจำากิดั้ในกิารีเบกิิใชี�

4.3 สิันค้์าค์งเหล่อ
 สนิค�าสำาเรีจ็รีป้ีและสนิค�ารีะหุ้วา่งผู้ลติแสด้งม่ล้คา่ตาม่รีาคาท่้น (ตาม่วธิุ์ถีืวัเฉลี�ยถ่ืวงนำ�าหุ้นกัิ) หุ้รีอืม่ล้คา่สท้่ธุ์ทิ่ี�

จะได้�รีบัแล�วแต่รีาคาใด้จะตำ�ากิวา่ รีาคาท่น้ด้งักิลา่วปีรีะกิอบด้�วยต�นท่น้วตัถ้ืด้บิ แรีงงานและคา่โสหุ้้�ยในกิารีผู้ลติ

 วตัถ้ืด้บิ อะไหุ้ลแ่ละวสัด้โ้รีงงานแสด้งม่ล้คา่ตาม่รีาคาท่น้ถืวัเฉลี�ยหุ้รีอืม่ล้คา่สท้่ธุ์ทิ่ี�จะได้�รีบัแล�วแต่รีาคาใด้จะตำ�า

กิวา่ และจะถือืเป็ีนสว่นหุ้น้�งของต�นท่น้กิารีผู้ลติเม่ื�อม่กีิารีเบกิิใชี�

4.4 เกษัตรกรรม
 บรีษิทั่ยอ่ยม่สีนิท่รีพัย�ชีวีภาพเป็ีนผู้ลสบัปีะรีด้ท่ี�ยงัไม่ไ่ด้�เกิบ็เกิี�ยว และผู้ลติผู้ลท่างกิารีเกิษตรีเป็ีนผู้ลสบัปีะรีด้

ท่ี�เกิบ็เกิี�ยวแล�ว ซี้�งจะถืก้ิวดั้ม่ล้คา่ด้�วยม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่หุ้กัิต�นท่น้ในกิารีขาย และม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่หุ้กัิต�นท่น้ในกิารีขาย ณ จด้้

เกิบ็เกิี�ยว ตาม่ลำาด้บั

 ม่้ลค่าย้ตธิุ์รีรีม่ของผู้ลสบัปีะรีด้คำานวณโด้ยใชี�วธิุ์อี�างองิจากิรีาคาม่้ลค่าย้ตธิุ์รีรีม่หุ้กัิปีรีะม่าณกิารีค่าใชี�จ่าย  

ณ จ้ด้เกิบ็เกิี�ยว ผู้ลกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่้นท่ี�เกิดิ้จากิกิารีเปีลี�ยนแปีลงในม่้ลค่าย้ตธิุ์รีรีม่ของสนิท่รีพัย�ชีวีภาพและผู้ลติผู้ล 

ท่างกิารีเกิษตรีบนัท่ก้ิในสว่นของกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่น้

4.5 เงินลงทันุในบริษัทััย่อยและบริษัทััร่วม
 เงนิลงท่น้ในบรีษิทั่รีว่ม่ท่ี�แสด้งอย้ใ่นงบกิารีเงนิรีวม่แสด้งม่ล้คา่ตาม่วธิุ์สีว่นได้�เสยี

 เงนิลงท่้นในบรีษิทั่ยอ่ยและบรีษิทั่รี่วม่ท่ี�แสด้งอย้่ในงบกิารีเงนิเฉพาะกิจิกิารีแสด้งม่ล้ค่าตาม่วธิุ์รีีาคาท่้นส้ท่ธุ์ิ

จากิคา่เผู้ื�อกิารีด้�อยคา่ (ถื�าม่)ี
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4.6 อสังัหาริมทัรพัยเ์พ่�อการลงทันุ - ท่ั�ดิำนรอการขาย
 บรีษิทั่ฯบนัท่ก้ิม่ล้คา่เรีิ�ม่แรีกิของอสงัหุ้ารีมิ่ท่รีพัย�เพื�อกิารีลงท่น้ - ท่ี�ด้นิรีอกิารีขายในรีาคาท่น้ซี้�งรีวม่ต�นท่น้กิารี

ท่ำารีายกิารี หุ้ลงัจากินั �นบรีษิทั่ฯจะบนัท่ก้ิอสงัหุ้ารีมิ่ท่รีพัย�เพื�อกิารีลงท่้น - ท่ี�ด้นิรีอกิารีขายด้�วยรีาคาท่น้หุ้กัิคา่เผู้ื�อกิารี

ด้�อยคา่ (ถื�าม่)ี

 บรีษิทั่ฯรีบัรี้�ผู้ลตา่งรีะหุ้วา่งจำานวนเงนิท่ี�ได้�รีบัสท้่ธุ์จิากิกิารีจำาหุ้น่ายกิบัม่ล้คา่ตาม่บญัชีขีองสนิท่รีพัย�ในสว่นของ

กิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่น้ในปีีท่ี�ตดั้รีายกิารีอสงัหุ้ารีมิ่ท่รีพัย�เพื�อกิารีลงท่น้ออกิจากิบญัชีี

4.7 ท่ั�ดิำน อาค์ารและอปุกรณ์ และค่์าเส่ั�อมราค์า
 ท่ี�ด้นิแสด้งม่ล้คา่ตาม่รีาคาท่น้ อาคารีและอ้ปีกิรีณ�และพชืีเพื�อกิารีใหุ้�ผู้ลติผู้ลซี้�งเป็ีนต�นสบัปีะรีด้แสด้งม่ล้คา่ตาม่

รีาคาท่น้หุ้กัิคา่เสื�อม่รีาคาสะสม่และคา่เผู้ื�อกิารีด้�อยคา่ของสนิท่รีพัย� (ถื�าม่)ี

 ค่าเสื�อม่รีาคาของอาคารีและอ้ปีกิรีณ�และพชืีเพื�อกิารีใหุ้�ผู้ลติผู้ลคำานวณจากิรีาคาท่้นโด้ยวธิุ์เีส�นตรีงตาม่อาย้

กิารีใหุ้�ปีรีะโยชีน�โด้ยปีรีะม่าณและคำานวณตาม่ปีรีะม่าณกิารีผู้ลผู้ลติท่ี�เกิบ็เกิี�ยวด้งันี�

  คา่พฒันาท่ี�ด้นิ

  อาคารีและสิ�งปีลก้ิสรี�าง

  เครีื�องจกัิรีและสว่นปีรีะกิอบ 

  เครีื�องม่อืและอ้ปีกิรีณ�

  เครีื�องตกิแต่งและตดิ้ตั �ง 

  ยานพาหุ้นะ 

  พชืีเพื�อกิารีใหุ้�ผู้ลติผู้ล 

 ต�นท่น้ท่ี�ปีรีะม่าณในเบื�องต�นสำาหุ้รีบักิารีรีื�อ กิารีขนย�าย และกิารีบร้ีณะสภาพของสนิท่รีพัย�ซี้�งเป็ีนภารีะผู้ก้ิพนั

ของกิล้ม่่บรีษิทั่ ถือืรีวม่เป็ีนสว่นหุ้น้�งของรีาคาท่น้ของท่ี�ด้นิ อาคารีและอ้ปีกิรีณ�

 คา่เสื�อม่รีาคารีวม่อย้ใ่นกิารีคำานวณผู้ลกิารีด้ำาเนินงาน

 ไม่ม่่กีิารีคดิ้คา่เสื�อม่รีาคาสำาหุ้รีบัท่ี�ด้นิและสนิท่รีพัย�รีะหุ้วา่งตดิ้ตั �ง

 กิล้่ม่บรีษิทั่ตดั้รีายกิารีท่ี�ด้นิ อาคารีและอ้ปีกิรีณ�ออกิจากิบญัชีเีม่ื�อจำาหุ้น่ายสนิท่รีพัย�หุ้รีอืคาด้ว่าจะไม่่ได้�รีบั

ปีรีะโยชีน�เชีงิเศรีษฐกิจิในอนาคตจากิกิารีใชี�หุ้รีอืกิารีจำาหุ้น่ายสนิท่รีพัย� รีายกิารีผู้ลกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่้นจากิกิารีจำาหุ้น่าย

หุ้รีอืตดั้จำาหุ้น่ายสนิท่รีพัย�จะรีบัรี้�ในสว่นของกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่น้เม่ื�อกิล้ม่่บรีษิทั่ตดั้รีายกิารีสนิท่รีพัย�นั �นออกิจากิบญัชีี

4.8 ต้นทันุการกู้ย่ม
 ต�นท่้นกิารีกิ้�ยมื่ของเงนิกิ้�ท่ี�ใชี�ในกิารีได้�ม่า กิารีกิ่อสรี�าง หุ้รีอืกิารีผู้ลติสนิท่รีพัย�ท่ี�ต�องใชี�รีะยะเวลานานในกิารี

แปีลงสภาพใหุ้�พรี�อม่ใชี�หุ้รีอืขาย ได้�ถืก้ินำาไปีรีวม่เป็ีนรีาคาท่้นของสนิท่รีพัย�จนกิวา่สนิท่รีพัย�นั �นจะอย้ใ่นสภาพพรี�อม่ท่ี�

จะใชี�ได้�ตาม่ท่ี�ม่้ง่ปีรีะสงค� สว่นต�นท่้นกิารีกิ้�ยมื่อื�นถือืเป็ีนค่าใชี�จ่ายในงวด้ท่ี�เกิดิ้รีายกิารี ต�นท่้นกิารีกิ้�ยมื่ปีรีะกิอบด้�วย

ด้อกิเบี�ยและต�นท่น้อื�นท่ี�เกิดิ้ข้�นจากิกิารีกิ้�ยมื่นั �น

10 ปีี

10 ถืง้ 25 ปีี

10 ถืง้ 20 ปีี

5 ถืง้ 20 ปีี

 3 ถืง้ 10 ปีี

 5 ถืง้ 10 ปีี

ตาม่ปีรีะม่าณกิารีผู้ลผู้ลติท่ี�เกิบ็เกิี�ยว
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4.9 สิันทัรพัยไ์ม่ม่ตวัตน
 สนิท่รีพัย�ไม่ม่่ตีวัตนแสด้งม่ล้คา่ตาม่รีาคาท่น้หุ้กัิคา่ตดั้จำาหุ้น่ายสะสม่และคา่เผู้ื�อกิารีด้�อยคา่สนิท่รีพัย� (ถื�าม่)ี

 กิล้่ม่บรีษิทั่ตดั้จำาหุ้น่ายสนิท่รีพัย�ไม่่ม่ตีวัตนท่ี�ม่อีาย้กิารีใหุ้�ปีรีะโยชีน�จำากิดั้โด้ยวธิุ์เีส�นตรีงตาม่อาย้กิารีใหุ้�

ปีรีะโยชีน�เชีงิเศรีษฐกิจิของสนิท่รีพัย�นั �น และจะปีรีะเม่นิกิารีด้�อยคา่ของสนิท่รีพัย�ด้งักิลา่วเม่ื�อม่ขี�อบง่ชีี�วา่สนิท่รีพัย�นั �น

เกิดิ้กิารีด้�อยคา่ กิล้ม่่บรีษิทั่จะท่บท่วนรีะยะเวลากิารีตดั้จำาหุ้น่ายและวธิุ์กีิารีตดั้จำาหุ้น่ายของสนิท่รีพัย�ไม่ม่่ตีวัตนด้งักิลา่ว

ท่ก้ิสิ�นปีีเป็ีนอยา่งน�อย คา่ตดั้จำาหุ้น่ายรีบัรี้�เป็ีนคา่ใชี�จา่ยในสว่นของกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่น้

 สนิท่รีพัย�ไม่ม่่ตีวัตนท่ี�ม่อีายก้ิารีใหุ้�ปีรีะโยชีน�จำากิดั้ม่ดี้งันี�

      อายก้ิารีใหุ้�ปีรีะโยชีน�

  ซีอฟูต�แวรี�คอม่พวิเตอรี�  3 ถืง้ 10 ปีี

 กิล้่ม่บรีษิทั่ไม่่ม่กีิารีตดั้จำาหุ้น่ายสนิท่รีพัย�ไม่่ม่ตีวัตนท่ี�ม่อีาย้กิารีใหุ้�ปีรีะโยชีน�ไม่่ท่รีาบแน่นอนแต่จะใชี�วธิุ์กีิารี

ท่ด้สอบกิารีด้�อยคา่ท่ก้ิปีีท่ั �งในรีะด้บัของแต่ละสนิท่รีพัย�นั �นและในรีะด้บัของหุ้น่วยสนิท่รีพัย�ท่ี�ก่ิอใหุ้�เกิดิ้เงนิสด้ กิล้ม่่บรีษิทั่

จะท่บท่วนท่ก้ิปีีวา่สนิท่รีพัย�ไม่ม่่ตีวัตนด้งักิลา่วยงัคงม่อีายก้ิารีใหุ้�ปีรีะโยชีน�ไม่ท่่รีาบแน่นอน

4.10 สัญัญาเช่่า
 ณ วนัเรีิ�ม่ต�นของสญัญาเชีา่ กิล้ม่่บรีษิทั่จะปีรีะเม่นิวา่สญัญาเป็ีนสญัญาเชีา่หุ้รีอืปีรีะกิอบด้�วยสญัญาเชีา่หุ้รีอืไม่ ่

โด้ยสญัญาจะเป็ีนสญัญาเชีา่หุ้รีอืปีรีะกิอบด้�วยสญัญาเชีา่กิต็่อเม่ื�อสญัญานั �นม่กีิารีใหุ้�สทิ่ธุ์ใินกิารีควบคม้่กิารีใชี�สนิท่รีพัย�

ท่ี�รีะบไ้ด้�สำาหุ้รีบัชีว่งเวลาหุ้น้�งเพื�อเป็ีนกิารีแลกิเปีลี�ยนกิบัสิ�งตอบแท่น

กลุ่มบริษัทััในฐานะผูเ้ช่่า

 กิล้ม่่บรีษิทั่ใชี�วธิุ์กีิารีบญัชีเีด้ยีวสำาหุ้รีบักิารีรีบัรี้�รีายกิารีและกิารีวดั้ม่ล้คา่สญัญาเชีา่ท่ก้ิสญัญา เว�นแตส่ญัญาเชีา่

รีะยะสั �นและสญัญาเชี่าท่ี�สนิท่รีพัย�อ�างองิม่มี่ล้ค่าตำ�า ณ วนัท่ี�สญัญาเชี่าเรีิ�ม่ม่ผีู้ล (วนัท่ี�สนิท่รีพัย�อ�างองิพรี�อม่ใชี�งาน)  

กิล้ม่่บรีษิทั่บนัท่ก้ิสนิท่รีพัย�สทิ่ธุ์กิิารีใชี�ซี้�งแสด้งสทิ่ธุ์ใินกิารีใชี�สนิท่รีพัย�อ�างองิและหุ้นี�สนิตาม่สญัญาเชีา่ตาม่กิารีจา่ยชีำารีะ

ตาม่สญัญาเชีา่

สิันทัรพัยสิ์ัทัธิุการใช้่ 

 สนิท่รีพัย�สทิ่ธุ์กิิารีใชี�วดั้ม่ล้คา่ด้�วยรีาคาท่น้หุ้กัิคา่เสื�อม่รีาคาสะสม่ ผู้ลขาด้ท่น้จากิกิารีด้�อยคา่สะสม่ และปีรีบัปีรีง้

ด้�วยกิารีวดั้ม่ล้คา่ของหุ้นี�สนิตาม่สญัญาเชี่าใหุ้ม่ ่ รีาคาท่้นของสนิท่รีพัย�สทิ่ธุ์กิิารีใชี�ปีรีะกิอบด้�วยจำานวนเงนิของหุ้นี�สนิ

ตาม่สญัญาเชีา่จากิกิารีรีบัรี้�เรีิ�ม่แรีกิ ต�นท่น้ท่างตรีงเรีิ�ม่แรีกิท่ี�เกิดิ้ข้�น จำานวนเงนิท่ี�จา่ยชีำารีะตาม่สญัญาเชีา่ ณ วนัท่ี�สญัญา

เชีา่เรีิ�ม่ม่ผีู้ลหุ้รีอืกิ่อนวนัท่ี�สญัญาเชีา่เรีิ�ม่ม่ผีู้ล และหุ้กัิด้�วยสิ�งจง้ใจตาม่สญัญาเชีา่ท่ี�ได้�รีบั

 คา่เสื�อม่รีาคาของสนิท่รีพัย�สทิ่ธุ์กิิารีใชี�คำานวณจากิรีาคาท่้นโด้ยวธิุ์เีส�นตรีงตาม่อายส้ญัญาเชีา่หุ้รีอือายก้ิารีใหุ้�

ปีรีะโยชีน�โด้ยปีรีะม่าณของสนิท่รีพัย�สทิ่ธุ์กิิารีใชี�แล�วแต่รีะยะเวลาใด้จะสั �นกิวา่ด้งันี�

  ท่ี�ด้นิ    3 ปีี

  พื�นท่ี�ในอาคารี   3 ถืง้ 5 ปีี

  เครีื�องม่อืและอ้ปีกิรีณ�  3 ปีี

  ยานพาหุ้นะ   3 ถืง้ 5 ปีี

 หุ้ากิความ่เป็ีนเจ�าของในสนิท่รีพัย�อ�างองิได้�โอนใหุ้�กิบักิล้่ม่บรีษิทั่เม่ื�อสิ�นส้ด้อาย้สญัญาเชี่าหุ้รีอืรีาคาท่้นของ

สนิท่รีพัย�ด้งักิล่าวได้�รีวม่ถืง้กิารีใชี�สทิ่ธุ์เิลอืกิซีื�อ ค่าเสื�อม่รีาคาจะคำานวณจากิอาย้กิารีใหุ้�ปีรีะโยชีน�โด้ยปีรีะม่าณของ

สนิท่รีพัย�

 สนิท่รีพัย�สทิ่ธุ์กิิารีใชี�แสด้งรีวม่เป็ีนสว่นหุ้น้�งของท่ี�ด้นิ อาคารีและอ้ปีกิรีณ�ในงบแสด้งฐานะกิารีเงนิ
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หน่�สิันตามสัญัญาเช่่า

 หุ้นี�สนิตาม่สญัญาเชีา่วดั้ม่ล้คา่ด้�วยม่ล้คา่ปัีจจบ้นัของจำานวนเงนิท่ี�ต�องจา่ยตาม่สญัญาเชีา่ตลอด้อายส้ญัญาเชีา่ 

จำานวนเงนิท่ี�ต�องจ่ายตาม่สญัญาเชี่าปีรีะกิอบด้�วยคา่เชี่าคงท่ี�หุ้กัิด้�วยสิ�งจง้ใจตาม่สญัญาเชี่า คา่เชี่าผู้นัแปีรีท่ี�ข้�นอย้ก่ิบั

ด้ชัีนีหุ้รีอือตัรีา จำานวนเงนิท่ี�คาด้วา่จะจา่ยภายใต�กิารีรีบัปีรีะกินัม่ล้คา่คงเหุ้ลอื รีวม่ถืง้รีาคาใชี�สทิ่ธุ์ขิองสทิ่ธุ์เิลอืกิซีื�อซี้�ง

ม่คีวาม่แน่นอนอยา่งสม่เหุ้ต้สม่ผู้ลท่ี�กิล้ม่่บรีษิทั่จะใชี�สทิ่ธุ์นิั �น และกิารีจา่ยคา่ปีรีบัเพื�อกิารียกิเลกิิสญัญาเชีา่ หุ้ากิข�อกิำาหุ้นด้

ของสญัญาเชีา่แสด้งใหุ้�เหุ้น็วา่กิล้ม่่บรีษิทั่จะใชี�สทิ่ธุ์ใินกิารียกิเลกิิสญัญาเชีา่ กิล้ม่่บรีษิทั่บนัท่ก้ิคา่เชีา่ผู้นัแปีรีท่ี�ไม่ข่้�นอย้่

กิบัด้ชัีนีหุ้รีอือตัรีาเป็ีนคา่ใชี�จา่ยในงวด้ท่ี�เหุ้ต้กิารีณ�หุ้รีอืเงื�อนไขซี้�งเกิี�ยวข�องกิบักิารีจา่ยชีำารีะนั �นได้�เกิดิ้ข้�น 

 กิล้ม่่บรีษิทั่คดิ้ลด้ม่ล้คา่ปัีจจ้บนัของจำานวนเงนิท่ี�ต�องจา่ยตาม่สญัญาเชีา่ด้�วยอตัรีาด้อกิเบี�ยตาม่นยัของสญัญา

เชีา่หุ้รีอือตัรีาด้อกิเบี�ยกิารีกิ้�ยมื่สว่นเพิ�ม่ของกิล้ม่่บรีษิทั่ หุ้ลงัจากิวนัท่ี�สญัญาเชีา่เรีิ�ม่ม่ผีู้ล ม่ล้คา่ตาม่บญัชีขีองหุ้นี�สนิตาม่

สญัญาเชีา่จะเพิ�ม่ข้�นจากิด้อกิเบี�ยของหุ้นี�สนิตาม่สญัญาเชีา่และลด้ลงจากิกิารีจา่ยชีำารีะหุ้นี�สนิตาม่สญัญาเชีา่ นอกิจากินี� 

ม่ล้คา่ตาม่บญัชีขีองหุ้นี�สนิตาม่สญัญาเชีา่จะถืก้ิวดั้ม่ล้คา่ใหุ้ม่เ่ม่ื�อม่กีิารีเปีลี�ยนแปีลงอายส้ญัญาเชีา่ กิารีเปีลี�ยนแปีลงกิารี

จา่ยชีำารีะตาม่สญัญาเชีา่ หุ้รีอืกิารีเปีลี�ยนแปีลงในกิารีปีรีะเม่นิสทิ่ธุ์เิลอืกิซีื�อสนิท่รีพัย�อ�างองิ

สัญัญาเช่่าระยะสัั �นและสัญัญาเช่่าซ้�งสิันทัรพัยอ้์างอิงม่มลูค่์าตำ�า

 สญัญาเชีา่ท่ี�ม่อีายส้ญัญาเชีา่ 12 เด้อืนหุ้รีอืน�อยกิวา่นบัตั �งแตว่นัท่ี�สญัญาเชีา่เรีิ�ม่ม่ผีู้ล หุ้รีอืสญัญาเชีา่ซี้�งสนิท่รีพัย�

อ�างองิม่มี่ล้คา่ตำ�า จะบนัท่ก้ิเป็ีนคา่ใชี�จา่ยตาม่วธิุ์เีส�นตรีงตลอด้อายส้ญัญาเชีา่

4.11 รายการธุรุกิจกบับคุ์ค์ลหร่อกิจการท่ั�เก่�ยวข้องกนั
 บ้คคลหุ้รีอืกิจิกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกินักิบักิล้ม่่บรีษิทั่ หุ้ม่ายถืง้ บ้คคลหุ้รีอืกิจิกิารีท่ี�ม่อีำานาจควบคม้่กิล้ม่่บรีษิทั่ หุ้รีอื

ถืก้ิควบคม้่โด้ยกิล้ม่่บรีษิทั่ไม่ว่า่จะเป็ีนโด้ยท่างตรีงหุ้รีอืท่างอ�อม่ หุ้รีอือย้ภ่ายใต�กิารีควบคม้่เด้ยีวกินักิบักิล้ม่่บรีษิทั่

 นอกิจากินี� บค้คลหุ้รีอืกิจิกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกินัยงัหุ้ม่ายรีวม่ถืง้บรีษิทั่รีว่ม่ และบค้คลหุ้รีอืกิจิกิารีท่ี�ม่สีทิ่ธุ์อิอกิเสยีง

โด้ยท่างตรีงหุ้รีอืท่างอ�อม่ ซี้�งท่ำาใหุ้�ม่อีทิ่ธุ์พิลอยา่งเป็ีนสารีะสำาคญักิบักิล้ม่่บรีษิทั่ ผู้้�บรีหิุ้ารีสำาคญั กิรีรีม่กิารีหุ้รีอืพนกัิงาน

ท่ี�ม่อีำานาจในกิารีวางแผู้นและควบคม้่กิารีด้ำาเนินงานของกิล้ม่่บรีษิทั่

4.12 เงินตราต่างประเทัศ
 บรีษิทั่ฯแสด้งงบกิารีเงนิรีวม่และงบกิารีเงนิเฉพาะกิจิกิารีเป็ีนสก้ิลเงนิบาท่ ซี้�งเป็ีนสก้ิลเงนิท่ี�ใชี�ในกิารีด้ำาเนิน

งานของบรีษิทั่ฯ

 รีายกิารีท่ี�เป็ีนเงนิตรีาตา่งปีรีะเท่ศแปีลงคา่เป็ีนเงนิบาท่โด้ยใชี�อตัรีาแลกิเปีลี�ยน ณ วนัท่ี�ท่ี�เกิดิ้รีายกิารี สนิท่รีพัย�

และหุ้นี�สนิท่ี�เป็ีนตวัเงนิซี้�งอย้ใ่นสก้ิลเงนิตรีาต่างปีรีะเท่ศได้�แปีลงคา่เป็ีนเงนิบาท่โด้ยใชี�อตัรีาแลกิเปีลี�ยน ณ วนัสิ�นรีอบ

รีะยะเวลารีายงาน

 กิำาไรีและขาด้ท่น้ท่ี�เกิดิ้จากิกิารีเปีลี�ยนแปีลงในอตัรีาแลกิเปีลี�ยนได้�รีวม่อย้ใ่นกิารีคำานวณผู้ลกิารีด้ำาเนินงาน

4.13 การด้ำอยค่์าของสิันทัรพัยท่์ั�ไม่ใช่่สิันทัรพัยท์ัางการเงิน
 ท่ก้ิวนัสิ�นรีอบรีะยะเวลารีายงาน กิล้ม่่บรีษิทั่จะท่ำากิารีปีรีะเม่นิกิารีด้�อยคา่ของท่ี�ด้นิ อาคารีและอ้ปีกิรีณ�  สนิท่รีพัย�

สทิ่ธุ์กิิารีใชี� อสงัหุ้ารีมิ่ท่รีพัย�เพื�อกิารีลงท่้น หุ้รีอืสนิท่รีพัย�ท่ี�ไม่่ม่ตีวัตนอื�นของกิล้่ม่บรีษิทั่ หุ้ากิม่ขี�อบ่งชีี�ว่าสนิท่รีพัย� 

ด้งักิล่าวอาจด้�อยคา่ กิล้่ม่บรีษิทั่รีบัรี้�ขาด้ท่้นจากิกิารีด้�อยคา่เม่ื�อม่ล้คา่ท่ี�คาด้วา่จะได้�รีบัคนืของสนิท่รีพัย�ม่มี่ล้คา่ตำ�ากิวา่

ม่ล้คา่ตาม่บญัชีขีองสนิท่รีพัย�นั �น ท่ั �งนี�ม่ล้คา่ท่ี�คาด้วา่จะได้�รีบัคนืหุ้ม่ายถืง้ม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่หุ้กัิต�นท่น้ในกิารีขายของสนิท่รีพัย�

หุ้รีอืม่ล้คา่จากิกิารีใชี�สนิท่รีพัย�แล�วแต่รีาคาใด้จะสง้กิวา่ ในกิารีปีรีะเม่นิม่ล้คา่จากิกิารีใชี�สนิท่รีพัย� กิล้ม่่บรีษิทั่ปีรีะม่าณ

กิารีกิรีะแสเงนิสด้ในอนาคตท่ี�กิจิกิารีคาด้วา่จะได้�รีบัจากิสนิท่รีพัย�และคำานวณคดิ้ลด้เป็ีนม่ล้คา่ปัีจจบ้นัโด้ยใชี�อตัรีาคดิ้ลด้

กิ่อนภาษที่ี�สะท่�อนถืง้กิารีปีรีะเม่นิความ่เสี�ยงในสภาพตลาด้ปัีจจ้บนัของเงนิสด้ตาม่รีะยะเวลาและความ่เสี�ยงซี้�งเป็ีน

ลกัิษณะเฉพาะของสนิท่รีพัย�ท่ี�กิำาลงัพจิารีณาอย้่ ในกิารีปีรีะเม่นิม่้ลค่าย้ตธิุ์รีรีม่หุ้กัิต�นท่้นในกิารีขาย กิล้่ม่บรีษิทั่ใชี� 
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แบบจำาลองกิารีปีรีะเม่นิม่ล้คา่ท่ี�ด้ที่ี�สด้้ซี้�งเหุ้ม่าะสม่กิบัสนิท่รีพัย� ซี้�งสะท่�อนถืง้จำานวนเงนิท่ี�กิจิกิารีสาม่ารีถืจะได้�ม่าจากิ

กิารีจำาหุ้น่ายสนิท่รีพัย�หุ้กัิด้�วยต�นท่้นในกิารีจำาหุ้น่าย โด้ยกิารีจำาหุ้น่ายนั �นผู้้�ซีื�อกิบัผู้้�ขายม่คีวาม่รีอบรี้�และเตม็่ใจใน 

กิารีแลกิเปีลี�ยนและสาม่ารีถืต่อรีองรีาคากินัได้�อยา่งเป็ีนอสิรีะในลกัิษณะของผู้้�ท่ี�ไม่ม่่คีวาม่เกิี�ยวข�องกินั

 กิล้ม่่บรีษิทั่จะรีบัรี้�รีายกิารีขาด้ท่น้จากิกิารีด้�อยคา่ในสว่นของกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่น้

4.14 ผลประโยช่น์ของพนักงาน
ผลประโยช่น์ระยะสัั �นของพนักงาน

 กิล้ม่่บรีษิทั่รีบัรี้�เงนิเด้อืน คา่จ�าง โบนสั และเงนิสม่ท่บกิองท่น้ปีรีะกินัสงัคม่เป็ีนคา่ใชี�จา่ยเม่ื�อเกิดิ้รีายกิารี

ผลประโยช่น์หลงัออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

 กิล้ม่่บรีษิทั่และพนกัิงานได้�รีว่ม่กินัจดั้ตั �งกิองท่น้สำารีองเลี�ยงชีพี ซี้�งปีรีะกิอบด้�วยเงนิท่ี�พนกัิงานจา่ยสะสม่และ

เงนิท่ี�กิล้ม่่บรีษิทั่จา่ยสม่ท่บใหุ้�เป็ีนรีายเด้อืน สนิท่รีพัย�ของกิองท่น้สำารีองเลี�ยงชีพีได้�แยกิออกิจากิสนิท่รีพัย�ของกิล้ม่่บรีษิทั่ 

เงนิท่ี�กิล้ม่่บรีษิทั่จา่ยสม่ท่บกิองท่น้สำารีองเลี�ยงชีพีบนัท่ก้ิเป็ีนคา่ใชี�จา่ยในปีีท่ี�เกิดิ้รีายกิารี

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

 กิล้่ม่บรีษิทั่ม่ภีารีะสำาหุ้รีบัเงนิชีด้เชียท่ี�ต�องจ่ายใหุ้�แก่ิพนักิงานเม่ื�อออกิจากิงานตาม่กิฎิ์หุ้ม่าย ซี้�งกิล้่ม่บรีษิทั่

ถือืวา่เงนิชีด้เชียด้งักิลา่วเป็ีนโครีงกิารีผู้ลปีรีะโยชีน�หุ้ลงัออกิจากิงานสำาหุ้รีบัพนกัิงาน

 กิล้ม่่บรีษิทั่คำานวณหุ้นี�สนิตาม่โครีงกิารีผู้ลปีรีะโยชีน�หุ้ลงัออกิจากิงานของพนกัิงานโด้ยใชี�วธิุ์คีดิ้ลด้แต่ละหุ้น่วย

ท่ี�ปีรีะม่าณกิารีไว� (Projected Unit Credit Method) โด้ยผู้้�เชีี�ยวชีาญอสิรีะได้�ท่ำากิารีปีรีะเม่นิภารีะผู้ก้ิพนัด้งักิลา่วตาม่

หุ้ลกัิคณติศาสตรี�ปีรีะกินัภยั 

 ผู้ลกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่้นจากิกิารีปีรีะม่าณกิารีตาม่หุ้ลกัิคณิตศาสตรี�ปีรีะกินัภยัสำาหุ้รีบัโครีงกิารีผู้ลปีรีะโยชีน�หุ้ลงั

ออกิจากิงานของพนกัิงานจะรีบัรี้�ท่นัท่ใีนกิำาไรีขาด้ท่น้เบด็้เสรีจ็อื�น

 ต�นท่น้บรีกิิารีในอด้ตีจะถืก้ิรีบัรี้�ท่ั �งจำานวนในกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่น้ท่นัท่ที่ี�ม่กีิารีแกิ�ไขโครีงกิารีหุ้รีอืลด้ขนาด้โครีงกิารี 

หุ้รีอืเม่ื�อกิจิกิารีรีบัรี้�ต�นท่น้กิารีปีรีบัโครีงสรี�างท่ี�เกิี�ยวข�อง แล�วแต่เหุ้ต้กิารีณ�ใด้จะเกิดิ้ข้�นก่ิอน

4.15 ประมาณการหน่�สิัน
 กิล้่ม่บรีษิทั่จะบนัท่ก้ิปีรีะม่าณกิารีหุ้นี�สนิไว�ในบญัชีเีม่ื�อภารีะผู้ก้ิพนัซี้�งเป็ีนผู้ลม่าจากิเหุ้ต้กิารีณ�ในอด้ตีได้�เกิดิ้

ข้�นแล�ว และม่คีวาม่เป็ีนไปีได้�คอ่นข�างแน่นอนวา่กิล้ม่่บรีษิทั่จะเสยีท่รีพัยากิรีเชีงิเศรีษฐกิจิไปีเพื�อปีลด้เปีลื�องภารีะผู้ก้ิพนั

นั �น และกิล้ม่่บรีษิทั่สาม่ารีถืปีรีะม่าณม่ล้คา่ภารีะผู้ก้ิพนันั �นได้�อยา่งน่าเชีื�อถือื 

4.16 ภาษ่ัเงินได้ำ 
 ภาษเีงนิได้�ปีรีะกิอบด้�วยภาษเีงนิได้�ปัีจจบ้นัและภาษเีงนิได้�รีอกิารีตดั้บญัชีี

ภาษ่ัเงินได้ำปัจจบุนั

 กิล้ม่่บรีษิทั่บนัท่ก้ิภาษเีงนิได้�ปัีจจบ้นัตาม่จำานวนท่ี�คาด้วา่จะจา่ยใหุ้�กิบัหุ้น่วยงานจดั้เกิบ็ภาษขีองรีฐั โด้ยคำานวณ

จากิกิำาไรีท่างภาษตีาม่หุ้ลกัิเกิณฑ์�ท่ี�กิำาหุ้นด้ในกิฎิ์หุ้ม่ายภาษอีากิรี

ภาษ่ัเงินได้ำรอการตดัำบญัช่่

 กิล้ม่่บรีษิทั่บนัท่ก้ิภาษเีงนิได้�รีอกิารีตดั้บญัชีขีองผู้ลแตกิต่างชีั �วครีาวรีะหุ้วา่งรีาคาตาม่บญัชีขีองสนิท่รีพัย�และ

หุ้นี�สนิ ณ วนัสิ�นรีอบรีะยะเวลารีายงานกิบัฐานภาษขีองสนิท่รีพัย�และหุ้นี�สนิท่ี�เกิี�ยวข�องนั �น โด้ยใชี�อตัรีาภาษที่ี�ม่ผีู้ลบงัคบั

ใชี� ณ วนัสิ�นรีอบรีะยะเวลารีายงาน 

 กิล้่ม่บรีษิทั่รีบัรี้�หุ้นี�สนิภาษเีงนิได้�รีอกิารีตดั้บญัชีขีองผู้ลแตกิต่างชีั �วครีาวท่ี�ต�องเสยีภาษที่้กิรีายกิารี แต่รีบัรี้�

สนิท่รีพัย�ภาษเีงนิได้�รีอกิารีตดั้บญัชีสีำาหุ้รีบัผู้ลแตกิต่างชีั �วครีาวท่ี�ใชี�หุ้กัิภาษ ีรีวม่ท่ั �งผู้ลขาด้ท่น้ท่างภาษที่ี�ยงัไม่ไ่ด้�ใชี�ใน

จำานวนเท่า่ท่ี�ม่คีวาม่เป็ีนไปีได้�คอ่นข�างแน่ท่ี�กิล้ม่่บรีษิทั่จะม่กีิำาไรีท่างภาษใีนอนาคตเพยีงพอท่ี�จะใชี�ปีรีะโยชีน�จากิผู้ลแตกิ

ต่างชีั �วครีาวท่ี�ใชี�หุ้กัิภาษแีละผู้ลขาด้ท่น้ท่างภาษที่ี�ยงัไม่ไ่ด้�ใชี�นั �น
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 กิล้ม่่บรีษิทั่จะท่บท่วนม่ล้คา่ตาม่บญัชีขีองสนิท่รีพัย�ภาษเีงนิได้�รีอกิารีตดั้บญัชีที่ก้ิสิ�นรีอบรีะยะเวลารีายงานและ

จะท่ำากิารีปีรีบัลด้ม่ล้คา่ตาม่บญัชีดี้งักิลา่ว หุ้ากิม่คีวาม่เป็ีนไปีได้�คอ่นข�างแน่วา่กิล้ม่่บรีษิทั่จะไม่ม่่กีิำาไรีท่างภาษเีพยีงพอ

ต่อกิารีนำาสนิท่รีพัย�ภาษเีงนิได้�รีอกิารีตดั้บญัชีที่ั �งหุ้ม่ด้หุ้รีอืบางสว่นม่าใชี�ปีรีะโยชีน�

4.17 เค์ร่�องม่อทัางการเงิน
 กิล้่ม่บรีษิทั่รีบัรี้�รีายกิารีเม่ื�อเรีิ�ม่แรีกิของสนิท่รีพัย�ท่างกิารีเงนิด้�วยม่ล้ค่าย้ตธิุ์รีรีม่ และบวกิด้�วยต�นท่้นกิารีท่ำา

รีายกิารีเฉพาะในกิรีณที่ี�เป็ีนสนิท่รีพัย�ท่างกิารีเงนิท่ี�ไม่ไ่ด้�วดั้ม่ล้คา่ด้�วยม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ผู้า่นกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่น้ อยา่งไรีกิต็าม่ 

กิล้ม่่บรีษิทั่จะรีบัรี้�ลก้ิหุ้นี�กิารีค�าท่ี�ไม่ม่่อีงค�ปีรีะกิอบเกิี�ยวกิบักิารีจดั้หุ้าเงนิท่ี�ม่นียัสำาคญัด้�วยรีาคาของรีายกิารี ตาม่ท่ี�กิลา่ว

ไว�ในนโยบายกิารีบญัชีเีรีื�องกิารีรีบัรี้�รีายได้�

การจดัำประเภทัรายการและการวดัำมลูค่์าของสิันทัรพัยท์ัางการเงิน

 กิล้ม่่บรีษิทั่จดั้ปีรีะเภท่สนิท่รีพัย�ท่างกิารีเงนิ ณ วนัท่ี�รีบัรี้�รีายกิารีเรีิ�ม่แรีกิ เป็ีนสนิท่รีพัย�ท่างกิารีเงนิท่ี�วดั้ม่ล้คา่

ในภายหุ้ลงัด้�วยรีาคาท่้นตดั้จำาหุ้น่าย สนิท่รีพัย�ท่างกิารีเงนิท่ี�วดั้ม่ล้คา่ในภายหุ้ลงัด้�วยม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ผู้า่นกิำาไรีขาด้ท่้น

เบด็้เสรีจ็อื�น และสนิท่รีพัย�ท่างกิารีเงนิท่ี�วดั้ม่ล้คา่ในภายหุ้ลงัด้�วยม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ผู้า่นกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่น้ โด้ยพจิารีณาจากิ

แผู้นธุ์ร้ีกิจิของกิจิกิารีในกิารีจดั้กิารีสนิท่รีพัย�ท่างกิารีเงนิ และลกัิษณะของกิรีะแสเงนิสด้ตาม่สญัญาของสนิท่รีพัย�ท่างกิารีเงนิ

สินทรพัยท์างการเงินท่ �วัดัมลูค่าด้วัยราคาทนุตัดัจำาหน่าย 

 กิล้่ม่บรีษิทั่วดั้ม่ล้ค่าสนิท่รีพัย�ท่างกิารีเงนิด้�วยรีาคาท่้นตดั้จำาหุ้น่ายเม่ื�อกิล้่ม่บรีษิทั่ถือืครีองสนิท่รีพัย�ท่างกิารี

เงนินั �นเพื�อรีบักิรีะแสเงนิสด้ตาม่สญัญา และเงื�อนไขตาม่สญัญาของสนิท่รีพัย�ท่างกิารีเงนิกิอ่ใหุ้�เกิดิ้กิรีะแสเงนิสด้ท่ี�เป็ีนกิารี

รีบัชีำารีะเพยีงเงนิต�นและด้อกิเบี�ยจากิยอด้คงเหุ้ลอืของเงนิต�นในวนัท่ี�รีะบ้ไว�เท่า่นั �น 

 สนิท่รีพัย�ท่างกิารีเงนิด้งักิลา่ววดั้ม่ล้คา่ในภายหุ้ลงัโด้ยใชี�วธิุ์ดี้อกิเบี�ยท่ี�แท่�จรีงิและต�องม่กีิารีปีรีะเม่นิกิารีด้�อยคา่ 

ท่ั �งนี� ผู้ลกิำาไรีและขาด้ท่น้ท่ี�เกิดิ้ข้�นจากิกิารีตดั้รีายกิารี กิารีเปีลี�ยนแปีลง หุ้รีอืกิารีด้�อยคา่ของสนิท่รีพัย�ด้งักิลา่วจะรีบัรี้�ใน

สว่นของกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่น้

สินทรพัยท์างการเงินท่ �วัดัมลูค่าด้วัยมลูค่ายติุัธรรมผา่นกำาไรหรือขาดทนุ

 สนิท่รีพัย�ท่างกิารีเงนิท่ี�วดั้ม่ล้คา่ด้�วยม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ผู้า่นกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่น้จะแสด้งในงบแสด้งฐานะกิารีเงนิด้�วย

ม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ โด้ยรีบัรี้�กิารีเปีลี�ยนแปีลงสท้่ธุ์ขิองม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ในสว่นของกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่น้

 ท่ั �งนี� สนิท่รีพัย�ท่างกิารีเงนิด้งักิลา่ว หุ้ม่ายความ่รีวม่ถืง้ ตรีาสารีอน้พนัธุ์� เงนิลงท่น้ในหุ้ลกัิท่รีพัย�ท่ี�ถือืไว�เพื�อค�า 

เงนิลงท่น้ในตรีาสารีท่น้ซี้�งกิล้ม่่บรีษิทั่ไม่ไ่ด้�เลอืกิจดั้ปีรีะเภท่ใหุ้�วดั้ม่ล้คา่ด้�วยม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ผู้า่นกิำาไรีขาด้ท่น้เบด็้เสรีจ็อื�น 

และสนิท่รีพัย�ท่างกิารีเงนิท่ี�ม่กีิรีะแสเงนิสด้ท่ี�ไม่ไ่ด้�รีบัชีำารีะเพยีงเงนิต�นและด้อกิเบี�ย

 เงนิปัีนผู้ลรีบัจากิเงนิลงท่น้ในตรีาสารีท่น้ของบรีษิทั่จด้ท่ะเบยีนถือืเป็ีนรีายได้�อื�นในสว่นของกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่น้ 

การจดัำประเภทัรายการและการวดัำมลูค่์าของหน่�สิันทัางการเงิน

 ยกิเว�นหุ้นี�สนิตรีาสารีอน้พนัธุ์� กิล้ม่่บรีษิทั่รีบัรี้�รีายกิารีเม่ื�อเรีิ�ม่แรีกิสำาหุ้รีบัหุ้นี�สนิท่างกิารีเงนิด้�วยม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่

หุ้กัิต�นท่้นกิารีท่ำารีายกิารี และจดั้ปีรีะเภท่หุ้นี�สนิท่างกิารีเงนิเป็ีนหุ้นี�สนิท่างกิารีเงนิท่ี�วดั้ม่ล้คา่ในภายหุ้ลงัด้�วยรีาคาท่้น

ตดั้จำาหุ้น่าย โด้ยใชี�วธิุ์ดี้อกิเบี�ยท่ี�แท่�จรีงิ ท่ั �งนี� ผู้ลกิำาไรีและขาด้ท่้นท่ี�เกิดิ้ข้�นจากิกิารีตดั้รีายกิารีหุ้นี�สนิท่างกิารีเงนิและ

กิารีตดั้จำาหุ้น่ายตาม่วธิุ์ดี้อกิเบี�ยท่ี�แท่�จรีงิจะรีบัรี้�ในสว่นของกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่น้ โด้ยกิารีคำานวณม่ล้คา่รีาคาท่น้ตดั้จำาหุ้น่าย

คำาน้งถืง้ค่าธุ์รีรีม่เนียม่หุ้รีอืต�นท่้นท่ี�ถือืเป็ีนส่วนหุ้น้�งของอตัรีาด้อกิเบี�ยท่ี�แท่�จรีงินั �นด้�วย ท่ั �งนี� ค่าตดั้จำาหุ้น่ายตาม่วธิุ์ี

ด้อกิเบี�ยท่ี�แท่�จรีงิแสด้งเป็ีนสว่นหุ้น้�งของต�นท่น้ท่างกิารีเงนิในสว่นของกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่น้

การตดัำรายการของเค์ร่�องม่อทัางการเงิน

 สนิท่รีพัย�ท่างกิารีเงนิจะถืก้ิตดั้รีายกิารีออกิจากิบญัชีเีม่ื�อสทิ่ธุ์ทิ่ี�จะได้�รีบักิรีะแสเงนิสด้ของสนิท่รีพัย�นั �นได้�สิ�นสด้้

ลง หุ้รีอืได้�ม่กีิารีโอนสทิ่ธุ์ทิ่ี�จะได้�รีบักิรีะแสเงนิสด้ของสนิท่รีพัย�นั �น รีวม่ถืง้ได้�ม่กีิารีโอนความ่เสี�ยงและผู้ลตอบแท่นเกิอืบ

ท่ั �งหุ้ม่ด้ของสนิท่รีพัย�นั �น หุ้รีอืม่กีิารีโอนกิารีควบคม้่ในสนิท่รีพัย�นั �น 
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 กิล้ม่่บรีษิทั่ตดั้รีายกิารีหุ้นี�สนิท่างกิารีเงนิกิต็อ่เม่ื�อได้�ม่กีิารีปีฏิบิตัติาม่ภารีะผู้ก้ิพนัของหุ้นี�สนินั �นแล�ว ม่กีิารียกิเลกิิ

ภารีะผู้ก้ิพนันั �น หุ้รีอืม่กีิารีสิ�นสด้้ลงของภารีะผู้ก้ิพนันั �น ในกิรีณที่ี�ม่กีิารีเปีลี�ยนหุ้นี�สนิท่างกิารีเงนิท่ี�ม่อีย้ใ่หุ้�เป็ีนหุ้นี�สนิใหุ้ม่่

จากิผู้้�ใหุ้�กิ้�รีายเด้ยีวกินัซี้�งม่ขี�อกิำาหุ้นด้ท่ี�แตกิต่างกินัอยา่งม่ากิ หุ้รีอืม่กีิารีแกิ�ไขข�อกิำาหุ้นด้ของหุ้นี�สนิท่ี�ม่อีย้อ่ยา่งเป็ีนสารีะ

สำาคญั จะถือืวา่เป็ีนกิารีตดั้รีายกิารีหุ้นี�สนิเด้มิ่และรีบัรี้�หุ้นี�สนิใหุ้ม่ ่โด้ยรีบัรี้�ผู้ลแตกิต่างของม่ล้คา่ตาม่บญัชีดี้งักิลา่วในสว่น

ของกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่น้ 

การด้ำอยค่์าของสิันทัรพัยท์ัางการเงิน

 กิล้ม่่บรีษิทั่รีบัรี้�คา่เผู้ื�อผู้ลขาด้ท่น้ด้�านเครีด้ติท่ี�คาด้วา่จะเกิดิ้ข้�นของตรีาสารีหุ้นี�ท่ั �งหุ้ม่ด้ท่ี�ไม่ไ่ด้�วดั้ม่ล้คา่ด้�วยม่ล้คา่

ยต้ธิุ์รีรีม่ผู้า่นกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่้น ผู้ลขาด้ท่น้ด้�านเครีด้ติท่ี�คาด้วา่จะเกิดิ้ข้�นคำานวณจากิผู้ลต่างของกิรีะแสเงนิสด้ท่ี�จะครีบ

กิำาหุ้นด้ชีำารีะตาม่สญัญากิบักิรีะแสเงนิสด้ท่ั �งหุ้ม่ด้ท่ี�กิล้่ม่บรีษิทั่คาด้วา่จะได้�รีบัชีำารีะ และคดิ้ลด้ด้�วยอตัรีาด้อกิเบี�ยท่ี�แท่�

จรีงิโด้ยปีรีะม่าณของสนิท่รีพัย�ท่างกิารีเงนิ ณ วนัท่ี�ได้�ม่า

ในกิรีณที่ี�ความ่เสี�ยงด้�านเครีด้ติของสนิท่รีพัย�ไม่ไ่ด้�เพิ�ม่ข้�นอยา่งม่นียัสำาคญันบัตั �งแต่กิารีรีบัรี้�รีายกิารีเรีิ�ม่แรีกิ กิล้ม่่บรีษิทั่

วดั้ม่ล้คา่ผู้ลขาด้ท่น้ด้�านเครีด้ติท่ี�คาด้วา่จะเกิดิ้ข้�นโด้ยพจิารีณาจากิกิารีผู้ดิ้สญัญาท่ี�อาจจะเกิดิ้ข้�นใน 12 เด้อืนข�างหุ้น�า 

ในขณะท่ี�หุ้ากิความ่เสี�ยงด้�านเครีด้ติของสนิท่รีพัย�เพิ�ม่ข้�นอยา่งม่นียัสำาคญันบัตั �งแต่กิารีรีบัรี้�รีายกิารีเรีิ�ม่แรีกิ กิล้ม่่บรีษิทั่

วดั้ม่ล้คา่ผู้ลขาด้ท่น้ด้�วยจำานวนเงนิท่ี�เท่า่กิบัผู้ลขาด้ท่น้ด้�านเครีด้ติท่ี�คาด้วา่จะเกิดิ้ข้�นตลอด้อายท้่ี�เหุ้ลอือย้ข่องเครีื�องม่อื

ท่างกิารีเงนิ 

 กิล้่ม่บรีษิทั่พจิารีณาว่าความ่เสี�ยงด้�านเครีด้ติจะเพิ�ม่ข้�นอย่างม่นีัยสำาคญัเม่ื�อม่กีิารีค�างชีำารีะกิารีจ่ายเงนิตาม่

สญัญาเกินิกิวา่ 30 วนั และพจิารีณาวา่สนิท่รีพัย�ท่างกิารีเงนินั �นม่กีิารีด้�อยคา่ด้�านเครีด้ติหุ้รีอืม่กีิารีผู้ดิ้สญัญาเม่ื�อม่กีิารี

ค�างชีำารีะกิารีจา่ยเงนิตาม่สญัญาเกินิกิวา่ 90 วนั อยา่งไรีกิต็าม่ ในบางกิรีณ ีกิล้ม่่บรีษิทั่อาจพจิารีณาวา่สนิท่รีพัย�ท่างกิารี

เงนินั �นม่กีิารีเพิ�ม่ข้�นของความ่เสี�ยงด้�านเครีด้ติอยา่งม่นียัสำาคญัและม่กีิารีผู้ดิ้สญัญา โด้ยพจิารีณาจากิข�อม่ล้ภายในหุ้รีอื

ข�อม่ล้ภายนอกิอื�น เชีน่ อนัด้บัความ่น่าเชีื�อถือืด้�านเครีด้ติของผู้้�ออกิตรีาสารี 

 กิล้ม่่บรีษิทั่ใชี�วธิุ์กีิารีอยา่งงา่ยในกิารีคำานวณผู้ลขาด้ท่น้ด้�านเครีด้ติท่ี�คาด้วา่จะเกิดิ้ข้�นสำาหุ้รีบัลก้ิหุ้นี�กิารีค�าด้งันั �น 

ท่้กิวนัสิ�นรีอบรีะยะเวลารีายงาน กิล้่ม่บรีษิทั่จง้ไม่ม่่กีิารีตดิ้ตาม่กิารีเปีลี�ยนแปีลงของความ่เสี�ยงท่างด้�านเครีด้ติ แต่จะ 

รีบัรี้�คา่เผู้ื�อผู้ลขาด้ท่น้ด้�านเครีด้ติท่ี�คาด้วา่จะเกิดิ้ข้�นตลอด้อายข้องลก้ิหุ้นี�กิารีค�า

 กิารีคำานวณผู้ลขาด้ท่้นด้�านเครีด้ติท่ี�คาด้ว่าจะเกิิด้ข้�นข�างต�นอ�างอิงจากิข�อม่้ลผู้ลขาด้ท่้นด้�านเครีด้ติจากิ

ปีรีะสบกิารีณ�ในอด้ีต ปีรีบัปีรี้งด้�วยข�อม่้ลกิารีคาด้กิารีณ�ไปีในอนาคตเกิี�ยวกิบัล้กิหุ้นี�นั �นและสภาพแวด้ล�อม่ท่าง 

ด้�านเศรีษฐกิจิ 

 สนิท่รีพัย�ท่างกิารีเงนิจะถืก้ิตดั้จำาหุ้น่ายออกิจากิบญัชีเีม่ื�อกิจิกิารีคาด้วา่จะไม่ไ่ด้�รีบัคนืกิรีะแสเงนิสด้ตาม่สญัญา

อกีิต่อไปี 

การหกักลบของเค์ร่�องม่อทัางการเงิน

 สนิท่รีพัย�ท่างกิารีเงนิและหุ้นี�สนิท่างกิารีเงนิจะนำาม่าหุ้กัิกิลบกินัและแสด้งด้�วยยอด้ส้ท่ธุ์ใินงบแสด้งฐานะกิารี

เงนิกิต็่อเม่ื�อกิจิกิารีม่สีทิ่ธุ์บิงัคบัใชี�ได้�ตาม่กิฎิ์หุ้ม่ายอย้แ่ล�วในกิารีหุ้กัิกิลบจำานวนเงนิท่ี�รีบัรี้� และกิจิกิารีม่คีวาม่ตั �งใจท่ี�จะ

ชีำารีะด้�วยยอด้สท้่ธุ์ ิหุ้รีอืตั �งใจท่ี�จะรีบัสนิท่รีพัย�และชีำารีะหุ้นี�สนิพรี�อม่กินั

4.18 ตราสัารอนุพนัธุ์
 กิล้่ม่บรีษิทั่ใชี�ตรีาสารีอน้พนัธุ์� เชี่น สญัญาซีื�อขายเงนิตรีาต่างปีรีะเท่ศล่วงหุ้น�าและสญัญาแลกิเปีลี�ยนอตัรีา

ด้อกิเบี�ย เพื�อปี�องกินัความ่เสี�ยงจากิความ่ผู้นัผู้วนของอตัรีาแลกิเปีลี�ยนและอตัรีาด้อกิเบี�ย ตาม่ลำาด้บั 

 กิล้ม่่บรีษิทั่รีบัรี้�ม่ล้คา่เรีิ�ม่แรีกิของตรีาสารีอน้พนัธุ์�ด้�วยม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ ณ วนัท่ี�ท่ำาสญัญา และวดั้ม่ล้คา่ในภาย

หุ้ลงัด้�วยม่้ลค่าย้ตธิุ์รีรีม่ โด้ยรีบัรี้�กิารีเปีลี�ยนแปีลงของม่้ลค่าย้ตธิุ์รีรีม่ในภายหุ้ลงัในส่วนของกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่้น ท่ั �งนี�  

กิล้่ม่บรีษิทั่แสด้งตรีาสารีอน้พนัธุ์�เป็ีนสนิท่รีพัย�ท่างกิารีเงนิเม่ื�อม่มี่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ม่ากิกิวา่ศน้ย� และแสด้งเป็ีนหุ้นี�สนิท่าง 

กิารีเงนิเม่ื�อม่มี่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่น�อยกิวา่ศน้ย� 
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 กิล้ม่่บรีษิทั่แสด้งตรีาสารีอน้พนัธุ์�ท่ี�ม่อีายส้ญัญาคงเหุ้ลอืม่ากิกิวา่ 12 เด้อืนและยงัไม่ถ่ืง้กิำาหุ้นด้ชีำารีะภายใน 12 

เด้อืน เป็ีนสนิท่รีพัย�ไม่หุ่้ม่น้เวยีนอื�นหุ้รีอืหุ้นี�สนิไม่หุ่้ม่น้เวยีนอื�น และแสด้งตรีาสารีอน้พนัธุ์�อื�นเป็ีนสนิท่รีพัย�หุ้ม่น้เวยีน

หุ้รีอืหุ้นี�สนิหุ้ม่น้เวยีน

การบญัช่ป้องกนัควัามเส่ �ยงในกระแสเงินสดของบริษัทัร่วัม

 บรีษิทั่รี่วม่จะรีบัรี้�กิำาไรีขาด้ท่้นจากิกิารีเปีลี�ยนแปีลงของม่ล้ค่าย้ตธิุ์รีรีม่ของเครีื�องม่อืท่ี�ใชี�ปี�องกินัความ่เสี�ยง 

(สญัญาซีื�อขายสนิค�าโภคภณัฑ์�ลว่งหุ้น�า) สว่นท่ี�ม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ผิู้ลเป็ีนสำารีองสำาหุ้รีบักิารีปี�องกินัความ่เสี�ยงในกิรีะแสเงนิสด้

เข�ากิำาไรีขาด้ท่น้เบด็้เสรีจ็อื�น และจะโอนสำารีองด้งักิลา่วไปียงัสว่นของกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่น้เม่ื�อกิรีะแสเงนิสด้ท่ี�ม่กีิารีปี�องกินั

ความ่เสี�ยงสง่ผู้ลกิรีะท่บต่อสว่นของกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่น้หุ้รีอืคาด้วา่จะไม่เ่กิดิ้ข้�นแล�ว 

 ณ วนัท่ี�จะใชี�กิารีบญัชีปีี�องกินัความ่เสี�ยง บรีษิทั่รีว่ม่จะม่กีิารีจดั้ท่ำาเอกิสารีอยา่งเป็ีนท่างกิารีและปีรีบัปีรีง้อยา่ง

ตอ่เนื�องเกิี�ยวกิบัวตัถ้ืปีรีะสงค�และกิลยท้่ธุ์�ในกิารีบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยง และความ่สมั่พนัธุ์�ของเครีื�องม่อืท่ี�ใชี�ปี�องกินัความ่เสี�ยง

กิบัรีายกิารีท่ี�ม่กีิารีปี�องกินัความ่เสี�ยง โด้ยรีะบ้ถืง้ลกัิษณะของความ่เสี�ยงท่ี�จะปี�องกินัวธิุ์ที่ี�บรีษิทั่รีว่ม่ใชี�ในกิารีปีรีะเม่นิ

ปีรีะสทิ่ธุ์ผิู้ลของกิารีปี�องกินัความ่เสี�ยง ซี้�งรีวม่ถืง้กิารีวเิครีาะหุ้�ถืง้สาเหุ้ต้ของความ่ไม่่ม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ผิู้ล และวธิุ์กีิำาหุ้นด้

อตัรีาสว่นกิารีปี�องกินัความ่เสี�ยง

 บรีษิทั่รีว่ม่จะถือืวา่กิารีปี�องกินัความ่เสี�ยงม่ปีีรีะสทิ่ธุ์ผิู้ลเม่ื�อเข�าเงื�อนไขของกิารีบญัชีปีี�องกินัความ่เสี�ยงท่้กิข�อ

ด้งัต่อไปีนี�

- เครีื�องม่อืท่ี�ใชี�ปี�องกินัความ่เสี�ยงม่คีวาม่สมั่พนัธุ์�เชีงิเศรีษฐกิจิกิบัรีายกิารีท่ี�ม่กีิารีปี�องกินัความ่เสี�ยง

- ความ่เสี�ยงด้�านเครีด้ติของค้ส่ญัญาไม่ไ่ด้�เป็ีนปัีจจยัสำาคญัในกิารีเปีลี�ยนแปีลงของม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ของเครีื�องม่อืท่ี�ใชี�ปี�องกินั

ความ่เสี�ยงและรีายกิารีท่ี�ม่กีิารีปี�องกินัความ่เสี�ยง

- ปีรีมิ่าณของเครีื�องม่อืท่ี�ใชี�ปี�องกินัความ่เสี�ยงต่อปีรีมิ่าณของรีายกิารีท่ี�ม่กีิารีปี�องกินัความ่เสี�ยงเท่่ากิบัอตัรีาสว่นกิารี

ปี�องกินัความ่เสี�ยง

4.19 การวดัำมลูค่์ายติุธุรรม
 ม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ หุ้ม่ายถืง้ รีาคาท่ี�คาด้วา่จะได้�รีบัจากิกิารีขายสนิท่รีพัย�หุ้รีอืเป็ีนรีาคาท่ี�จะต�องจา่ยเพื�อโอนหุ้นี�สนิ

ใหุ้�ผู้้�อื�นโด้ยรีายกิารีด้งักิลา่วเป็ีนรีายกิารีท่ี�เกิดิ้ข้�นในสภาพปีกิตริีะหุ้วา่งผู้้�ซีื�อและผู้้�ขาย (ผู้้�รีว่ม่ในตลาด้) ณ วนัท่ี�วดั้ม่ล้คา่ 

กิล้่ม่บรีษิทั่ใชี�รีาคาเสนอซีื�อขายในตลาด้ท่ี�ม่สีภาพคล่องในกิารีวดั้ม่ล้ค่าย้ตธิุ์รีรีม่ของสนิท่รีพัย�และหุ้นี�สนิซี้�งม่าตรีฐาน

กิารีรีายงานท่างกิารีเงนิท่ี�เกิี�ยวข�องกิำาหุ้นด้ใหุ้�ต�องวดั้ม่ล้คา่ด้�วยม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ ยกิเว�นในกิรีณที่ี�ไม่ม่่ตีลาด้ท่ี�ม่สีภาพคลอ่ง

สำาหุ้รีบัสนิท่รีพัย�หุ้รีอืหุ้นี�สนิท่ี�ม่ลีกัิษณะเด้ยีวกินัหุ้รีอืไม่่สาม่ารีถืหุ้ารีาคาเสนอซีื�อขายในตลาด้ท่ี�ม่สีภาพคล่องได้�  

กิล้ม่่บรีษิทั่จะปีรีะม่าณม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่โด้ยใชี�เท่คนิคกิารีปีรีะเม่นิม่ล้คา่ท่ี�เหุ้ม่าะสม่กิบัแต่ละสถืานกิารีณ� และพยายาม่ใชี�

ข�อม่ล้ท่ี�สาม่ารีถืสงัเกิตได้�ท่ี�เกิี�ยวข�องกิบัสนิท่รีพัย�หุ้รีอืหุ้นี�สนิท่ี�จะวดั้ม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่นั �นใหุ้�ม่ากิท่ี�สด้้ 

 ลำาด้บัชีั �นของม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ท่ี�ใชี�วดั้ม่ล้คา่และเปิีด้เผู้ยม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ของสนิท่รีพัย�และหุ้นี�สนิในงบกิารีเงนิแบง่

ออกิเป็ีนสาม่รีะด้บัตาม่ปีรีะเภท่ของข�อม่ล้ท่ี�นำาม่าใชี�ในกิารีวดั้ม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ด้งันี�

รีะด้บั 1  ใชี�ข�อม่ล้รีาคาเสนอซีื�อขายของสนิท่รีพัย�หุ้รีอืหุ้นี�สนิอยา่งเด้ยีวกินัในตลาด้ท่ี�ม่สีภาพคลอ่ง

รีะด้บั 2 ใชี�ข�อม่ล้อื�นท่ี�สาม่ารีถืสงัเกิตได้�ของสนิท่รีพัย�หุ้รีอืหุ้นี�สนิ ไม่ว่า่จะเป็ีนข�อม่ล้ท่างตรีงหุ้รีอืท่างอ�อม่

รีะด้บั 3 ใชี�ข�อม่ล้ท่ี�ไม่ส่าม่ารีถืสงัเกิตได้� เชีน่ ข�อม่ล้เกิี�ยวกิบักิรีะแสเงนิในอนาคตท่ี�กิจิกิารีปีรีะม่าณข้�น 

 ท่้กิวนัสิ�นรีอบรีะยะเวลารีายงาน กิล้่ม่บรีษิทั่จะปีรีะเม่นิความ่จำาเป็ีนในกิารีโอนรีายกิารีรีะหุ้วา่งลำาด้บัชีั �นของ

ม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่สำาหุ้รีบัสนิท่รีพัย�และหุ้นี�สนิท่ี�ถือือย้ ่ณ วนัสิ�นรีอบรีะยะเวลารีายงานท่ี�ม่กีิารีวดั้ม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่แบบเกิดิ้ข้�น

ปีรีะจำา
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5. การใช้่ดำลุยพินิจและประมาณการทัางบญัช่่ท่ั�สัำาค์ญั
 ในกิารีจดั้ท่ำางบกิารีเงนิตาม่ม่าตรีฐานกิารีรีายงานท่างกิารีเงนิ ฝ่่ายบรีหิุ้ารีจำาเป็ีนต�องใชี�ด้้ลยพนิิจและกิารี

ปีรีะม่าณกิารีในเรีื�องท่ี�ม่คีวาม่ไม่แ่น่นอนเสม่อ กิารีใชี�ด้ล้ยพนิิจและกิารีปีรีะม่าณกิารีด้งักิลา่วนี�  สง่ผู้ลกิรีะท่บต่อจำานวน

เงนิท่ี�แสด้งในงบกิารีเงนิและต่อข�อม่ล้ท่ี�แสด้งในหุ้ม่ายเหุ้ต้ปีรีะกิอบงบกิารีเงนิ ผู้ลท่ี�เกิดิ้ข้�นจรีงิอาจแตกิต่างไปีจากิจำานวน

ท่ี�ปีรีะม่าณกิารีไว� กิารีใชี�ด้ล้ยพนิิจและกิารีปีรีะม่าณกิารีท่ี�สำาคญัม่ดี้งันี�

ค่์าเผ่�อการลดำลงของมลูค่์าสิันค้์าค์งเหล่อ

 ในกิารีปีรีะม่าณคา่เผู้ื�อกิารีลด้ลงของม่ล้คา่สนิค�าคงเหุ้ลอื ฝ่่ายบรีหิุ้ารีได้�ใชี�ด้ล้ยพนิิจในกิารีปีรีะม่าณม่ล้คา่สท้่ธุ์ิ

ท่ี�จะได้�รีบัของสนิค�าคงเหุ้ลอื โด้ยจำานวนเงนิท่ี�คาด้วา่จะได้�รีบัจากิสนิค�าคงเหุ้ลอืพจิารีณาจากิปีรีะม่าณกิารีรีาคาขายซี้�ง

องิกิบัเหุ้ต้กิารีณ�ท่ี�เกิดิ้ข้�นภายหุ้ลงัวนัท่ี�ในงบกิารีเงนิ และปีรีะม่าณกิารีต�นท่น้และคา่ใชี�จา่ยท่ี�เกิี�ยวข�อง

ค่์าเผ่�อการด้ำอยค่์าของเงินลงทันุในบริษัทััย่อย

 บรีษิทั่ฯจะตั �งคา่เผู้ื�อกิารีด้�อยคา่ของเงนิลงท่น้ในบรีษิทั่ยอ่ยเม่ื�อม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ของเงนิลงท่น้ด้งักิลา่ว ได้�ลด้ลง

อยา่งม่สีารีะสำาคญัและเป็ีนรีะยะเวลานานหุ้รีอืเม่ื�อม่ขี�อบง่ชีี�ของกิารีด้�อยคา่ กิารีท่ี�จะสรีป้ีวา่ เงนิลงท่น้ด้งักิลา่วได้�ลด้ลง

อยา่งม่สีารีะสำาคญัหุ้รีอืเป็ีนรีะยะเวลานานหุ้รีอืไม่น่ั �นจำาเป็ีนต�องใชี�ด้ล้ยพนิิจของฝ่่ายบรีหิุ้ารี

ท่ั�ดิำน อาค์ารและอปุกรณ์และค่์าเส่ั�อมราค์า

 ในกิารีคำานวณคา่เสื�อม่รีาคาของอาคารีและอ้ปีกิรีณ� ฝ่่ายบรีหิุ้ารีจำาเป็ีนต�องท่ำากิารีปีรีะม่าณอายก้ิารีใหุ้�ปีรีะโยชีน�

และม่ล้คา่คงเหุ้ลอืเม่ื�อเลกิิใชี�งานของอาคารีและอ้ปีกิรีณ� และต�องท่บท่วนอาย้กิารีใหุ้�ปีรีะโยชีน�และม่ล้คา่คงเหุ้ลอืใหุ้ม่่

หุ้ากิม่กีิารีเปีลี�ยนแปีลงเกิดิ้ข้�น

 นอกิจากินี� ฝ่่ายบรีหิุ้ารีจำาเป็ีนต�องสอบท่านกิารีด้�อยคา่ของท่ี�ด้นิ อาคารีและอ้ปีกิรีณ�ในแต่ละชีว่งเวลาและบนัท่ก้ิ

ขาด้ท่น้จากิกิารีด้�อยคา่หุ้ากิคาด้วา่ม่ล้คา่ท่ี�คาด้วา่จะได้�รีบัคนืตำ�ากิวา่ม่ล้คา่ตาม่บญัชีขีองสนิท่รีพัย�นั �น ในกิารีนี�ฝ่่ายบรีหิุ้ารี

จำาเป็ีนต�องใชี�ด้ล้ยพนิิจท่ี�เกิี�ยวข�องกิบักิารีคาด้กิารีณ�รีายได้�และคา่ใชี�จา่ยในอนาคต ซี้�งเกิี�ยวเนื�องกิบัสนิท่รีพัย�นั �น

สิันทัรพัยภ์าษ่ัเงินได้ำรอการตดัำบญัช่่

 กิล้ม่่บรีษิทั่จะรีบัรี้�สนิท่รีพัย�ภาษเีงนิได้�รีอกิารีตดั้บญัชีสีำาหุ้รีบัผู้ลแตกิต่างชีั �วครีาวท่ี�ใชี�หุ้กัิภาษแีละขาด้ท่น้ท่าง

ภาษที่ี�ไม่ไ่ด้�ใชี�เม่ื�อม่คีวาม่เป็ีนไปีได้�คอ่นข�างแน่วา่กิล้ม่่บรีษิทั่จะม่กีิำาไรีท่างภาษใีนอนาคตเพยีงพอท่ี�จะใชี�ปีรีะโยชีน�จากิ

ผู้ลแตกิต่างชีั �วครีาวและขาด้ท่น้นั �น ในกิารีนี�ฝ่่ายบรีหิุ้ารีจำาเป็ีนต�องปีรีะม่าณกิารีวา่ กิล้ม่่บรีษิทั่ควรีรีบัรี้�จำานวนสนิท่รีพัย�

ภาษเีงนิได้�รีอกิารีตดั้บญัชีเีป็ีนจำานวนเท่า่ใด้ โด้ยพจิารีณาถืง้จำานวนกิำาไรีท่างภาษที่ี�คาด้วา่จะเกิดิ้ในอนาคตในแตล่ะชีว่ง

เวลา

ผลประโยช่น์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโค์รงการผลประโยช่น์

 หุ้นี�สนิตาม่โครีงกิารีผู้ลปีรีะโยชีน�หุ้ลงัออกิจากิงานของพนกัิงานปีรีะม่าณข้�นตาม่หุ้ลกัิคณิตศาสตรี�ปีรีะกินัภยั 

ซี้�งต�องอาศยัข�อสม่ม่ตฐิานตา่ง ๆ  ในกิารีปีรีะม่าณกิารีนั �น เชีน่ อตัรีาคดิ้ลด้ อตัรีากิารีข้�นเงนิเด้อืนในอนาคต อตัรีาม่รีณะ 

และอตัรีากิารีเปีลี�ยนแปีลงในจำานวนพนกัิงาน เป็ีนต�น
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รายการธุรุกิจกบับริษัทััย่อย

(ตดั้ออกิจากิงบกิารีเงนิรีวม่แล�ว)

ขายสนิค�า

รีายได้�คา่ธุ์รีรีม่เนียม่กิารีจดั้กิารี

ด้อกิเบี�ยรีบั

รายการธุรุกิจกบับริษัทััร่วม

ขายสนิค�า

เงนิปัีนผู้ลรีบั

คา่เชีา่และคา่บรีกิิารีจา่ย

รายการธุรุกิจกบักิจการท่ั�เก่�ยวข้องกนั

ขายสนิค�า

คา่เชีา่และคา่บรีกิิารีจา่ย

-

-

-

3

-

1

1

39

-

-

-

-

4

-

-

1

36

297

36

16

-

388

-

-

10

294

42

12

-

573

-

-

10

รีาคาต�นท่น้บวกิกิำาไรีสว่นเพิ�ม่

รีาคาท่ี�ตกิลงรีว่ม่กินั

อตัรีารี�อยละ 2.65 - 3.50 ต่อปีี

รีาคาตลาด้

ตาม่อตัรีาท่ี�ปีรีะกิาศจา่ย

รีาคาท่ี�ตกิลงรีว่ม่กินั

รีาคาตลาด้

รีาคาท่ี�ตกิลงรีว่ม่กินั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการกำาหนดำราค์า

2565 25652564 2564

(หุ้น่วย : ล�านบาท่)

6. รายการธุรุกิจกบักิจการท่ั�เก่�ยวข้องกนั
 ในรีะหุ้วา่งปีี กิล้ม่่บรีษิทั่ม่รีีายกิารีธุ์ร้ีกิจิท่ี�สำาคญักิบับ้คคลหุ้รีอืกิจิกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกินั รีายกิารีธุ์ร้ีกิจิด้งักิลา่วเป็ีน

ไปีตาม่เงื�อนไขท่างกิารีค�าและเกิณฑ์�ตาม่ท่ี�ตกิลงกินัรีะหุ้วา่งกิล้ม่่บรีษิทั่และบค้คลหุ้รีอืกิจิกิารี ท่ี�เกิี�ยวข�องกินัเหุ้ลา่นั �น ซี้�ง

เป็ีนไปีตาม่ปีกิตธิุ์ร้ีกิจิโด้ยสาม่ารีถืสรีป้ีได้�ด้งันี�
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ยอด้คงค�างรีะหุ้วา่งบรีษิทั่ฯ บรีษิทั่ยอ่ย และกิจิกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกินั ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 และ 2564

ม่รีีายละเอยีด้ด้งันี�

ลกูหน่�การค้์าและลกูหน่�อ่�น - กิจการท่ั�เก่�ยวข้องกนั 

  (หุ้ม่ายเหุ้ต้ 7)

บรีษิทั่ยอ่ย

บรีษิทั่รีว่ม่

บรีษิทั่ท่ี�เกิี�ยวข�องกินั (ม่ผีู้้�ถือืหุ้้�นและกิรีรีม่กิารีรีว่ม่กินั)

รวมลกูหน่�การค้์าและลกูหน่�อ่�น - กิจการท่ั�เก่�ยวข้องกนั

ค่์าใช้่จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการท่ั�เก่�ยวข้องกนั

บรีษิทั่ท่ี�เกิี�ยวข�องกินั (ม่ผีู้้�ถือืหุ้้�นและกิรีรีม่กิารีรีว่ม่กินั)

รวมค่์าใช้่จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการท่ั�เก่�ยวข้องกนั

เงินประกนั - กิจการท่ั�เก่�ยวข้องกนั

บรีษิทั่ท่ี�เกิี�ยวข�องกินั (ม่ผีู้้�ถือืหุ้้�นและกิรีรีม่กิารีรีว่ม่กินั)

รวมเงินประกนั - กิจการท่ั�เก่�ยวข้องกนั

เจ้าหน่�การค้์าและเจ้าหน่�อ่�น - กิจการท่ั�เก่�ยวข้องกนั

  (หุ้ม่ายเหุ้ต้ 14)

บรีษิทั่ยอ่ย

บรีษิทั่รีว่ม่

บรีษิทั่ท่ี�เกิี�ยวข�องกินั (ม่ผีู้้�ถือืหุ้้�นและกิรีรีม่กิารีรีว่ม่กินั)

รวมเจ้าหน่�การค้์าและเจ้าหน่�อ่�น - กิจการท่ั�เก่�ยวข้องกนั

หน่�สิันตามสัญัญาเช่่า - กิจการท่ั�เก่�ยวข้องกนั 

บรีษิทั่ท่ี�เกิี�ยวข�องกินั (ม่ผีู้้�ถือืหุ้้�นและกิรีรีม่กิารีรีว่ม่กินั)

รวมหน่�สิันตามสัญัญาเช่่า - กิจการท่ั�เก่�ยวข้องกนั

-

1,879

376

2,255

16

16

7,166

7,166

-

87

1,058

1,145

13,166

13,166

-

694

455

1,149

86

86

7,490

7,490

-

345

1,366

1,711

10,762

10,762

22,611

47

-

22,658

8

8

1,961

1,961

41

23

141

205

3,163

3,163

21,563

48

-

21,611

37

37

1,824

1,824

20

86

270

376

4,535

4,535

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 25652564 2564

(หุ้น่วย : พนับาท่)
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เงินให้กู้ย่มระยะสัั �นแก่กิจการท่ั�เก่�ยวข้องกนั

ยอด้คงค�างของเงนิใหุ้�กิ้�ยมื่รีะยะสั �นแกิ่กิจิกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกินั ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 และ 2564 และกิารีเคลื�อนไหุ้ว

ของเงนิใหุ้�กิ้�ยมื่ด้งักิลา่วม่รีีายละเอยีด้ด้งันี�

ในรีะหุ้วา่งปีีปัีจจบ้นั บรีษิทั่ฯได้�บนัท่ก้ิคา่เผู้ื�อกิารีด้�อยคา่ของเงนิใหุ้�กิ้�ยมื่แกิ่บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� รีเีท่ล จำากิดั้ เป็ีนจำานวนเงนิ 

56.1 ล�านบาท่ (2564: 54.7 ล�านบาท่)

ค่์าตอบแทันกรรมการและผูบ้ริหาร

ในรีะหุ้วา่งปีีสิ�นสด้้วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 และ 2564 กิล้ม่่บรีษิทั่ม่คีา่ใชี�จา่ยผู้ลปีรีะโยชีน�พนกัิงานท่ี�ใหุ้�แก่ิกิรีรีม่กิารีและ

ผู้้�บรีหิุ้ารีด้งัต่อไปีนี�

ภาระค์ำ�าประกนักบักิจการท่ั�เก่�ยวข้องกนั

บรีษิทั่ฯม่ภีารีะจากิกิารีคำ�าปีรีะกินัใหุ้�กิบักิจิกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกินัตาม่ท่ี�กิลา่วไว�ในหุ้ม่ายเหุ้ต้ปีรีะกิอบ งบกิารีเงนิข�อ 13 และ 15

บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� ไพน�แอปีเปิี�ล จำากิดั้

บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� ไบโอเท่ค็ จำากิดั้

บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� รีเีท่ล จำากิดั้

รีวม่

หุ้กัิ: คา่เผู้ื�อกิารีด้�อยคา่

เงนิใหุ้�กิ้�ยมื่รีะยะสั �นแกิ่กิจิกิารีท่ี� 

เกิี�ยวข�องกินั - สท้่ธุ์ิ

บรีษิทั่ยอ่ย

บรีษิทั่ยอ่ย

บรีษิทั่ยอ่ย

392,000

18,500

64,000

474,500

(54,700)

419,800

215,000

32,500

53,200

300,700

(56,113)

244,587

(198,000)

(39,000)

-

(237,000)

-

(237,000)

409,000

12,000

117,200

538,200

(110,813)

427,387

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ�มข้�นระหว่างป่

ยอดำค์งเหล่อ

ณ วนัท่ั�

31 ธุนัวาค์ม 2564ลกัษัณะค์วามสัมัพนัธุ์เงินให้กู้ย่มระยะสัั �น ลดำลงระหว่างป่

ยอดำค์งเหล่อ

ณ วนัท่ั�

31 ธุนัวาค์ม 2565

(หุ้น่วย : พนับาท่)

ผู้ลปีรีะโยชีน�รีะยะสั �น

ผู้ลปีรีะโยชีน�หุ้ลงัออกิจากิงาน

รีวม่

25

1

26

28

2

30

25

1

26

28

2

30

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 25652564 2564

(หุ้น่วย : ล�านบาท่)
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7. ลกูหน่�การค้์าและลกูหน่�อ่�น

รีะยะเวลากิารีใหุ้�สนิเชีื�อแก่ิลก้ิค�าโด้ยปีกิตมิ่รีีะยะเวลา 7 วนั ถืง้ 76 วนั

กิารีเปีลี�ยนแปีลงของบญัชีคีา่เผู้ื�อผู้ลขาด้ท่น้ด้�านเครีด้ติท่ี�คาด้วา่จะเกิดิ้ข้�นของลก้ิหุ้นี�กิารีค�าม่รีีายละเอยีด้ด้งันี�

ลกูหน่�การค้์า - กิจการท่ั�เก่�ยวข้องกนั (หมายเหต ุ6)

อายหุ้้นี�คงค�างนบัจากิวนัท่ี�ถืง้กิำาหุ้นด้ชีำารีะ

ยงัไม่ถ่ืง้กิำาหุ้นด้ชีำารีะ

   ค�างชีำารีะ

      ไม่เ่กินิ 3 เด้อืน

รีวม่ลก้ิหุ้นี�กิารีค�า - กิจิกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกินั

ลกูหน่�การค้์า - กิจการท่ั�ไม่เก่�ยวข้องกนั  

อายหุ้้นี�คงค�างนบัจากิวนัท่ี�ถืง้กิำาหุ้นด้ชีำารีะ

   ยงัไม่ถ่ืง้กิำาหุ้นด้ชีำารีะ

   ค�างชีำารีะ

      ไม่เ่กินิ 3 เด้อืน

   3 - 6 เด้อืน

   6 - 12 เด้อืน

   เกินิ 12 เด้อืนข้�นไปี

รีวม่

หุ้กัิ: คา่เผู้ื�อผู้ลขาด้ท่น้ด้�านเครีด้ติท่ี�คาด้วา่จะเกิดิ้ข้�น 

รีวม่ลก้ิหุ้นี�กิารีค�า - กิจิกิารีท่ี�ไม่เ่กิี�ยวข�องกินั, สท้่ธุ์ ิ

รีวม่ลก้ิหุ้นี�กิารีค�า - สท้่ธุ์ิ

ลกูหน่�อ่�น  

ลก้ิหุ้นี�อื�น - กิจิกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกินั (หุ้ม่ายเหุ้ต้ 6)

ลก้ิหุ้นี�อื�น - กิจิกิารีท่ี�ไม่เ่กิี�ยวข�องกินั

เงนิท่ด้รีองพนกัิงาน

รีายได้�ค�างรีบั

รีวม่ลก้ิหุ้นี�อื�น

รวมลกูหน่�การค้์าและลกูหน่�อ่�น - สัทุัธิุ

1,007

94

1,101

329,437

59,741

1,395

106

2,366

393,045

(5,141)

387,904

389,005

48

67,190

35

112

67,385

456,390

2,117

91

2,208

246,922

46,859

1,320

46

2,386

297,533

(4,931)

292,602

294,810

47

58,069

157

168

58,441

353,251

16,660

1,922

18,582

-

-

-

-

-

-

-

-

18,582

3,029

62

-

-

3,091

21,673

18,823

-

18,823

-

-

-

-

-

-

-

-

18,823

3,835

113

9

-

3,957

22,780

ยอดำค์งเหล่อต้นป่

บนัท่ก้ิเพิ�ม่ข้�นรีะหุ้วา่งปีี

กิลบัรีายกิารีรีะหุ้วา่งปีี

ยอดำค์งเหล่อปลายป่

4,931

210

-

5,141

5,180

-

(249)

4,931

-

-

-

-

-

-

-

-

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565

2565

2565

2565

2564

2564

2564

2564

(หุ้น่วย : พนับาท่)

(หุ้น่วย : พนับาท่)
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8. สิันค้์าค์งเหล่อ

 รีายกิารีเปีลี�ยนแปีลงของบญัชีปีีรีบัลด้รีาคาท่้นของสนิค�าคงเหุ้ลอืใหุ้�เป็ีนม่้ลค่าส้ท่ธุ์ทิ่ี�จะได้�รีบัสำาหุ้รีบัปีีสิ�นส้ด้วนัท่ี�  

31 ธุ์นัวาคม่ 2565 และ 2564 สรีป้ีได้�ด้งันี�

สนิค�าสำาเรีจ็รีป้ี

งานรีะหุ้วา่งท่ำา

วตัถ้ืด้บิ

อะไหุ้ลแ่ละวสัด้ใ้ชี�สิ�นเปีลอืง

สนิค�ารีะหุ้วา่งท่าง

รีวม่

สนิค�าสำาเรีจ็รีป้ี

งานรีะหุ้วา่งท่ำา

วตัถ้ืด้บิ

อะไหุ้ลแ่ละวสัด้ใ้ชี�สิ�นเปีลอืง

รีวม่

(17,440)

(99)

(6,499)

(2,200)

-

(26,238)

-

-

(135)

-

(135)

306,828

12,525

262,994

65,535

25,933

673,815

4,685

6,005

10,813

38,283

59,786

(857)

(67)

(7,506)

(687)

-

(9,117)

-

-

(1,297)

(38)

(1,335)

382,763

12,549

183,538

62,203

20,140

661,193

7,405

5,033

10,278

34,378

57,094

289,388

12,426

256,495

63,335

25,933

647,577

4,685

6,005

10,678

38,283

59,651

381,906

12,482

176,032

61,516

20,140

652,076

7,405

5,033

8,981

34,340

55,759

รายการปรบัลดำราค์าทันุ

ให้เป็นมลูค่์าสัทุัธิุท่ั�จะได้ำรบั

รายการปรบัลดำราค์าทันุ

ให้เป็นมลูค่์าสัทุัธิุท่ั�จะได้ำรบั

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ราค์าทันุ

ราค์าทันุ

สิันค้์าค์งเหล่อ - สัทุัธิุ

สิันค้์าค์งเหล่อ - สัทุัธิุ

2565

2565

2565

2565

2565

2565

2564

2564

2564

2564

2564

2564

(หุ้น่วย : พนับาท่)

(หุ้น่วย : พนับาท่)

ยอดำค์งเหล่อต้นป่

บวกิ: บนัท่ก้ิเพิ�ม่รีะหุ้วา่งปีี

หุ้กัิ: กิลบัรีายกิารีรีะหุ้วา่งปีี

ยอดำค์งเหล่อปลายป่

9,117

26,331

(9,210)

26,238

42,863

5,779

(39,525)

9,117

1,335

106

(1,306)

135

1,835

62

(562)

1,335

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 25652564 2564

(หุ้น่วย : พนับาท่)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 25652564 2564

(หุ้น่วย : บาท่)

9. เงินลงทันุในบริษัทััย่อย 

 เงนิลงท่น้ในบรีษิทั่ยอ่ยตาม่ท่ี�แสด้งในงบกิารีเงนิเฉพาะกิจิกิารี ม่รีีายละเอยีด้ด้งัต่อไปีนี�

 ท่น้เรียีกิชีำารีะแล�วและสดั้สว่นเงนิลงท่น้ได้�แสด้งไว�ในหุ้ม่ายเหุ้ต้ปีรีะกิอบงบกิารีเงนิข�อ 2.2

 ในปีี 2564 บรีษิทั่ฯได้�กิลบัรีายกิารีคา่เผู้ื�อกิารีด้�อยคา่ของเงนิลงท่น้ในบรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� ไพน�แอปีเปิี�ล จำากิดั้ เป็ีนจำานวนเงนิ 

55 ล�านบาท่

10. เงินลงทันุในบริษัทััร่วม
 บรีษิทั่ฯม่เีงนิลงท่น้ในบรีษิทั่รีว่ม่คอืบรีษิทั่ ท่ปิีโกิ�แอสฟัูลท่� จำากิดั้ (ม่หุ้าชีน) ซี้�งเป็ีนบรีษิทั่ท่ี�จดั้ตั �งข้�นในปีรีะเท่ศไท่ย โด้ย

ปีรีะกิอบธุ์ร้ีกิจิผู้ลติและจำาหุ้น่ายผู้ลติภณัฑ์�ยางม่ะตอยและผู้ลติภณัฑ์�ปิีโตรีเลยีม่ บรีษิทั่ฯม่สีดั้สว่นเงนิลงท่้นในบรีษิทั่รีว่ม่ด้งักิลา่ว

คดิ้เป็ีนรี�อยละ 23.4345 

10.1 รายละเอ่ยดำของบริษัทััร่วม

บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� เอฟูแอนด้�บ ีจำากิดั้

บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� รีเีท่ล จำากิดั้

บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� ไบโอเท่ค็ จำากิดั้

บรีษิทั่ ท่ปิีโกิ� ไพน�แอปีเปิี�ล จำากิดั้

รีวม่

หุ้กัิ: คา่เผู้ื�อกิารีด้�อยคา่ของเงนิลงท่น้ในบรีษิทั่ยอ่ย

เงนิลงท่น้ในบรีษิทั่ยอ่ย - สท้่ธุ์ิ

729,050

175,500

160,787

700,000

1,765,337

(231,500)

1,533,837

729,050

175,500

160,787

700,000

1,765,337

(231,500)

1,533,837

ราค์าทันุบริษัทัั

2565 2564

(หุ้น่วย : พนับาท่)

รีาคาท่น้

ม่ล้คา่ตาม่บญัชีตีาม่วธิุ์สีว่นได้�เสยี

644,930

3,804,052

644,930

3,601,403

644,930

-

644,930

-
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 25652564 2564

(หุ้น่วย : บาท่)

10.2 ส่ัวนแบง่กำาไรขาดำทันุเบด็ำเสัรจ็และเงินปันผลรบั
  ในรีะหุ้วา่งปีี บรีษิทั่ฯรีบัรี้�สว่นแบง่กิำาไรีจากิกิารีลงท่น้ในบรีษิทั่รีว่ม่ในงบกิารีเงนิรีวม่และรีบัรี้�เงนิปัีนผู้ลรีบัจากิ 

 บรีษิทั่รีว่ม่ด้งักิลา่วในงบกิารีเงนิเฉพาะกิจิกิารีด้งันี�

สว่นแบง่กิำาไรีจากิเงนิลงท่น้ในบรีษิทั่รีว่ม่ในรีะหุ้วา่งปีี

สว่นแบง่กิำาไรีขาด้ท่น้เบด็้เสรีจ็อื�นจากิเงนิลงท่น้ในบรีษิทั่รีว่ม่ในรีะหุ้วา่งปีี

เงนิปัีนผู้ลท่ี�บรีษิทั่ฯรีบัในรีะหุ้วา่งปีี

554,580

36,393

-

520,178

177,457

-

-

-

388,376

-

-

573,317

10.3 มลูค่์ายติุธุรรมของเงินลงทันุในบริษัทััร่วมท่ั�เป็นบริษัทััจดำทัะเบ่ยนฯ
  ม่้ลค่าย้ติธุ์รีรีม่ของเงินลงท่้นในบรีิษัท่ ท่ิปีโกิ�แอสฟัูลท่� จำากิดั้ (ม่หุ้าชีน) ซี้�งเป็ีนบรีิษัท่จด้ท่ะเบียนใน 

 ตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�แหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 และ 2564 ม่จีำานวนเงนิปีรีะม่าณ 6,251 ล�านบาท่  

 และ 6,695 ล�านบาท่ ตาม่ลำาด้บั

10.4 ข้อมลูทัางการเงินของบริษัทััร่วม
  สรีป้ีรีายกิารีฐานะท่างกิารีเงนิ ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 และ 2564

สรีป้ีรีายกิารีกิำาไรีขาด้ท่น้เบด็้เสรีจ็สำาหุ้รีบัปีีสิ�นสด้้วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 และ 2564

สนิท่รีพัย�หุ้ม่น้เวยีน

สนิท่รีพัย�ไม่หุ่้ม่น้เวยีน

หุ้นี�สนิหุ้ม่น้เวยีน

หุ้นี�สนิไม่หุ่้ม่น้เวยีน

รีายได้�

กิำาไรีสำาหุ้รีบัปีี

กิำาไรีขาด้ท่น้เบด็้เสรีจ็อื�น

กิำาไรีขาด้ท่น้เบด็้เสรีจ็รีวม่

16,507

9,750

8,526

939

33,722

2,383

135

2,518

14,271

10,530

7,900

964

27,277

2,252

771

3,023

2565

2565

2564

2564

(หุ้น่วย : ล�านบาท่)

(หุ้น่วย : ล�านบาท่)
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11. ท่ั�ดิำน อาค์ารและอปุกรณ์

ราค์าทันุ

ณ วนัท่ี� 1 ม่กิรีาคม่ 2564

ซีื�อเพิ�ม่

จำาหุ้น่าย/ตดั้จำาหุ้น่าย

โอนเข�า (โอนออกิ)

ผู้ลกิรีะท่บจากิกิารีเปีลี�ยนแปีลงสญัญาเชีา่

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2564

ซีื�อเพิ�ม่

จำาหุ้น่าย/ตดั้จำาหุ้น่าย

โอนเข�า (โอนออกิ)

ผู้ลกิรีะท่บจากิกิารีเปีลี�ยนแปีลงสญัญาเชีา่

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565

 

332,167

-

-

-

-

332,167

-

-

312

-

332,479

 

2,131

-

-

-

-

2,131

-

-

-

-

2,131

 

291,840

21,784

(99,345)

388

-

214,667

29,110

(14,262)

1,093

-

230,608

 

1,535,773

-

-

1,459

-

1,537,232

-

(1,204)

10,427

-

1,546,455

 

51,452

1,794

(3,089)

-

(4,475)

45,682

11,422

(36,269)

-

314

21,149

 

6,810

44,276

-

(25,085)

-

26,001

54,768

-

(72,625)

-

8,144

 

2,634,600

244

(8,222)

16,770

-

2,643,392

1,261

(14,927)

40,890

-

2,670,616

 

13,459

3,336

(1,147)

-

-

15,648

3,734

(11,614)

-

-

7,768

 

5,193,722

76,844

(118,837)

-

(4,475)

5,147,254

108,811

(87,785)

-

314

5,168,594

 

311,567

2,651

(7,034)

6,468

-

313,652

3,535

(7,339)

19,903

-

329,751

 

13,923

2,759

-

-

-

16,682

4,981

(2,170)

-

-

19,493

งบการเงินรวม

เค์ร่�องจกัรและ

ส่ัวนประกอบ รวม

ท่ั�ดิำนและ

ค่์าพฒันาท่ั�ดิำน ท่ั�ดิำน อ่�น ๆ

เค์ร่�องม่อและ

อปุกรณ์

เค์ร่�องม่อและ

อปุกรณ์ อ่�น ๆ

อาค์ารและ

สิั�งปลกูสัร้าง พ่�นท่ั�ในอาค์าร

สิันทัรพัย์

ระหว่างติดำตั �ง

(หุ้น่วย : พนับาท่)

สิันทัรพัยสิ์ัทัธิุการใช้่ 
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งบการเงินรวม

เค์ร่�องจกัรและ

ส่ัวนประกอบ รวม

ท่ั�ดิำนและ

ค่์าพฒันาท่ั�ดิำน ท่ั�ดิำน อ่�น ๆ

เค์ร่�องม่อและ

อปุกรณ์

เค์ร่�องม่อและ

อปุกรณ์ อ่�น ๆ

อาค์ารและ

สิั�งปลกูสัร้าง พ่�นท่ั�ในอาค์าร

สิันทัรพัย์

ระหว่างติดำตั �ง

(หุ้น่วย : พนับาท่)

สิันทัรพัยสิ์ัทัธิุการใช้่ 

ค่์าเส่ั�อมราค์าสัะสัม

ณ วนัท่ี� 1 ม่กิรีาคม่ 2564

คา่เสื�อม่รีาคาสำาหุ้รีบัปีี

คา่เสื�อม่รีาคาสำาหุ้รีบัสว่นท่ี�จำาหุ้น่าย/

   ตดั้จำาหุ้น่าย

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2564

คา่เสื�อม่รีาคาสำาหุ้รีบัปีี

คา่เสื�อม่รีาคาสำาหุ้รีบัสว่นท่ี�จำาหุ้น่าย/

   ตดั้จำาหุ้น่าย

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565

ค่์าเผ่�อการด้ำอยค่์า

ณ วนัท่ี� 1 ม่กิรีาคม่ 2564

ลด้ลงจากิกิารีจำาหุ้น่าย

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2564

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565

มลูค่์าสัทุัธิุตามบญัช่่

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2564

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565

ค่์าเส่ั�อมราค์าสัำาหรบัป่ 

2564 (จำานวน 251 ล�านบาท่ รีวม่อย้ใ่นต�นท่น้กิารีผู้ลติ สว่นท่ี�เหุ้ลอืรีวม่อย้ใ่นคา่ใชี�จา่ยในกิารีขายและบรีหิุ้ารี)

2565 (จำานวน 201 ล�านบาท่ รีวม่อย้ใ่นต�นท่น้กิารีผู้ลติ สว่นท่ี�เหุ้ลอืรีวม่อย้ใ่นคา่ใชี�จา่ยในกิารีขายและบรีหิุ้ารี)

 

39,718

273

-

39,991

148

-

40,139

-

-

-

-

292,176

292,340

 

533

533

-

1,066

533

-

1,599

-

-

-

-

1,065

532

 

196,008

81,515

(99,337)

178,186

41,286

(14,231)

205,241

-

-

-

-

36,481

25,367

 

866,517

66,938

-

933,455

65,151

(941)

997,665

-

-

-

-

603,777

548,790

 

16,436

14,995

(2,488)

28,943

16,367

(36,269)

9,041

-

-

-

-

16,739

12,108

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,001

8,144

 

1,717,788

197,143

(5,937)

1,908,994

192,320

(8,841)

2,092,473

194,500

(57)

194,443

194,443

539,955

383,700

 

5,991

6,511

(1,147)

11,355

4,239

(11,613)

3,981

-

-

-

-

4,293

3,787

 

3,088,484

395,864

(114,791)

3,369,557

345,697

(80,723)

3,634,531

194,500

(57)

194,443

194,443

1,583,254

1,339,620

395,864

345,697

 

240,978

24,444

(5,882)

259,540

21,521

(6,658)

274,403

-

-

-

-

54,112

55,348

 

4,515

3,512

-

8,027

4,132

(2,170)

9,989

-

-

-

-

8,655

9,504
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ราค์าทันุ

ณ วนัท่ี� 1 ม่กิรีาคม่ 2564

ซีื�อเพิ�ม่

จำาหุ้น่าย

โอนเข�า (โอนออกิ)

ผู้ลกิรีะท่บจากิกิารีเปีลี�ยนแปีลงสญัญาเชีา่

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2564

ซีื�อเพิ�ม่

จำาหุ้น่าย

โอนเข�า (โอนออกิ)

ผู้ลกิรีะท่บจากิกิารีเปีลี�ยนแปีลงสญัญาเชีา่

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565

ค่์าเส่ั�อมราค์าสัะสัม

ณ วนัท่ี� 1 ม่กิรีาคม่ 2564

คา่เสื�อม่รีาคาสำาหุ้รีบัปีี

คา่เสื�อม่รีาคาสำาหุ้รีบัสว่นท่ี�จำาหุ้น่าย

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2564

คา่เสื�อม่รีาคาสำาหุ้รีบัปีี

คา่เสื�อม่รีาคาสำาหุ้รีบัสว่นท่ี�จำาหุ้น่าย

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565

 

123,627

-

-

-

-

123,627

-

-

-

-

123,627

15

6

-

21

6

-

27

 

26,651

85

(2,306)

-

-

24,430

-

(1,198)

-

-

23,232

24,894

702

(2,306)

23,290

548

(1,198)

22,640

 

391,473

-

-

520

-

391,993

-

-

608

-

392,601

94,128

19,912

-

114,040

19,780

-

133,820

 

15,119

-

-

-

(4,475)

10,644

4,545

(8,559)

-

188

6,818

5,045

2,808

-

7,853

2,978

(8,559)

2,272

 

1,023

1,845

-

(2,087)

-

781

1,316

-

(1,842)

-

255

-

-

-

-

-

-

-

 

373,369

-

(305)

-

-

373,064

-

-

-

-

373,064

175,626

35,886

(247)

211,265

35,673

-

246,938

 

2,745

206

(1,147)

-

-

1,804

429

(1,804)

-

-

429

1,349

1,241

(1,147)

1,443

379

(1,804)

18

 

990,989

2,314

(4,967)

-

(4,475)

983,861

7,947

(11,561)

-

188

980,435

338,166

67,151

(4,906)

400,411

65,783

(11,561)

454,633

 

48,238

178

(1,209)

1,567

-

48,774

484

-

1,234

-

50,492

34,866

4,695

(1,206)

38,355

4,401

-

42,756

 

8,744

-

-

-

-

8,744

1,173

-

-

-

9,917

2,243

1,901

-

4,144

2,018

-

6,162

เค์ร่�องจกัรและ

ส่ัวนประกอบ รวม

ท่ั�ดิำนและ

ค่์าพฒันาท่ั�ดิำน อ่�น ๆ

เค์ร่�องม่อและ

อปุกรณ์

เค์ร่�องม่อและ

อปุกรณ์ อ่�น ๆ

อาค์ารและ

สิั�งปลกูสัร้าง พ่�นท่ั�ในอาค์าร

สิันทัรพัย์

ระหว่างติดำตั �ง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หุ้น่วย : พนับาท่)

สิันทัรพัยสิ์ัทัธิุการใช้่ 
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)

เค์ร่�องจกัรและ

ส่ัวนประกอบ รวม

ท่ั�ดิำนและ

ค่์าพฒันาท่ั�ดิำน อ่�น ๆ

เค์ร่�องม่อและ

อปุกรณ์

เค์ร่�องม่อและ

อปุกรณ์ อ่�น ๆ

อาค์ารและ

สิั�งปลกูสัร้าง พ่�นท่ั�ในอาค์าร

สิันทัรพัย์

ระหว่างติดำตั �ง

ค่์าเผ่�อการด้ำอยค่์า

ณ วนัท่ี� 1 ม่กิรีาคม่ 2564

ลด้ลงจากิกิารีจำาหุ้น่าย

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2564

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565

มลูค่์าสัทุัธิุตามบญัช่่

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2564

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565

 

-

-

-

-

123,606

123,600

 

-

-

-

-

4,600

3,755

 

-

-

-

-

277,953

258,781

 

-

-

-

-

2,791

4,546

 

-

-

-

-

781

255

 

57

(57)

-

-

161,799

126,126

 

-

-

-

-

361

411

 

57

(57)

-

-

583,450

525,802

67,151

65,783

 

-

-

-

-

10,419

7,736

 

-

-

-

-

4,600

3,755

ค่์าเส่ั�อมราค์าสัำาหรบัป่

2564 (จำานวน 32 ล�านบาท่ รีวม่อย้ใ่นต�นท่น้กิารีผู้ลติ สว่นท่ี�เหุ้ลอืรีวม่อย้ใ่นคา่ใชี�จา่ยในกิารีขายและบรีหิุ้ารี)

2565 (จำานวน 32 ล�านบาท่ รีวม่อย้ใ่นต�นท่น้กิารีผู้ลติ สว่นท่ี�เหุ้ลอืรีวม่อย้ใ่นคา่ใชี�จา่ยในกิารีขายและบรีหิุ้ารี)

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 กิล้ม่่บรีษิทั่ม่อีาคารีและสิ�งปีลก้ิสรี�าง เครีื�องจกัิรีและอ้ปีกิรีณ�จำานวนหุ้น้�งซี้�งตดั้คา่เสื�อม่รีาคาหุ้ม่ด้แล�วแต่ยงัใชี�งานอย้ ่ม่ล้คา่ตาม่บญัชีก่ีิอนหุ้กัิคา่เสื�อม่รีาคาสะสม่และ

คา่เผู้ื�อกิารีด้�อยคา่ของสนิท่รีพัย�ด้งักิลา่วม่จีำานวนเงนิปีรีะม่าณ 2,194 ล�านบาท่ (2564: 2,044 ล�านบาท่) (เฉพาะของบรีษิทั่ฯ: 97 ล�านบาท่ 2564: 92 ล�านบาท่)

งบการเงินรวม(ต่อ)

(หุ้น่วย : พนับาท่)

สิันทัรพัยสิ์ัทัธิุการใช้่ 
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กิล้่ม่บรีษิทั่ได้�นำาท่ี�ด้นิ อาคารีและอ้ปีกิรีณ�ไปีคำ�าปีรีะกินัวงเงนิสนิเชีื�อท่ี�ได้�รีบัจากิสถืาบนักิารีเงนิ โด้ยม่้ลค่าส้ท่ธุ์ติาม่บญัชีขีอง

สนิท่รีพัย�ด้งักิลา่ว ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 และ 2564 สรีป้ีได้�ด้งันี�

12. สิันทัรพัยไ์ม่ม่ตวัตน
 ม่ล้คา่ตาม่บญัชีขีองสนิท่รีพัย�ไม่ม่่ตีวัตน ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 และ 2564 แสด้งได้�ด้งันี�

ท่ี�ด้นิ

อาคารีและสิ�งปีลก้ิสรี�าง

58

424

58

463

17

231

17

245

ราค์าทันุ

ณ วนัท่ี� 1 ม่กิรีาคม่ 2564

ซีื�อเพิ�ม่

โอนเข�า (โอนออกิ)

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2564

ตดั้จำาหุ้น่าย

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565

ค่์าตดัำจำาหน่ายสัะสัม

ณ วนัท่ี� 1 ม่กิรีาคม่ 2564

คา่ตดั้จำาหุ้น่ายสำาหุ้รีบัปีี

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2564

คา่ตดั้จำาหุ้น่ายสำาหุ้รีบัปีี

ตดั้จำาหุ้น่าย

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565

มลูค่์าสัทุัธิุตามบญัช่่

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2564

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565

 

26,051

-

-

26,051

-

26,051

-

-

-

-

-

-

26,051

26,051

 

90,257

-

2,376

92,633

(3,631)

89,002

88,085

2,409

90,494

1,328

(3,500)

88,322

2,139

680

 

2,166

260

(2,376)

50

(50)

-

-

-

-

-

-

-

50

-

 

118,474

260

-

118,734

(3,681)

115,053

88,085

2,409

90,494

1,328

(3,500)

88,322

28,240

26,731

งบการเงินรวม

ซอฟตแ์วรค์์อมพิวเตอร์

ระหว่างติดำตั �งเค์ร่�องหมายการค้์า รวมซอฟตแ์วรค์์อมพิวเตอร์

(หุ้น่วย : พนับาท่)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 25652564 2564

(หุ้น่วย : ล�านบาท่)
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13.  เงินเบิกเกินบญัช่่และเงินกู้ย่มระยะสัั �นจากสัถุาบนัการเงิน

ราค์าทันุ

ณ วนัท่ี� 1 ม่กิรีาคม่ 2564

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2564

ตดั้จำาหุ้น่าย

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565

ค่์าตดัำจำาหน่ายสัะสัม

ณ วนัท่ี� 1 ม่กิรีาคม่ 2564

คา่ตดั้จำาหุ้น่ายสำาหุ้รีบัปีี

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2564

คา่ตดั้จำาหุ้น่ายสำาหุ้รีบัปีี

ตดั้จำาหุ้น่าย

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565

มลูค่์าสัทุัธิุตามบญัช่่

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2564

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565

26,463

26,463

-

26,463

-

-

-

-

-

-

26,463

26,463

25,266

25,266

(3,421)

21,845

24,692

222

24,914

182

(3,421)

21,675

352

170

51,729

51,729

(3,421)

48,308

24,692

222

24,914

182

(3,421)

21,675

26,815

26,633

งบการเงินรวม

เค์ร่�องหมายการค้์า รวมซอฟตแ์วรค์์อมพิวเตอร์

(หุ้น่วย : พนับาท่)

วงเงนิเบกิิเกินิบญัชีแีละเงนิกิ้�ยมื่รีะยะสั �นจากิสถืาบนักิารีเงนิของบรีษิทั่ยอ่ยคำ�าปีรีะกินัโด้ยบรีษิทั่ฯ

(หุ้น่วย : พนับาท่)

เงนิเบกิิเกินิบญัชีธีุ์นาคารี

เงนิกิ้�ยมื่รีะยะสั �นจากิสถืาบนักิารีเงนิ

รีวม่

1,058

1,040,000

1,041,058

MOR

2.00 - 3.65

781

618,000

618,781

-

660,000

660,000

-

368,000

368,000

งบการเงินรวมอตัราดำอกเบ่�ย

(ร้อยละต่อป่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

25652565 25642564
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 25652564 2564

(หุ้น่วย : พนับาท่)

14. เจ้าหน่�การค้์าและเจ้าหน่�อ่�น

เจ�าหุ้นี�กิารีค�า - กิจิกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกินั (หุ้ม่ายเหุ้ต้ 6)

เจ�าหุ้นี�กิารีค�า - กิจิกิารีท่ี�ไม่เ่กิี�ยวข�องกินั

เจ�าหุ้นี�อื�น - กิจิกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกินั (หุ้ม่ายเหุ้ต้ 6)

เจ�าหุ้นี�อื�น - กิจิกิารีท่ี�ไม่เ่กิี�ยวข�องกินั

เจ�าหุ้นี�คา่สง่เสรีมิ่กิารีขาย

คา่ใชี�จา่ยค�างจา่ย

รีวม่เจ�าหุ้นี�กิารีค�าและเจ�าหุ้นี�อื�น

-

197,495

1,711

59,799

201,688

100,311

561,004

-

199,046

1,145

57,671

139,838

84,666

482,366

15

27,269

361

5,412

-

12,423

45,480

35

26,945

170

5,580

-

13,772

46,502

15. เงินกู้ย่มระยะยาวจากสัถุาบนัการเงิน

(หุ้น่วย : พนับาท่)

ท่ก้ิสาม่เด้อืนตาม่จำานวนท่ี�กิำาหุ้นด้ใน

สญัญา โด้ยม่กีิำาหุ้นด้ชีำารีะคนืเงนิต�น

งวด้สด้้ท่�ายในเด้อืนพฤศจกิิายน 2566

ท่ก้ิสาม่เด้อืนตาม่จำานวนท่ี�กิำาหุ้นด้ใน

สญัญา โด้ยม่กีิำาหุ้นด้ชีำารีะคนืเงนิต�น

งวด้สด้้ท่�ายในเด้อืนพฤศจกิิายน 2566

ท่ก้ิสาม่เด้อืนตาม่จำานวนท่ี�กิำาหุ้นด้ใน

สญัญา โด้ยม่กีิำาหุ้นด้ชีำารีะคนืเงนิต�น

งวด้สด้้ท่�ายในเด้อืนก้ิม่ภาพนัธุ์� 2567

ท่ก้ิสาม่เด้อืนตาม่จำานวนท่ี�กิำาหุ้นด้ใน

สญัญา โด้ยม่กีิำาหุ้นด้ชีำารีะคนืเงนิต�น

งวด้สด้้ท่�ายในเด้อืนม่ถ้ิืนายน 2568

ท่ก้ิสาม่เด้อืนตาม่จำานวนท่ี�กิำาหุ้นด้ใน

สญัญา โด้ยม่กีิำาหุ้นด้ชีำารีะคนืเงนิต�น

งวด้สด้้ท่�ายในเด้อืนกินัยายน 2569

รีวม่

หุ้กัิ: สว่นท่ี�ถืง้กิำาหุ้นด้ชีำารีะภายในหุ้น้�งปีี 

เงนิกิ้�ยมื่รีะยะยาวจากิสถืาบนักิารีเงนิ - สท้่ธุ์จิากิสว่นท่ี�ถืง้กิำาหุ้นด้

   ชีำารีะภายในหุ้น้�งปีี

THBFIX + 1.95

MLR เฉลี�ย - 2.513

THOR + 2.35

MLR - 2.20

MLR เฉลี�ย - 2.055

1

2

3

4

5

100,000

45,000

87,500

3,183

150,000

385,683

(258,183)

127,500

200,000

165,000

157,500

10,063

190,000

722,563

(336,880)

385,683

100,000

45,000

-

-

150,000

295,000

(185,000)

110,000

200,000

165,000

-

-

190,000

555,000

(260,000)

295,000

งบการเงินรวมเงินกู้ งบการเงินเฉพาะกิจการ

25652565 25642564

อตัราดำอกเบ่�ย การช่ำาระเงิน

(ร้อยละต่อป่)
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งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565

2565

2565

2565

2564

2564

2564

2564

(หุ้น่วย : พนับาท่)

(หุ้น่วย : พนับาท่)

16. หน่�สิันตามสัญัญาเช่่า

กิารีเปีลี�ยนแปีลงของบญัชีเีงนิกิ้�ยมื่รีะยะยาวสำาหุ้รีบัปีีสิ�นสด้้วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 และ 2564 ม่รีีายละเอยีด้ด้งันี�

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 บรีษิทั่ยอ่ยแหุ้ง่หุ้น้�งม่วีงเงนิกิ้�ยมื่รีะยะยาวตาม่สญัญาเงนิกิ้�ท่ี�ยงัไม่ไ่ด้�เบกิิใชี�เป็ีนจำานวน 12 ล�านบาท่ 

(2564: 12 ล�านบาท่)

เงื�อนไขของสญัญาเงนิกิ้�

 เงนิกิ้�ยมื่คำ�าปีรีะกินัโด้ยกิารีจำานองท่ี�ด้นิ อาคารี เครีื�องจกัิรีและอ้ปีกิรีณ�บางสว่นของกิล้ม่่บรีษิทั่

 ภายใต�สญัญาเงนิกิ้� กิล้ม่่บรีษิทั่ต�องปีฏิบิตัติาม่เงื�อนไขบางปีรีะกิารีตาม่ท่ี�รีะบใ้นสญัญา เชีน่ กิารีด้ำารีงอตัรีาสว่นหุ้นี�สนิ

ต่อสว่นของผู้้�ถือืหุ้้�นและอตัรีาสว่นความ่สาม่ารีถืในกิารีชีำารีะหุ้นี�ใหุ้�เป็ีนไปีตาม่อตัรีาท่ี�กิำาหุ้นด้ในสญัญา กิารีหุ้�าม่กิ่อใหุ้�เกิดิ้ภารีะ

ผู้ก้ิพนัแกิ่ท่รีพัย�สนิบางสว่น เป็ีนต�น

กิล้ม่่บรีษิทั่ท่ำาสญัญาเชีา่สนิท่รีพัย�เพื�อใชี�ในกิารีด้ำาเนินงานของกิล้ม่่บรีษิทั่ โด้ยม่อีายส้ญัญารีะหุ้วา่ง 1 - 5 ปีี

 กิารีวเิครีาะหุ้�กิารีครีบกิำาหุ้นด้ของจำานวนเงนิท่ี�ต�องจา่ยตาม่สญัญาเชีา่เปิีด้เผู้ยข�อม่ล้อย้ใ่นหุ้ม่ายเหุ้ต้ปีรีะกิอบงบกิารีเงนิ

ข�อ 28.2 ภายใต�หุ้วัข�อความ่เสี�ยงด้�านสภาพคลอ่ง

ยอดำค์งเหล่อต้นป่

บวกิ: กิ้�เพิ�ม่รีะหุ้วา่งปีี

หุ้กัิ: จา่ยคนืเงนิกิ้�รีะหุ้วา่งปีี

ยอดำค์งเหล่อปลายป่

722,563

-

(336,880)

385,683

799,443

200,000

(276,880)

722,563

555,000

-

(260,000)

295,000

555,000

200,000

(200,000)

555,000

จำานวนเงนิท่ี�ต�องจา่ยตาม่สญัญาเชีา่

หุ้กัิ: ด้อกิเบี�ยรีอกิารีตดั้จำาหุ้น่าย

รีวม่หุ้นี�สนิตาม่สญัญาเชีา่

หุ้กัิ: สว่นท่ี�ถืง้กิำาหุ้นด้ชีำารีะภายในหุ้น้�งปีี

หุ้นี�สนิตาม่สญัญาเชีา่ - สท้่ธุ์จิากิสว่นท่ี�ถืง้

   กิำาหุ้นด้ชีำารีะภายในหุ้น้�งปีี

28,440

(1,202)

27,238

(13,630)

13,608

33,380

(1,071)

32,309

(22,456)

9,853

10,616

(753)

9,863

(4,043)

5,820

9,655

(686)

8,969

(5,129)

3,840
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งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565

2565

2565

2565

2564

2564

2564

2564

(หุ้น่วย : พนับาท่)

(หุ้น่วย : พนับาท่)

คา่ใชี�จา่ยเกิี�ยวกิบัสญัญาเชีา่ท่ี�รีบัรี้�ในสว่นของกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่น้

 กิล้ม่่บรีษิทั่ม่สีญัญาเชีา่พื�นท่ี�ในอาคารีซี้�งม่กีิารีจา่ยชีำารีะคา่เชีา่ท่ี�ผู้นัแปีรีตาม่ยอด้ขาย อายส้ญัญาเชีา่ม่รีีะยะเวลา 1 - 3 ปีี

 กิล้่ม่บรีษิทั่ม่กีิรีะแสเงนิสด้จ่ายท่ั �งหุ้ม่ด้ของสญัญาเชี่าสำาหุ้รีบัปีีสิ�นส้ด้วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 จำานวน 30 ล�านบาท่ 

(2564: 35 ล�านบาท่) (เฉพาะของบรีษิทั่ฯ: 6 ล�านบาท่ 2564: 10 ล�านบาท่) ซี้�งรีวม่ถืง้กิรีะแส  เงนิสด้จา่ยของสญัญาเชีา่รีะยะสั �น

และสญัญาเชีา่ซี้�งสนิท่รีพัย�อ�างองิม่มี่ล้คา่ตำ�า

คา่เสื�อม่รีาคาของสนิท่รีพัย�สทิ่ธุ์กิิารีใชี�

ด้อกิเบี�ยจา่ยของหุ้นี�สนิตาม่สญัญาเชีา่

คา่ใชี�จา่ยท่ี�เกิี�ยวกิบัสญัญาเชีา่รีะยะสั �น

คา่ใชี�จา่ยท่ี�เกิี�ยวกิบัสญัญาเชีา่ซี้�งสนิท่รีพัย�อ�างองิม่มี่ล้คา่ตำ�า

คา่ใชี�จา่ยท่ี�เกิี�ยวกิบักิารีจา่ยชีำารีะคา่เชีา่ผู้นัแปีรีท่ี�ไม่อ่งิด้ชัีนีหุ้รีอือตัรีา

25,271

1,048

1,394

3,559

259

25,551

1,003

848

7,781

235

5,375

513

525

689

-

5,950

445

95

3,823

-

สัำารองผลประโยช่น์ระยะยาวของพนักงานต้นป่

สว่นท่ี�รีบัรี้�ในกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่น้

   ต�นท่น้บรีกิิารีในปัีจจบ้นั 

   ต�นท่น้ด้อกิเบี�ย

   ผู้ลกิำาไรีท่ี�เกิดิ้ข้�นจากิกิารีจา่ยชีำารีะผู้ลปีรีะโยชีน�หุ้รีอื

      กิารีลด้ขนาด้โครีงกิารี

สว่นท่ี�รีบัรี้�ในกิำาไรีขาด้ท่น้เบด็้เสรีจ็อื�น

   (กิำาไรี) ขาด้ท่น้จากิกิารีปีรีะม่าณกิารีตาม่หุ้ลกัิ

      คณติศาสตรี�ปีรีะกินัภยั

      สว่นท่ี�เกิดิ้จากิกิารีเปีลี�ยนแปีลงข�อสม่ม่ตดิ้�าน

      ปีรีะชีากิรีศาสตรี�

   สว่นท่ี�เกิดิ้จากิกิารีเปีลี�ยนแปีลงข�อสม่ม่ตทิ่างกิารีเงนิ 

   สว่นท่ี�เกิดิ้จากิกิารีปีรีบัปีรีง้จากิปีรีะสบกิารีณ�

ผู้ลปีรีะโยชีน�ท่ี�จา่ยในรีะหุ้วา่งปีี

สัำารองผลประโยช่น์ระยะยาวของพนักงานปลายป่

112,326

9,927

1,610

(10,323)

(10,561)

(13,713)

7,004

(2,440)

93,830

105,156

11,262

1,998

-

-

-

-

(6,090)

112,326

31,751

4,625

423

(6,184)

(2,094)

(3,318)

(821)

(1,976)

22,406

30,110

4,548

570

-

-

-

-

(3,477)

31,751

17. สัำารองผลประโยช่น์ระยะยาวของพนักงาน 

 จำานวนเงนิสำารีองผู้ลปีรีะโยชีน�รีะยะยาวของพนกัิงานซี้�งเป็ีนเงนิชีด้เชียพนกัิงานเม่ื�อออกิจากิงานแสด้งได้�ด้งันี�

 กิล้ม่่บรีษิทั่คาด้วา่จะจา่ยชีำารีะผู้ลปีรีะโยชีน�รีะยะยาวของพนกัิงานภายใน 1 ปีีข�างหุ้น�าเป็ีนจำานวนปีรีะม่าณ 2.6 ล�านบาท่ 

(เฉพาะของบรีษิทั่ฯ: 0.1 ล�านบาท่) (2564: 5 ล�านบาท่ เฉพาะของบรีษิทั่ฯ: 1 ล�านบาท่)

 ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 รีะยะเวลาเฉลี�ยถ่ืวงนำ�าหุ้นกัิในกิารีจา่ยชีำารีะผู้ลปีรีะโยชีน�รีะยะยาวของพนกัิงานของกิล้ม่่

บรีษิทั่ปีรีะม่าณ 9 ปีี (เฉพาะของบรีษิทั่ฯ: 9 ปีี) (2564: 9 ปีี เฉพาะของบรีษิทั่ฯ: 9 ปีี)
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สม่ม่ตฐิานท่ี�สำาคญัในกิารีปีรีะม่าณกิารีตาม่หุ้ลกัิคณติศาสตรี�ปีรีะกินัภยัสรีป้ีได้�ด้งันี�

(หุ้น่วย : ล�านบาท่)

(หุ้น่วย : ล�านบาท่)

(หุ้น่วย : รี�อยละต่อปีี)

อตัรีาคดิ้ลด้

อตัรีากิารีข้�นเงนิเด้อืน 

อตัรีาคดิ้ลด้

อตัรีากิารีข้�นเงนิเด้อืน 

อตัรีาคดิ้ลด้

อตัรีากิารีข้�นเงนิเด้อืน 

อตัรีากิารีเปีลี�ยนแปีลงในจำานวนพนกัิงาน

(4)

4

(6)

8

2.5

0.0 - 4.5

0.0 - 50.0

4

(4)

7

(8)

1.5

1.5 - 5.0

0.0 - 50.0

(1)

1

(2)

2

1

(1)

2

(2)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ั� 31 ธุนัวาค์ม 2565

ณ วนัท่ั� 31 ธุนัวาค์ม 2564

เพิ�มข้�น 0.5%

เพิ�มข้�น 0.5%

เพิ�มข้�น 0.5%

เพิ�มข้�น 0.5%

2565

ลดำลง 0.5%

ลดำลง 0.5%

ลดำลง 0.5%

ลดำลง 0.5%

2564

 ผู้ลกิรีะท่บของกิารีเปีลี�ยนแปีลงสม่ม่ตฐิานท่ี�สำาคญัต่อม่ล้คา่ปัีจจบ้นัของภารีะผู้ก้ิพนัผู้ลปีรีะโยชีน�รีะยะยาวของพนกัิงาน 

ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 และ 2564 สรีป้ีได้�ด้งันี�

18. สัำารองตามกฎิหมาย

 ภายใต�บท่บญัญตัขิองม่าตรีา 116 แหุ้ง่พรีะรีาชีบญัญตับิรีษิทั่ม่หุ้าชีนจำากิดั้ พ.ศ. 2535 บรีษิทั่ฯต�องจดั้สรีรีกิำาไรีสท้่ธุ์ิ

ปีรีะจำาปีีสว่นหุ้น้�งไว�เป็ีนท่้นสำารีองไม่น่�อยกิว่ารี�อยละ 5 ของกิำาไรีส้ท่ธุ์ปิีรีะจำาปีีหุ้กัิด้�วยยอด้ขาด้ท่้นสะสม่ยกิม่า (ถื�าม่)ี จนกิว่า

ท่น้สำารีองนี�จะม่จีำานวนไม่น่�อยกิวา่รี�อยละ 10 ของท่น้จด้ท่ะเบยีน สำารีองตาม่กิฎิ์หุ้ม่ายด้งักิลา่วไม่ส่าม่ารีถืนำาไปีจา่ยเงนิปัีนผู้ลได้� 

ในปัีจจบ้นั บรีษิทั่ฯได้�จดั้สรีรีสำารีองตาม่กิฎิ์หุ้ม่ายไว�ครีบถื�วนแล�ว
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 25652564 2564

(หุ้น่วย : พนับาท่)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565

2565

2565

2565

2564

2564

2564

2564

(หุ้น่วย : พนับาท่)

(หุ้น่วย : พนับาท่)

19. รายได้ำอ่�น

20. ค่์าใช้่จ่ายตามลกัษัณะ

 รีายกิารีคา่ใชี�จา่ยแบง่ตาม่ลกัิษณะปีรีะกิอบด้�วยรีายกิารีคา่ใชี�จา่ยท่ี�สำาคญัด้งัต่อไปีนี�

21. ภาษ่ัเงินได้ำ

 คา่ใชี�จา่ยภาษเีงนิได้�สำาหุ้รีบัปีีสิ�นสด้้วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 และ 2564 สรีป้ีได้�ด้งันี�

รีายได้�คา่ขนสง่ท่างท่ะเล

โอนกิลบัสำารีองคา่สง่เสรีมิ่กิารีขาย

รีายได้�คา่ธุ์รีรีม่เนียม่กิารีจดั้กิารี

กิำาไรีจากิอตัรีาแลกิเปีลี�ยน

อื�น ๆ

รีวม่

30,347

23,754

-

4,053

34,990

93,144

23,487

46,780

-

-

26,160

96,427

-

-

36,151

-

3,822

39,973

-

-

41,979

88

3,651

45,718

เงนิเด้อืน คา่แรีง และผู้ลปีรีะโยชีน�อื�นของพนกัิงาน

คา่เสื�อม่รีาคา

คา่ตดั้จำาหุ้น่าย

ขาด้ท่น้จากิอตัรีาแลกิเปีลี�ยน

โอนกิลบัคา่เผู้ื�อกิารีด้�อยคา่ของเงนิลงท่น้ในบรีษิทั่ยอ่ย

ขาด้ท่น้จากิกิารีด้�อยคา่ของเงนิใหุ้�กิ้�ยมื่แกิ่บรีษิทั่ยอ่ย

ต�นท่น้ท่างกิารีเงนิ

ต�นท่น้ท่ี�เกิี�ยวข�องกิบักิารีผู้ลติ 

   (ไม่ร่ีวม่คา่ใชี�จา่ยเกิี�ยวกิบัพนกัิงานและคา่เสื�อม่รีาคา)

528,524

345,697

1,328

-

-

-

43,238

1,486,608

485,424

395,864

2,409

16,035

-

-

38,704

1,212,266

123,924

65,783

182

8

-

56,113

30,500

151,967

124,061

67,151

222

-

(55,000)

54,700

26,382

134,074

ภาษ่ัเงินได้ำปัจจบุนั:

ภาษเีงนิได้�นิตบิ้คคลสำาหุ้รีบัปีี

รีายกิารีปีรีบัปีรีง้ภาษเีงนิได้�นิตบิ้คคลของปีีกิ่อน

ภาษ่ัเงินได้ำรอการตดัำบญัช่่: 

ภาษเีงนิได้�รีอกิารีตดั้บญัชีจีากิกิารีเกิดิ้ผู้ลแตกิต่างชีั �วครีาว

   และกิารีกิลบัรีายกิารีผู้ลแตกิต่างชีั �วครีาว

ค่์าใช้่จ่าย (ผลประโยช่น์) ภาษ่ัเงินได้ำท่ั�แสัดำงอยู่ใน

   ส่ัวนของกำาไรหรอ่ขาดำทันุ

7,825

(43)

(46,280)

(38,498)

1,881

-

(17,279)

(15,398)

-

-

842

842

-

-

(210)

(210)
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งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565

2565

2565

2565

2564

2564

2564

2564

(หุ้น่วย : พนับาท่)

(หุ้น่วย : พนับาท่)

จำานวนภาษเีงนิได้�ท่ี�เกิี�ยวข�องกิบัสว่นปีรีะกิอบแต่ละสว่นของกิำาไรีขาด้ท่้นเบด็้เสรีจ็อื�นสำาหุ้รีบัปีีสิ�นส้ด้วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 

และ 2564 สรีป้ีได้�ด้งันี�

รีายกิารีกิรีะท่บยอด้จำานวนเงนิรีะหุ้ว่างค่าใชี�จ่ายภาษีเงนิได้�กิบัผู้ลค้ณของกิำาไรีท่างบญัชีกีิบัอตัรีาภาษีท่ี�ใชี�สำาหุ้รีบัปีีสิ�นส้ด้ 

วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 และ 2564 สาม่ารีถืแสด้งได้�ด้งันี�

ภาษเีงนิได้�รีอกิารีตดั้บญัชีที่ี�เกิี�ยวข�องกิบักิำาไรี

   จากิกิารีปีรีะม่าณกิารีตาม่หุ้ลกัิคณติศาสตรี�ปีรีะกินัภยั

กิำาไรีท่างบญัชีกีิ่อนภาษเีงนิได้�นิตบิ้คคล

ภาษเีงนิได้�คำานวณในอตัรีาภาษเีงนิได้�ของปีรีะเท่ศไท่ยรี�อยละ 20 

รีายกิารีปีรีบัปีรีง้คา่ใชี�จา่ยภาษเีงนิได้�นิตบิ้คคลของปีีกิ่อน

ผู้ลกิรีะท่บท่างภาษสีำาหุ้รีบั

   คา่ใชี�จา่ยต�องหุ้�าม่

   คา่ใชี�จา่ยท่ี�ม่สีทิ่ธุ์หิุ้กัิได้�เพิ�ม่ข้�น

   รีายได้�ท่ี�ได้�รีบักิารียกิเว�นภาษเีงนิได้�

   สว่นแบง่กิำาไรีจากิเงนิลงท่น้ในบรีษิทั่รีว่ม่

   ขาด้ท่น้ท่างภาษที่ี�ยงัไม่ไ่ด้�ใชี�

   อื�น ๆ

รีวม่

คา่ใชี�จา่ย (ผู้ลปีรีะโยชีน�) ภาษเีงนิได้�

   ท่ี�แสด้งอย้ใ่นสว่นของกิำาไรีหุ้รีอืขาด้ท่น้

2,208

241,321

48,264

(43)

2,187

(2,790)

-

(110,916)

24,251

549

(86,719)

(38,498)

-

413,204

82,641

-

4,520

(7,454)

(101)

(104,036)

8,756

276

(98,039)

(15,398)

1,247

281,359

56,272

-

11,252

(56)

(77,675)

-

10,731

318

(55,430)

842

-

552,715

110,543

-

31

(30)

(114,663)

-

3,942

(33)

(110,753)

(210)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 25652564 2564

(หุ้น่วย : พนับาท่)

สว่นปีรีะกิอบของสนิท่รีพัย�ภาษเีงนิได้�รีอกิารีตดั้บญัชีแีละหุ้นี�สนิภาษเีงนิได้�รีอกิารีตดั้บญัชีปีีรีะกิอบด้�วยรีายกิารีด้งัต่อไปีนี�

 ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 กิล้ม่่บรีษิทั่ม่รีีายกิารีผู้ลแตกิตา่งชีั �วครีาวท่ี�ใชี�หุ้กัิภาษแีละขาด้ท่น้ท่างภาษที่ี�ยงัไม่ไ่ด้�ใชี�จำานวน 

1,070 ล�านบาท่ (2564: 944 ล�านบาท่) (เฉพาะของบรีษิทั่ฯ: 209 ล�านบาท่ 2564: 155 ล�านบาท่) ท่ี�กิล้ม่่บรีษิทั่ไม่ไ่ด้�บนัท่ก้ิสนิท่รีพัย�

ภาษเีงนิได้�รีอกิารีตดั้บญัชี ีเนื�องจากิกิล้ม่่บรีษิทั่พจิารีณาแล�วเหุ้น็วา่อาจไม่ม่่กีิำาไรีท่างภาษใีนอนาคตเพยีงพอท่ี�จะนำาผู้ลแตกิต่าง

ชีั �วครีาวและผู้ลขาด้ท่น้ท่างภาษมี่าใชี�ปีรีะโยชีน�ได้� โด้ยผู้ลขาด้ท่น้ท่างภาษที่ี�ยงัไม่ไ่ด้�ใชี�จะท่ยอยสิ�นสด้้รีะยะเวลากิารีใหุ้�ปีรีะโยชีน�

ภายในปีี 2570

22. กำาไรต่อหุ้น

 กิำาไรีต่อหุ้้�นขั �นพื�นฐานคำานวณโด้ยหุ้ารีกิำาไรีสำาหุ้รีบัปีีท่ี�เป็ีนของผู้้�ถือืหุ้้�นของบรีษิทั่ฯ (ไม่ร่ีวม่กิำาไรีขาด้ท่้นเบด็้เสรีจ็อื�น) 

ด้�วยจำานวนถืวัเฉลี�ยถ่ืวงนำ�าหุ้นกัิของหุ้้�นสาม่ญัท่ี�ออกิอย้ใ่นรีะหุ้วา่งปีี

สิันทัรพัยภ์าษ่ัเงินได้ำรอการตดัำบญัช่่

   คา่เผู้ื�อผู้ลขาด้ท่น้ด้�านเครีด้ติท่ี�คาด้วา่จะเกิดิ้ข้�น

   คา่เผู้ื�อกิารีลด้ลงของม่ล้คา่สนิค�าคงเหุ้ลอื

   ม่ล้คา่ของท่ี�ด้นิ อาคารีและอ้ปีกิรีณ�

   สำารีองผู้ลปีรีะโยชีน�รีะยะยาวของพนกัิงาน

   ขาด้ท่น้ท่างภาษที่ี�ยงัไม่ไ่ด้�ใชี�

   อื�น ๆ

รีวม่

หน่�สิันภาษ่ัเงินได้ำรอการตดัำบญัช่่

   ม่ล้คา่ของท่ี�ด้นิ อาคารีและอ้ปีกิรีณ�

   อื�น ๆ

รีวม่

สิันทัรพัยภ์าษ่ัเงินได้ำรอการตดัำบญัช่่ - สัทุัธิุ

 

894

4,100

72,405

9,945

49,941

4,037

141,322

(10,349)

(202)

(10,551)

130,771

 

715

632

60,436

12,182

18,865

4,478

97,308

(10,349)

(260)

(10,609)

86,699

 

-

27

-

4,481

-

-

4,508

-

(192)

(192)

4,316

 

-

267

-

6,350

-

-

6,617

-

(212)

(212)

6,405
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23. ข้อมลูทัางการเงินจำาแนกตามส่ัวนงาน

 ข�อม่ล้สว่นงานด้ำาเนินงานท่ี�นำาเสนอนี�สอด้คล�องกิบัรีายงานภายในของบรีษิทั่ฯท่ี�ผู้้�ม่อีำานาจตดั้สนิใจสง้สด้้ด้�านกิารีด้ำาเนิน

งานได้�รีบัและสอบท่านอยา่งสม่ำ�าเสม่อเพื�อใชี�ในกิารีตดั้สนิใจในกิารีจดั้สรีรีท่รีพัยากิรีใหุ้�กิบัสว่นงานและปีรีะเม่นิผู้ลกิารีด้ำาเนินงาน

ของสว่นงาน ท่ั �งนี�ผู้้�ม่อีำานาจตดั้สนิใจสง้สด้้ด้�านกิารีด้ำาเนินงานของกิล้ม่่บรีษิทั่คอืคณะกิรีรีม่กิารีบรีหิุ้ารีของกิล้ม่่บรีษิทั่

 ข�อม่ล้รีายได้�และกิำาไรีของสว่นงานของกิล้ม่่บรีษิทั่สำาหุ้รีบัปีีสิ�นสด้้วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 และ 2564 ม่ดี้งัต่อไปีนี�

สว่นงานท่างภม้่ศิาสตรี�สำาหุ้รีบัปีีสิ�นสด้้วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 และ 2564 แสด้งได้�ด้งันี�

ข�อม่ล้เกิี�ยวกิบัลก้ิค�ารีายใหุ้ญ่

ในปีี 2565 กิล้ม่่บรีษิทั่ม่รีีายได้�จากิลก้ิค�ารีายใหุ้ญ่จำานวนหุ้น้�งรีาย เป็ีนจำานวนเงนิปีรีะม่าณ 1,097 ล�านบาท่ ซี้�งม่าจากิสว่นงาน

เครีื�องด้ื�ม่ (2564: 1,473 ล�านบาท่)

(หุ้น่วย : ล�านบาท่)

รีายได้�จากิกิารีขาย

กำาไรขั �นต้น

รีายได้�อื�น

คา่ใชี�จา่ยในกิารีขายและจดั้จำาหุ้น่าย

คา่ใชี�จา่ยในกิารีบรีหิุ้ารี

ขาด้ท่น้จากิอตัรีาแลกิเปีลี�ยน

ขาดำทันุจากการดำำาเนินงาน

สว่นแบง่กิำาไรีจากิเงนิลงท่น้ในบรีษิทั่รีว่ม่

ต�นท่น้ท่างกิารีเงนิ

กำาไรก่อนค่์าใช้่จ่ายภาษ่ัเงินได้ำ

ผู้ลปีรีะโยชีน�ภาษเีงนิได้�

กำาไรสัำาหรบัป่

1,201

175

30

9

860

155

21

4

1,664

397

2,895

581

93

(516)

(428)

-

(270)

555

(43)

242

38

280

1,547

433

2,428

592

97

(332)

(409)

(16)

(68)

520

(39)

413

15

428

ผลิตภณัฑ์จ์าก

พ่ช่ ผกัและผลไม้ อ่�น ๆเค์ร่�องด่ำ�ม งบการเงินรวม

2565 25652565 25652564 25642564 2564

(หุ้น่วย : ล�านบาท่)

รีายได้�จากิกิารีขาย

กิำาไรีขั �นต�น

1,575

261

1,134

229

1,320

320

2,895

581

1,294

363

2,428

592

ขายสิันค้์าในต่างประเทัศขายสิันค้์าในประเทัศ งบการเงินรวม

2565 256525652564 25642564
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24. เงินปันผล

25. กองทันุสัำารองเล่�ยงช่่พ

 กิล้่ม่บรีษิทั่และพนักิงานของกิล้่ม่บรีษิทั่ได้�รี่วม่กินัจดั้ตั �งกิองท่้นสำารีองเลี�ยงชีพีข้�นตาม่พรีะรีาชีบญัญตักิิองท่้นสำารีอง 

เลี�ยงชีพี พ.ศ. 2530 โด้ยกิล้ม่่บรีษิทั่จะจา่ยสม่ท่บเข�ากิองท่น้เป็ีนรีายเด้อืนในอตัรีารี�อยละ 5 ของเงนิเด้อืน และพนกัิงานจะจา่ย

สม่ท่บเข�ากิองท่น้เป็ีนรีายเด้อืนในอตัรีารี�อยละ 5 - 15 ของเงนิเด้อืน กิองท่น้สำารีองเลี�ยงชีพีนี�บรีหิุ้ารีโด้ย เค ม่าสเตอรี� พล้ ฟัูนด้� 

และจะจา่ยใหุ้�แกิ่พนกัิงานเม่ื�อพนกัิงานนั �นออกิจากิงานตาม่รีะเบยีบวา่ด้�วยกิองท่น้ของกิล้ม่่บรีษิทั่ ในรีะหุ้วา่งปีี 2565 กิล้ม่่บรีษิทั่

รีับรี้�เงินสม่ท่บด้ังกิล่าวเป็ีนค่าใชี�จ่ายจำานวน 13 ล�านบาท่ (2564: 12 ล�านบาท่) (เฉพาะของบรีิษัท่ฯ: 4 ล�านบาท่  

2564: 3 ล�านบาท่)

26. ภาระผกูพนัและหน่�สิันท่ั�อาจเกิดำข้�น

26.1 ภาระผกูพนัเก่�ยวกบัรายจ่ายฝ่ึายทันุ

 ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 และ 2564 กิล้ม่่บรีษิทั่ม่ภีารีะผู้ก้ิพนัเกิี�ยวกิบัรีายจา่ยฝ่่ายท่น้ซี้�งเกิี�ยวข�องกิบักิารีซีื�อเครีื�องจกัิรี

และอ้ปีกิรีณ� และซีอฟูต�แวรี�คอม่พวิเตอรี� คงเหุ้ลอืเป็ีนจำานวนเงนิด้งันี�

เงนิปัีนผู้ลรีะหุ้วา่งกิาลสำาหุ้รีบัปีี 2564

เงนิปัีนผู้ลปีรีะจำาปีี 2563

เงนิปัีนผู้ลรีะหุ้วา่งกิาลสำาหุ้รีบัปีี 2564

รีวม่เงนิปัีนผู้ลสำาหุ้รีบัปีี 2564

เงนิปัีนผู้ลปีรีะจำาปีี 2564

เงนิปัีนผู้ลรีะหุ้วา่งกิาลสำาหุ้รีบัปีี 2565

รีวม่เงนิปัีนผู้ลสำาหุ้รีบัปีี 2565

ท่ี�ปีรีะชีม้่คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ

   เม่ื�อวนัท่ี� 18 ก้ิม่ภาพนัธุ์� 2564

ท่ี�ปีรีะชีม้่สาม่ญัผู้้�ถือืหุ้้�น

   เม่ื�อวนัท่ี� 9 เม่ษายน 2564

ท่ี�ปีรีะชีม้่คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ

   เม่ื�อวนัท่ี� 13 สงิหุ้าคม่ 2564

ท่ี�ปีรีะชีม้่สาม่ญัผู้้�ถือืหุ้้�น

   เม่ื�อวนัท่ี� 7 เม่ษายน 2565

ท่ี�ปีรีะชีม้่คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ

   เม่ื�อวนัท่ี� 11 พฤศจกิิายน 2565

91.7

241.3

91.7

424.7

279.9

91.7

371.6

0.19

0.50

0.19

0.88

0.58

0.19

0.77

เงินปันผล เงินปันผลจ่าย

(ล้านบาทั)

อนุมติัโดำย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(บาทั)

(หุ้น่วย : ล�าน)

5 11บาท่ - 1

งบการเงินรวมสักลุเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ

25652565 25642564
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งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565

2565

2565

2565

2565

2565

2564

2564

2564

2564

2564

2564

(หุ้น่วย : ล�านบาท่)

(หุ้น่วย : พนับาท่)

(หุ้น่วย : ล�านบาท่)

26.2 ภาระผกูพนัเก่�ยวกบัสัญัญาเช่่าและจ้างบริการ

  กิล้ม่่บรีษิทั่ได้�ท่ำาสญัญาเชีา่ท่ี�เกิี�ยวข�องกิบักิารีเชีา่เครีื�องใชี�สำานกัิงาน ซี้�งเป็ีนสญัญาเชีา่รีะยะสั �นหุ้รีอืสญัญาเชีา่ 

 ท่ี�สนิท่รีพัย�อ�างองิม่มี่ล้คา่ตำ�า รีวม่ท่ั �งสญัญาจ�างบรีกิิารีต่าง ๆ

  ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 และ 2564 กิล้ม่่บรีษิทั่ม่ภีารีะผู้ก้ิพนัในกิารีจา่ยคา่เชีา่และคา่บรีกิิารีตาม่สญัญา 

 ด้งักิลา่วด้งันี�

21

7

24

2

จา่ยชีำารีะภายใน

1 ปีี

2 ถืง้ 5 ปีี

7

5

3

1

26.3 การค์ำ�าประกนั

  ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 และ 2564 กิล้ม่่บรีษิทั่ม่หีุ้นงัสอืคำ�าปีรีะกินัท่ี�ออกิโด้ยธุ์นาคารีในนาม่กิล้ม่่บรีษิทั่ซี้�ง 

 เกิี�ยวเนื�องกิบัภารีะผู้ก้ิพนัท่างปีฏิบิตับิางปีรีะกิารีตาม่ปีกิตธิุ์ร้ีกิจิคงเหุ้ลอือย้เ่ป็ีนจำานวนเงนิด้งันี�

13 14หุ้นงัสอืคำ�าปีรีะกินั 7 7

27. ลำาดำบัช่ั �นของมลูค่์ายติุธุรรม

 ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 และ 2564 สนิท่รีพัย�และหุ้นี�สนิท่ี�วดั้ม่ล้คา่ด้�วยม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ของกิล้่ม่บรีษิทั่คอืตรีาสารี

อน้พนัธุ์�และสนิท่รีพัย�ท่ี�เปิีด้เผู้ยม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่คอือสงัหุ้ารีมิ่ท่รีพัย�เพื�อกิารีลงท่้นซี้�งลำาด้บัชีั �นของม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ของสนิท่รีพัย�และ

หุ้นี�สนิด้งักิลา่วอย้ใ่นรีะด้บั 2 ท่ั �งหุ้ม่ด้ โด้ยม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ของสนิท่รีพัย�และหุ้นี�สนิด้งักิลา่วแสด้งได้�ด้งันี�

-

22

7,500

45

835

7,500

สิันทัรพัยท่์ั�วดัำมลูค่์าด้ำวยมลูค่์ายติุธุรรม

  สญัญาซีื�อขายเงนิตรีาต่างปีรีะเท่ศลว่งหุ้น�า

หน่�สิันท่ั�วดัำมลูค่์าด้ำวยมลูค่์ายติุธุรรม

  สญัญาซีื�อขายเงนิตรีาต่างปีรีะเท่ศลว่งหุ้น�า

สิันทัรพัยท่์ั�เปิดำเผยมลูค่์ายติุธุรรม

  อสงัหุ้ารีมิ่ท่รีพัย�เพื�อกิารีลงท่น้

-

-

7,500

-

-

7,500
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 25652564 2564

(หุ้น่วย : พนับาท่)

28. เค์ร่�องมอ่ทัางการเงิน

28.1 ตราสัารอนุพนัธุ์

 กิล้่ม่บรีษิทั่ใชี�สญัญาซีื�อขายเงนิตรีาต่างปีรีะเท่ศล่วงหุ้น�าเพื�อบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยงในกิารีท่ำาธุ์้รีกิรีรีม่บางสว่น โด้ยเข�าท่ำา

สญัญาซีื�อขายเงนิตรีาต่างปีรีะเท่ศล่วงหุ้น�าในชี่วงเวลาท่ี�สอด้คล�องกิบัความ่เสี�ยงจากิอตัรีาแลกิเปีลี�ยนเงนิตรีาต่างปีรีะเท่ศของ

รีายกิารีอ�างองิซี้�งม่อีายส้ญัญาโด้ยท่ั �วไปีไม่เ่กินิหุ้น้�งปีี

28.2 วตัถุปุระสังค์แ์ละนโยบายการบริหารค์วามเส่ั�ยงทัางการเงิน

 เครีื�องม่อืท่างกิารีเงนิท่ี�สำาคญัของกิล้ม่่บรีษิทั่ ปีรีะกิอบด้�วย เงนิสด้และรีายกิารีเท่ยีบเท่า่เงนิสด้ ลก้ิหุ้นี�กิารีค�า เงนิใหุ้�กิ้�

ยมื่แกิก่ิจิกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกินั เงนิลงท่น้ เงนิกิ้�ยมื่รีะยะสั �นและเงนิกิ้�ยมื่รีะยะยาวจากิสถืาบนักิารีเงนิ กิล้ม่่บรีษิทั่ม่คีวาม่เสี�ยงท่ี�เกิี�ยวข�อง

กิบัเครีื�องม่อืท่างกิารีเงนิด้งักิลา่ว และม่นีโยบายกิารีบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยงด้งันี�

ค์วามเส่ั�ยงด้ำานเค์รดิำต

 กิล้ม่่บรีษิทั่ม่คีวาม่เสี�ยงด้�านเครีด้ติท่ี�เกิี�ยวเนื�องกิบัลก้ิหุ้นี�กิารีค�า เงนิใหุ้�กิ้�ยมื่ และเงนิฝ่ากิกิบัธุ์นาคารีโด้ยจำานวนเงนิสง้สด้้

ท่ี�กิล้ม่่บรีษิทั่อาจต�องสญ้เสยีจากิกิารีใหุ้�สนิเชีื�อคอืม่ล้คา่ตาม่บญัชีที่ี�แสด้งอย้ใ่นงบแสด้งฐานะกิารีเงนิ ยกิเว�นตรีาสารีอน้พนัธุ์�ซี้�งได้�

เปิีด้เผู้ยจำานวนเงนิสง้สด้้ท่ี�กิล้ม่่บรีษิทั่อาจต�องสญ้เสยีไว�ในหุ้วัข�อความ่เสี�ยงด้�านสภาพคลอ่ง

ลกูหน่�การค้์าและเงินให้กู้ย่ม

 กิล้ม่่บรีษิทั่บรีหิุ้ารีความ่เสี�ยงโด้ยใชี�นโยบายและขั �นตอนในกิารีควบคม้่กิารีใหุ้�สนิเชีื�ออยา่งเหุ้ม่าะสม่ ม่กีิารีตดิ้ตาม่ยอด้

คงค�างของลก้ิหุ้นี�กิารีค�าและเงนิใหุ้�กิ้�ยมื่อยา่งสม่ำ�าเสม่อ ด้งันั �น กิล้ม่่บรีษิทั่จง้ไม่ค่าด้วา่จะเกิดิ้ผู้ลขาด้ท่น้ท่างกิารีเงนิท่ี�ม่สีารีะสำาคญั 

นอกิจากินี� กิารีใหุ้�สนิเชีื�อของกิล้ม่่บรีษิทั่ไม่ม่่กีิารีกิรีะจก้ิตวั เนื�องจากิกิล้ม่่บรีษิทั่ม่ฐีานของลก้ิค�าท่ี�หุ้ลากิหุ้ลายและม่อีย้จ่ำานวนม่ากิรีาย

-

-

22

22

45

45

835

835

สิันทัรพัยต์ราสัารอนุพนัธุ์

สินิทุรพัยต์้ราสิารอนุพนัธ์ท์ุ้ �ไม่ไ่ด้ก้ำาหนด้ใหเ้ป็ัน

   เครีื�องม่อืท่ี�ใชี�ปี�องกินัความ่เสี�ยง

   สญัญาซีื�อขายเงนิตรีาต่างปีรีะเท่ศลว่งหุ้น�า

รวมสิันทัรพัยต์ราสัารอนุพนัธุ์

หน่�สิันตราสัารอนุพนัธุ์

หน้�สินิต้ราสิารอนุพนัธ์ท์ุ้ �ไม่ไ่ด้ก้ำาหนด้ใหเ้ป็ัน

   เค่ร่ �องม่อ่ทุ้ �ใช้ป้้ัองกนัค่วาม่เสิ้ �ยง

   สญัญาซีื�อขายเงนิตรีาต่างปีรีะเท่ศลว่งหุ้น�า

รวมหน่�สิันตราสัารอนุพนัธุ์

-

-

-

-

-

-

-

-
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 กิล้ม่่บรีษิทั่พจิารีณากิารีด้�อยคา่ท่ก้ิวนัสิ�นรีอบรีะยะเวลารีายงาน อตัรีากิารีตั �งสำารีองของผู้ลขาด้ท่้นด้�านเครีด้ติท่ี�คาด้วา่

จะเกิดิ้ข้�นคำานวณโด้ยพจิารีณาจากิอาย้หุ้นี�คงค�างนับจากิวนัท่ี�ถืง้กิำาหุ้นด้ชีำารีะสำาหุ้รีบักิล้่ม่ล้กิค�าท่ี�ม่รีีป้ีแบบของความ่เสี�ยงด้�าน

เครีด้ติท่ี�คล�ายคลง้กินั กิารีคำานวณผู้ลขาด้ท่้นจากิกิารีด้�อยค่าด้�านเครีด้ติท่ี�คาด้ว่าจะเกิดิ้ข้�นคำาน้งถืง้ผู้ลของความ่น่าจะเป็ีนถ่ืวง 

นำ�าหุ้นกัิ ม่ล้คา่ของเงนิตาม่เวลาและข�อม่ล้ท่ี�ม่คีวาม่สม่เหุ้ต้สม่ผู้ลและสาม่ารีถืสนบัสน้นได้�ท่ี�ม่อีย้ ่ณ วนัท่ี�รีายงานเกิี�ยวกิบัเหุ้ต้กิารีณ�

ในอด้ตี สภาพกิารีณ�ปัีจจบ้นั และกิารีคาด้กิารีณ�สภาวะเศรีษฐกิจิในอนาคต 

เงินฝึากธุนาค์าร 

 กิล้ม่่บรีษิทั่บรีหิุ้ารีความ่เสี�ยงด้�านเครีด้ติท่ี�เกิี�ยวข�องกิบัยอด้คงเหุ้ลอืกิบัธุ์นาคารีโด้ยจะลงท่น้กิบัค้ส่ญัญาท่ี�ได้�รีบักิารีอน้ม่ตัิ

แล�วเท่า่นั �น กิล้ม่่บรีษิทั่ม่คีวาม่เสี�ยงด้�านเครีด้ติของตรีาสารีหุ้นี�ไม่ส่ง้ม่ากินกัิเนื�องจากิค้ส่ญัญาเป็ีนธุ์นาคารีท่ี�ม่อีนัด้บัความ่น่าเชีื�อ

ถือืด้�านเครีด้ติท่ี�อย้ใ่นรีะด้บัสง้ซี้�งปีรีะเม่นิโด้ยสถืาบนัจดั้อนัด้บัความ่น่าเชีื�อถือืด้�านเครีด้ติรีะหุ้วา่งปีรีะเท่ศ

ค์วามเส่ั�ยงด้ำานตลาดำ

 กิล้ม่่บรีษิทั่ม่คีวาม่เสี�ยงด้�านตลาด้ 2 ปีรีะเภท่ ได้�แก่ิ ความ่เสี�ยงจากิอตัรีาแลกิเปีลี�ยนและความ่เสี�ยงจากิอตัรีาด้อกิเบี�ย 

กิล้ม่่บรีษิทั่ได้�เข�าท่ำาตรีาสารีอน้พนัธุ์�เพื�อบรีหิุ้ารีความ่เสี�ยงด้งักิลา่ว ด้งันี�

 • สญัญาซีื�อขายเงนิตรีาต่างปีรีะเท่ศลว่งหุ้น�า เพื�อปี�องกินัความ่เสี�ยงจากิอตัรีาแลกิเปีลี�ยนท่ี�เกิดิ้ข้�นจากิกิารีนำาเข�าหุ้รีอื 

 สง่ออกิสนิค�า

 • สญัญาแลกิเปีลี�ยนอตัรีาด้อกิเบี�ย เพื�อชีว่ยลด้ความ่เสี�ยงท่ี�เกิดิ้จากิความ่ผู้นัผู้วนของอตัรีาด้อกิเบี�ย 

ค์วามเส่ั�ยงจากอตัราแลกเปล่�ยน

 กิล้่ม่บรีษิทั่ม่คีวาม่เสี�ยงจากิอตัรีาแลกิเปีลี�ยนท่ี�สำาคญัอนัเกิี�ยวเนื�องจากิกิารีซีื�อหุ้รีอืขายสนิค�าเป็ีนเงนิตรีาต่างปีรีะเท่ศ 

โด้ยกิล้ม่่บรีษิทั่บรีหิุ้ารีความ่เสี�ยงโด้ยกิารีเข�าท่ำาสญัญาซีื�อขายเงนิตรีาต่างปีรีะเท่ศลว่งหุ้น�า ซี้�งสญัญาโด้ยสว่นใหุ้ญ่ม่อีายไ้ม่เ่กินิ

หุ้น้�งปีี

 ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 และ 2564 กิล้ม่่บรีษิทั่ม่ยีอด้คงเหุ้ลอืของสนิท่รีพัย�และหุ้นี�สนิท่างกิารีเงนิท่ี�เป็ีนสก้ิลเงนิตรีา

ต่างปีรีะเท่ศด้งันี�

3.9

2.0

-

2.1

1.4

-

เหุ้รียีญสหุ้รีฐัอเม่รีกิิา

ยโ้รี

เหุ้รียีญออสเตรีเลยี

0.6

0.2

0.2

34.56

36.83

23.38

0.7

0.2

0.1

33.42

37.89

24.26

สิันทัรพัยท์ัางการเงิน

งบการเงินรวม

สักลุเงิน หน่�สิันทัางการเงิน อตัราแลกเปล่�ยนเฉล่�ย

2565

(ล้าน)

25652565

(ล้าน)

2564

(ล้าน) (บาทัต่อหน่วยเงินตราต่างประเทัศ)

25642564

(ล้าน)
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สิันทัรพัยท์ัางการเงิน

งบการเงินรวม
สักลุเงิน

หน่�สิันทัางการเงิน อตัราแลกเปล่�ยนเฉล่�ย

2565

(ล้าน)

25652565

(ล้าน)

2564

(ล้าน) (บาทัต่อหน่วยเงินตราต่างประเทัศ)

25642564

(ล้าน)

กิล้ม่่บรีษิทั่ม่สีญัญาซีื�อขายเงนิตรีาต่างปีรีะเท่ศลว่งหุ้น�าซี้�งครีบกิำาหุ้นด้ภายในหุ้น้�งปีีคงเหุ้ลอืด้งันี�

กิารีวเิครีาะหุ้�ผู้ลกิรีะท่บของกิารีเปีลี�ยนแปีลงอตัรีาแลกิเปีลี�ยน 

 กิล้ม่่บรีษิทั่คาด้วา่จะไม่ม่่ผีู้ลกิรีะท่บต่อกิำาไรีกิ่อนภาษอียา่งเป็ีนสารีะสำาคญัจากิกิารีเปีลี�ยนแปีลงของม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ของ

สนิท่รีพัย�และหุ้นี�สนิท่ี�เป็ีนตวัเงนิท่ี�อาจเกิดิ้ข้�นจากิกิารีเปีลี�ยนแปีลงของอตัรีาแลกิเปีลี�ยนของสนิท่รีพัย�และหุ้นี�สนิท่ี�เป็ีนสก้ิลเงนิ

ตรีาต่างปีรีะเท่ศ

ควัามเส่ �ยงจากอตััราดอกเบ่�ย

 กิล้่ม่บรีษิทั่ม่คีวาม่เสี�ยงจากิอตัรีาด้อกิเบี�ยท่ี�สำาคญัอนัเกิี�ยวเนื�องกิบัเงนิกิ้�ยมื่รีะยะสั �นและเงนิกิ้�ยมื่รีะยะยาวจากิสถืาบนั

กิารีเงนิ สนิท่รีพัย�และหุ้นี�สนิท่างกิารีเงนิสว่นใหุ้ญ่ม่อีตัรีาด้อกิเบี�ยท่ี�ปีรีบัข้�นลงตาม่อตัรีาตลาด้ หุ้รีอืม่อีตัรีาด้อกิเบี�ยคงท่ี�ซี้�งใกิล�

เคยีงกิบัอตัรีาตลาด้ในปัีจจบ้นั

-

1.4

0.3

0.02

0.1

-

เหุ้รียีญสหุ้รีฐัอเม่รีกิิา

เหุ้รียีญสหุ้รีฐัอเม่รีกิิา

ยโ้รี

-

-

-

-

32.85 - 33.63

37.15

-

-

-

35.79

33.13 - 33.29

-

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ั� 31 ธุนัวาค์ม 2564

สักลุเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่�ยนตามสัญัญาของ

จำานวนท่ั�ขาย

(ล้าน)

จำานวนท่ั�ขายจำานวนท่ั�ขาย

(ล้าน)

จำานวนท่ั�ซ่�อ

(ล้าน) (บาทัต่อหน่วยเงินตราต่างประเทัศ)

จำานวนท่ั�ซ่�อจำานวนท่ั�ซ่�อ

(ล้าน)
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 ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 และ 2564 สนิท่รีพัย�และหุ้นี�สนิท่างกิารีเงนิท่ี�สำาคญัสาม่ารีถืจดั้ตาม่ปีรีะเภท่อตัรีาด้อกิเบี�ย 

และสำาหุ้รีบัสนิท่รีพัย�และหุ้นี�สนิท่างกิารีเงนิท่ี�ม่อีตัรีาด้อกิเบี�ยคงท่ี�สาม่ารีถืแยกิตาม่วนัท่ี�ครีบกิำาหุ้นด้ หุ้รีอืวนัท่ี�ม่กีิารีกิำาหุ้นด้อตัรีา

ด้อกิเบี�ยใหุ้ม่ ่(หุ้ากิวนัท่ี�ม่กีิารีกิำาหุ้นด้อตัรีาด้อกิเบี�ยใหุ้ม่ถ่ืง้ก่ิอน) ได้�ด้งันี�

(หุ้น่วย : ล�านบาท่)

(หุ้น่วย : ล�านบาท่)

-

-

-

1,041.1

-

-

13.6

1,054.7

-

-

-

618.8

-

-

22.5

641.3

-

-

-

-

-

-

13.6

13.6

-

-

-

-

-

-

9.8

9.8

สิันทัรพัยท์ัางการเงิน

เงนิสด้และรีายกิารีเท่ยีบเท่า่เงนิสด้

ลก้ิหุ้นี�กิารีค�าและลก้ิหุ้นี�อื�น

หน่�สิันทัางการเงิน

เงนิเบกิิเกินิบญัชีแีละเงนิกิ้�ยมื่รีะยะสั �นจากิ

   สถืาบนักิารีเงนิ

เจ�าหุ้นี�กิารีค�าและเจ�าหุ้นี�อื�น

เงนิกิ้�ยมื่รีะยะยาวจากิสถืาบนักิารีเงนิ

หุ้นี�สนิตาม่สญัญาเชีา่

สิันทัรพัยท์ัางการเงิน

เงนิสด้และรีายกิารีเท่ยีบเท่า่เงนิสด้

ลก้ิหุ้นี�กิารีค�าและลก้ิหุ้นี�อื�น

หน่�สิันทัางการเงิน

เงนิเบกิิเกินิบญัชีแีละเงนิกิ้�ยมื่รีะยะสั �นจากิ

   สถืาบนักิารีเงนิ

เจ�าหุ้นี�กิารีค�าและเจ�าหุ้นี�อื�น

เงนิกิ้�ยมื่รีะยะยาวจากิสถืาบนักิารีเงนิ

หุ้นี�สนิตาม่สญัญาเชีา่

0.4

-

0.4

-

-

385.7

-

385.7

1.7

-

1.7

-

-

722.6

-

722.6

72.6

456.4

529.0

1,041.1

561.0

385.7

27.2

2,015.0

78.1

353.3

431.4

618.8

482.4

722.6

32.3

1,856.1

72.2

456.4

528.6

-

561.0

-

-

561.0

76.4

353.3

429.7

-

482.4

-

-

482.4

 

0.01 - 0.65

-

2.30 - 6.34

-

หุ้ม่ายเหุ้ต้ 15

0.69 - 8.76

 

0.01 - 0.65

-

1.89 - 5.84

-

หุ้ม่ายเหุ้ต้ 15

0.71 - 8.76

มากกว่า 1

ถุ้ง 5 ป่

มากกว่า 1

ถุ้ง 5 ป่

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ั� 31 ธุนัวาค์ม 2565

ณ วนัท่ั� 31 ธุนัวาค์ม 2565

ภายใน 1 ป่

ภายใน 1 ป่

อตัราดำอกเบ่�ยค์งท่ั�

อตัราดำอกเบ่�ยค์งท่ั�

อตัราดำอกเบ่�ย

ปรบัข้�นลง

ตามราค์าตลาดำ

อตัราดำอกเบ่�ย

ปรบัข้�นลง

ตามราค์าตลาดำ

รวม

รวม

(ร้อยละต่อป่)

(ร้อยละต่อป่)

ไม่ม่

อตัราดำอกเบ่�ย

ไม่ม่

อตัราดำอกเบ่�ย

อตัราดำอกเบ่�ย

ท่ั�แท้ัจริง

อตัราดำอกเบ่�ย

ท่ั�แท้ัจริง
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-

-

427.4

427.4

660.0

-

-

4.1

664.1

-

-

419.8

419.8

368.0

-

-

5.1

373.1

-

-

-

-

-

-

-

5.8

5.8

-

-

-

-

-

-

-

3.9

3.9

สิันทัรพัยท์ัางการเงิน

เงนิสด้และรีายกิารีเท่ยีบเท่า่เงนิสด้

ลก้ิหุ้นี�กิารีค�าและลก้ิหุ้นี�อื�น

เงนิใหุ้�กิ้�ยมื่รีะยะสั �นแกิ่กิจิกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกินั

หน่�สิันทัางการเงิน

เงนิเบกิิเกินิบญัชีแีละเงนิกิ้�ยมื่รีะยะสั �นจากิ

   สถืาบนักิารีเงนิ

เจ�าหุ้นี�กิารีค�าและเจ�าหุ้นี�อื�น

เงนิกิ้�ยมื่รีะยะยาวจากิสถืาบนักิารีเงนิ

หุ้นี�สนิตาม่สญัญาเชีา่

สิันทัรพัยท์ัางการเงิน

เงนิสด้และรีายกิารีเท่ยีบเท่า่เงนิสด้

ลก้ิหุ้นี�กิารีค�าและลก้ิหุ้นี�อื�น

เงนิใหุ้�กิ้�ยมื่รีะยะสั �นแกิ่กิจิกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกินั

หน่�สิันทัางการเงิน

เงนิเบกิิเกินิบญัชีแีละเงนิกิ้�ยมื่รีะยะสั �นจากิ

   สถืาบนักิารีเงนิ

เจ�าหุ้นี�กิารีค�าและเจ�าหุ้นี�อื�น

เงนิกิ้�ยมื่รีะยะยาวจากิสถืาบนักิารีเงนิ

หุ้นี�สนิตาม่สญัญาเชีา่

0.3

-

-

0.3

-

-

295.0

-

295.0

1.0

-

-

1.0

-

-

555.0

-

555.0

15.0

21.7

427.4

464.1

660.0

45.5

295.0

9.9

1,010.4

20.3

22.8

419.8

462.9

368.0

46.5

555.0

9.0

978.5

14.7

21.7

-

36.4

-

45.5

-

-

45.5

19.3

22.8

-

42.1

-

46.5

-

-

46.5

0.01 - 0.25

-

3.50

3.07 - 3.50

-

หุ้ม่ายเหุ้ต้ 15

0.69 - 8.76

0.01 - 0.25

-

2.65

2.32 - 2.90

-

หุ้ม่ายเหุ้ต้ 15

0.71 - 8.76

(หุ้น่วย : ล�านบาท่)

มากกว่า 1

ถุ้ง 5 ป่

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ั� 31 ธุนัวาค์ม 2565

ภายใน 1 ป่

อตัราดำอกเบ่�ยค์งท่ั� อตัราดำอกเบ่�ย

ปรบัข้�นลง

ตามราค์าตลาดำ รวม

(ร้อยละต่อป่)

ไม่ม่

อตัราดำอกเบ่�ย

อตัราดำอกเบ่�ย

ท่ั�แท้ัจริง

(หุ้น่วย : ล�านบาท่)

มากกว่า 1

ถุ้ง 5 ป่

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ั� 31 ธุนัวาค์ม 2565

ภายใน 1 ป่

อตัราดำอกเบ่�ยค์งท่ั� อตัราดำอกเบ่�ย

ปรบัข้�นลง

ตามราค์าตลาดำ รวม

(ร้อยละต่อป่)

ไม่ม่

อตัราดำอกเบ่�ย

อตัราดำอกเบ่�ย

ท่ั�แท้ัจริง
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การวเิค่ราะหผ์ลกระทุบของการเปัล้ �ยนแปัลงอตั้ราด้อกเบ้�ย

 ผู้ลกิรีะท่บต่อกิำาไรีก่ิอนภาษขีองกิล้ม่่บรีษิทั่จากิกิารีเปีลี�ยนแปีลงท่ี�อาจเกิดิ้ข้�นอยา่งสม่เหุ้ต้สม่ผู้ลของอตัรีาด้อกิเบี�ยของ

เงนิกิ้�ยมื่รีะยะยาวจากิสถืาบนักิารีเงนิท่ี�ม่อีตัรีาด้อกิเบี�ยท่ี�ปีรีบัข้�นลงตาม่อตัรีาตลาด้ ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 และ 2564 

แสด้งได้�ด้งันี�

 กิารีวเิครีาะหุ้�ผู้ลกิรีะท่บข�างต�นจดั้ท่ำาข้�นโด้ยใชี�สม่ม่ตฐิานวา่จำานวนเงนิกิ้�ยมื่รีะยะยาวจากิสถืาบนักิารีเงนิท่ี�ม่อีตัรีาด้อกิเบี�ย

ท่ี�ปีรีบัข้�นลงตาม่อตัรีาตลาด้ และตวัแปีรีอื�นท่ั �งหุ้ม่ด้คงท่ี�ตลอด้ 1 ปีี และยงัถือืเสม่อืนวา่อตัรีาด้อกิเบี�ยท่ี�ปีรีบัข้�นลงตาม่อตัรีาตลาด้

ของเงนิกิ้�ยมื่รีะยะยาวจากิสถืาบนักิารีเงนิด้งักิลา่วไม่ไ่ด้�ม่อีตัรีาด้อกิเบี�ยท่ี�กิำาหุ้นด้ไว�แล�ว ด้งันั �น กิารีเปีลี�ยนแปีลงของอตัรีาด้อกิเบี�ย

ท่ี�เกิดิ้ข้�นจง้ม่ผีู้ลกิรีะท่บต่อด้อกิเบี�ยท่ี�ต�องชีำารีะตลอด้ 12 เด้อืนเตม็่

ค์วามเส่ั�ยงด้ำานสัภาพค์ล่อง

 กิล้่ม่บรีษิทั่ม่กีิารีควบค้ม่ความ่เสี�ยงจากิกิารีขาด้สภาพคล่องโด้ยกิารีรีกัิษารีะด้บัเงนิสด้และรีายกิารีเท่ยีบเท่่าเงนิสด้ใหุ้�

เพยีงพอต่อกิารีด้ำาเนินงานของกิล้่ม่บรีษิัท่ และเพื�อท่ำาใหุ้�ผู้ลกิรีะท่บจากิความ่ผู้นัผู้วนของกิรีะแสเงนิสด้ลด้ลง นอกิจากินี�  

กิล้ม่่บรีษิทั่ม่กีิารีตดิ้ตาม่ความ่เสี�ยงจากิกิารีขาด้สภาพคลอ่งโด้ยกิารีใชี�เงนิเบกิิเกินิบญัชีแีละเงนิกิ้�ยมื่จากิธุ์นาคารี ซี้�งกิล้ม่่บรีษิทั่ม่ี

ความ่สาม่ารีถืในกิารีเข�าถืง้แหุ้ลง่ของเงนิท่น้ท่ี�หุ้ลากิหุ้ลายอยา่งเพยีงพอ

 รีายละเอยีด้กิารีครีบกิำาหุ้นด้ชีำารีะของหุ้นี�สนิท่างกิารีเงนิท่ี�ไม่ใ่ชีต่รีาสารีอน้พนัธุ์�และเครีื�องม่อืท่างกิารีเงนิท่ี�เป็ีนตรีาสารี

อน้พนัธุ์�ของกิล้ม่่บรีษิทั่ ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 2565 และ 2564 ซี้�งพจิารีณาจากิกิรีะแสเงนิสด้ตาม่สญัญาท่ี�ยงัไม่ค่ดิ้ลด้เป็ีนม่ล้คา่

ปัีจจบ้นัสาม่ารีถืแสด้งได้�ด้งันี�

+1

-1

(3,857)

3,857

บาท่ +1

-1

(7,226)

7,226

2565

สักลุเงิน

2564

เพิ�มข้�น / ลดำลง

(ร้อยละ) (พนับาทั) (ร้อยละ) (พนับาทั)

เพิ�มข้�น / ลดำลง

ผลกระทับต่อ

กำาไรก่อนภาษ่ั

ผลกระทับต่อ

กำาไรก่อนภาษ่ั
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รายการท่ั�ไม่ใช่่ตราสัารอนุพนัธุ์

เงนิเบกิิเกินิบญัชีแีละเงนิกิ้�ยมื่รีะยะสั �นจากิ

   สถืาบนักิารีเงนิ

เจ�าหุ้นี�กิารีค�าและเจ�าหุ้นี�อื�น

เงนิกิ้�ยมื่รีะยะยาวจากิสถืาบนักิารีเงนิ

หุ้นี�สนิตาม่สญัญาเชีา่

รวมรายการท่ั�ไม่ใช่่ตราสัารอนุพนัธุ์

ตราสัารอนุพนัธุ์

หุ้นี�สนิตรีาสารีอน้พนัธุ์�: จา่ยชีำารีะสท้่ธุ์ิ

รวมตราสัารอนุพนัธุ์

รายการท่ั�ไม่ใช่่ตราสัารอนุพนัธุ์

เงนิเบกิิเกินิบญัชีแีละเงนิกิ้�ยมื่รีะยะสั �นจากิ

   สถืาบนักิารีเงนิ

เจ�าหุ้นี�กิารีค�าและเจ�าหุ้นี�อื�น

เงนิกิ้�ยมื่รีะยะยาวจากิสถืาบนักิารีเงนิ

หุ้นี�สนิตาม่สญัญาเชีา่

รวมรายการท่ั�ไม่ใช่่ตราสัารอนุพนัธุ์

ตราสัารอนุพนัธุ์

หุ้นี�สนิตรีาสารีอน้พนัธุ์�: จา่ยชีำารีะสท้่ธุ์ิ

รวมตราสัารอนุพนัธุ์

(หุ้น่วย : ล�านบาท่)

(หุ้น่วย : ล�านบาท่)

400.0

-

-

-

400.0

-

-

293.0

-

-

-

293.0

-

-

645.8

561.0

269.3

14.4

1,490.5

21.6

21.6

326.3

482.4

352.5

23.1

1,184.3

0.8

0.8

-

-

132.2

14.1

146.3

-

-

-

-

397.4

10.3

407.7

-

-

1,045.8

561.0

401.5

28.5

2,036.8

21.6

21.6

619.3

482.4

749.9

33.4

1,885.0

0.8

0.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่เกิน 1 ป่

ไม่เกิน 1 ป่

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ั� 31 ธุนัวาค์ม 2565

ณ วนัท่ั� 31 ธุนัวาค์ม 2565

เม่�อทัวงถุาม

เม่�อทัวงถุาม

1 - 5 ป่

1 - 5 ป่

รวม

รวม

มากกว่า 5 ป่

มากกว่า 5 ป่
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รายการท่ั�ไม่ใช่่ตราสัารอนุพนัธุ์

เงนิเบกิิเกินิบญัชีแีละเงนิกิ้�ยมื่รีะยะสั �นจากิ

   สถืาบนักิารีเงนิ

เจ�าหุ้นี�กิารีค�าและเจ�าหุ้นี�อื�น

เงนิกิ้�ยมื่รีะยะยาวจากิสถืาบนักิารีเงนิ

หุ้นี�สนิตาม่สญัญาเชีา่

รวมรายการท่ั�ไม่ใช่่ตราสัารอนุพนัธุ์

รายการท่ั�ไม่ใช่่ตราสัารอนุพนัธุ์

เงนิเบกิิเกินิบญัชีแีละเงนิกิ้�ยมื่รีะยะสั �นจากิ

   สถืาบนักิารีเงนิ

เจ�าหุ้นี�กิารีค�าและเจ�าหุ้นี�อื�น

เงนิกิ้�ยมื่รีะยะยาวจากิสถืาบนักิารีเงนิ

หุ้นี�สนิตาม่สญัญาเชีา่

รวมรายการท่ั�ไม่ใช่่ตราสัารอนุพนัธุ์

(หุ้น่วย : ล�านบาท่)

(หุ้น่วย : ล�านบาท่)

395.0

-

-

-

395.0

218.0

-

-

-

218.0

265.8

45.5

194.7

4.5

510.5

150.1

46.5

272.3

5.5

474.4

-

-

114.6

6.1

120.7

-

-

305.3

4.2

309.5

660.8

45.5

309.3

10.6

1,026.2

368.1

46.5

577.6

9.7

1,001.9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่เกิน 1 ป่

ไม่เกิน 1 ป่

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ั� 31 ธุนัวาค์ม 2565

ณ วนัท่ั� 31 ธุนัวาค์ม 2565

เม่�อทัวงถุาม

เม่�อทัวงถุาม

1 - 5 ป่

1 - 5 ป่

รวม

รวม

มากกว่า 5 ป่

มากกว่า 5 ป่
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28.3 มลูค่์ายติุธุรรมของเค์ร่�องม่อทัางการเงิน

 เนื�องจากิเครีื�องม่อืท่างกิารีเงนิสว่นใหุ้ญ่ของกิล้ม่่บรีษิทั่จดั้อย้ใ่นปีรีะเภท่รีะยะสั �นหุ้รีอืม่อีตัรีาด้อกิเบี�ยใกิล�เคยีงกิบัอตัรีา

ด้อกิเบี�ยในตลาด้ กิล้ม่่บรีษิทั่จง้ปีรีะม่าณม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ของเครีื�องม่อืท่างกิารีเงนิใกิล�เคยีงกิบัม่ล้คา่ตาม่บญัชีที่ี�แสด้งในงบแสด้ง

ฐานะกิารีเงนิ

 กิล้ม่่บรีษิทั่ม่วีธิุ์กีิารีและสม่ม่ตฐิานท่ี�ใชี�ในกิารีปีรีะม่าณม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ของเครีื�องม่อืท่างกิารีเงนิด้งันี�

กิ) สนิท่รีพัย�และหุ้นี�สนิท่างกิารีเงนิท่ี�จะครีบกิำาหุ้นด้ในรีะยะเวลาอนัสั �น ได้�แกิ ่เงนิสด้และรีายกิารีเท่ยีบเท่า่เงนิสด้ลก้ิหุ้นี� 

เจ�าหุ้นี� และเงนิกิ้�ยมื่รีะยะสั �นจากิสถืาบนักิารีเงนิ แสด้งม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่โด้ยปีรีะม่าณตาม่ม่ล้คา่ตาม่บญัชีที่ี�แสด้งในงบแสด้ง

ฐานะกิารีเงนิ

ข) เงนิกิ้�ยมื่รีะยะยาวท่ี�จา่ยด้อกิเบี�ยในอตัรีาใกิล�เคยีงกิบัอตัรีาด้อกิเบี�ยในตลาด้ แสด้งม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่โด้ยปีรีะม่าณตาม่ 

ม่ล้คา่ตาม่บญัชีที่ี�แสด้งในงบแสด้งฐานะกิารีเงนิ

ค) ตรีาสารีอน้พนัธุ์� แสด้งม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ซี้�งคำานวณโด้ยใชี�เท่คนิคกิารีคดิ้ลด้กิรีะแสเงนิสด้ในอนาคตและแบบจำาลองตาม่

ท่ฤษฎิ์ใีนกิารีปีรีะเม่นิม่ล้คา่ ซี้�งข�อม่ล้ท่ี�นำาม่าใชี�ในกิารีปีรีะเม่นิม่ล้คา่สว่นใหุ้ญ่เป็ีนข�อม่ล้ท่ี�สาม่ารีถืสงัเกิตได้�ในตลาด้ท่ี�

เกิี�ยวข�อง เชีน่ อตัรีาแลกิเปีลี�ยนท่นัท่แีละอตัรีาแลกิเปีลี�ยนลว่งหุ้น�าของเงนิตรีาต่างปีรีะเท่ศ เป็ีนต�น กิล้ม่่บรีษิทั่ได้�คำาน้ง

ถืง้ผู้ลกิรีะท่บของความ่เสี�ยงด้�านเครีด้ติของค้ส่ญัญาในกิารีปีรีะม่าณม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่ของตรีาสารีอน้พนัธุ์�

 ในรีะหุ้วา่งปีีปัีจจบ้นั ไม่ม่่กีิารีโอนรีายกิารีรีะหุ้วา่งลำาด้บัชีั �นของม่ล้คา่ยต้ธิุ์รีรีม่

29. การบริหารจดัำการทันุ 

 วตัถ้ืปีรีะสงค�ในกิารีบรีหิุ้ารีจดั้กิารีท่น้ท่ี�สำาคญัของกิล้ม่่บรีษิทั่คอืกิารีจดั้ใหุ้�ม่ซีี้�งโครีงสรี�างท่น้ท่ี�เหุ้ม่าะสม่เพื�อสนบัสน้นกิารี

ด้ำาเนินธุ์ร้ีกิจิของกิล้ม่่บรีษิทั่และเสรีมิ่สรี�างม่ล้คา่กิารีถือืหุ้้�นใหุ้�กิบัผู้้�ถือืหุ้้�น รีวม่ถืง้กิารีปีฏิบิตัติาม่เงื�อนไขท่างกิารีเงนิตาม่ท่ี�กิำาหุ้นด้

ไว�ในสญัญาเงนิกิ้� ซี้�งกิล้ม่่บรีษิทั่ได้�ปีฏิบิตัติาม่เงื�อนไขท่างกิารีเงนิด้งักิลา่วตลอด้รีะยะเวลาท่ี�รีายงาน โด้ย ณ วนัท่ี� 31 ธุ์นัวาคม่ 

2565 กิล้ม่่บรีษิทั่ม่อีตัรีาสว่นหุ้นี�สนิต่อท่้นเท่า่กิบั 0.50:1 (2564: 0.46:1) และเฉพาะของบรีษิทั่ฯม่อีตัรีาสว่นหุ้นี�สนิต่อท่้นเท่า่กิบั 

0.47:1 (2564: 0.44:1)

30. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

30.1 เม่ื�อวนัท่ี� 17 ก้ิม่ภาพนัธุ์� 2566 ท่ี�ปีรีะชีม้่คณะกิรีรีม่กิารีของบรีษิทั่ ท่ปิีโกิ�แอสฟัูลท่� จำากิดั้ (ม่หุ้าชีน) (บรีษิทั่รีว่ม่) 

ได้�ม่มี่ตเิสนอใหุ้�ท่ี�ปีรีะชีม้่สาม่ญัผู้้�ถือืหุ้้�นพจิารีณาอน้ม่ตัจิา่ยเงนิปัีนผู้ลปีรีะจำาปีี 2565 ในอตัรีาหุ้้�นละ 1.25 บาท่ รีวม่เป็ีน

เงนิปัีนผู้ลท่ั �งสิ�น 1,972.95 ล�านบาท่ ซี้�งบรีษิทั่รีว่ม่ได้�จา่ยเงนิปัีนผู้ลรีะหุ้วา่งกิาลในอตัรีาหุ้้�นละ 0.25 บาท่ เม่ื�อวนัท่ี� 8 

ธุ์นัวาคม่ 2565 เป็ีนจำานวนเงนิ 394.59 ล�านบาท่ จากิผู้ลกิารีด้ำาเนินงานรีะหุ้วา่งวนัท่ี� 1 ม่กิรีาคม่ 2565 ถืง้วนัท่ี� 30 

กินัยายน 2565 โด้ยเงนิปัีนผู้ลปีรีะจำาปีีท่ี�นำาเสนอจะเท่า่กิบัในอตัรีาหุ้้�นละ 1.00 บาท่ เป็ีนจำานวนรีวม่ท่ั �งสิ�น 1,578.36 

ล�านบาท่ จากิผู้ลกิารีด้ำาเนินงานในไตรีม่าสท่ี� 4/2565 และกิำาไรีสะสม่

30.2 เม่ื�อวนัท่ี� 20 ก้ิม่ภาพนัธุ์� 2566 ท่ี�ปีรีะชีม้่คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯได้�ม่มี่ตเิสนอใหุ้�ท่ี�ปีรีะชีม้่สาม่ญัผู้้�ถือืหุ้้�นพจิารีณา

อน้ม่ตัจิา่ยเงนิปัีนผู้ลปีรีะจำาปีี 2565 ในอตัรีาหุ้้�นละ 0.89 บาท่ รีวม่เป็ีนเงนิปัีนผู้ลท่ั �งสิ�น 429.50 ล�านบาท่ เนื�องจากิ 

บรีษิทั่ฯได้�จา่ยเงนิปัีนผู้ลรีะหุ้วา่งกิาลในอตัรีาหุ้้�นละ 0.19 บาท่ เป็ีนจำานวนรีวม่ 91.69 ล�านบาท่ ไปีใหุ้�แกิผู่้้�ถือืหุ้้�นในเด้อืน

ธุ์นัวาคม่ 2565 แล�ว ด้งันั �นจง้เหุ้ลอืเงนิปัีนผู้ลงวด้สด้้ท่�ายอกีิจำานวน 337.81 ล�านบาท่ (0.70 บาท่ต่อหุ้้�น) 

31. การอนุมติังบการเงิน

 งบกิารีเงนินี�ได้�รีบัอน้ม่ตัใิหุ้�ออกิโด้ยคณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ เม่ื�อวนัท่ี� 20 ก้ิม่ภาพนัธุ์� 2566
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เอกสารแนบ
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คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :
ปรญิญาโทั : MBA Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA
ปริญญาตรี : บัญชุ่บัณฑ์ิต (เกิ่ยรตินิยม) จุฬาลงกิรณ์มหาวิิทัยาลัย
การอบรมบทบาทหน้้าท่�กรรมการ/สมาคุมส่งเสริมสถาบัน้กรรมการบริษัทไทย :
 2557 Role of the Chairman Program (RCP)
 2557 Director Certification Program (DCP)
 2555 Director Accredited Program (DAP)
สัดส่วุน้การถือหุ้น้ใน้บริษัทเมื�อวุัน้ท่� 30 ธััน้วุาคุม 2565 : 41,461,267 ห่้น คิ่ดำเป็น 
8.59 %
คุวุามสัมพััน้ธั์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการและผู้้้บริหารท่าน้อื�น้ : น้องสัาวิของ
นางอน่รัตน์เท่ัยมทััน,ป้าของนายกิฤษัฎิ์ิ� เศรษัฐิิน และ ลูกิพัี�ลูกิน้องนายส่ัรเชุษัฐิ์  
ทัรัพัย์สัาค่ร
การดำารงตำำาแหน้่งกรรมการใน้บริษัทจดทะเบ่ยน้ใน้ปััจจุบัน้ :
บริษััทั ทัิปโกิ้แอสัฟััลทั์ จำากิัดำ (มหาชุน)
การดำารงตำำาแหน้่งกรรมการใน้บริษัทอื�น้ใน้ปััจจุบัน้:
 บริษััทั ทัิปโกิ้ ไพัน์แอปเปิ�ล จำากิัดำ
 บริษััทั ทัิปโกิ้ เอฟัแอนดำ์บ่ จำากิัดำ
 บริษััทั ทัิปโกิ้ รีเทัล จำากิัดำ
 บริษััทั สัยามค่อนเทันเนอร์เทัอร์มินอล จำากิัดำ
 บริษััทั วิณิชุภาค่ จำากิัดำ
 บริษััทั ถืนอมวิงศ์บริกิาร จำากิัดำ
 บริษััทั รวิมทัรัพัย์สิัน จำากิัดำ
 บริษััทั ทัิปโกิ้ ทัาวิเวิอร์ จำากิัดำ
 บริษััทั ไทัยสัเลอรี� ซิล จำากิัดำ
ปัระสบการณ์การทำางาน้ :
ปี 2560 – ปัจจุบัน กิรรมกิาร บริษััทั ทัิปโกิ้ รีเทัล จำากิัดำ
ปี 2560 – ปัจจุบัน กิรรมกิาร บริษััทั ทัิปโกิ้ ไพัน์แอปเปิ�ล จำากิัดำ
ปี 2561 – 2563 ประธานกิรรมกิาร บริษััทั ทัิปโกิ้แอสัฟััลทั์ จำากิัดำ (มหาชุน)
ปี 2557 – ปัจจุบัน กิรรมกิาร บริษััทั ทัิปโกิ้ ทัาวิเวิอร์ จำากิัดำ
ปี 2556 – ปัจจุบัน กิรรมกิาร บริษััทั ทัิปโกิ้แอสัฟััลทั์ จำากิัดำ (มหาชุน)
ปี 2556 – ปัจจุบัน กิรรมกิาร บริษััทั ทัิปโกิ้ เอฟัแอนดำ์บ่ จำากิัดำ 

คณะกรรมการบริษัท

เอกสุารแนิบ 1
รายละเอ่ยดำเก่ิ�ยวิกัิบกิรรมกิาร ผูู้้บริหาร ผูู้้ม่อำานาจค่วิบค่่มของบริษััทั ผูู้้ทั่�ไดำ้รับมอบหมาย ให้รับผิู้ดำชุอบสูังสั่ดำในสัายงานบัญชุ ่
และกิารเงิน ผูู้้ทั่�ไดำ้รับมอบหมายให้รับผู้ิดำชุอบโดำยตรง ในกิารค่วิบค่ม่ดำูแลกิารทัำาบัญชุ่ เลขาน่กิารบริษััทั

ณ วัินทั่� 31 ธันวิาค่ม 2565

อาย่ : 71 ปี
วิัน เดำ่อน ปีทั่�เป็นกิรรมกิาร : วิันท่ั� 2 เมษัายน 2555

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้้�มีอำำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััท

นิางสุาวลักษัณา
ที่รัพื่ย์สุาคร
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คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :
 2548-2549 วิิทัยาลัยป้องกิันราชุอาณาจักิร 
 2538-2539 วิิทัยาลัยกิารทััพัอากิาศ
 2532  โรงเรียนเสันาธิกิารทัหารอากิาศ
 2518-2519 โรงเรียนนายทัหารอากิาศ ประเทัศสัหรัฐิอเมริกิา
 2512-2517 โรงเรียนนายเรืออากิาศ(วิิศวิกิรรมอากิาศยาน)
การอบรมบทบาทหน้้าท่�กรรมการ/สมาคุมส่งเสริมสถาบัน้กรรมการบริษัทไทย : 
 2555 Director Accreditation Program (DAP)
 2551 Director Certificate Program (DCP)
 2551 Financial Statements for Directors
สัดส่วุน้การถือหุ้น้ใน้บริษัทเมื�อวุัน้ท่� 30 ธััน้วุาคุม 2565: ไม่ม่
คุวุามสัมพััน้ธั์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการและผู้้้บริหารท่าน้อื�น้ : ไม่ม่
การดำารงตำำาแหน้่งกรรมการใน้บริษัทจดทะเบ่ยน้ใน้ปััจจุบัน้ : ไม่ม่
การดำารงตำำาแหน้่งกรรมการใน้บริษัทอื�น้ : ไม่ม่
ปัระสบการณ์การทำางาน้ :
ปี 2547 – 2563 ทั่�ปรึกิษัาศูนย์เทัค่โนโลย่โลหะและวัิสัดำ่แห่งชุาติ
ปี 2555 – 2561 ประธานค่ณะกิรรมกิารสัถืาบนัเทัค่โนโลยก่ิารปอ้งกินัประเทัศ,
  กิระทัรวิงกิลาโหม
ปี 2554 – 2557 กิรรมกิารและกิรรมกิารตรวิจสัอบ บริษััทั ขนส่ัง จำากิัดำ
ปี 2552 – 2556 ทั่�ปรึกิษัาของ Group Arger, a trading company in Brazil
ปี 2551 – 2552 กิรรมกิารบริษััทัวิทิัย่กิารบินแห่งประเทัศไทัย จำากิัดำ
ปี 2550 – 2552 เสันาธิกิาร รัฐิมนตรีวิ่ากิารกิระทัรวิงกิลาโหม
  (รับผู้ิดำชุอบกิลั�นกิรองงานของ รัฐิมนตรีกิลาโหมทั่กิสัาขา)
ปี 2547 – 2549 เจ้ากิรมสัรรพัวุิธทัหารอากิาศ

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :
 M.Sc.(Biochemistry) The American University, Washington, D.C., USA
 วิทับ. สัาขาวิิชุาเค่ม่ (เกิ่ยรตินิยม) มหาวิิทัยาลัยเกิษัตรศาสัตร์
การอบรมบทบาทหน้้าท่�กรรมการ/สมาคุมส่งเสริมสถาบัน้กรรมการบริษัทไทย : 
 2544 Chairman Program 2000
 2547 Director Certification Program (DCP)
สัดส่วุน้การถือหุ้น้ใน้บริษัทเมื�อวุัน้ท่� 30 ธััน้วุาคุม 2565 : 34,566,765 ห่้น ค่ิดำเป็น 
7.16 %
คุวุามสัมพััน้ธั์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการและผู้้้บริหารท่าน้อื�น้ : พัี�สัาวิของ
นางสัาวิลักิษัณา ทัรัพัย์สัาค่ร, ป้าของนายกิฤษัฎิิ์� เศรษัฐิิน และ ลูกิพัี�ลูกิน้องของ
นายสั่รเชุษัฐ์ิ ทัรัพัย์สัาค่ร
การดำารงตำำาแหน่้งกรรมการใน้บริษัทจดทะเบ่ยน้ : ไม่ม่
การดำารงตำำาแหน่้งกรรมการใน้บริษัทอื�น้ปััจจุบัน้ :
 บริษััทั ทัิปโกิ้ เอฟัแอนดำ์บ่ จำากิัดำ
 บริษััทั ทัิปโกิ้ ไพัน์แอปเปิ�ล จำากิัดำ
 บริษััทั ทัิปโกิ้ ไบโอเทั็ค่ จำากิัดำ
 บริษััทั ทัิปโกิ้ รีเทัล จำากิัดำ
 บริษััทั สัยามค่อนเทันเนอร์เทัอร์มินอล จำากิัดำ
 บริษััทั รวิมทัรัพัย์สัิน จำากิัดำ
 บริษััทั ทัิปโกิ้ ทัาวิเวิอร์ จำากิัดำ
ปัระสบการณ์การทำางาน้ :
ปี 2546 – 2556 ประธานกิรรมกิาร บริษััทั ทัิปโกิ้ฟัูดำสั์ จำากิัดำ (มหาชุน)
ปี 2546 – 2556 ประธานกิรรมกิาร บริษััทั ทัิปโกิ้แอสัฟััลทั์ จำากิัดำ (มหาชุน)

อาย่ : 71 ปี
วัิน เดำ่อน ปีทั่�เป็นกิรรมกิาร : วิันทั่� 11 พัฤศจิกิายน 2562

รอำงประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอำบ
กรรมการอำิสระ

พื่ลอากาศเอกพื่งศธุร
บัวที่รัพื่ย์

อาย่ : 74 ปี
วิัน เดำ่อน ปีทั่�เป็นกิรรมกิาร : วิันทั่� 22 ม่นาค่ม 2535

กรรมการ
กรรมการผู้้�มีอำำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััท

นิางอนิุรัต่นิ์
เที่่ยมที่ันิ
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คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :
 ปริญญาตรี : B.S. Business Administration, Babson College, MA, USA
การอบรมบทบาทหน้้าท่�กรรมการ/สมาคุมส่งเสริมสถาบัน้กรรมการบริษัทไทย : -ไม่ม่-
สัดส่วุน้การถือหุ้น้ใน้บริษัทเมื�อวุัน้ท่� 30 ธััน้วุาคุม 2565 : 2,000,000 ห่้น ค่ิดำเป็น 0.41 %
คุวุามสัมพััน้ธั์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการและผู้้้บริหารท่าน้อื�น้ : หลานของ
นางอน่รัตน์ เทัย่มทััน นางสัาวิลักิษัณา ทัรัพัย์สัาค่ร และ นายสั่รเชุษัฐิ์ ทัรัพัย์สัาค่ร
การดำารงตำำาแหน่้งกรรมการใน้บริษัทจดทะเบ่ยน้ใน้ปััจจุบัน้ : -ไม่ม่-
การดำารงตำำาแหน่้งกรรมการใน้บริษัทอื�น้ใน้ปััจจุบัน้ :
 บริษััทั รัตนะจิตต์ จำากิัดำ
 บริษััทั จิตต์ษัดำา จำากิัดำ
 บริษััทั ยูไนเต็ดำ เทัค่โนโลย่ เซอร์วิิสั จำากิัดำ
 บริษััทั ทัิปโกิ้ เอฟัแอนดำ์บ่ จำากิัดำ
 บริษััทั ทัิปโกิ้ รีเทัล จำากิัดำ
ปัระสบการณ์การทำางาน้ :
ปี 2565 – ปัจจุบัน ผูู้อ้ำานวิยกิารฝ่่ายขายและกิารตลาดำในประเทัศ 
  บริษัทัั ทัปิโก้ิแอสัฟััลท์ั จำากิัดำ(มหาชุน)
ปี 2564 – ปัจจุบัน ผูู้้อำานวิยกิาร – ฝ่่ายพััฒนาธ่รกิิจ
  บริษััทั ทัิปโกิ้แอสัฟััลทั์ จำากิัดำ (มหาชุน)
ปี 2558 – 2564 ผูู้้จัดำกิารอาวิุโสั – ฝ่่ายพััฒนาธ่รกิิจ
  บริษััทั ทัิปโกิ้แอสัฟััลทั์ จำากิัดำ (มหาชุน)
ปี 2554 – 2558 ฝ่่ายพััฒนาธ่รกิิจในกิล่่มทัิปโกิ้
ปี 2551 – 2554 พันักิงานทั่�ปรึกิษัารัฐิมนตรีวิ่ากิารกิระทัรวิงกิารค่ลัง
  สัำานักิงานรัฐิมนตรีวิ่ากิารกิระทัรวิงกิารค่ลัง
ปี 2548 – 2550 ฝ่่ายวิาณิชุธนกิิจ บริษััทั หลักิทัรัพัย์ภัทัร จำากิัดำ (มหาชุน)
  (เดิำมชุ่�อ Merrill Lynch Thailand)

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :
 บริหารธ่รกิิจมหาบัณฑิ์ต (กิารเงิน) มหาวิิทัยาลัยเกิษัตรศาสัตร์ ปี 2531
 บริหารธ่รกิิจบัณฑ์ิต (กิารบัญชุ่) มหาวิิทัยาลัยเทัค่โนโลย่ราชุมงค่ล ปี 2528
การอบรมบทบาทหน้้าท่�กรรมการ/สมาคุมส่งเสริมสถาบัน้กรรมการบริษัทไทย :
 2547 Director Certification Program (DCP), Diploma, IOD
 2546 Director Certification Program (DCP),
           Certificate of Completion, IOD
สัดส่วุน้การถือหุ้น้ใน้บริษัทเมื�อวุัน้ท่� 30 ธััน้วุาคุม 2565 : ไม่ม่
คุวุามสัมพััน้ธั์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการและผู้้้บริหารท่าน้อื�น้ : ลูกิพัี�ลูกิน้อง
นางอน่รัตน์ เทั่ยมทััน นางสัาวิลักิษัณา ทัรัพัย์สัาค่ร และ นายกิฤษัฎิ์ิ� เศรษัฐิิน
การดำารงตำำาแหน้่งกรรมการใน้บริษัทจดทะเบ่ยน้ใน้ปััจจุบัน้ :
บริษััทั ยูไนเต็ดำ เปเปอร์ จำากิัดำ (มหาชุน)
การดำารงตำำาแหน้่งกรรมการใน้บริษัทอื�น้ใน้ปััจจุบัน้ : บริษััทั รวิมทัรัพัย์สัิน จำากิัดำ
ปัระสบการณ์การทำางาน้ :
ปี 2557 – 2564 กิรรมกิาร บริษััทั ทัิปโกิ้ ทัาวิเวิอร์ จำากิัดำ
ปี 2557 – 2562 กิรรมกิารผูู้้จัดำกิาร บริษััทั ทัิปโกิ้ ทัาวิเวิอร์ จำากิัดำ
ปี 2555 – ปัจจุบัน กิรรมกิาร บริษััทั รวิมทัรัพัย์สัิน จำากิัดำ
ปี 2554 – 2562 กิรรมกิารผูู้้จัดำกิาร บริษััทั ถืนอมวิงศ์บริกิาร จำากิัดำ
ปี 2547 – ปัจจุบัน กิรรมกิารอิสัระ และ ประธานกิรรมกิารตรวิจสัอบของ
  บริษััทั ยูไนเต็ดำ เปเปอร์ จำากิัดำ (มหาชุน)
ปี 2544 - 2553 รองกิรรมกิารผูู้้จัดำกิาร บริษััทั ถืนอมวิงศ์บริกิาร จำากิัดำ
ปี 2543  ผูู้จ้ดัำกิารอาวิโุสั สัายกิารบรหิาร – บรษิัทัั ถืนอมวิงศบ์รกิิาร จำากัิดำ

อาย่ : 62 ปี
วิัน เดำ่อน ปีทั่�เป็นกิรรมกิาร : วิันท่ั� 18 สัิงหาค่ม 2546

กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอำบแทน
กรรมการผู้้�มีอำำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััท

นิายสุุรเชี้ษัฐ์
ที่รัพื่ย์สุาคร

อาย่ : 40 ปี
วิัน เดำ่อน ปีทั่�เป็นกิรรมกิาร : วิันทั่� 11 พัฤศจิกิายน 2562 

กรรมการ
กรรมการผู้้�มีอำำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััท

นิายกฤษัฎ์์
เศรษัฐินิ
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คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :
ปริญญาโทั : ภาค่วิิชุากิารตลาดำ ค่ณะพัาณิชุย์ชุศาสัตร์มหาวิิทัยาลัยธรรมศาสัตร์
ปริญญาตรี : ภาค่วิิชุาเค่ม่ ค่ณะวิิทัยาศาตร์ จุฬาลงกิรณ์มหาวิิทัยาลัย
การอบรมบทบาทหน้้าท่�กรรมการ/สมาคุมส่งเสริมสถาบัน้กรรมการบริษัทไทย :
2566 Director Certification Program (DCP) ร่่นทั่� 331/2023
สัดส่วุน้การถือหุ้น้ใน้บริษัทเมื�อวุัน้ท่� 30 ธััน้วุาคุม 2565 : ไม่ม่
คุวุามสัมพััน้ธั์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการและผู้้้บริหารท่าน้อื�น้ : ไม่ม่
การดำารงตำำาแหน้่งกรรมการใน้บริษัทจดทะเบ่ยน้ใน้ปััจจุบัน้ : 
การดำารงตำำาแหน้่งกรรมการใน้บริษัทอื�น้ใน้ปััจจุบัน้ : 
ปัระสบการณ์การทำางาน้ : 
ปี 2558-2563 กิรรมกิารผูู้้จัดำกิาร, บริษััทั ไทัยไฟัน์แอปเปิ�ล จำากิัดำ
ปี 2553-2558 ผูู้้อำานวิยกิารฝ่่าย, Dutch mill Group
ปี 2545-2553 Sales and Marketing Director, Ocean Glass PLC.

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :
ปริญญาโทั : วิิศวิกิรรมศาสัตร์ สัาขาวิิศวิกิรรมอุตสัาหกิรรม,
 Fairleigh Dickinson University, USA
ปริญญาตรี : วิิศวิกิรรมศาสัตร์ สัาขาวิิศวิกิรรมโยธา, Villanova University, USA
การอบรมบทบาทหน้้าท่�กรรมการ/สมาคุมส่งเสริมสถาบัน้กรรมการบริษัทไทย : 
 2557 Role of the Chairman Program (RCP)
 2557 Director Certification Program (DCP)
 255? Directors Accreditation Program (DAP)
สัดส่วุน้การถือหุ้น้ใน้บริษัทเมื�อวุัน้ท่� 30 ธััน้วุาคุม 2565 : ไม่ม่
คุวุามสัมพััน้ธั์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการและผู้้้บริหารท่าน้อื�น้ : ไม่ม่
การดำารงตำำาแหน่้งกรรมการใน้บริษัทจดทะเบ่ยน้ : ไม่ม่
การดำารงตำำาแหน่้งกรรมการใน้บริษัทอื�น้ : ไม่ม่
ปัระสบการณ์การทำางาน้ :
ปี 2543 -2553 ผูู้้อำานวิยกิารฝ่่าย Head of Business Partner
  บริษััทั ทัรู ค่อร์ปอเรชุั�น จำากิัดำ (มหาชุน)
ปี 2540 - 2542 กิรรมกิารผูู้้จัดำกิาร บริษััทั สัามารถื เค่เบิลซิสัเต็ม จำากัิดำ 
(มหาชุน)
ปี 2536 - 2540 ผูู้้อำานวิยกิารกิองพัาณิชุย์ บริษััทั เทัเลค่อมเอเชุ่ย จำากัิดำ 
(มหาชุน)
ปี 2535 - 2536 ผูู้้จัดำกิารโค่รงกิารพััฒนาอสัังริมทัรัพัย์
  บริษััทั ไทัวิา เอ็นจิเน่ยริ�ง จำากิัดำ
ปี 2534 - 2535 ผูู้ชุ้ว่ิยกิรรมกิารผูู้้จดัำกิาร บรษิัทัั ไฮเทัค่ อนิดำสััตร ีเอสัเตทั จำากิดัำ

อาย่ : 73 ปี
วิัน เดำ่อน ปีทั่�เป็นกิรรมกิาร : วิันทั่� 2 เมษัายน 2555

กรรมการอำิสระ
ประธานค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า่ตอำบแทน
กรรมการตรวจสอำบ

นิายไพื่ศาล
พื่งษั์ประยูร

อาย ่: 58 ปี
วิัน เดำอ่น ปีทั่�เป็นกิรรมกิาร : วิันทั่� 11 สัิงหาค่ม 2565

กรรมการ

นิายโชี้คชี้ัย
โต่เจริญธุนิาผล
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คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :
ปริญญาเอกิ : บริหารธ่รกิิจด่ำษัฎิ์่บัณฑิ์ตกิิตติมศักิดิำ� สัาขาวิิชุากิารบริหารทัรัพัยากิร 
      มน่ษัย์ มหาวิิทัยาลัยราชุภัฏิธนบ่รี
ปริญญาโทั :    Master of Public Administration, Middle Tennessee State University,
     สัหรัฐิอเมริกิา 
ปริญญาตรี :   ศศ.บ. (รัฐิศาสัตร์) USA  มหาวิิทัยาลัยเชุ่ยงใหม่
หลักิสัูตรกิารป้องกิันราชุอาณาจักิร (วิปอ.) ร่่นทั่� 48 วิิทัยาลัยป้องกิันราชุอาณาจักิร
การอบรมบทบาทหน้้าท่�กรรมการ/สมาคุมส่งเสริมสถาบัน้กรรมการบริษัทไทย :
 Role of the Chairman Program (RCP) ร่่นทั่� 26/2011
 Director Certification Program (DCP) ร่่นทั่� 102/2008
 Audit Committee Program (ACP) ร่่นทั่� 22/2008
 Financial Statements for Director (FSD) ร่่นทั่� 1/2008
สัดส่วุน้การถือหุ้น้ใน้บริษัทเมื�อวุัน้ท่� 30 ธััน้วุาคุม 2565 : ไม่ม่
คุวุามสัมพััน้ธั์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการและผู้้้บริหารท่าน้อื�น้ : ไม่ม่
การดำารงตำำาแหน้่งกรรมการใน้บริษัทจดทะเบ่ยน้ :
 บริษััทั เจ อาร์ ดำับเบิ�ลยู ยูทัิลิต่� จำากิัดำ (มหาชุน)
 บริษััทั เอสัไอเอสับ ่จำากิัดำ (มหาชุน)
การดำารงตำำาแหน้่งกรรมการใน้บริษัทอื�น้ : ไม่ม่
ปัระสบการณ์การทำางาน้ :
ปี 2564-ปัจจุบัน กิรรมกิาร ธนาค่ารแห่งประเทัศไทัย
ปี 2561-ปัจจุบัน ประธานกิรรมกิาร และกิรรมกิารอิสัระ
  บริษััทั เจ อาร์ ดำับเบิ�ลยู ยูทัิลิต่� จำากิัดำ (มหาชุน)
ปี 2558-ปัจจุบัน ประธานกิรรมกิาร และกิรรมกิารอิสัระ
  บริษััทั เอสัไอเอสับ่ จำากิัดำ (มหาชุน)
ปี 2558-ปัจจุบัน กิรรมกิาร สัำานักิงานค่ณะกิรรมกิารกิฤษัฎิ์่กิา
ปี 2558-ปัจจุบัน กิรรมกิาร สัำานักิงานค่ณะกิรรมกิารข้าราชุกิารพัลเรือน

อาย ่: 67 ปี
วิัน เดำอ่น ปีทั่�เป็นกิรรมกิาร : วิันทั่� 21 มิถื่นายน 2565

กรรมการอำิสระ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอำบแทน

นิายนินิที่ิกร
กาญจนิะจิต่รา
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คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :
The McCombs School of Business, The University of Texas at Austin, USA 
 Ph.D. in Accounting (พั.ศ. 2546)
Master in Professional  Accounting (MPA) – Dean’s Awards (พั.ศ. 2539) 
ค่ณะพัาณิชุยศาสัตร์และกิารบัญชุ่ มหาวิิทัยาลัยธรรมศาสัตร์
 บริหารธ่รกิิจมหาบัณฑ์ิต (MBA) – กิารเงิน (พั.ศ. 2537)
 ประกิาศน่ยบัตรชุั�นสัูงทัางกิารสัอบบัญชุ่ (พั.ศ. 2533)
 บัญชุ่บัณฑ์ิต (เกิ่ยรตินิยมอันดำับหน่�ง) (พั.ศ. 2531)
การอบรมบทบาทหน้้าท่�กรรมการ/สมาคุมส่งเสริมสถาบัน้กรรมการบริษัทไทย : 
 2555 Director Accreditation Program (DAP) 
สัดส่วุน้การถือหุ้น้ใน้บริษัทเมื�อวุัน้ท่� 30 ธััน้วุาคุม 2565 : ไม่ม่
คุวุามสัมพััน้ธั์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการและผู้้้บริหารท่าน้อื�น้ : ไม่ม่
การดำารงตำำาแหน่้งกรรมการใน้บริษัทจดทะเบ่ยน้ใน้ปััจจุบัน้ :
บริษััทั โมชุิ โมชุิ รีเทัล ค่อร์ปอเรชุั�น จำากิัดำ (มหาชุน) 
การดำารงตำำาแหน่้งกรรมการใน้บริษัทอื�น้ใน้ปััจจุบัน้ : ไม่ม่
ปัระสบการณ์การทำางาน้ :
ปี 2565-ปัจจุบัน ค่ณบดำ ่ค่ณะพัานชิุยศาสัตร์และกิารบญัชุ ่มหาวิิทัยาลยัธรรมศาสัตร์
ปี 2565-ปัจจุบัน ประธานค่ณะกิรรมกิารตรวิจสัอบและกิรรมกิารอิสัระ
  บริษััทั โมชุิ โมชุิ รีเทัล ค่อร์ปอเรชุั�น จำากิัดำ (มหาชุน)
ปี 2565-ปัจจุบัน กิรรมกิารอำานวิยกิาร ค่ณะสัถืาปัตยกิรรมและกิารผู้ังเม่อง
  มหาวิิทัยาลัยธรรมศาสัตร์
ปี 2564-ปัจจุบัน กิรรมกิารอำานวิยกิาร สัถืาบันเทัค่โนโลย่นานาชุาติสัิรินธร
  มหาวิิทัยาลัยธรรมศาสัตร์
ปี 2564-ปัจจุบัน กิรรมกิารอำานวิยกิาร สัถืาบันวิิจัยและให้ค่ำาปรึกิษัา
  แห่งมหาวิิทัยาลัยธรรมศาสัตร์
ปี 2563-ปัจจุบัน ทั่�ปรึกิษัาค่ณะกิรรมกิารกิำาหนดำมาตรฐิานกิารบัญชุ่
  สัภาวิิชุาชุ่พับัญชุ่ฯ 
ปี 2561-ปัจจุบัน รองอธิกิารบดำ่ฝ่่ายกิารค่ลัง มหาวิิทัยาลัยธรรมศาสัตร์

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :
ปรญิญาโทั : Master of Business Administration The University of Akron, U.S.A.
ปริญญาตรี : บัญชุ่บัณฑ์ิต มหาวิิทัยาลัยธรรมศาสัตร์ 
การอบรมบทบาทหน้้าท่�กรรมการ/สมาคุมส่งเสริมสถาบัน้กรรมการบริษัทไทย : 
Director Accreditation Program (DAP) ร่่นทั่� 181/2564
สัดส่วุน้การถือหุ้น้ใน้บริษัทเมื�อวุัน้ท่� 30 ธััน้วุาคุม 2565 : ไม่ม่
คุวุามสัมพััน้ธั์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการและผู้้้บริหารท่าน้อื�น้ : ไม่ม่
การดำารงตำำาแหน้่งกรรมการใน้บริษัทจดทะเบ่ยน้ :
บริษััทั เอฟัเอ็น แฟัค่ตอรี� เอาทั์เลทั จำากิัดำ (มหาชุน)
การดำารงตำำาแหน้่งกรรมการใน้บริษัทอื�น้ : ไม่ม่
ปัระสบการณ์การทำางาน้ :
ปี 2566  ประธานกิรรมกิารบริหาร/กิรรมกิาร,
  FN Factory Outlet Public Company Limited
ปี 2563-2565 ประธานเจ้าหน้าทั่�บริหาร/กิรรมกิาร,
  FN Factory Outlet Public Company Limited
ปี 2564-ปัจจุบัน อน่กิรรมกิาร, สัำานักิงานค่ณะกิรรมกิารนโยบายรัฐิวิิสัาหกิิจ 
(สัค่ร)
ปี 2564-ปัจจุบัน ค่ณะกิรรมกิาร, สัมาค่มกิารตลาดำแห่งประเทัศไทัย
ปี 2561-ปัจจุบัน กิรรมกิาร, กิรมส่ังเสัริมกิารค่้าระหวิ่างประเทัศ
ปี 2561-ปัจจุบัน รองประธานสัมาค่มกิารจัดำกิารธ่รกิิจแห่งประเทัศไทัย

อาย่ : 56 ปี
วิัน เดำ่อน ปีทั่�เป็นกิรรมกิาร : วิันทั่� 21 มิถื่นายน 2565

กรรมการอำิสระ
กรรมการตรวจสอำบ

นิายสุมชี้าย
สุุภัที่รกุล

อาย่ : 62 ปี
วิัน เดำ่อน ปีทั่�เป็นกิรรมกิาร : วิันทั่� 17 มกิราค่ม 2566

กรรมการอำิสระ

นิายธุรรมศักดำิ�
จิต่ต่ิมาพื่ร
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คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา : 
ปริญญาโทั : บริหารธร่กิิจ มหาวิิทัยาลัยรังสัิต 
ปริญญาตรี : สัาขาเศรษัฐิศาสัตร์ University of Utah, USA
การอบรมบทบาทหน้้าท่�กรรมการ/สมาคุมส่งเสริมสถาบัน้กรรมการบริษัทไทย :
2566 Director Certification Program (DCP) ร่่นท่ั� 331/2023
การอบรมพัิเศึษ :
1.   American Management Association, California, USA (Sr. Project Management)
2.   Dale Carnegie - Management Team Building
3.   Management Development Program - Module I &II
4.   Business for Finance, Switzerland - Module I &II
5.   Great Manager Program
6.   Talent Management Program
7.   Multi-Functional Team Building
8.   People Product Management
9.   Safety Office at Management Level
10. Strategic Financial Leadership Program
สัดส่วุน้การถือหุ้น้ใน้บริษัทเมื�อวุัน้ท่� 30 ธััน้วุาคุม 2565 : ไม่ม่
คุวุามสัมพััน้ธั์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการและผู้้้บริหารท่าน้อื�น้ : ไม่ม่
การดำารงตำำาแหน้่งกรรมการใน้บริษัทจดทะเบ่ยน้ : ไม่ม่
การดำารงตำำาแหน้่งกรรมการใน้บริษัทอื�น้ :
 บริษััทั ทิัปโกิ้ ไพัน์แอปเปิ�ล จำากิัดำ
 บริษััทั ทิัปโกิ้ เอฟัแอนดำ์บ่ จำากัิดำ
 บริษััทั ทิัปโกิ้ ไบโอเท็ัค่ จำากิัดำ
 บริษััทั ทิัปโกิ้ รีเทัล จำากิัดำ
ปัระสบการณ์การทำางาน้ :
ปี 2560  กิรรมกิาร- กิล่่มบริษััทัพัรีเม่ยร์ 
ปี 2559  Group Chief Financial Officer - Pacific-AA Group(Singapore, Myanmar, and USA)
ปี 2557 - 2559 VP Finance International - บริษัทัั เดำอะ ไมเนอร์ ฟัู้ดำ กิร่�ป จำากิัดำ (มหาชุน) /
  ภายใต้กิล่่มบริษัทัั ไมเนอร์อินเตอร์เนชุั�นแนล จำากิัดำ (มหาชุน) 
ปี 2556 - 2557 Group Chief Operating Officer/Group Chief Financial Officer - Winvestment Holding Ltd.
ปี 2549- 2556 ธนาค่ารสัแตนดำาร์ดำชุาร์เตอร์ดำ - Head of Performance Management,
  Consumer Banking SEA & SG (Singapore) - CFO for Mekong Region
  (Vietnam, Loas, and Cambodia) - Head of Business Finance, Consumer Banking Thailand

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา : 
ปริญญาตรี : กิารบัญชุ่ มหาวิิทัยาลัยเชุ่ยงใหม่
การอบรมบทบาทหน้้าท่�กรรมการ/สมาคุมส่งเสริมสถาบัน้กรรมการบริษัทไทย : 
Company Secretary Program (CSP) ร่่นทั่� 113/2563
สัดส่วุน้การถือหุ้น้ใน้บริษัทเมื�อวุัน้ท่� 30 ธััน้วุาคุม 2565 : ไม่ม่
คุวุามสัมพััน้ธั์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างผู้้้บริหาร : ไม่ม่
การดำารงตำำาแหน้่งกรรมการใน้บริษัทจดทะเบ่ยน้ใน้ปััจจุบัน้ : ไม่ม่
การดำารงตำำาแหน้่งกรรมการใน้บริษัทอื�น้ใน้ปััจจุบัน้ : ไม่ม่
ปัระสบการณ์การทำางาน้ : 
ปี 2564 - 2565 ประธานเจ้าหน้าทั่�่กิล่่มงานกิารเงิน บริษััทั สั. ขอนแก่ินฟัู้ดำสั์ จำากิัดำ (มหาชุน)
ปี 2562 - 2564 ประธานเจ้าหน้าทั่�่กิล่่มงานกิารเงิน บริษััทั เถื้าแกิ่น้อย ฟัู�ดำแอนดำ์มาร์เก็ิตติ�ง จำากิัดำ (มหาชุน)

อาย่ : 57 ปี

อาย่ : 42 ปี

รักษัาการประธานเจ�าหน�าที�บริหาร
ผู้้�อำำานวยการฝ่่ายปฏิิบัติการ

ผู้้�อำำานวยการสายงานบริหารการเงิน

นิายล่อชี้า พื่่ศิษัฐการ

นิายคู่สูุรย์ รัต่นิะพื่ร
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คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา : 
ปริญญาโทั : เศรษัฐิศาสัตร์มหาบัณฑ์ิต (เศรษัฐิศาสัตร์ธร่กิิจ), สัถืาบันบัณฑ์ิตพััฒนบริหารศาสัตร์ (NIDA)
ปริญญาตรี : บัญชุ่บัณฑ์ิต มหาวิิทัยาลัยธรรมศาสัตร์
การอบรมบทบาทหน้้าท่�กรรมการ/สมาคุมส่งเสริมสถาบัน้กรรมการบริษัทไทย : ไม่ม่
สัดส่วุน้การถือหุ้น้ใน้บริษัทเมื�อวัุน้ท่� 30 ธััน้วุาคุม 2565 : ไม่ม่
คุวุามสัมพััน้ธั์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างผู้้้บริหาร : ไม่ม่
การดำารงตำำาแหน้่งกรรมการใน้บริษัทจดทะเบ่ยน้ใน้ปััจจุบัน้ : ไม่ม่
การดำารงตำำาแหน้่งกรรมการใน้บริษัทอื�น้ใน้ปััจจุบัน้ : ไม่ม่
ปัระสบการณ์การทำางาน้ : 
ปี 2561 - 2562 ผูู้้อำานวิยกิารฝ่่ายบัญชุ่ เอสั ซ่ กิร่�ป 
ปี 2557 - 2561 ผูู้้จัดำกิารอาวิุโสั ฝ่่ายตรวิจสัอบภายใน บริษััทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชุั�นแนล จำากิัดำ (มหาชุน)
ปี 2538 - 2557 ผูู้้จัดำกิารอาวิุโสั ฝ่่ายตรวิจสัอบบัญชุ่ บริษัทัั สัำานักิงาน อ่วิาย จำากิัดำ

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :
ปริญญาตรี : ค่ณะบริหารธ่รกิิจ สัาขากิารบัญชุ ่มหาวิิทัยาลัยรามค่ำาแหง 
การอบรมบทบาทหน้้าท่�กรรมการ/สมาคุมส่งเสริมสถาบัน้กรรมการบริษัทไทย : 
 Company Secretary Program (CSP) 68/2559
 Board Reporting Program (BRP) 19/2559
 Effective Minute Taking (EMT) 35/2559
 Refreshment Training Program (RFP) 4/2021 
การอบรมสมาคุมบริษัทจดทะเบ่ยน้ไทย : หลักิสูัตรพั่�นฐิานกิฎิ์หมายและกิฎิ์เกิณฑ์ท์ั่�เกิ่�ยวิข้องกิับบริษััทัจดำทัะเบย่น 12/2557
สัดส่วุน้การถือหุ้น้ใน้บริษัทเมื�อวุัน้ท่� 30 ธััน้วุาคุม 2565 : ไม่ม่
คุวุามสัมพััน้ธั์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการและผู้้้บริหารท่าน้อื�น้ : ไม่ม่
การดำารงตำำาแหน้่งกรรมการใน้บริษัทจดทะเบ่ยน้ : ไม่ม่
การดำารงตำำาแหน้่งกรรมการใน้บริษัทอื�น้ : ไม่ม่
ปัระสบการณ์การทำางาน้ :
ปี 2560-ปัจจุบัน เลขาน่กิารบริษััทัและเลขาน่กิารค่ณะกิรรมกิารตรวิจสัอบ บริษัทัั ทัิปโก้ิฟัูดำส์ั จำากิัดำ (มหาชุน) 
ปี 2557-2560 ผูู้้ชุ่วิยเลขาน่กิารบริษััทัและเลขาน่กิารค่ณะกิรรมกิารตรวิจสัอบบริษััทั ทิัปโกิ้ฟัูดำสั์จำากิัดำ (มหาชุน)
ปี 2552-2556 หัวิหน้าหน่วิยประชุาสััมพัันธ์กิล่่ม บริษััทั ทัิปโกิ้ฟัูดำส์ั จำากิัดำ (มหาชุน)
ปี 2543-2551 นักิวิิเค่าระห์งบประมาณ,เลขาน่กิารค่ณะกิรรมกิารตรวิจสัอบ บริษััทั ทัิปโก้ิฟัูดำสั์ จำากิัดำ (มหาชุน)
ปี 2535-2542 นักิบัญชุ่ บริษััทั ทัิปโกิ้ฟัูดำส์ั จำากิัดำ (มหาชุน)

อาย่ : 49 ปี

อาย่ : 56 ปี
วัิน เดำ่อน ปีทั่�เป็นเลขาน่กิารบริษััทั : วิันทั่� 1 เมษัายน 2560

ผู้้�อำำานวยการฝ่่ายบัญชีีและค่วบคุ่มภายในส่วนกลาง

เลขานุการบริษััท

นิางสุาวธุัญพื่ร วณิชี้ย์ไพื่ศาล

นิางสุาวกุลกานิ จีนิป่�นิ
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รายช่่่อกรรมการ

รายช่่่อกรรมการ

รายช่่่อกรรมการ

รายช่่่อบริษััทัย่อย

รายช่่่อบริษััทัย่อย

รายช่่่อบริษััทัย่อย

บริษััทั ทัิปโก้ เอฟแอนดำ์บ่ จำากัดำ

บริษััทั ทัิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จำากัดำ

บรษิััทั ทัิปโก้ ไบโอเทั็ค์ จำากดัำ

นางสาวลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี

นางอน้รีตัน� เท่ยีม่ท่นั

นายสทิ่ธุ์ลิาภ ท่รีพัย�สาครี

นายกิฤษฎิ์ิ �  เศรีษฐนิ

นายลอืชีา  พศิษิฐกิารี*

นางสาวลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี

นางอน้รีตัน� เท่ยีม่ท่นั

นายสทิ่ธุ์ลิาภ ท่รีพัย�สาครี

นายลอืชีา  พศิษิฐกิารี*

นางอน้รีตัน� เท่ยีม่ท่นั

นางสาวลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี

นายสทิ่ธุ์ลิาภ ท่รีพัย�สาครี

นายลอืชีา  พศิษิฐกิารี*

X

/

/

/

/

X

/

/

/

X

/

/

/

รายช่่�อกรรมการของบริษัทััย่อยตามตาราง ดำงัน่�

รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการของบริษัทย่อย

เอกสุารแนิบ 2



181แบบ 56-1 One Report ปี 2565 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายช่่่อกรรมการ
รายช่่่อบริษััทัย่อย

บริษััทั ทัิปโก้ ร่เทัล จำากัดำ

นางสาวลกัิษณา ท่รีพัย�สาครี

นางอน้รีตัน� เท่ยีม่ท่นั

นายสทิ่ธุ์ลิาภ ท่รีพัย�สาครี

นายกิฤษฎิ์ิ �  เศรีษฐนิ

นายลอืชีา  พศิษิฐกิารี*

X

/

/

/

/

หมายเหต*ุ

เม่ื�อวนัท่ี� 28 เม่ษายน 2565 แต่งตั �งนายลอืชีา พศิษิฐกิารี ด้ำารีงตำาแหุ้น่งรีกัิษากิารีปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารี แท่น

นายยงสทิ่ธุ์ิ � โรีจน�ศรีก้ีิล ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีหิุ้ารี

 1. / = กิรีรีม่กิารี X = ปีรีะธุ์านกิรีรีม่กิารี

 2. บรีษิทั่ยอ่ย ใหุ้�หุ้ม่ายถืง้ บรีษิทั่ยอ่ยท่ี�ม่นียัสำาคญั เชีน่ ม่รีีายได้�เกินิกิวา่รี�อยละ 10 ของรีายได้�รีวม่

 ตาม่งบกิำาไรีขาด้ท่น้รีวม่ของปีีบญัชีลีา่สด้้
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เอกสุารแนิบ 3

1. รายละเอ่ยดำหวัหน้างานกำากบัดำแูลการปฏิิบติังาน

 คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯได้�แต่งตั �ง นางสาวก้ิลกิาน จนีปัี �น ใหุ้�ปีฎิ์บิตัหิุ้น�าท่ี�เป็ีนหุ้วัหุ้น�างานกิำากิบัด้แ้ลกิารีปีฏิบิตังิานม่ ี

หุ้น�าท่ี�ความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบเป็ีนศน้ย�กิลางกิารีกิำากิบัด้แ้ลกิารีด้ำาเนินธุ์้รีกิจิของกิล้ม่่บรีษิทั่ใหุ้�เป็ีนไปีตาม่กิฎิ์หุ้ม่ายกิฎิ์รีะเบยีบข�อบงัคบั 

นโยบายและข�อกิำาหุ้นด้ของหุ้น่วยงานท่างกิารีท่ี�เกิี�ยวข�อง เชีน่ ธุ์นาคารีแหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย สำานกัิงานคณะกิรีรีม่กิารีกิ.ล.ต. สำานกัิงาน 

คณะกิรีรีม่กิารีคปีภ. สำานกัิงานกิกิพ.หุ้รีอืหุ้น่วยงานท่างกิารีอื�นท่ี�เกิี�ยวข�องกิบักิารีด้ำาเนินธุ์้รีกิจิของบรีษิทั่ฯ ท่ั �งนี�คณะกิรีรีม่กิารี 

บรีษิทั่ฯได้�อน้ม่ตันิโยบายด้�านกิารีปีฏิบิตัติาม่กิฎิ์เกิณฑ์� (Compliance Policy) โด้ยกิำาหุ้นด้ใหุ้�คณะกิรีรีม่กิารีบรีษิทั่ฯ คณะกิรีรีม่กิารี 

ตรีวจสอบผู้้�บรีหิุ้ารีรีะด้บัสง้ฝ่่ายงานหุ้รีอืหุ้น่วยงานและพนกัิงานต�องปีฏิบิตัใิหุ้�ถืก้ิต�องตาม่กิฎิ์หุ้ม่ายรีวม่ถืง้ม่กีิารีสื�อสารีกิบัพนกัิงาน 

ได้�ตรีะหุ้นกัิวา่พนกัิงานท่ก้ิคนม่หีุ้น�าท่ี�และความ่รีบัผู้ดิ้ชีอบในกิารีศก้ิษาและท่ำาความ่เข�าใจในกิฎิ์หุ้ม่ายรีวม่ถืง้กิฎิ์รีะเบยีบท่ี�เกิี�ยวข�อง 

ในงานท่ี�รีบัผู้ดิ้ชีอบและปีฏิบิตัใิหุ้�ถืก้ิต�องครีบถื�วนเป็ีนไปีตาม่กิฎิ์เกิณฑ์�อยา่งเครีง่ครีดั้ (ปีรีะวตั ิตาม่เอกิสารีแนบ 1)

2.รายละเอ่ยดำหวัหน้างานตรวจสัอบภายใน

 คณะกิรีรีม่กิารีตรีวจสอบได้�แต่งตั �งบรีษิทั่ ออด้ติ แอนด้� แม่เนจเม่�นท่� คอนซีลัแตนท่� จำากิดั้ใหุ้�ปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี�ผู้้�ตรีวจสอบ 

ภายในของบรีษิทั่ ซี้�งบรีษิทั่ออด้ติ แอนด้� แม่เนจเม่�นท่� คอนซีลัแตนท่� จำากิดั้ ได้�ม่อบหุ้ม่ายใหุ้�นางพไิล  เปีี�ยม่พงศ�สานต� ตำาแหุ้น่ง 

ผู้้�ตรีวจสอบภายใน เป็ีนผู้้�รีบัผู้ดิ้ชีอบหุ้ลกัิในกิารีปีฏิบิตัหิุ้น�าท่ี� ผู้้�ตรีวจสอบภายในของบรีษิทั่

ประวติั นางพิไล เป่� ยมพงศส์ัานต์

การศ้กษัาและวฒิุทัางวิช่าช่่พ

- บญัชีบีณัฑ์ติ จฬ้าลงกิรีณ�ม่หุ้าวทิ่ยาลยั

- Mini MBA. จฬ้าลงกิรีณ�ม่หุ้าวทิ่ยาลยั

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

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

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

ประสับการณ์

2524 – 2537 ผู้้�อำานวยกิารีฝ่่ายตรีวจสอบภายใน กิารีไฟูฟู�าฝ่่ายผู้ลติแหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย

2537- 2539 ผู้้�ชีว่ยผู้้�วา่กิารีฝ่่ายบญัชีแีละกิารีเงนิ กิารีไฟูฟู�าฝ่่ายผู้ลติแหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย

2538 – 2540 นายกิสม่าคม่ผู้้�ตรีวจสอบภายในแหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย

2542 – ปัีจจบ้นั ปีรีะธุ์านบรีษิทั่ ออด้ติ แอนด้� แม่เนจเม่�นท่� คอนซีลัแตนท่� จำากิดั้

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้า
งานตรวจสอบภายในและหัวหน้า

งานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
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งานตรวจสัอบภายใน

2547 – ปัีจจบ้นั กิล้ม่่ธุ์้รีกิจิอาหุ้ารีท่ปิีโกิ�

2546 – ปัีจจบ้นั บรีษิทั่ ยไ้นเตด็้ เปีเปีอรี� จำากิดั้ (ม่หุ้าชีน)

2546 – 2557 บรีษิทั่ โรีงแรีม่ปีารี�คนายเลศิ จำากิดั้

2543 – 2560 บรีษิทั่ ด้ ิเอรีาวณั กิรี้�ปี จำากิดั้ (ม่หุ้าชีน) และบรีษิทั่ในเครีอื

งานประเมินระบบค์วบค์มุภายในและตรวจสัอบภายใน

2554 – 2557 กิารีควบคม้่งบปีรีะม่าณ กิารีจดั้ซีื�อ/วา่จ�าง กิารีควบคม้่รีายได้�คา่เชีา่พื�นท่ี�และกิารีจดั้ท่ำาสญัญาเชีา่ พื�นท่ี�และ 

  กิารีควบคม้่ท่รีพัย�สนิถืาวรี ฯลฯ ของกิองท่น้รีวม่อสงัหุ้ารีมิ่ท่รีพัย�และกิองท่น้รีวม่สทิ่ธุ์ ิกิารีเชีา่อสงัหุ้ารีมิ่ท่รีพัย� 

  บางแหุ้ง่ โด้ย บรีษิทั่หุ้ลกัิท่รีพัย�จดั้กิารีกิองท่น้ไท่ยพาณชิีย� จำากิดั้

งานการอบรม

2537 – 2540 สม่าคม่ผู้้�ตรีวจสอบภายในแหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย – จดั้หุ้ลกัิสต้รีกิารีอบรีม่และรีว่ม่เป็ีนวทิ่ยากิรี

2541 – 2544 American Corporation for Thailand Internal Auditor Training Program รี่วม่กิบักิรีะท่รีวงแรีงงานฯ 

  ตลาด้หุ้ลกัิท่รีพัย�แหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย สถืาบนั KENAN, Price Waterhouse Coopers, TRIS และสม่าคม่ 

  ผู้้�ตรีวจสอบภายใน ฯลฯ

ท่ำาหุ้น�าท่ี�กิรีรีม่กิารีโครีงกิารีฝ้่กิอบรีม่ จดั้ท่ำาหุ้ลกัิสต้รี รีว่ม่เป็ีนวทิ่ยากิรี หุ้ลกัิสต้รี “Internal Auditing for New Internal Auditor” 

สำาหุ้รีบัผู้้�จบปีรีญิญาตรีที่ี�วา่งงาน เนื�องจากิถืก้ิเลกิิจ�างชีว่งวกิิฤตเศรีษฐกิจิ ปีี 2541 จำานวน 22 รี้น่ ปีรีะม่าณ 1,000 คน



เอกสุารแนิบ 4

สิันทัรพัยข์องบริษัทััฯและบริษัทััย่อย

ณ 31 ธุ์นัวาคม่ 2565

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
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 ***ติดจำ�นอง

	 หมายเหตุ	

	 1.	 อ�ค�รสำ�นักง�นที่สำ�นักง�นใหญ่เป็นก�รเช่�พื้นที่	 ช้ัน	 27-28	 ของบริษัท	 ทิปโก้ท�วเวอร์	 จำ�กัด	 โดยมีค่�เช่�และ 

	 ค่�บริก�รรวม	13.91	ล้�นบ�ท	ต่อปี

รายการ

รวม

รวมทัั้งสัิ้น

1. ท่ี�ด้นิ

2. คา่พฒันาท่ี�ด้นิ

3. อาคารีและสิ�งปีลก้ิสรี�าง

4. เครีื�องใชี�สำานกัิงาน

5. ยานพาหุ้นะ

6. เครีื�องจกัิรีและสว่นปีรีะกิอบ

7. เครีื�องม่อืเครีื�องใชี�

8. ท่รีพัย�สนิไม่ม่่ตีวัตน

9. งานรีะหุ้วา่งกิ่อสรี�าง

10. สำารีองท่รีพัย�สนิเสื�อม่สภาพ

11. อื�นๆ

22.15

-

12.22

0.70

3.15

0.00

5.74

26.68

-

-

0.25

126.57

0.35

86.51

1.92

0.86

109.88

18.87

0.05

33.09

(20.69)

-

***41.29

1.05

***203.75

0.22

0.50

342.15

27.26

-

0.47

(173.84)

-

***16.92

0.03

***230.81

0.33

0.09

96.86

4.53

-

-

-

-

84.50

-

27.62

0.13

1.06

29.32

2.73

-

-

-

-

สัำานักงานใหญ่

70.89

ประจวบ

357.43

อยุธุยา

442.85

เพช่รบูรณ์

349.57

เช่่ยงใหม่

145.61

1,366.35



	 เครื่องหมายการค้าที่สำาคัญ

นโยบายการลงทุน

	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันว�คม	 2565	 บริษัทมีเงินลงทุนต�มร�ค�ทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจต่�ง	 ๆ	 คือ	 ธุรกิจผลไม้

แปรรูป	 มูลค่�รวม	 700	 ล้�นบ�ท	 ธุรกิจคอนซูมเมอร์	 มูลค่�รวม	 729.05	 ล้�นบ�ท	 ธุรกิจค้�ปลีก	 มูลค่�รวม	 175.50	 ล้�นบ�ท	 

ธรุกจิส�รสกดัและก�รเกษตร	จำ�นวน	160.79	ล�้นบ�ท	และธรุกจิผลิตและจำ�หน�่ยย�งมะตอย		644.93	ล�้นบ�ท	โดยมสีดัส่วนเงินลงทนุใน 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ	33	ของสินทรัพย์รวม

	 เงินลงทุนในธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยย�งมะตอย	บริษัทมีวัตถุประสงค์ในก�รถือเป็นเงินลงทุนระยะย�ว	 โดยที่อ�จมีก�รข�ยใน

ช่วงสั้นบ้�งเมื่อได้กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุน	อย่�งไรก็ต�มบริษัทมีนโยบ�ยก�รถือเงินลงทุนดังกล่�ว	ในอัตร�ร้อยละ	20-25

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

	 	 						-ไม่มี-

รูปแบบ

เค์ร่่องหมายการค์้า

บม่จ.ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส�

บม่จ.ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส�

บม่จ.ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส�

บม่จ.ท่ปิีโกิ�ฟู้ด้ส�

ค.281009 / 

ปีรีะเท่ศไท่ย

ค.272041 / 

ปีรีะเท่ศไท่ย

ค.272789/

ปีรีะเท่ศไท่ย

บ.61070 / 

ปีรีะเท่ศไท่ย

ค.399781/ 

ปีรีะเท่ศไท่ย

10 ปีี

10 ปีี

10 ปีี

10 ปีี

10 ปีี

เครีื�องด้ื�ม่นำ�าแรีธุ่์รีรีม่ชีาต ินำ�าเปีลา่ 

นำ�าสม่น้ไพรีท่ี�ไม่ใ่ชี�ในท่างกิารีแพท่ย� 

เครีื�องด้ื�ม่ธุ์ญัญาหุ้ารี นำ�านม่ถืั �วเหุ้ลอืง 

เครีื�องด้ื�ม่เกิลอืแรี ่เครีื�องด้ื�ม่นำ�าผู้ลไม่� 

ผู้สม่วติาม่นิท่ี�ไม่ใ่ชี�ในท่างกิารีแพท่ย�

• เครีื�องด้ื�ม่นำ�าผู้ลไม่� นำ�าผู้กัิ นำ�าผู้กัิผู้สม่ 

นำ�าผู้ลไม่�รีวม่ นำ�าผู้ลไม่�รีวม่ เครีื�องด้ื�ม่ 

ธุ์ญัญาหุ้ารี นำ�านม่ถืั �วเหุ้ลอืง นำ�าข�าวโพด้ 

นำ�าล้กิเด้อืย นำ�าสม่น้ไพรี ท่ี�ใชี�ใน

ท่างกิารีแพท่ย� เครีื�องด้ื�ม่เกิลอืแรี ่

เครีื�องด้ื�ม่ผู้สม่วติาม่นิ นำ�าแรี ่นำ�าด้ื�ม่

• ชีาเขยีวพรี�อม่ด้ื�ม่ ชีาเขยีวพรี�อม่ด้ื�ม่ 

ผู้สม่นำ�าผู้ลไม่� กิาแฟู ชีา

บรีกิิารีขายอาหุ้ารีและเครีื�องด้ื�ม่

ผู้ลไม่�สด้

ช่่่อเจ้าของ ประเภทัสัินค์้า/บริการ
เลขทัะเบ่ยน/

ประเทัศทั่่จดำทัะเบ่ยน
ระยะเวลาค์ุ้มค์รอง
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เอกสุารแนิบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการ 
กำากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

สำ�หรับร�ยละเอียดเก่ียวกับนโยบ�ยและแนวปฏิบัติก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร	 และจรรย�บรรณธุรกิจ	 ฉบับเต็ม	 ส�ม�รถศึกษ�ได้ต�มลิ้งก์

ด้�นล่�ง

https://investor.tipco.net/wp-content/uploads/2023/02/CH0-02Good-Corporate-Governance-Code-of-Conduct-

Rev12-th.pdf	
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เอกสุารแนิบ 6

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมก�รตรวจสอบบริษัท	 ทิปโก้ฟูดส์	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระ	 จำ�นวน	 3	 ท่�น	 โดย 

พลอ�ก�ศเอกพงศธร	 	 บัวทรัพย์*	 เป็นประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ	 น�ยไพศ�ล	 พงษ์ประยูร	 และ	 น�ยสมช�ย	 สุภัทรกุล*	 เป็น

กรรมก�รตรวจสอบ	 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ที่ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯซ่ึงสอดคล้องกับ 

ข้อกำ�หนดของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	 	 และประก�ศของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 

นอกจ�กนี	้คณะกรรมก�รตรวจสอบยงักำ�กบัดแูลง�นตรวจสอบภ�ยในเกีย่วกับก�รสอบท�นก�รตอ่ต�้นคอรร์ปัชนัของบรษิทัฯ	ใหม้รีะบบ

ควบคุมที่เหม�ะสมและเพียงพอต่อคว�มเสี่ยงด้�นคอร์รัปชันที่อ�จเกิดขึ้น

	 ในปี	 2565	 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภ�ยนอกและผู้ตรวจสอบภ�ยใน	อย่�งเป็นท�งก�รจำ�นวน	 

4	คร้ัง	และไดร่้วมปรกึษ�ห�รอืกับผูต้รวจสอบภ�ยใน	ผูส้อบบัญชีภ�ยนอกและ		ฝ่�ยบรหิ�ร	เพือ่ห�รอืแผนง�นใหส้อดคล้องและครอบคลมุ	

โดยสรุปส�ระสำ�คัญในก�รปฎิบัติหน้�ที่ได้ดังนี้

	 1.	 ร่วมกำ�หนดแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปี	 เพื่อทบทวนคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยในกับ	 บริษัท	 ออดิต	 แอนด์	 

แมเนจเม้นท์	 คอนซัลแตนท์	 จำ�กัด	 ซ่ึงเป็นผู้ตรวจสอบภ�ยในของบริษัทฯ	 ติดต�มผลก�รปฎิบัติง�นต�มแผนก�รตรวจสอบทุกไตรม�ส	

นอกจ�กนี้ยังเน้นถึงก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของธุรกิจซึ่งได้มอบหม�ยให้ผู้ตรวจสอบภ�ยในทำ�ก�รทบทวนทุกไตรม�ส	

	 2.	 ได้สอบท�นงบก�รเงินและร�ยง�นท�งก�รเงินประจำ�ไตรม�สและประจำ�ปีร่วมกับผู้สอบบัญชีภ�ยนอก	 	 เพื่อนำ�เสนอให้

คณะกรรมก�รบริษทัฯพจิ�รณ�อนมุติั	พบว�่งบก�รเงนิไดจ้ดัทำ�ขึน้ต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิและเปดิเผยขอ้มลูอย�่งเพยีงพอ	 

ครบถ้วนและเชื่อถือได้	รวมถึงมีก�รติดต�มผลกระทบที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	

	 3.	ไดส้อบท�นก�รทำ�ร�ยก�รระหว�่งบรษิทัฯกบับคุคลและนิตบิคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั	เหน็ว�่ร�ยก�รดงักล่�ว	เปน็ก�รทำ�ธรุกรรม

ต�มปกติของบริษัทฯและได้มีก�รปรียบเทียบกับร�ค�ในท้องตล�ดเพื่อให้คว�มมั่นใจว่�สมเหตุสมผลทุกครั้ง					

	 4.	ได้สอบท�นให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยในและไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญที่อ�จก่อให้เกิดผลกระทบที่มีส�ระสำ�คัญ	และ

เนน้ย้ำ�ใหฝ้�่ยบรหิ�รปรบัปรงุระบบก�รควบคมุภ�ยใน	และระบบก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิ�พและเหม�ะสมกบัสภ�พแวดลอ้ม

ท�งธุรกิจอย่�งต่อเน่ืองโดยฝ่�ยบริห�รได้ร�ยง�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นต่�งๆ	 และแนวท�งก�รจัดก�รปัจจัยคว�มเสี่ยงที่เกิดขึ้น	 

รวมทัง้สง่เสรมิและผลกัดันให้ก�รปฏบิตังิ�นตรวจสอบภ�ยในเปน็ไปต�มม�ตรฐ�นส�กล	พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเพือ่ก�รพฒัน�ปรบัปรงุ

ให้ดียิ่งขึ้น

	 5.	ติดต�มโครงก�รลงทุนของบริษัทฯ	โดยสอบถ�มคว�มคืบหน�้และรับฟังร�ยง�นจ�กฝ่�ยบริห�รเป็นระยะๆ

	 6.	สอบท�นก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดและกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้เกิดคว�มถูกต้องและโปร่งใส	และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย	บริษัทฯได้ปฏิบัติครบถ้วน	ถูกต้องต�มข้อกำ�หนดและต�มกฎหม�ย

	 7.	 ร่วมพิจ�รณ�เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต�มเงื่อนไขเวล�ที่เหม�ะสม	พร้อมค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ

เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	สำ�หรับปี	2565ได้พิจ�รณ�แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจ�กบริษัท	สำ�นักง�น	อีว�ย	จำ�กัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของ 

บริษัทฯ

	 8.	 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมก�รตรวจสอบและทำ�ก�รประเมินตนเองสำ�หรับก�รปฎิบัติง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ	 

ซึ่งได้ร�ยง�นผลก�รประเมินให้คณะกรรมก�รบริษัทฯทร�บ
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	 โดยสรุปคณะกรรมก�รตรวจสอบได้ดำ�เนินก�รอย่�งครอบคลุมและสอดคล้องต�มกฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ	และ

ได้พิจ�รณ�ร่วมกับผู้บริห�ร	 ผู้ตรวจสอบภ�ยในและผู้ตรวจสอบภ�ยนอก	 คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มพอใจว่�	 ระบบก�รควบคุม

ภ�ยในของบริษัทฯในปัจจุบันมีคว�มเพียงพอ	และมีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง	มีระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่ดี	 

รวมทัง้กระบวนก�รก�รจดัทำ�งบก�รเงนิของบรษิทัฯ		มรีะบบก�รควบคมุอย่�งเหม�ะสมเพยีงพอ	และงบก�รเงนิของบรษิทัฯไดจ้ดัทำ�ต�ม

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่เชื่อถือได้	คณะกรรมก�รตรวจสอบได้มีก�รติดต�มกฎหม�ย	ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติต�่งๆอย�่ง

สม่ำ�เสมอรวมทั้งได้มีก�รประเมินเพื่อให้มั่นใจว่�	บริษัทฯได้มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย	ข้อบังคับ	และระเบียบปฏิบัติต่�ง	ๆ	อย่�งถูกต้อง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 พลอ�ก�ศเอกพงศธร	บัวทรัพย์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		วันที่	14	กุมภ�พันธ์	2566

*เมื่อวันที่ 	 21	 มิถุน�ยน	 2565	 แต่งตั้งพลอ�ก�ศเอกพงศธร	 บัวทรัพย์	 ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�รตรวจสอบแทน	 

น�ยวิรัช	ไพรัชพิบูลย	์และ	แต่งตั้ง	น�ยสมช�ย	สุภัทรกุล	กรรมก�รตรวจสอบ	แทน	น�งอัจฉร�	ปรีช�	
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)
เลขท่ี 118/1 อาคารทิปโก้ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 

10400 โทรศัพท์ 0-2273-6200 โทรสาร 0-2271-4304  0-2271-1600 
www.tipco.net
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