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ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลสรุป (Executive summary) 

 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)”)  

เป็นผูผ้ลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง นํ้ าสับปะรดเข้มข้น และผลไม้รวม บริษัทได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9002 เป็นแห่งแรกของโลกในดา้นการผลิตสับปะรดซ่ึงไดป้รับปรุงเป็น ISO 9001 Version 
2000 เม่ือวันท่ี  19 พฤศจิกายน 2546 และยงัผ่านการรับรองระบบ  HACCP (HAZARD ANALYTICAL 
CRITICAL CONTROL POINT) จากบริษทั SGS(Thailand) จาํกดั นอกจากน้ียงัไดรั้บ SGF TRMAV (Sure–
Global– Fair) การไดรัับการรับรองมาตรฐานเป็นหลกัประกนัต่อคุณภาพสินคา้ของบริษทัว่าเป็นสินคา้ท่ีมี
คุณภาพมาตรฐานสากล  ในเดือนธนัวาคม 2549 บริษทัไดผ้่านการรับรองระบบ ISO  22000  ซ่ึงเป็นระบบ
เก่ียวกบั Food Safety Management โดยเป็นโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องรายแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บ
การรับรอง และยงัเป็นบริษัทแรกในโลกท่ีได้รับการตรวจประเมินแบบ Integrate ระหว่างระบบ ISO 
9001:2000, GMP, HACCP และ ISO 22000  พร้อมกนัในคร้ังเดียว และในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2550     ทิปโก้
ไดป้ระกาศอีกกา้วหน่ึงของความสาํเร็จ ดว้ยการไดรั้บการรับรอง “Single Food Audit Pack” โดยเป็นบริษทั
อาหารแห่งแรกในประเทศไทย ท่ีผ่านการตรวจสอบในทุกระบบพร้อมกนัในคร้ังเดียว ไดแ้ก่ระบบ ISO 
9001, ISO 22000, HACCP, GMP และ IFS  ในปี 2551 บริษทัไดรั้บมาตรฐาน FAI  ซ่ึงเป็นโปรแกรมการ
ตรวจสอบ Food Safety and Food Security โดยสถาบนั FAI (Food Audit International) โดยท่ีบริษทัไดรั้บ 
rating  "Excellent" นอกจากน้ียงัได้รับ Organic aloe vera certified จาก กรมวิชาการเกษตร และ Organic 
Agriculture Certification Thailand  สําหรับการปลูกว่านหางจรเขอี้กดว้ย ในปี 2554 โรงงานผลิตสับปะรด
กระป๋อง ไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน มรท.8001-2553 ระดบัสมบูรณ์ขั้นริเร่ิม  และรางวลัสถานประกอบการ
ดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์ และสวสัดิการแรงงาน ประจาํปี 2554 จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  
กระทรวงแรงงาน นอกจากน้ี ไดรั้บรางวลัธรรมมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม เป็นรางวลัท่ีช่วยตอกย ํ้าว่าบริษทัผ่าน
เกณฑก์ารบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไดม้าตรฐานและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและชุมชนใกลเ้คียง จาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกกลุ่มปฏิบติัตามอุดมการณ์ในการดาํเนินการธุรกิจ
ของทิปโกท่ี้เช่ือมัน่ในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มุ่งมัน่ในความเป็นเลิศ และถือมัน่ในความรับผิดชอบต่อ
สังคม อย่างต่อเน่ือง บริษัทได้รับการประเมินผลการกาํกับดูแลกิจการของบริษัท ประจาํปี 2554 โดย
บรรษทัภิบาลแห่งชาติ มีคะแนนรวม 91% อยู่ในระดบั“ดีเลิศ” เป็นปีท่ีส่ีติดต่อกนั และไดรั้บรางวลั CSR-
DIW Continuous Awards 2554 ไดรั้บต่อเน่ืองเป็นปีท่ีสอง และ รางวลั CSR-DIW Network Awards 2554 



ในฐานะผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานว่าด้วยความรับผิดต่อสังคมอย่างย ัง่ยืน และ 
พร้อมรับเขา้สู่มาตรฐานสากล ISO 26000 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
           จากการท่ีรักษาระดบัคุณภาพและมาตรฐานการผลิตตลอดมา ทาํใหบ้ริษทัสามารถรักษาความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้รายใหญ่พร้อมทั้งมีการซ้ือขายอยา่งต่อเน่ืองตลอดช่วง 30 ปีท่ีผา่นมา จนเป็นท่ีกล่าวขานว่า TIPCO 
ผลิตแต่สินคา้ท่ีมีคุณภาพและมีราคาท่ีเหมาะสม (Competitive Price) ในปี 2536 ไดข้ยายการลงทุนไปใน
ธุรกิจต่อเน่ือง โดยไดล้งทุนใน บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม
ในตลาดในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงรู้จักกนัดีในนามของนํ้ า TIPCO  ปัจจุบนัมีส่วนแบ่งการตลาดเป็น
อนัดบั1 สาํหรับนํ้าผลไม ้100% ตลาดนํ้าผลไมคุ้ณภาพสูงในปี 2544 บริษทัเร่ิมขยายกลุ่มผลิตภณัฑจ์ากตลาด 
Premium ไปยงัตลาดนํ้ าผลไมคุ้ณภาพปานกลาง (Regular Market) โดยการออกนํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 40 % 
TIPCO COOL  นอกจากน้ีในไตรมาส 4 ปี 2545 บริษทัยงัไดน้าํผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลาดอีก 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
นํ้าผลไมพ้รีเม่ียม 100 % พาสเจอร์ไรส์ (ตรา ทิปโก ้สควีซ) นํ้าผลไม ้100 % สาํหรับเดก็ (ตราทิปโก ้ซุปเปอร์
คิด โดยปรับปรุงใหมี้ส่วนผสมของ DHA เพื่อช่วยในพฒันาการทางดา้นสมองสาํหรับเดก็เพ่ิมในปี 2550) ใน
ปี 2547 บริษทัยงัไดน้าํผลิตภณัฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอีก 1 ชนิด เคร่ืองด่ืมธัญญาหาร (ตรา Nature Up) ซ่ึงเป็น
ส่วนผสมของขา้วโพด ขา้วกลอ้งและนมถัว่เหลือง ในปี 2549 บริษทัไดล้งทุนในธุรกิจนํ้าแร่แทธ้รรมชาติ ใน
ปี 2550 ไดพ้ฒันาเคร่ืองด่ืมใหม่ออกสู่ตลาดไดแ้ก่ เคร่ืองด่ืมแอปเป้ิลไซเดอร์ รสทบัทิม และ รสฮนัน่ีเลมอน  
ในปี 2551 ไดอ้อกสินคา้ใหม่ในกลุ่ม Functional Drink ขนาดบรรจุภณัฑ ์300 มิลลิลิตร ภายใตต้ราสินคา้ดา
การะ ซ่ึงช่วยขจดัแคลอร่ี นํ้ าตาลและเกลือ และช่วยเสริมแคลเซียม ใยอาหารและแมกนีเซียมซ่ึงจาํเป็นต่อ
ร่างกาย ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวพฒันาโดยบริษทั ซันโตร่ี เบฟเวอเรจ แอนด์ ฟูดส์ ลิมิเต็ด  ซ่ึงเป็นผูร่้วมทุนใน
บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั นอกจากน้ีบริษทัยงัขยายสายผลิตภณัฑ์เดิมอย่างต่อเน่ือง โดยท่ีในปี 2554 
ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีออกสู่ตลาดไดแ้ก่  

1. Tipco Super Fruit Essence นํ้าพรุนสกดัเขม้ขน้ผสมผลฟิก 
2. Tipco Fruit Plus นํ้าผลไมแ้ละนํ้าผกัผสมนํ้าผลไมร้วม 100% ผสมเน้ือวา่นหางจระเข ้  
3. Nature up  เคร่ืองด่ืมนํ้านมมลัติเกรนผสมงาดาํ สูตรบิวติไลท ์และบิวติไชน ์
4.  Dakara Functional Drink สูตรปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีส่วนผสมของแอล-คาร์นิทีน และสารสกดั

จากถัว่ขาว สูตรไม่เติมนํ้าตาล 
5. Mirai Green Tea รสตน้ตาํรับ กล่ินซากรุะ กล่ินนํ้าผึ้งผสมมะนาว 
กล่าวไดว้า่บริษทัมีการพฒันาสินคา้ทั้งท่ีเป็นผลิตภณัฑใ์หม่และขยายสายผลิตภณัฑเ์ดิมอยา่งต่อเน่ือง

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค สินคา้ของบริษทัไดผ้่านการทดสอบตลาดหลายคร้ังจนแน่ใจว่า
เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแทจ้ริง ทาํให้ยอดขายของสินคา้ใหม่มีแนวโน้มของการเติบโตท่ีดีหลงัจากได้
ออกสู่ตลาดเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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นอกจากน้ี    บริษทัยงัมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ มีการดาํเนินการป้องกนัความ
เส่ียงและขจดัอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นขั้นตอน ทาํให้บริษทัสามารถรักษาระดบัการทาํกาํไรท่ี
เหมาะสมได ้ 

นอกจากน้ี ตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มาบริษทัไดเ้น้นในเร่ืองการปรับปรุงกระบวนการจดัการภายใน
ตั้งแต่ประมาณการความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้จนถึงการส่งมอบสินคา้ (Demand  & Supply Mangement) 
อีกดว้ย  บริษทัมีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ ผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพออกสู่ตลาด โดยเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีมี
คุณภาพ ควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งขายในราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
สูงสุดของผูบ้ริโภค ส่งผลให้ บริษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จาํกดั ได้รับรางวลัการจดัการโลจิสติกส์ดีเด่น 
ประจาํปี 2554 ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม  

ในส่วนของพฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิตนั้น ในปี 2554 ทางโรงงานไดด้าํเนินการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรและลดตน้ทุนการผลิตโดยการนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพมา
ปรับปรุง รวมถึงการติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่เพ่ือให้สามารถรองรับการขยายการเติบโตท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคต
ดว้ย 

ความสําเร็จของบริษทัเกิดข้ึนจากความตั้งใจของพนกังานและทีมบริหารท่ีจะนาํส่ิงท่ีดีท่ีสุด เสนอ
ใหก้บัลูกคา้ ความพึงพอใจของลูกคา้คือความภาคภูมิใจของเรา นอกจากน้ีเรายงัพฒันาไม่หยดุย ั้งในการสร้าง
สินคา้ท่ีมีคุณภาพออกสู่ตลาด เรามีทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ และยงัมีโปรแกรมการพฒันาบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 2 
บริษทัทีอ่อกหลักทรัพย์ 

 บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)”)   
ประกอบธุรกิจหลกัประเภท ผลิตและส่งออกสบัปะรดกระป๋อง         นํ้าสบัปะรดและผกัผลไมร้วม   
โดยมีท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ท่ี  118/1 ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
เลขทะเบียนบริษทั    บมจ. 38     Home Page : www.tipco.net 
โทรศพัท ์                           02-2736200    โทรสาร 02-271-4304, 02-271-1600  
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1. ปัจจัยความเส่ียง 
จากท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการประเมินความเส่ียงทางธุรกิจ ไดแ้ยกความเส่ียงทางธุรกิจ เป็น 2 

ลกัษณะ คือ ความเส่ียงระยะสั้นและระยะยาว  โดยแบ่งระดบัความรุนแรงเป็น 5 ระดบั คือ ระดบั 5 =   มาก
ท่ีสุด   ระดบั 4 = มาก   ระดบั 3 = ปานกลาง   ระดบั 2 = นอ้ย   และระดบั 1 = นอ้ยท่ีสุด   มีรายละเอียดดงัน้ี
ความเส่ียงทางธุรกิจระยะส้ัน 

ประเภท 
ลักษณะ
ความ
เส่ียง 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

สาเหตุ ผลกระทบและมาตรการในการรองรับ 

ผลิตและส่งออก
สับปะรดกระป๋อง 
นํ้าสับปะรดเขม้ขน้
และผลไมร้วม
กระป๋อง 

( ก ) 
ความผนั
ผวนของ
อตัรา
แลกเปล่ียน 

5 การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา 
ประกอบกบัการแกว้ิกฤติประเทศใน
ยโุรปยงัไม่ชดัเจน กระแสเงินทุนเขา้
และออกสั้นๆในตลาดดา้นการเงิน 
โดยเฉพาะตลาดเอเชีย ทาํใหเ้กิดความ
ผนัผวนของคา่เงิน 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน อาจทาํใหก้าํไรของบริษทัลดลง 
บริษทัไดจ้ดัใหมี้การประชุมร่วมกนัระหวา่งฝ่ายการเงินกบัฝ่ายขาย
อยา่งใกลชิ้ดและสมํ่าเสมอ เพื่อกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนท่ีใชใ้นการ
ขาย  พร้อมทั้งอธิบายทิศทางความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และ
มีการตดัสินใจร่วมกนัเพื่อปิดความเส่ียง 

 ( ข ) 
ปริมาณ
สินคา้คงคลงั
สูง 

4 จากวกิฤติเศรษฐกิจของประเทศใน
แถบยโุรป ทาํใหย้งัมีการชะลอการ
สั่งซ้ือสินคา้ และลูกคา้เรียกซ้ือสินคา้
นอ้ยลง 

ยอดขายในประเทศท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น สหรัฐอเมริกา และ 
ยโุรปลดลง บริษทัพยายามหาตลาดใหม่เพื่อทดแทน เช่น ตะวนัออก
กลาง ยโุรปตะวนัออก รวมถึงการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 

 ( ค ) 
ขาดแคลน
แรงงาน 

4 แรงงานไม่พอ เน่ืองจากมีอตัราการ
หมุนเวยีนของพนกังานในส่วนผลิต
ค่อนขา้งสูง 

การขาดแคลนแรงงาน ทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถผลิตไดต้ามแผน และ
ตน้ทุนค่าแรงมีแนวโนม้สูงขึ้น บริษทัไดมี้แผนในการสร้าง
โปรแกรมการจา้งงานท่ีมีผลตอบแทนท่ีจูงใจ  เพื่อลดอตัรา
หมุนเวียนของพนกังาน  (Turn Over  Rate)  และเพิ่มการจา้ง
แรงงานต่างดา้วมากขึ้น 

ความเส่ียงทางธุรกิจระยะยาว 
 

ประเภท 
ลักษณะ 
ความเส่ียง 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

สาเหตุ ผลกระทบและมาตรการในการรองรับ 

ผลิตและส่งออก
สับปะรดกระป๋อง นํ้า
สับปะรดเขม้ขน้และ
ผลไมร้วมกระป๋อง 

( ก ) 
ความผนัผวน
ของอตัรา
แลกเปล่ียน 

5 ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ
ของตลาดโลกรวมทั้งความไม่
แน่นอนในเร่ืองการเมืองไทย 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนอาจทาํใหก้าํไรของบริษทัลดลง 
บริษทัจึงไดว้างนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงจากการซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในปริมาณท่ีเหมาะสม  (ข้ึนอยูก่บั
คา่เงินบาทวา่มีแนวโนม้อ่อนคา่ลงหรือแขง็คา่ขึ้น) 

 ( ข ) 
อตัราดอกเบ้ียมี
ทิศทางไม่
แน่นอน 

4 มีปัจจยัหลายประการ และ
ซบัซ้อนมากข้ึน ท่ีส่งผลกบัการ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย 

อตัราดอกเบ้ียท่ีมีทิศทางไม่แน่นอน ทาํใหย้ากแก่การบริหารความ
เส่ียง เน่ืองจากเงินกูร้ะยะยาวทั้งหมดของบริษทัอิงอตัราดอกเบ่ีย
ลอยตวั บริษทัไดท้าํการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของเงินกูบ้างส่วน
จากอตัราลอยตวัเป็นอตัราคงท่ี เพื่อลดความเส่ียงในกรณีท่ีอตัรา
ดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึน อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีมาตรการการติดตาม
ขอ้มูลอยา่งใกลชิ้ด เพื่อปรับเปล่ียนกลยทุธ์ใหเ้หมาะกบัสถานการณ์
ไดท้นัท่วงที 



ประเภท 
ลักษณะ 
ความเส่ียง 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

สาเหตุ ผลกระทบและมาตรการในการรองรับ 

 ( ค ) 
ขาดแคลน
แรงงาน 

4 แรงงานไม่พอ  เน่ืองจาก 
แรงงานไม่พอ เน่ืองจากมีอตัรา
การหมุนเวยีนของพนกังานใน
ส่วนผลิตคอ่นขา้งสูง 

การขาดแคลนแรงงาน ทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถผลิตไดต้ามแผน 
และตน้ทุนคา่แรงมีแนวโนม้สูงข้ึน บริษทัไดมี้แผนในการสร้าง
โปรแกรมการจา้งงานท่ีมีผลตอบแทนท่ีจูงใจ  เพื่อลดอตัรา
หมุนเวยีนของ และเพิม่การจา้งแรงงานต่างดา้วมากข้ึน 

 ( ง ) 
ภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่าทัว่โลก 
 

3 
 

วกิฤติทางการเงินของประเทศใน
แถบยโุรปยงัคงเป็นปัญหา 

ยอดขายในประเทศท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น สหรัฐอเมริกา และ 
ยโุรปลดลง บริษทัไดมี้การปรับแผนการขาย เพื่อนาํสินคา้เขา้สู่
ตลาดใหม่ๆ มากข้ึน  แต่พร้อมกนันั้นไดค้าํนึงถึงความเส่ียงของ
ลูกหน้ีเป็นสาํคญั 

 

 



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 2.1 ความเป็นมาและการเปล่ียนแปลงพฒันาการทีสํ่าคญัเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 
 บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2519 โดยมีจุดทะเบียนเร่ิมตน้ 
10 ลา้นบาท สาํนกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่อาคารทิปโก ้เลขท่ี 118/1 ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร ดาํเนินกิจการผลิตและส่งออกสับปะรดและผลไมร้วมบรรจุกระป๋อง นํ้ าสับปะรดเขม้ขน้ 
สบัปะรดบดละเอียด และนํ้าสับปะรดบรรจุกระป๋องผลไม ้และผลิตภณัฑว์่านหางจรเขบ้ดละเอียด และบรรจุ
กระป๋อง โดยมีโรงงานตั้งอยู่ท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท 
โดยมีทุนชําระแล้ว 482.6 ล้านบาท  โดยการดําเนินงานของบริษัท  ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

ในปีพ.ศ. 2532 บริษทัได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นโดยการจดทะเบียนเป็นบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีการกระจายหุ้นสู่ประชาชนทัว่ไป ทั้งน้ียงัคงกลุ่มผูถื้อ
หุน้ใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลเดิม โดยมีการลดสดัส่วนการถือครองหุน้ลดลง  

ในปีพ.ศ. 2536 บริษทัไดข้ยายการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั โดยไดข้ยาย
ธุรกิจเขา้สู่ตลาดนํ้ าผลไม้พร้อมด่ืม ซ่ึงผลิตภณัฑ์นํ้ าผลไมข้องบริษทัได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาด
ผูบ้ริโภคภายในประเทศ ต่อมาบริษทัได้ทุ่มเทให้กบัการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง และมีนโยบายเพ่ิมผลิตภณัฑอ์ยา่งนอ้ยปีละหน่ึงผลิตภณัฑ ์โดยเร่ิมตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2540 เป็นตน้มา 

ในสายธุรกิจเคร่ืองด่ืม ทิปโก้ยงัคงสร้างความเติบโตอย่างต่อเน่ืองด้วยกลยุทธ์สําคญัท่ีเน้นให้
ความสาํคญัดา้นคุณภาพสินคา้ และ การแนะนาํสินคา้ใหม่ จากผลงานการพฒันาสินคา้โดยทีมงานมืออาชีพ 
และ การลงทุนพฒันาดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ซ่ึงไดส้ร้างความเขม้แข็งให้กบัตราสินคา้ทิปโกใ้ห้ไดรั้บ
ความเช่ือถือและเป็นท่ีไวว้างใจของผูบ้ริโภคเสมอมา ในปัจจุบนั ผลิตภณัฑ์ของบริษทั ทิปโก ้เอฟแอนด์บี 
จาํกดั มี 7 ประเภท ดงัน้ี 

1.   กลุ่มนํ้าผกัผลไม ้100% ไดแ้ก่ นํ้าส้มเขียวหวาน นํ้าส้มวาเลนเซีย นํ้าส้มสีทอง นํ้าส้ม 4 สายพนัธุ์  
นํ้าส้มสีทบัทิม  นํ้าส้มโชกุน  นํ้าส้มสายนํ้าผึ้ง  นํ้าองุ่นแดง  นํ้าแอปเป้ิล  นํ้าสบัปะรด  นํ้าฝร่ัง  
นํ้ ามะเขือเทศ นํ้ าบร็อคโคล่ีผสมนํ้ าผลไมร้วม นํ้ าบีทรูทผสมนํ้ าผลไมร้วม นํ้ าแครอทผสมนํ้ า
ผลไมร้วม นํ้าแครอทม่วงผสมนํ้ าผลไมร้วม  นํ้ากีวีผสมนํ้ าองุ่น  นํ้าพรุนผสมนํ้าองุ่น  นํ้าทบัทิม
ผสมนํ้าผลไมร้วม นํ้าแครนเบอร์ร่ีผสมนํ้าผลไมร้วม  นํ้าวา่นหางจระเขผ้สมนํ้าองุ่นขาว  นํ้าเชอร่ี
เบอร์ร่ี นํ้ามงัคุดผสมนํ้าผลไมร้วม  นํ้าทบัทิมผสมนํ้าแอปเป้ิลไซเดอร์  นํ้าโกจิเบอร์ร่ี  ทิปโก ้จูซ 
ลาเต ้(นํ้าผลไม ้98% ผสมนมถัว่เหลือง 2%) สูตรปอมม่ี ลาเต ้ นํ้าผกัผสมนํ้ าผลไมร้วม 32 ชนิด 
และทิปโก ้ซุปเปอร์ฟรุต เอสเซนส์ นํ้ าทบัทิมสกดัเขม้ขน้ ทิปโก ้ซุปเปอร์ฟรุต เอสเซนส์ นํ้ า



พรุนสกดัดัเขม้ขน้ผสมผลฟิก ทิปโกฟ้รุตพลสั นํ้าผลไมแ้ละนํ้าผกัผสมนํ้าผลไมร้วม 100% ผสม
เน้ือวา่นหางจระเข ้

2.   กลุ่มนํ้ าผกัผลไม ้100% แบบพาสเจอร์ไรส์   ไดแ้ก่ นํ้ าส้มโชกุน นํ้ าส้มวาเลนเซีย   นํ้ าส้มสาย
นํ้ าผ้ึง นํ้ าสตรอเบอร์ร่ี นํ้ าแอปเป้ิลฟูจิ นํ้ าว่านหางจระเขผ้สมนํ้ าองุ่นขาว นํ้ าเชอร่ีเบอร์ร่ี นํ้ า
มะม่วงผสมนํ้ าผลไมร้วม นํ้ ามะนาวผสมเน้ือมะนาว นํ้ ากีวีผสมนํ้ าองุ่น นํ้าทบัทิมผสมนํ้ าผลไม้
รวม  และนํ้าผกัผสมนํ้าผลไมร้วม 

3. กลุ่มนํ้ าผกัผลไม ้30-40% ไดแ้ก่ นํ้ ากีวีมิกซ์  นํ้ าผกัรวมมิกซ์ นํ้ าส้มมิกซ์ นํ้ าองุ่นแดงมิกซ์ นํ้ า
เบอร์ร่ีมิกซ์ และนํ้าแอปเป้ิลมิกซ์  

4. เคร่ืองด่ืมธญัญาหารตราทิปโกเ้นเจอร์ อพั ซ่ึงมีสารอาหารท่ีมีคุณค่าจากขา้วโพด  ขา้วกลอ้ง และ
ถั่วเหลือง ได้แก่ เคร่ืองด่ืมธัญญาหารผสมนํ้ าส้ม 30%  เคร่ืองด่ืมธัญญาหารผสมลูกเดือย   
เคร่ืองด่ืมขา้วโอ๊ตผสมมอลต์สกดัสูตรออริจินลั  เคร่ืองด่ืมขา้วโอ๊ตผสมมอลต์สกดัสูตรไม่เติม
นํ้าตาล  เคร่ืองด่ืมขา้วโอ๊ตผสมงาดาํ  และเคร่ืองด่ืมขา้วกลอ้งงอก 9 สายพนัธ์ุ สูตรออริจินลัและ
สูตรไม่เติมนํ้าตาล เคร่ืองด่ืมนํ้านมมลัติเกรนผสมงาดาํ สูตรบิวติไลท ์และบิวติไชน ์

5. เคร่ืองด่ืม Functional Drink ตราซนัโทร่ีดาการะ เบเนฟิต ซ่ึงมีส่วนผสมของแอล-คาร์นิทีน และ
สารสกดัจากถัว่ขาว สูตรไม่เติมนํ้ าตาลผลิตภณัฑน้ี์พฒันาโดยบริษทั ซนัโทร่ี เบฟเวอเรจ แอนด ์
ฟูดส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูร่้วมทุนในบริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั 

6. นํ้าแร่ธรรมชาติ 100% ตราออรา และตราอควอเร่  
7. เคร่ืองด่ืมชาเขียว ตราซันโทร่ี มิเรอิ ซ่ึงมีวางจาํหน่าย 3 รสชาติ คือ รสต้นตาํรับ กล่ินซากุระ 

กล่ินนํ้าผึ้งผสมมะนาว   
ในปีพ.ศ. 2547 บริษทัไดข้ยายธรุกิจใหม่เขา้สู่ธุรกิจคา้ปลีก นํ้ าผลไมป่ั้นสด โดยใช้ตราผลิตภณัฑ ์

Squeeze Juice Bar โดยเร่ิมต้นเพียง 10 สาขา จนถึงปีพ.ศ. 2550 ได้จดัตั้ งบริษัท ทิปโก้ รีเทล จาํกัด เพ่ือ
รองรับการขยายตวัของธุรกิจน้ี จนถึงปีพ.ศ. 2554 บริษทัทิปโก ้รีเทล จาํกดัมีร้าน Tipco Squeeze Juice Bar 
ทั้งส้ิน 68 สาขา โดยบริษทัเป็นเจา้ของ 55 สาขาและเป็น Franchise 13 สาขา 

นอกจากน้ี ในปีพ.ศ. 2550 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั ไทยซงั
เกียว จาํกดั) ซ่ึงมีสินทรัพยท่ี์สาํคญัคือ พ้ืนท่ีเพาะปลูกจาํนวน 6899 ไร่ 1 งาน 20.4 ตารางวา ห้องปฏิบติัการ
ชีววิทยา Tissue Culture Lab สําหรับคดัเลือกและขยายสายพนัธ์ุพืช และโรงงานสกดัสารจากพืช ในปีพ.ศ. 
2552 บริษทัไดเ้ปิดตวัสับปะรดพนัธ์ุทิปโกห้อมสุวรรณ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคเป็นอย่างดี โดย
สับปะรดพนัธุ์น้ีมีลกัษณะเด่นคือ กล่ินหอม เน้ือมีสีเหลืองทองทั้งลูก เน้ือแน่น ไม่ฉํ่านํ้ า ตาสับปะรดต้ืน มี
ความสุกทัว่กนัทั้งลูก และมีปริมาณวิตามินซีสูงกวา่สับปะรดศรีราชา 4 เท่า 

บริษทัใหค้วามสาํคญัในดา้นคุณภาพของสินคา้เป็นอยา่งยิง่ จึงไดรั้บเขา้รับการตรวจสอบและไดรั้บ
การรับรองคุณภาพมาตราฐานสากลต่างๆอยา่งต่อเน่ือง โดยมีลาํดบัดงัต่อไปน้ี 



ปีพ.ศ. 2537 มาตราฐาน ISO 9002 โดยเป็นโรงงานสับปะรดกระป๋องแห่งแรกของโลกท่ีไดรั้บ
มาตราฐานน้ี โดยการรับรองของสาํนกังานผลิตภณัฑม์าตราฐานอุตสาหกรรม และ
สถาบนั RW TUV ประเทศเยอรมนั 

ปีพ.ศ. 2538   มาตราฐาน HACCP โดยการรับรองของ เอสจีเอส (ประเทศไทย) 
ปีพ.ศ. 2543  มาตราฐาน  ISO 9002 สาํหรับผลิตภณัฑน์ํ้ าสับปะรด และนํ้าสับปะรดเขม้ขน้ โดย

การรับรองของ SGF International E.V./IRMA ประเทศเยอรมนั 
ปีพ.ศ. 2545   มาตราฐาน HALAL รับรองโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

มาตราฐาน KOSHER รับรองโดย Thai Kashurt Service Co.,Ltd.  
ปีพ.ศ. 2545/2546  มาตราฐาน BRC ท่ีผูค้า้ปลีกในเครือสหราชอาณาจักรได้จดัทาํข้ึน เพ่ือประเมิน

ผูผ้ลิตอาหารท่ีส่งไปประเทศองักฤษ ไดรั้บการรับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) 
และโดย EFAIA (SAI GLOBAL) 

ปีพ.ศ. 2546   มาตราฐาน ISO 9001 version 2000 รับรองโดยเอสจีเอส (ประเทศไทย) 
ปีพ.ศ. 2547  มาตราฐาน International Food Standard (IFS) ท่ีผูค้า้ปลีกในประเทศเยอรมนัและ

ฝร่ังเศส ไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อประเมินผูผ้ลิตอาหารท่ีส่งไปประเทศแถบยุโรป รับรอง
โดยเอสจีเอส ประเทศเยอรมนั 

ปีพ.ศ. 2549  มาตราฐาน ISO 22000 ในเร่ือง Food Safety Management เป็นบริษทัผูผ้ลิตอาหาร
รายแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บมาตราฐานน้ี รับรองโดย เอสจีเอส(ประเทศไทย) 

ปีพ.ศ. 2550  ได้รับการตรวจประเมินแบบ Integrated Audit รวม 5 ระบบพร้อมกันคือ ISO 
22000, ISO 9001, GMP, HACCP, และ IFS (Single Food Audit Pack) เป็นบริษทั
แรกของประเทศไทย รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) ซ่ึงต่อมาเอสจีเอสไดใ้ช้
ทิปโกเ้ป็นตน้แบบของการตรวจประเมินแบบ Integrate Audit สาํหรับทัว่โลก ในปี
เดียวกันบริษัท  ได้รับการรับรองระบบ  GMA-SAFE AUDIT ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในเร่ือง Food Safety โดย Food Audit International (FAI) 

ปีพ.ศ. 2550/2551  ไดรั้บการรับรองสินคา้ว่านหางจระเขบ้ดออกานิกปลอดเช้ือ ตั้งแต่การปลูกในไร่
จนถึงการผลิตในโรงงาน โดยกรมวิชาการเกษตร 

ปีพ.ศ. 2551/2552  ได้รับการรับรอง IFOAM Organic Standards สินค้าว่านหางจระเข้บดออกานิก
ปลอดเช้ือตั้งแต่การปลูกในไร่จนถึงการผลิตในโรงงาน โดยสาํนกังานมาตราฐาน
เกษตรอินทรียไ์ทย 

ปีพ.ศ. 2552  ได้รับการรับรอง Food Safety and Food Security Audit Program ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดย FAI (ประเทศไทย) ซ่ึงผลการประเมินอยูใ่นระดบั “Excellent” 

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



ปีพ.ศ. 2554 ได้รับรางวลัธรรมมาภิบาลส่ิงแวดล้อม ของโรงงานจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
ใบรับรองมาตรฐาน มรท.8001-2553 ระดบัสมบูรณ์ขั้นริเร่ิม และรางวลัสถาน
ประกอบการดีเด่น ดา้นแรงงานสมัพนัธ์ และสวสัดิการแรงงาน 

 
การเปล่ียนแปลงในปีทีผ่่านมา 
    ในปี 2554 บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั  ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายนํ้าผกัผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% 

และ 40% นํ้ าผกัผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% แบบสเตอริไรส์  เคร่ืองด่ืมธัญญาหาร  เคร่ืองด่ืม Functional นํ้ าแร่
ธรรมชาติ และเคร่ืองด่ืมชาเขียว ไดอ้อกผลิตภณัฑ์ใหม่ คือ Tipco Super Fruit Essence นํ้ าพรุนสกดัเขม้ขน้

ผสมผลฟิก ทิปโกฟ้รุตพลสั นํ้ าผลไมแ้ละนํ้ าผกัผสมผลไมร้วม 100% ผสมเน้ือว่านหางจระเข ้Nature up  
เคร่ืองด่ืมนํ้ านมมลัติเกรนผสมงาดาํ สูตรบิวติไลท์ และบิวติไชน์  Dakara Functional Drink สูตรปรับปรุง
ใหม่ซ่ึงมีส่วนผสมของแอล-คาร์นิทีน และสารสกดัจากถัว่ขาว สูตรไม่เติมนํ้ าตาล  และเคร่ืองด่ืมชาเขียว รส
ตน้ตาํรับ กล่ินซากุระ กล่ินนํ้าผึ้งผสมมะนาว 

  
 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

ในส่วนตลาดต่างประเทศ สินคา้สับปะรดกระป๋องจดัเป็นสินคา้โภคภณัฑท์างการเกษตร ซ่ึงทิศทาง
ของธุรกิจข้ึนกบัสภาพของวตัถุดิบและสภาพตลาดซ่ึงมีความอ่อนไหวต่อราคาค่อนขา้งมาก ในช่วงตน้ปีพ.ศ. 
2554 ท่ีผ่านมาสถาพวตัถุดิบโดยเฉพาะสับปะรดยงัคงอยู่ในสภาพขาดแคลนเน่ืองจากความแห้งแลง้ท่ีต่อ
เน่ืองมาจากในปีพ.ศ. 2553 ทาํให้การจาํหน่ายซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการจาํหน่ายล่วงหน้าตอ้งชะลอตวัลง แต่
ในช่วงกลางปีท่ีผ่านมาสภาพอากาศมีความเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเอ้ือต่อการเพาะปลูกสับปะรด ส่งผลให้
ผลผลิตในช่วงคร่ึงปีหลงักลบัสู่สภาพปกติ แต่เน่ืองจากตลาดหลกัของบริษทัไดแ้ก่สหรัฐอเมริกาและสหภาพ
ยุโรปซ่ึงทั้งสองภูมิภาคกาํลงัประสพกบัสภาพเศรษฐกิจถดถอย ประกอบกบัความผนัผวนทางการเมืองใน
ภูมิภาคตะวนัออกกลาง ซ่ึงเป็นอีกตลาดหน่ึงของบริษทัท่ีมีสัดส่วนการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ทาํให้ผลการ
ประกอบการของบริษทัจากกลุ่มสินคา้สับปะรดและผลไมร้วมยงัไม่สามารถเพ่ิมยอดการจาํหน่ายไดต้ามท่ี
ตั้งเป้าหมายไว ้แต่เน่ืองจากสภาพวตัถุดิบท่ีเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึนทาํให้กากรบริหารตน้ทุนและ
การทาํกาํไรของบริษทัยงัคงอยูใ่นระดบัทีเหมาะสม 

แนวโน้มตลาดเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม จะมีการขยายผลิตภณัฑ์เจาะกลุ่มผูบ้ริโภคในกลุ่มย่อยมากข้ึน 
และจะมีการใชง้บโฆษณา งบสนบัสนุนการขายมากข้ึน ซ่ึงบริษทัไดเ้ล็งเห็นแนวโน้มน้ี  จึงไดก้าํหนดเป็น
นโยบายว่าจะออกสินคา้ใหม่ท่ีเก่ียวกบั อาหาร ผลไม ้และเคร่ืองด่ืมท่ีบริษทัมีความชาํนาญและเช่ียวชาญ
อยา่งนอ้ยปีละ 1 กลุ่มสินคา้   การท่ีบริษทัฯ แตกสายผลิตภณัฑม์ากข้ึน    นอกจากจะเป็นการช่วยผลกัดนัการ
เติบโตของยอดขายของบริษทัแลว้ ยงัเป็นการรักษาส่วนแบ่งการตลาดอีกดว้ย  

สาํหรับ Squeeze Juice Bar   จะเนน้ในเร่ืองการขยายสาขาทั้งของบริษทัเองและของ Franchise  



โดยพิจารณาท่ีตั้งสาขาจากความหนาแน่นของผูบ้ริโภค และรายไดต่้อครัวเรือน เป็นสําคญั ภาพรวมของ
ธุรกิจร้านคา้ปลีกและฟูดส์เซอร์วิสนั้น ยงัคงเติบโตอย่างมัน่คง  โดยมีการขยายสาขาเพ่ิมในระดบั 10 – 15 
สาขาทุกปี  ซ่ึงเม่ือส้ินปี 2554 Squeeze Juice Bar  มีสาขารวมทั้งหมด  68 สาขา และยงัคงยืนหยดัรักษาการ
เป็น Premium Juice Bar อนัดบัหน่ึงในประเทศไทย มากวา่ 8 ปี  โดยเฉพาะในปี 2554 ท่ีทิปโกเ้ร่ิมมีการขยาย
สาขาออกสู่ต่างจงัหวดัมากข้ึน เพ่ือตอบสนองกระแสการตอบรับและเรียกร้องของผูบ้ริโภคในต่างจงัหวดั  
ทั้ งน้ีบริษัทมีสาขาแล้วใน  6 จังหวัดได้แก่นครราชสีมา ขอนแก่น  พิษณุโลก  พัทยา-ชลบุรี หัวหิน-
ประจวบคีรีขนัธ์ หาดใหญ่-สงขลา และจะดาํเนินการขยายฐานออกสู่ต่างจงัหวดัมากข้ึนเร่ือย ๆ โดยคาํนึงถึง
พ้ืนท่ี แหล่งท่ีมีศกัยภาพสูงในแต่ละจงัหวดัเป็นหลกัในการตดัสินใจ 
 ด้วยกระแสการรักสุขภาพและ ความต้องการของลูกค้าท่ีเรียกร้องมามากข้ึน  ทิปโก้มั่นใจว่า 
Squeeze Juice Bar จะสามารถเปิดให้บริการประชาชนทั้งในกรุงเทพ ฯ และต่างจงัหวดั ครบ 100 สาขา ใน
ระยะเวลาอนัใกลน้ี้ 

สําหรับธุรกิจการเกษตรและสารสกดัจากพืช   การทาํการเกษตรปลูกพืชไร่ไดเ้ร่ิมมีรายไดต้ั้งแต่ปี 
2552  ในปีท่ีผ่านมาหลายปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจเพาะปลูกและธุรกิจสารสกัดสมุนไพร                  
ส่งสัญญาณในเชิงบวกเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ในส่วนของการเกษตรนั้น การกระจายของนํ้ าฝนค่อนขา้ง
สมํ่าเสมอดี  ประกอบกบัการปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ีและดินฟ้าอากาศ 
ทาํให้สามารถผลิตวตัถุดิบสําหรับป้อนเขา้โรงงานท่ีได้ผลผลิตต่อไร่สูงข้ึนมาก และยงัคงรักษาคุณภาพ
วตัถุดิบท่ีดีไวไ้ดอ้ย่างสมํ่าเสมอ  สับปะรดบริโภคสดพนัธ์ุหอมสุวรรณ (Aromatic gold) ซ่ึงมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัไดเ้ขา้สู่ตลาดมากข้ึน ทาํให้เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดีและสร้างยอดขายเพ่ิมข้ึน
อยา่งชดัเจน   

ธุรกิจสารสกดัจากพืชสามารถเร่ิมตน้ไดอ้ยา่งมัน่คงดว้ยการสร้างพนัธมิตรกบักบัลูกคา้หลกัซ่ึงเป็น
ผูผ้ลิตสารสกดัรายใหญ่ของประเทศญ่ีปุ่น  โดยหลงัจากการวิจยัและพฒันาสารสกดัร่วมกนัเป็นเวลากว่า 2 ปี 
จึงได้รับการถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิตเชิงการคา้และการควบคุมคุณภาพ พร้อมทั้ งปรับปรุงโรงงานจน
สามารถเร่ิมส่งออกผลิตภณัฑ์ชนิดแรกท่ีเป็นสารสกดัจากผลไมไ้ปยงัประเทศญ่ีปุ่นไดต้ั้งแต่ปลายปี 2554 
และคาดว่าในปี 2555 จะมีสินคา้ใหม่ท่ีเป็นสารสกดัจากสมุนไพรเพ่ิมข้ึนอีก 2 ชนิด โดยจะเร่ิมส่งออกสินคา้
ใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้รายเดียวกนัน้ี ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2555 เป็นตน้ไป 
 เพ่ือประกนัความมัน่คงของธุรกิจสารสกดัจากพืช ตั้งแต่กลางปี 2554 ไดเ้ร่ิมมีการวิจยัและพฒันาการ
สกดัสารสกดัจากสมุนไพรร่วมกบัลูกคา้หลกัรายใหม่ท่ีเป็นบริษทัชั้นนาํจากประเทศญ่ีปุ่น นบัเป็นอีกโอกาส
ทางธุรกิจอีกอนัหน่ึงท่ีมีศกัยภาพสูงเช่นเดียวกนัในอนาคตอนัใกล ้

นอกจากน้ี บริษทัเอง ไดมี้การวิจยัและพฒันาสารสกดัจากพืชท่ีจดัเป็นโครงการนวตักรรมระดบัชาติ
อีกหลายโครงการ อาทิเช่น การผลิตสารสกดัจากเปลา้นอ้ยซ่ึงเป็นสมุนไพรท่ีดีท่ีสุดของประเทศในการรักษา
โรคกระเพาะลาํใส้อกัเสบ โดยภายหลงัจากใชเ้วลาวิจยัในดา้นประสิทธิผลและความปลอดภยัมากว่า  2  ปี 
จะได้เร่ิมทาํการผลิตและจาํหน่ายตั้ งแต่กลางปี 2555 และในช่วงเวลาใกล้กันนั้ น จะมีการเร่ิมจาํหน่าย



ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีเป็นสารสกดัจากพืชซ่ึงใชเ้ทคโนโลยกีารทาํใหเ้ป็นอนุภาคขนาดเลก็ เพื่อช่วยแกปั้ญหาหลกั
จากการนาํสารสกดัจากพืชมาใชใ้นอาหารและเคร่ืองด่ืม ไดแ้ก่ กล่ินรสอนัไม่พึงประสงค ์การตกตะกอน การ
ละลายในนํ้ า และความคงตวั อนัจะเป็นการนาํนวตักรรมขั้นสูงมายกระดบัการผลิตสารสกดัจากพืชในเชิง
การคา้ไดเ้ป็นรายแรกๆ ของประเทศ 



2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษทั บริษทัย่อยบริษทัร่วมและบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั    

แผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ 
                   
 
        100%             24.33 % 
  
       50%              
                                                                                   100% 
                                          51% 
           49% 
 
 
       100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลของบริษทัย่อยบริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 
 
1. บริษทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จาํกัด (มหาชน) (TASCO) 
     ประเภทกจิการ  :   โรงงานผลิตและจาํหน่าย ยางแอสฟัลท ์ยางมะตอยนํ้า ผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากยางมะตอย  

    หรือมีส่วนผสมของยางมะตอยอื่นๆ และผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทุกชนิด 
     ทีต้ั่งสํานักงานใหญ่    :   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ  โทรศพัท ์0-2273-6000 
     ทุนจดทะเบียน         :   1,690.02  ลา้นบาท มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 
     ทุนทีเ่รียกชําระแล้ว  :   1,525.48  ลา้นบาท   

TIPCO 

TASCO TIPCO Beverage 

 (holding company) 

TIPCO MARKETING 

บริษัทท ี่มีผู้ถ ือห ุ้น/คณะกรรมการร่วมกัน  

THANOMWONGSE 

Ekachai Container Terminal 

TIPCO F&B   TIPCO BIOTECH  
(เดมิช่ือ THAI SANKYO)  

TIPCO RETAIL 

Siam Container Transport &Terminal 



     หลกัทรัพย์                    :   เป็นหลกัทรัพยรั์บอนุญาตในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
                                                  เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2534    
    คณะกรรมการ             :   นางอนุรัตน ์ เทียมทนั             ประธานกรรมการ 

    นายสมจิตต ์ เศรษฐิน                กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
    นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร   กรรมการ 
    นายชยัวฒัน ์ ศรีวรรณวฒัน ์   กรรมการผูจ้ดัการ 
    นายนิพนธ์ สุทธิมยั           กรรมการอิสระ 

 นายทวีสิน     เทพหสัดิน ณ  อยธุยา    กรรมการอิสระ 
                                     นายพหล         จินดากลุ        กรรมการอิสระ 

 นายจ๊าคส์           มาร์เซล ปาสตอร์                กรรมการ 
    นายอูกส์ เอม็มานูแอล มารี เดอชองส์ เดอแซงต-์เลเชร์ กรรมการ 
    นายปานเฉลิม     สุธาธรรม                                        กรรมการอิสระ  

       นายเอม็มานูเอล แชร์    กรรมการ 
    นายแอร์ฟเว ่เลอ บุค    กรรมการ 
    นางแอนน ์ แมรี  มาร์เชท ์    กรรมการอิสระ 
    นายจ๊าคส์  ลีออสท ์    กรรมการ 

 นายโก บนั เฮ็ง                   กรรมการอิสระ 
 
   2.   บริษทั สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ตแอนด์เทอร์มนิอล จาํกัด 
     ประเภทกจิการ            :   สถานีตรวจและรับจา้งบรรจุสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ โดยทาํการขนส่งสินคา้ 

    ในระบบตูค้อนเทนเนอร์ ทั้งทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ เพื่อการนาํเขา้และส่งออก 
     ทีต้ั่งสํานักงานใหญ่    :    118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
     ทุนจดทะเบียน         :    145 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
     ทุนทีเ่รียกชําระแล้ว     :    145 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2535 
     คณะกรรมการ             :    นายประวิทย ์     กนัตะสิริพิทกัษ ์    กรรมการ 

นายสมจิตต ์ เศรษฐิน    กรรมการ 
      พลตาํรวจตรีธวชัชยั เทียมทนั              กรรมการ 

 
3. บริษทั เอกชัยคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จาํกดั 
     ประเภทกจิการ            :   สถานีตรวจและรับจา้งบรรจุสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ โดยทาํการขนส่งสินคา้ 

    ในระบบตูค้อนเทนเนอร์ทั้งทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ เพื่อการนาํเขา้และส่งออก 
     ทีต้ั่งสํานักงานใหญ่    :    118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
     ทุนจดทะเบียน         :    105 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
     ทุนทีเ่รียกชําระแล้ว     :    105 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2535 
     คณะกรรมการ             :    นายประวิทย ์     กนัตะสิริพิทกัษ ์    กรรมการ 

      นายแฟรงค ์ โก-ลิ หยาง   กรรมการ 
      นายสมจิตต ์ เศรษฐิน     กรรมการ 

พลตาํรวจตรีธวชัชยั เทียมทนั              กรรมการ 
 

4. บริษทั ถนอมวงศ์บริการ จาํกัด 



     ประเภทกจิการ          :   เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน ซ่อมบาํรุง และบริการขนส่ง 
     ทีต้ั่งสํานักงานใหญ่       :   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6000 
     ทุนจดทะเบียน           :    2,410 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท 
     ทุนทีเ่รียกชําระแล้ว     :    2,410 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 
     คณะกรรมการ             :     นางอนุรัตน ์        เทียมทนั                               ประธานกรรมการ 
         นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร              กรรมการ 
                                                     นายสิทธิลาภ       ทรัพยส์าคร          กรรมการ        

นายสุรเชษฐ ์   ทรัพยส์าคร   กรรมการ                 
                                                     นางสาวนทัลี       ทรัพยส์าคร             กรรมการ 

นายสมมารถ        ธูปจินดา                                            กรรมการ 
 
 5. บริษทั ทปิโก้ เอฟแอนด์บี จาํกัด  
     ประเภทกจิการ           :    ผลิตเคร่ืองด่ืมบรรจุพร้อมด่ืม                           
     ทีต้ั่งสํานักงานใหญ่     :    118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6200 
     ทุนจดทะเบียน        :    600  ลา้นบาท มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 
     ทุนทีเ่รียกชําระแล้ว     :    600  ลา้นบาท ณ วนัท่ี 29 มิถุนายน 2549 
     คณะกรรมการ             :    นางอนุรัตน ์   เทียมทนั           ประธานกรรมการ 
        นายณภทัร         ทรัพยส์าคร   กรรมการ 

  นายวิวฒัน ์ ล้ิมศกัดากลุ   กรรมการ  
        นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร   กรรมการ 
        นางสาวลกัขณา   ลีละยทุธโยธิน   กรรมการ 
        นายโทรุ  มิยานากะ    กรรมการ 
        นายฮอง ซิก ปาร์ค    กรรมการ 
         นายโนบุฮิโร่  โทริอิ    กรรมการ 
 
6.   บริษทั  ทปิโก้มาร์เก็ตติง้  จาํกัด 
     ประเภทของกจิการ     :    ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ 
     ทีต้ั่งสํานักงานใหญ่     :    800  LIBER  BLDC.  BEFFALO  NEW  YORK  14202  USA 
     ทุนจดทะเบียน             :    24,740   บาท 
     ทุนเรียกชําระแล้ว        :    24,740   บาท 
      คณะกรรมการ          :    นางอนุรัตน ์       เทียมทนั              กรรมการ 
 
7.  บริษทั  ทปิโก้ เบฟเวอเรจ  จาํกัด 
     ประเภทของกจิการ     :   Holding company 
     ทีต้ั่งสํานักงานใหญ่     :   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6200 
     ทุนจดทะเบียน             :   50 ลา้นบาท 
     ทุนเรียกชําระแล้ว        :   50 ลา้นบาท 
      คณะกรรมการ          :   นายพรชยั      พูลสุขสมบติั             กรรมการ 
                                                     นายบญัชา      สุรัตนชยักลุ                                         กรรมการ 



                                                     นายพีรพงษ ์   อาชวพงษส์วสัด์ิ                                    กรรมการ 
 
8.  บริษทั  ทปิโก้  รีเทล  จาํกัด 
     ประเภทของกจิการ     :   ร้านคา้ปลีก เคร่ืองด่ืมและอาหาร 
     ทีต้ั่งสํานักงานใหญ่     :   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6200 
     ทุนจดทะเบียน             :   50 ลา้นบาท 
     ทุนเรียกชําระแล้ว        :   50 ลา้นบาท 
      คณะกรรมการ          :    นายวิวฒัน ์      ล้ิมศกัดากลุ                         กรรมการ 

                                       นายณภทัร      ทรัพยส์าคร                                          กรรมการ 
                                     นายฮอง  ซิก  ปาร์ค                                             กรรมการ 

 นายโทรุ  มิยานากะ    กรรมการ 
 
9.  บริษทั ทิปโก้ ไบโอเทค็ จาํกัด (เดิมช่ือ บริษทั ไทยซังเกยีว  จาํกดั เปล่ียนช่ือเม่ือวนัที ่26 ธันวาคม 2551) 

ประเภทของกจิการ         :   ทาํฟาร์ม ปลูกพชื และสมุนไพร ซ่ึงใชเ้ป็นส่วนผสมในการเภสชักรรม รวมทั้งจดัตั้งโรงงาน
เพือ่การผลิต หรือแปรสภาพส่วนผสมของเภสชัภณัฑ ์และผลิตภณัฑท์างการแพทย ์

     ทีต้ั่งสํานักงานใหญ่     :   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6200 
     ทุนจดทะเบียน             :   50 ลา้นบาท 
     ทุนเรียกชําระแล้ว        :   50 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2552 
      คณะกรรมการ          :   นางอนุรัตน ์    เทียมทนั                  กรรมการ 

    นายวิวฒัน ์      ล้ิมศกัดากลุ                             กรรมการ 
  นายสมจิตต ์    เศรษฐิน                                             กรรมการ 

 
นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัฯในกลุ่ม  

ทีมผูบ้ริหารของบริษทั จะรับผิดชอบดูแลการดาํเนินงานในบริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ทิปโก ้เบฟเวอเรจ จาํกดั  บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั บริษทั ทิปโกม้าร์เก็ตต้ิง จาํกดั บริษทั ทิป
โก ้รีเทล จาํกดั และ บริษทั ทิปโก ้ไบโอเท็ค จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั ไทยซังเกียว จาํกดั)  (เรียกรวมเป็น กลุ่มธุรกิจ

อาหารทิปโ ก้) โดยท่ีบริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน มีทีมบริหารแยกต่างหากจากกนั อน่ึงบริษทั ทิปโกม้าร์
เก็ตต้ิง จาํกดั เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ในประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยมีวตัถุประสงค์ในการจดัตั้ งเพ่ือ
บริหารจดัการและดาํเนินการดา้นเอกสารในเร่ืองภาษีทุ่มตลาดในการขายสับปะรดกระป๋องเขา้ตลาดอเมริกา 
บริษัทดังกล่าวไม่มีพนักงาน  แต่ใช้การบริการจากบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน)  อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากในเดือนสิงหาคม ปี 2547 กระทรวงพาณิชยข์องสหรัฐอเมริกาไดป้ระกาศยกเลิกเร่ืองภาษีทุ่มตลาด
กบั บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)  เน่ืองจากไม่มีรายการใดท่ีขายทุ่มตลาดในสหรัฐอเมริกาและหาก
บริษทัสามารถเรียกคืนเงินมดัจาํภาษีทุ่มตลาดท่ีคงคา้งไดท้ั้งหมด บริษทั ทิปโกม้าร์เก็ตต้ิง  จาํกดั จะไม่มีการ
ดาํเนินงานต่อไป  



2.3 โครงสร้างรายได้ทีเ่กดิจากการขายผลติภณัฑ์ หรือบริการให้บุคคลภายนอก ในระยะ 

3 ปีทีผ่่านมา 

ผลิตภณัฑ/์บริการ ดาํเนินการโดย % การถือ
หุน้ 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

  ของบริษทั รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 

สบัปะรดกระป๋องและ 
นํ้าสบัปะรดเขม้ขน้ 

บมจ.ทิปโกฟู้ดส์  
บจ.ทิปโกม้าร์เกต็ต้ิง 

 1,817.60 40.78 1,748.02 37.08 1,684.74 34.92 

ผลไมร้วม,อ่ืนๆ บมจ.ทิปโกฟู้ดส์   
บจ.ทิปโก ้รีเทล  
บจ.ทิปโก ้ไบโอเทค็  

 
75.49* 
100.00 

617.03 13.84 657.17 13.94 661.62 13.71 

เคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม บจ.ทิปโก ้เอฟแอนดบี์  50.00 2,022.37 45.38 2,308.59 48.98 2,478.73 51.37 

รวม   4,457.00 100.00 4,713.78 100.00 4,825.09 100.00 

             * บริษทัถือหุน้ทางออ้มในบริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั ในอตัราร้อยละ 75.49 โดยลงทุนผา่น บจ. ทิปโก ้เบฟเวอเรจ ในอตัราร้อยละ 50.99  
 และ บจ. ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ ในอตัราร้อยละ 49 
 

2.4  เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 
             ในดา้นธุรกิจสับปะรดกระป๋อง บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัแรกของโลกท่ีไดรั้บ 
ISO 9002 ในปี 2537  อยา่งไรกต็าม บริษทัไดป้รับปรุงใหเ้ป็น ISO 9001 Version 2000 ในปี 2546 และ ISO  

9001 version 2008  ในปี 2553แลว้ และยงัไดรั้บ ISO 22000 ในเดือนธนัวาคม ปี 2549   
 ในปี 2550 ไดมี้การจบัมือเป็นพนัธมิตรกลับริษทั ซนัโทร่ี บริษทัจึงมีเป้าหมายร่วมกนักบับริษทั ซนั
โทร่ีในการขยายตลาดทั้งผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัฯมีความเช่ียวชาญและผลิตภณัฑ์เด่นจากบริษทั ซันโทร่ีไปยงั
ตลาดในประเทศและตลาดอาเซียน โดยใชโ้รงงานเคร่ืองด่ืมท่ีทนัสมยัท่ีอาํเภอ วงันอ้ยเป็นแหล่งผลิต  
              ในปี 2551/2552  ไดรั้บการรับรอง IFOAM Organic Standards   สินคา้วา่นหางจระเขบ้ดออกานิก 

ปลอดเช้ือตั้งแต่การปลูกในไร่จนถึงการผลิตในโรงงาน โดยสาํนกังานมาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ทย 
              ในปี 2552  ไดรั้บการรับรอง Food Safety and Food Security Audit Program ของประเทศ 
สหรัฐอเมริกโดย FAI (ประเทศไทย) ซ่ึงผลการประเมินอยูใ่นระดบั "Excellent"  
  ในปี 2553 มาตรฐาน ISO 9001 version 2008 รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) และยงัไดมี้การ
ทบทวนวิสัยทศัน์ท่ีเคยวางสาํหรับ 5 ปีขา้งหนา้ใหม่ในปี 2553 ทั้งน้ีเน่ืองจากผลกระทบจากวิกฤติการณ์ดา้น
การเงินของสหรัฐอเมริกาซ่ึงจะผลกระทบต่อเศรษฐกิจทัว่โลก โดยท่ีวิสัยทศัน์สาํหรับ 5 ปีขา้งหนา้ท่ีทบทวน
ใหม่นั้น จะเน้นการเติบโตในธุรกิจท่ีบริษทัฯมีความชาํนาญและเช่ียวชาญ โดยจะมีการเติบโตแบบก้าว
กระโดด มุ่งเน้นการเติบโตจากทรัพย์สินในปัจจุบันทั้ งโรงงานผลิตสับปะรดและผลไม้ ท่ีจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ โรงงานเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และโรงงานนํ้ าแร่เยน็ธรรมชาติ 
100% ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และทรัพยสิ์นของบริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั ไทยซงัเกียว จาํกดั) 



ไดแ้ก่ ท่ีดิน 6,899 ไร่ 1 งานและ 20.4 ตารางวา โรงงานสกดัสมุนไพรและ Tissue Culture Lab ท่ีอาํเภอเมือง 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
             ด้านการตลาด  
           สําหรับตลาดต่างประเทศ    มุ่งเนน้ในการสร้างความพอใจของลูกคา้   รักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้   
           สําหรับตลาดในประเทศ      มุ่งเนน้ในการเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดและสร้างความรู้จกัตราผลิตภณัฑ ์
ซ่ึงจะทาํควบคู่ไปกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ การบริหารเร่ืองการจดัการภายในบริษทั  และการสร้าง
ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ    
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3.   การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
       ธุรกจิส่งออก 
         ผลิตภณัฑ์หลกัของธุรกิจส่งออก คือ สับปะรดกระป๋อง และนํ้ าสับปะรดเขม้ขน้โดยคิดเป็นรายได้
ประมาณร้อยละ 37.08 ของยอดขายรวม ในปี 2553 นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑอ่ื์นๆท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ผลไมร้วม
บรรจุกระป๋อง ว่านหางจรเขบ้รรจุกระป๋อง สับปะรดบดละเอียดและว่านหางจรเขบ้ดละเอียดบรรจุถุงปลอด
เช้ือ  เป็นตน้ 

อุตสาหกรรมสบัปะรดมีลกัษณะเป็นวฎัจกัร (Cycle) โดยจะกินระยะเวลาประมาณ 4 ปี โดยวฎัจกัรน้ี  
จะเป็นไปตามภาวะปริมาณและราคาของสับปะรดสด โดยทัว่ไปผลผลิตสับปะรดสดในประเทศไทยนั้นจะ
ข้ึนอยูก่บัการเพาะปลูกสับปะรดของเกษตรกรรายยอ่ย ช่วงใดท่ีผลสับปะรดสดมีราคาดี  เกษตรกรจะทาํการ
ปลูกสับปะรดกนัมาก จนกระทัง่มีปริมาณสูงเกินความตอ้งการของตลาด ราคาผลสับปะรดสดก็จะตกตํ่า
ส่งผลใหเ้กษตรกรทยอยเลิกทาํการเพาะปลูกสบัปะรดหนัไปปลูกพืชอ่ืนท่ีมีราคาดีกวา่แทน  ทาํใหป้ริมาณผล
สับปะรดท่ีผลิตไดมี้จาํนวนลดนอ้ยลงจนกระทัง่ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด  จากนั้นผลสับปะรด 
ก็จะมีราคาสูงข้ึนจนจูงใจให้เกษตรกรเร่ิมทาํการเพาะปลูกสับปะรดใหม่อีกคร้ัง โดยท่ีสับปะรด 1 รุ่น 
สามารถเกบ็เก่ียวไดติ้ดต่อกนัเป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี 
             นอกจากน้ีการให้ผลสับปะรดสดยงัมีลกัษณะเป็นฤดูกาล โดยปีหน่ึงๆ สับปะรดจะออกผลมากใน 2 
ช่วงดว้ยกนัคือ มีนาคม – พฤษภาคม และ ตุลาคม – ธนัวาคม  (High Season) ในช่วงดงักล่าว สับปะรดสด
ออกสู่ตลาดมาก ราคาผลสบัปะรดสดจะมีราคาตํ่า โรงงานจะสามารถผลิตสบัปะรดกระป๋องไดม้าก 

     อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดจ้ดัทาํโครงการเพ่ือวางแผนความสมํ่าเสมอของปริมาณผลสับปะรดสดท่ีจะ
เขา้ผลิตหรือกล่าวอีกนยัหน่ึง หาฐานการผลิตท่ีมัน่คง เช่น การจดัทาํ Contact farming โครงการ Big grower 
โดยมีการกาํหนดมาตรฐานของพื้นท่ีเพาะปลูก โครงการ Quality grower โดยการกาํหนดมาตรฐานการ
เพาะปลูกเพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนต่อไร่ท่ีสูง ทาํให้ตน้ทุนของชาวไร่ลดลง โครงการดงักล่าวบางโครงการมี
การประกนัราคาขั้นตํ่า บางโครงการมีการให ้Incentive ถา้ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด นอกจากน้ีทาง
บริษทัยงัมุ่งเนน้ในเร่ืองการถ่ายทอดวิชาการใหเ้กษตรกรโดยเฉพาะการปฏิบติัตามหลกัเกษตรดีท่ีเหมาะสม 
(Good Agricultural Practice-GAP) เพ่ือให้ชาวไร่ท่ีอยูใ่นโครงการผลิตสับปะรดสดไดคุ้ณภาพดีและผลผลิต
ต่อไร่สูง ทาํใหมี้ผลตอบแทนและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
  ในปี 2550 ปริมาณสับปะรดสดมีปริมาณ 2.28 ลา้นตนั โดยท่ีราคาเฉล่ียต่อกิโลกรัม 4.41 บาทต่อ
กิโลกรัม  
  ในปี 2551 ปริมาณสบัปะรดสดเท่ากบั 2.31 ลา้นตนั ราคาเฉล่ียต่อกิโลกรัมเท่ากบั 4.29 บาท 
  ในปี 2552 ปริมาณสบัปะรดสดเท่ากบั 2.18 ลา้นตนั ราคาเฉล่ียต่อกิโลกรัมเท่ากบั 5.46 บาท 
      ในปี 2553 ปริมาณสบัปะรดสดเท่ากบั 1.924 ลา้นตนั ราคาเฉล่ียต่อกิโลกร้มเท่ากบั  5.58 บาท 
      ในปี 2554 ปริมาณสบัปะรดสดเท่ากบั 2.59 ลา้นตนั ราคาเฉล่ียต่อกิโลกร้มเท่ากบั  4.92 บาท 
       ผลไมร้วม บริษทัไดมี้การส่งเสริมให้ชาวไร่ปลูกมะละกอและฝร่ังในปริมาณประมาณ 60-70 % 
ของความต้องการวตัถุดิบในแต่ละปี เพ่ือประกนัว่าบริษทัฯจะมีวตัถุดิบเพียงพอต่อความตอ้งการและมี
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คุณภาพในระดบัหน่ึง  ส่วนท่ีเหลืออีก 30-40% บริษทัหาจากแหล่งผลิตอ่ืนทางตอนเหนือของภาคใต ้ไดแ้ก่
ชุมพร กระบ่ี สุราษฎร์ธานี ฯลฯ โดยมะละกอจะมีการส่งเสริมการปลูกเพิ่มทุกปี เน่ืองจากเป็นพืชท่ีมีอายสุั้น 
โดยอายุจากปลูกถึงเร่ิมเก็บเก่ียว 8 เดือนและสามารถเกบ็เก่ียวไดอี้กไม่เกิน 2 ปี จากนั้นตอ้งเร่ิมปลูกรุ่นใหม่ 
สําหรับฝร่ังจะมีการปลูกเพ่ิมข้ึนปีละน้อยมากเน่ืองจากเป็นพืชอายุยาว โดยอายุจากปลูกถึงเร่ิมเก็บเก่ียว 8 
เดือนและสามารถเกบ็เก่ียวต่อไปไดอี้ก 5-6 ปี มะละกอและฝร่ังจะมีผลผลิตออกในปริมาณมากในช่วงเดือน
ตุลาคม – เมษายน หลงัจากนั้นจะมีปริมาณลดลง  
      ว่านหางจรเข ้ปัจจุบนับริษทัฯมีชาวไร่ท่ีป้อนวตัถุดิบให้บริษทั ถึง 200 ราย ซ่ึงมีปริมาณเพียงพอกบั
ความต้องการผลิตของบริษทั และราคาของวตัถุดิบไม่มีการผนัผวน (ประมาณ 2.50 บาทต่อกิโลกรัม) 
เน่ืองจากมาตรการต่างๆท่ีบริษทัไดว้างไว ้เช่น การส่งเสริมใหมี้การปลูกและรับซ้ือ  วา่นหางจรเขมี้ระยะเวลา
การปลูกก่อนเกบ็เก่ียวคร้ังแรกเช่นเดียวกบัมะละกอและฝร่ัง นัน่คือ 8 เดือน อยา่งไรก็ตามหลงัจากใหผ้ลผลิต
แลว้ ชาวไร่สามารถเกบ็เก่ียวไดทุ้กเดือน ติดต่อกนัถึง 2 ปี หากมีการดูแลรักษาท่ีดี โดยท่ีว่านหางจรเขจ้ะออก
ผลมากในช่วงหนา้ฝนและออกนอ้ยในช่วงหนา้แลง้        
  อน่ึงตั้งแต่ปี 2552 เร่ิมมีผลสับปะรดสด มะละกอและว่านจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกของกลุ่มบริษทัเขา้สู่
กระบวนการผลิตของบริษทั และเร่ิมมีมากข้ึนในปี 2553 

3.1 ลกัษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
     ผลผลิตท่ีสําคญัของบริษทั  ประกอบด้วย 
           1. สับปะรดกระป๋อง  (Canned Pineapple)   บริษทัสามารถผลิตสับปะรดบรรจุในกระป๋องขนาดต่าง 
ๆ ถึง    5 ขนาด คือ 8 ออนซ์ 15 ออนซ์ 20 ออนซ์ 30 ออนซ์ และ 108 ออนซ์   ชนิดต่าง ๆ เช่น  สับปะรดเต็ม
แว่น (Slice)  สับปะรดช้ินใหญ่(Chunk)  สับปะรดล่ิม(Tidbit)  สับปะรดช้ินคละ(Pieces)  สับปะรดลูกเต๋า
(Diced) หรือ (Cubes) สับปะรดช้ินย่อย(Crushed)ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผูน้ ําเข้าและมาตรฐาน
สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
           2. นํ้าสับปะรดเขม้ขน้ (Pineapple Juice Concentrate) บริษทัสามารถผลิตนํ้ าสับปะรดเขม้ขน้บรรจุ
ถุงชนิดแช่แข็ง (Frozen) ชนิดปลอดเช้ือ  (Aseptic)    และชนิดใส่สารกนับูด  (Preservative )    บรรจุในถงั
เหลก็ขนาด 200 ลิตร  
           3. สับปะรดบดละเอียดบรรจุถุงปลอดเช้ือ  (Aseptic Crushed)   บริษทัผลิตสับปะรดบดละเอียด
บรรจุถุงปลอดเช้ือขนาด 23 ลิตร และ 200 ลิตร 
             4. ผลไมร้วม (Canned Tropical Fruit Salad)    บริษทัผลิตผลไมร้วมส่งออกไปขายต่างประเทศ
ทั้งหมดบรรจุในกระป๋องขนาดต่าง ๆ  ถึง 4  ขนาด คือ  15 ออนซ์  20  ออนซ์  30  ออนซ์  และ 108 ออนซ์ 
 5. วา่นหางจรเขก้ระป๋อง (Canned Aloe Vera)  ชนิดลูกเต๋า (Diced) ขนาด 108 ออนซ์ 
  6.ว่านหางจรเขบ้ดละเอียดบรรจุถุงปลอดเช้ือ (Aseptic Crush) บริษทัผลิตว่านหางจรเขบ้ดละเอียด
บรรจุถุงปลอดเช้ือขนาด 23 ลิตร และ 200 ลิตร ซ่ึงเป็นสินคา้ตวัใหม่ในตลาดต่างประเทศ 

สิทธิหรือข้อจาํกัดในการประกอบธุรกิจ 
              (1.) บัตรส่งเสริมการลงทุน 
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                      บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน    สาํหรับกิจการผลิต
นํ้าสบัปะรดเขม้ขน้ สับปะรดบดละเอียด และนํ้าสบัปะรดกระป๋อง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บัตรส่งเสริมเลขท่ี 1794/สอ/2539 สําหรับกิจการผลิตพืช ผัก ผลไม้บรรจุภาชนะผนึก  เร่ิมเปิดดําเนินการ 
17 เมษายน 2540 
 สิทธิและประโยชน์ สําคญั สรุปดงันี้ 

1. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติั 
2. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 8 ปี และหกัผลขาดทุนได ้5 ปี 
3. ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้8 ปี 
4. ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  สาํหรับกาํไรสุทธิไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัรา ปกติ    
         กาํหนด 5 ปี นบัจากพน้กาํหนดระยะเวลา ในขอ้ 1. 
5. ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินไดพ้ึงประเมินร้อยละ 5  ของรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจากการส่งออกปีก่อนเป็นเวลา10 ปี    

 นบัแต่วนัท่ีมีรายได ้
6.     ไดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

 เง่ือนไขทีต้่องปฏบิัติดงัน้ี 
1. บุคคลผูมี้สัญชาติไทยจะตอ้งถือหุน้รวมทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
2. มีกาํลงัการผลิตพืชผกัผลไมบ้รรจุภาชนะผนึก ปีละ 2,970 ตนัหรือประมาณ 100,000 ถุง (เวลาทาํงาน 8 

ชัว่โมง/ วนั : 250 วนั/ปี) 
3. จะตอ้งตั้งโรงงานในทอ้งท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

              (2.)  สิทธิอ่ืน 
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 และยงัได้ผ่านการรับรองระบบ HACCP 

(HAZARD ANALYTICAL CRITICAL CONTROL POINT)  จากบริษัท SGS (Thailand) และ SGF 
TRMAV (Sure – Global – Fair)    การท่ีบริษทัไดรั้บมาตรฐานดงักล่าว  เป็นหลกัประกนัในการทาํธุรกิจใน
อนาคตเพราะสหรัฐอเมริกาและตลาดร่วมยุโรปมีแนวโน้มว่า  จะซ้ือผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตท่ีมีมาตรฐานน้ี
เท่านั้น  นอกจากน้ีในเดือนธนัวาคม 2547 บริษทัยงัไดรั้บ IFS (International Food Standard – Standard for 
auditing food supplier) ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีผูค้า้ปลีกในประเทศเยอรมนัและฝร่ังเศสร่วมกนัจดัทาํข้ึนเพ่ือใช้
ในการประเมินผูผ้ลิตอาหารท่ีส่งผลิตภณัฑเ์ขา้สู่ประเทศแถบยโุรป และในเดือนธนัวาคม ปี 2549 ไดรั้บการ
รับรองมาตรฐาน ISO 22000  เป็นมาตรฐานเก่ียวกบัการจดัการความปลอดภยัของอาหาร   ซ่ึงในมาตรฐานน้ี
จะกล่าวถึงการสร้างความปลอดภัยให้ตลอดห่วงโซ่อาหาร  ตั้ งแต่  Primary producer /supplier จนถึง
ผูบ้ริโภค ในปี 2550 ไดรั้บการรับรองระบบ GMA-SAFE AUDIT ของประเทศสหรัฐอเมริกาในเร่ือง Food 

Safety โดย Food Audit International (FAI) และยงัไดรั้บการรับรองสินคา้ว่านหางจระเขบ้ดออกานิกปลอด
เช้ือ ตั้ งแต่การปลูกในไร่จนถึงการผลิตในโรงงาน โดยกรมวิชาการเกษตร ในปีเดียวกนั ปี 2551/2552 
 ไดรั้บการรับรอง IFOAM Organic Standards   สินคา้ว่านหางจระเขบ้ดออกานิกปลอดเช้ือตั้งแต่
การปลูกในไร่จนถึงการผลิตในโรงงาน โดยสาํนกังานมาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ทย และในปี 2552 ยงัไดรั้บ
การรับรอง Food Safety and Food Security Audit Program ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย FAI (ประเทศ
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ไทย) ซ่ึงผลการประเมินอยู่ในระดับ "Excellent"  สําหรับปี 2553 ได้ปรับปรุงมาตรฐาน ISO 9001 เป็น 

version 2008 รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย)  
              (3.) ข้อจาํกัดในการประกอบธุรกิจ 
                   กระทรวงพาณิชยส์หรัฐไดก้ารทบทวนเร่ืองการยกเลิกมาตรการภาษี ANTIDUMPING กบัสินคา้
สบัปะรดกระป๋องจากประเทศไทยในปี 2551 โดยท่ีผลของการยกเลิกใหมี้ผลยอ้นหลงัตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2550        
     ขอ้จาํกดัอ่ืน : ไม่มี 

  3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
                 ขนาดและแนวโนม้การเจริญเติบโตและการพฒันาอุตสาหกรรม มีดงัน้ี      
           

 
 ในปี 2554 สดัส่วนการส่งออกผลิตภณัฑส์บัปะรดของประเทศไทย(ประมาณการจากปริมาณตนั
ของสบัปะรด) อยูร้่อยละ 42 คู่แข่งรายใหญ่ 2 ราย ไดแ้ก่ฟิลิปปินส์ (สัดส่วนร้อยละ 24) และ อินโดนีเซีย 
(สัดส่วนร้อยละ 11) เป็นตน้ 
 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความผนัผวนของราคาและปริมาณผลสับปะรดสดเขา้โรงงานของประเทศ
ไทย  ไดแ้ก่ ความตอ้งการวตัถุดิบเขา้ผลิตของโรงงานและสินคา้สาํเร็จรูปคงคลงัคงเหลือของผูผ้ลิตในแต่ละ
ช่วงเวลา ปริมาณคาํส่ังซ้ือและราคาขาย ตน้ทุนการเพาะปลูก (ปุ๋ยและหน่อ (sucker สําหรับการเพาะปลูก
สบัปะรดฝ่ังตะวนัตกหรือจุก (crown สาํหรับการเพาะปลูกสบัปะรดฝ่ังตะวนัออก)) เป็นตน้    
 จากตารางปริมาณและมูลค่าการส่งออกสับปะรดกระป๋องระหวา่งปี 2542-2554 
 ในปี 2554 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของโลก การ
คล่ีคลายของภาวะเงินฝืดและวิกฤตการณ์หน้ีในยโุรป ทาํใหค้วามตอ้งการสินคา้ปรับตวัในทางท่ีดีข้ึน                
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสับปะรดกระป๋องระหว่างปี  2542 -  2554 

ปี ปริมาณการส่งออก อตัราเปล่ียนแปลง มูลค่าการส่งออก อตัราการเปล่ียนแปลง 
 (ลา้นหีบมาตรฐาน) % (ลา้นเหรียญสหรัฐ) % 
2542 34.93 110.04 306.29 82.53 
2543 31.43 -10.02 201.90 -34.08 

Indonesia

     11%
Thailand

     48%
Philippines

      24%

S. Africa

     3%

China

  4%
Others

  10%

     Unit : Million Tons 
     Thailand         2.6 MM 
       Philippines     1.3 MM 
       Indonesia       0.6 MM 
       S. Africa         0.2 MM 
       China              0.2 MM 
       Others            0.5 MM 
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2544 22.32 -29.02 194.53 -3.65 
2545 20.27 -9.18 207.33 6.58 
2546 33.06 48.3 262.36 26.54 
2547 21.50 -34.97 279.13 6.39 
2548 23.04 7.16 309.21 10.78 
2549 28.28 22.74 350.70 13.42 
2550 25.08 -11.32 385.00 9.78 
2551 26.91 7.29 518.90 34.78 
2552 
2553 
2554 

22.62 
23.17 
29.19 

-15.94 
2.43 
25.98 

408.00 
433.69 
634.6 

-27.37 
6.30 
46.33 

แหล่งขอ้มูล  :   สมาคมผูผ้ลิตอาหารสาํเร็จรูป / สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร / กรมศุลกากร  
            - กลยทุธ์ทางการตลาด 
                 กลยทุธ์ในการแข่งขนัโดยสังเขป 
 ความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษทั ได้แก่ 

1） ฐานลูกคา้ของบริษทั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ท่ีมีการดาํเนินธุรกิจกบับริษทัมาอยา่งต่อเน่ือง

ยาวนาน โดยครอบคลุมทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูน้าํเขา้ ซุปเปอร์มาเกต็ ร้านคา้ขายปลีก ผูผ้ลิต

อาหารและธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหาร  

2） ฐานลูกไร่ ท่ีไหก้ารสนบัสนุนการผลิตของบริษทัมาอยา่งต่อเน่ืองยาวนานเช่นกนั ซ่ึงลูกไร่

ส่วนใหญ่มีแหล่งเพาะปลูกสับปะรดอยูใ่กลก้บัโรงงานของบริษทั โดยส่วนใหญ่อยูภ่ายใต้

ระบบ Contract Farming, Big Grower, Quality Grower ทาํใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์ทั้งใน

แง่ปริมาณและความต่อเน่ืองของวตัถุดิบ ตน้ทุนการขนส่งท่ีตํ่ากวา่ และการควบคุมคุณภาพ

วตัถุดิบ 

3） ความหลากหลายของสินค้า บริษัทมีความสามารถในการผลิตสับปะรดกระป๋องได้

หลากหลายทั้งในแง่ของขนาดกระป๋องท่ีใชบ้รรจุ ประเภทการตดัช้ินสับปะรด และนํ้ าท่ีใช้

บรรจุ ซ่ึงทาํใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดต่างๆไดค้รอบคลุมทัว่ทุกภูมิภาค

ซ่ึงมีความตอ้งการแตกต่างกนัไป  

4） การควบคุมการผลิตและเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั

ผลิตในอเมริกาและยโุรปและไดรั้บการดูแลรักษาบาํรุงอยา่งดีตลอดระยะเวลาการผลิต ทาํ

ใหสิ้นคา้ท่ีผลิตออกมามีคุณภาพท่ีสมํ่าเสมอเป็นท่ียอมรับจากลูกคา้นานาประเทศ 
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5） คุณภาพของสินคา้ จากมาตราฐานต่างๆท่ีบริษทัไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานท่ีเป็นท่ี

ยอมรับนระดบันานาชาติ และช่ือเสียงท่ีบริษทัไดส้ั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานเป็นเคร่ือง

รับประกนัถึงคุณภาพของสินคา้และบริการของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี                  

- ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
                ผูน้าํเขา้รายใหญ่ในต่างประเทศต่าง ๆ  ตวัแทนจาํหน่าย   Supermarket chain และ Blending House 

                ลกัษณะของลกูค้า และความสัมพนัธ์ระหว่างลกูค้ากบับริษทั 
               ลูกคา้ของบริษทัมีทั้ง AGENT ,  IMPORTER และ END USER ( SUPER  MARKET และ ร้านคา้ )    
80 %  ของยอดขาย   ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าขาประจาํซ่ึงซ้ือขายกันเป็นระยะเวลานานกว่า  10 ปีข้ึนไป  
เน่ืองจากลูกคา้มีความพึงพอใจในคุณภาพของสินคา้และการให้บริการตามความตอ้งการท่ีไดต้กลงกนัไว้
อย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ นอกจากน้ีบริษัทยงัได้มีการวดัดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (Customer 
Satisfaction Index) อยา่งต่อเน่ืองและไดก้าํหนดเป็นเป้าหมายของบริษทัท่ีทุกคนในองคก์รตอ้งช่วยผลกัดนั
ใหมี้การปรับปรุงดชันีความพึงพอใจของลูกคา้ใหเ้พ่ิมข้ึนทุกปี 

 

            - ตลาดหลักของการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ในเชิงภูมิศาสตร์ ตลาดหลกัของบริษทัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ภูมิภาคหลกั 

1. ทวีปอเมริกา รวมถึงประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศในแถบลาตินอเมริกา โดยมี

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศคู่คา้ท่ีมีมูลค่าสูงสุดของบริษทั ซ่ึงมีมูลค่าการจาํหน่ายประมาณ

ร้อยละ 30-40 ของปริมาณการส่งออกของบริษทัในแต่ละปี ในอดีตบริษทัเคยมีความได้เปรียบ

ทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาเน่ืองจากระบบภาษีทุ่มตลาดของกระทรวงพาณิชยข์อง

สหรัฐอเมริกาท่ีมีต่อบริษทัทัว่ไป แต่จากการยกเลิกภาษีทุ่มตลาดดงักล่าวในปีพ.ศ.2547 ทาํให้การ

แข่งขนัในตลาดดงักล่าวมีความรุนแรงมากข้ึน 

2. ทวีปยุโรป และกลุ่มประเทศยุโรปตะวนัออก และสหพนัธรัฐรัสเชีย การจาํหน่ายสินคา้ของบริษทั

ไปยงักลุ่มประเทศดงักล่าวมีสัดส่วนเป็นอนัดบัสองรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 30 ของแต่ละปี ตลาดกลุ่มน้ีเป็นตลาดหลกัสําหรับผลิตภณัฑ์นํ้ าสับปะรดเขม้ขน้

ซ่ึงงส่วนใหญ่เป็นการจาํหน่ายใหก้บั Blending houses ต่างๆในกลุ่มประเทศยโุรป ในส่วนสับปะรด

กระป๋องกลุ่มตลาดน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีความอ่อนไหวต่อราคามากท่ีสุด ส่วนหน่ึงเน่ืองจากสามารถยอมรับ

คุณภาพของสินคา้ไดห้ลากหลายทาํใหมี้ผูผ้ลิตท่ีสามารถจาํหน่ายเขา้ไปในตลาดน้ีมีจาํนวนมากและ
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หลากหลายเช่นกัน เช่นเดียวกบัประเทศสหพนัธรัฐรัสเชีย ซ่ึงมีความต้องการสินค้าสับปะรด

กระป๋องเติบโตอยา่งกา้วกระโดดในช่วงสิบปีท่ีผา่นมา 

3. ทวีปเอเซีย รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ลูกคา้ในกลุ่มน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ลูกคา้ญ่ีปุ่นมีความ

ตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงและทาํการคา้โดยอาศยัความเช่ือใจต่อกนัเป็นอยา่งมาก มีมูลค่าการคา้

ในแต่ละปีประมาณร้อยละ 10 – 15 สาํหรับประเทศเกาหลี ปัจจุบนัเป็นลูกคา้หลกัสาํหรับผลิตภณัฑ์

ว่านจรเขบ้ดละเอียดบรรจุถุงปลอดเช้ือ ซ่ึงมียอดสั่งซ้ือเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในระยะเวลาห้าปีท่ีผ่าน

มา 

4. กลุ่มประเทศในตะวนัออกกลาง ประเทศคู่คา้หลกัในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ประเทศอิหร่าน ซ่ึงมีความตอ้งการ

สินคา้สับปะรดกระป๋องและยอดสั่งซ้ือเติบโตแบบกา้วกระโดดในช่วงสามปีหลงั จดัเป็นกลุ่มลูกคา้

ใหม่ของบริษทัอีกกลุ่มหน่ึง ซ่ึงให้การยอมรับในคุณภาพของสินคา้ของบริษทัเป็นอย่างสูง แต่

เน่ืองจากความผนัผวนทางการเมืองในภูมิภาคดงักล่าวในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2554 ทาํให้การส่ง

มอบสินคา้และยอดการสัง่ซ้ือมีการชะงกังนั 

- การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
การจาํหน่ายสินคา้ของทางบริษทั เป็นการส่งออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศเกือบ100% โดยการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัมีหลายช่องทาง รวมถึงการจาํหน่ายผ่านตวัแทนทั้ งภายในและต่างประเทศ การ
จาํหน่ายตรงต่อผูน้าํเขา้ในประเทศปลายทาง จาํหน่ายตรงต่อกลุ่มซุปเปอร์มาเกต็โดยตรง และการจาํหน่ายต่อ
บริษทัผูผ้ลิตอาหารและผูใ้ห้บริการดา้นอาหารต่างๆ กว่า 80% ของฐานลูกคา้ท่ีดาํเนินธุรกิจกบับริษทั เป็น
ลูกคา้ท่ีมีการซ้ือขายกนัอยา่งต่อเน่ืองมานานกวา่ 10 ปีข้ึนไป  

ในส่วนการจาํหน่ายสินคา้ผ่านตวัแทนทั้งในและต่างประเทศ โดยทัว่ไปบริษทัจะจ่ายค่าตอบแทน
ให้กบัตวัแทนเหล่านั้นในอตัรา 2% ของมูลค่าราคาสินคา้บน  Invoice (FOB Bangkok) กว่า 95% ในการ
จาํหน่ายสินคา้สบัปะรดกระป๋องของบริษทัจะใชต้ราฉลากสินคา้ของลูกคา้ ทั้งน้ีจะมีการทาํสัญญาการซ้ือขาย
โดยมีการตกลงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ปริมาณ ราคาและกาํหนดการส่งมอบเป็นการล่วงหน้า ซ่ึง
โดยทัว่ไปจะมีระยะเวลาประมาณ 1 ถึง 6 เดือน ระยะเวลาของสัญญานั้นข้ึนอยู่ลกัษณะของลูกคา้ สถาณ
การณ์ทางวตัถุดิบและตลาด กบัการเจรจาต่อรองระหว่างบริษทักบัผูซ้ื้อ  จากการจดัทาํการวดัดชันีความพึง
พอใจของลูกคา้ Customer Satisfaction Index ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในคุณภาพของสินคา้ท่ีมีความ
สมํ่าเสมอ ตรงกบัความตอ้งการและความสามารถในการส่งมอบไดต้ามขอ้ตกลงท่ีมีต่อกนั  

- นโยบายด้านราคา 
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ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ สินคา้ท่ีบริษทัดาํเนินธุรกิจอยูน้ี่จดัในกลุ่มสินคา้โภคภฑัณ์ทางการเกษตรซ่ึงกลไก
ดา้นราคาจะเป็นไปตามสภาวะตลาดและคู่แข่งขนั  ไม่สามารถท่ีจะกาํหนดราคา หรือกาํหนดส่วนต่างกาํไร
ได ้การตั้งราคาสินคา้จึงเป็นไปตามสภาวะทางการตลาด โดยบริษทัใขน้โยบายบริหารกาํไรขั้นตน้ในแต่ละ
สถานการณ์เป็นหลกัสําคญัในการตั้งราคาขาย โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนและราคาตลาดของสินคา้ทุก
ประเภทรายการประกอบกนั 

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ลักษณะของฤดูกาลหรือวฎัจกัรการประกอบธุรกิจ 

            โ ดยปกติแม้บริษัทจะทําการผลิต  11 เดือนใ น  1  ปี   และปิด  1  เดือนเพ่ือทําการบํารุงรักษา
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ก็ตาม   แต่ฤดูกาลก็ยงัมีผลต่อการผลิตของบริษทั  เน่ืองจากใน  1 ปี จะมี  2 ฤดู  การ
ผลิตคือในช่วงฤดูร้อน        (มีนาคม  ถึง  พฤษภาคม) และในช่วงฤดูหนาว (ตุลาคม  ถึง  ธันวาคม) ท่ีมี
ปริมาณสับปะรดมากกว่าในช่วงอื่น ๆ  ของปี  ดงันั้นราคาวตัถุดิบกจ็ะมีการข้ึนลงตามปริมาณของสับปะรดท่ี
มีในแต่ละช่วงเวลาของการผลิต        
การผลิต 
              บริษทัมีโรงงาน  1  แห่ง  โดยมีท่ีตั้งโรงงานดงัน้ี 
              โรงงาน    :      212  หมู่  16  ต.อ่าวนอ้ย  ถนนเพชรเกษม อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขนัธ์  77000 

      โทรศพัท ์(032)811-224-31    โทรสาร (032)811-240 
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แผนท่ีโดยสังเขป  โรงงาน  บริษทั  ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด  (มหาชน) 
โรงงาน 
 

  บมจ.ทิปโกฟ้ดูส์  
212 หมู่ 16 ต.อ่าวนอ้ย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
 

     ก่อนถึงตวัเมือง                ระหวา่งหลกั กม. ท่ี 316-317 
     ประจวบ 6 กม. 

ชุมพร     ถนนเพชรเกษม    กรุงเทพ ฯ 
 
 

                 ตวัเมืองประจวบ 

เหนือ 
 

 
 
 
วตัถุดบิและผู้จาํหน่ายวตัถุดบิ ( SUPPLIER ) 

           วตัถุดบิทีสํ่าคญั 
                  วตัถุดิบท่ีสาํคญัในการผลิตสับปะรดกระป๋อง ไดแ้ก่ สับปะรดสด นํ้าตาล กระป๋องบรรจุสับปะรด
และวสัดุหีบห่อ บริษทัจะซ้ือสับปะรดสดจากชาวไร่  ส่วนวตัถุดิบอ่ืนส่วนใหญ่บริษทัจะซ้ือจากผูผ้ลิตใน
ประเทศ 
                  - กระป๋องบรรจุสับปะรด  กระป๋องท่ีใช้บรรจุสับปะรดกระป๋องมี 5 ขนาดคือ  ขนาด8 ออนซ์           
15  ออนซ์,  20  ออนซ์,  30 ออนซ์  และ  108 ออนซ์    บริษทัเร่ิมผลิตกระป๋องใชเ้องตั้งแต่ปี  2521 โดยผลิต
กระป๋อง 2 ขนาด คือขนาด 20 ออนซ์ และ ขนาด 108 ออนซ์  ( อตัราการใชป้ระมาณ 70%)  ส่วนขนาดอ่ืน ๆ    
จะสั่งซ้ือจากบริษทั ในประเทศไทย    (อตัราการใช้ประมาณ 30 %)      และในปี 2531    บริษทัได้ขยาย
โครงการผลิตกระป๋องให้ครบทุกขนาดปลายปี 2532 บริษทัสามารถผลิตกระป๋องใชเ้องไดท้ั้งหมด  สาํหรับ
แผน่เหลก็วิลาส ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีสาํคญัในการผลิตกระป๋องส่วนใหญ่บริษทัฯ จะทาํการสั่งซ้ือจากผูผู้ผ้ลิตทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  
                 -  สับปะรดสด   เน่ืองจากบริษทัตั้งโรงงานอยู่ในแหล่งปลูกสับปะรดแหล่งใหญ่และมีอตัราการ
ขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกสับปะรดเพ่ิมข้ึนทุกปี       จากสถิติพ้ืนท่ีการเพาะปลูกท่ีไดมี้การสาํรวจในปัจจุบนันบัว่า
เป็นแหล่งผลิตสบัปะรดสดแหล่งใหญ่ท่ีมีปริมาณรวมกนัถึง ร้อยละ 60 ของ ผลผลิตสบัปะรดสดของประเทศ 
               โดยท่ีบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)  ตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีมีการทาํไร่สับปะรดในเน้ือท่ีจาํนวน
มากโดยเฉพาะในเขต อาํเภอเมือง    บริษทัจึงไดด้าํเนินการสร้างนโยบายท่ีจะสร้างความมัน่คง   ในอาชีพการ
ทาํไร่สับปะรดของชาวไร่ในเขตบริเวณใกลเ้คียงและรอบๆ บริษัทในเขตอาํเภอเมือง  และ  เขตอาํเภอ
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ใกลเ้คียงท่ีไม่ห่างไกลจากบริษทัฯ มากนกั           เพื่อท่ีจะให้ชาวไร่เหล่าน้ีสามารถประกอบอาชีพต่อไปใน
ระยะยาว และบริษทัสามารถมีวตัถุดิบป้อนโรงงานในการผลิตไดเ้พียงพอสอดคลอ้งกบักาํลงัการผลิต
แผนการผลิตระยะยาวได ้บริษทัไดส้ร้างระบบต่างๆ    ข้ึนมาโดยเร่ิมจากปี 2530 ดงัต่อไปน้ี 
                

1. บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)”)  
ไดจ้ดัระบบส่งเสริมการทาํไร่สบัปะรดแบบมีสญัญากบัชาวไร่  ลูกคา้บริษทัฯ โดยมีการดาํเนินงานดงัต่อไปน้ี 
               ปี 2530  คดัเลือกชาวไร่ผูป้ลูกสับปะรด  จาํนวนเร่ิมตน้ จาํนวน 300 ราย พ้ืนท่ีการทาํไร่ประมาณ 
30,000 ไร่ ในเขตอาํเภอเมืองและอาํเภอกุยบุรีเพื่อทาํไร่โครงการส่งเสริมแบบมีสัญญาโดยมีหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 

1.1  บริษทัเขา้ไปวางแผนแนะนาํวิธีการทาํไร่ของบริษทัฯ     ใหมี้ระบบการปลูกท่ีเหมาะสมมีการ
ดูแลรักษาต่างๆให้ถูกวิธี ควบคุมวิธีการใช้สารเคมี ปุ๋ย-ยาต่างๆในการดูแลผลผลิตให้ได ้
ปริมาณและคุณภาพเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการนาํมาผลิตเป็นสับปะรด
กระป๋อง 

1.2 บริษัทรับประกันราคาขั้นตํ่า สําหรับชาวไร่ในโครงการ  ตั้ งแต่ ปี 2530 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบนั 

1.3  บริษทัจดัเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการทาํไร่ นกัวิชาการเกษตร  เพ่ือเขา้ไปแนะนาํดูแลชาวไร่อย่าง
ใกลชิ้ดในแปลงปลูกสบัปะรดของชาวไร่ 

1.4  บริษทัประกนัการรับซ้ือผลผลิตสับปะรดจากสมาชิกชาวไร่ในโครงการส่งเสริมในปริมาณท่ี
ได ้  ไดมี้การสาํรวจและประเมินผลผลิตซ่ึงตกลงกนัระหว่างบริษทัฯกบัชาวไร่ในโครงการไว้
ล่วงหน้าเพ่ือให้ชาวไร่ในโครงการมีความมัน่ใจในการทาํไร่และสามารถขายผลผลิตท่ีไดมี้
การตกลงกบับริษทัไดโ้ดยผลผลิตสับปะรดท่ีออกมาไม่เสียหายเน่าท้ิงในช่วงฤดูท่ีอาจจะมี
ผลผลิตสับปะรดลน้เกินกาํลงัการผลิตของโรงงานต่าง ๆ 

1.5  บริษทัจดัทาํแปลงทดลองและสาธิตข้ึนในบริเวณพ้ืนท่ีของบริษทั  เพ่ือเป็นท่ีทดลองวิจยัและ
สาธิตให้ เกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดไดม้าศึกษาเพื่อนาํไปปรับปรุงวิธีการทาํไร่ให้ถูกวิธีเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตต่อไร่และผลผลิตมีคุณภาพท่ีดีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในระบบการผลิต
สบัปะรดกระป๋องท่ีมีคุณภาพ 

         2. บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)”) ได้
ทาํโครงการร่วมกนั ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) โดยบริษทัรับเป็นตลาดให้กบั  
ธกส. และท่ี ธกส.จะเป็นผูร้วบรวมผลผลิตสับปะรดจากสับปะรดจากชาวไร่ซ่ึงสมาชิกของ ธกส.เพ่ือนาํมา
ส่งขายใหก้บับริษทั  โดยมีการกาํหนดปริมาณเป้าหมายการผลิตและจาํนวนไร่ล่วงหนา้ในแต่ละไตรมาสของ
แต่ละปีการผลิต  และบริษทัรับประกนัราคาขั้นตํ่าพร้อมทั้งจดัให้มีนกัวิชาการเขา้ไปแนะนาํหรือให้ความรู้
กบัชาวไร่สมาชิก ธกส. ในบางโอกาสดว้ย 
               ในการทาํโครงการร่วมระหว่าง  บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จาํกดั (มหาชน)  และ ธกส. จากผลการดาํเนิน
ดาํเนินงานท่ีผ่านมาถึงปัจจุบัน  ส่งผลให้เกษตรกรชาวไร่ผูป้ลูกสับปะรดท่ีส่วนใหญ่เป็นลูกคา้สินเช่ือ
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รายงานแบบ 56-1 ของ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) ประจาํปี 2554 

ของธกส.สามารถมีความมัน่ใจในการทาํไร่สับปะรดเน่ืองจากบริษทัรับเป็นตลาดท่ีแน่นอนให ้ พร้อมรับซ้ือ
สับปะรดในราคาประกนั     และ ธกส.  ก็สามารถท่ีจะพิจารณาส่งเสริมการให้สินเช่ือการปลูกสับปะรดแก่
เกษตรกรในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์    ไดอ้ย่างต่อเน่ืองในระยะยาวดว้ยความมัน่ใจท่ีจะให้เกษตรกร
สามารถประกอบอาชีพการปลูกสบัปะรดและมีตลาดใหก้บัเกษตรอยา่งแน่นอน                

3. บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)”)  
ไดท้าํโครงการร่วมมือทางวิชาการร่วมกบับริษทัผูผ้ลิตและจาํหน่ายสารเคมีเกษตร   ท่ีนาํมาใชใ้นการปลูก
สบัปะรดหลายบริษทั  รวมทั้งร่วมมือทางวิชาการกบัหน่วยงานทางการเกษตรของทางราชการต่างๆ ในการท่ี
จะแนะนาํทดลองสาธิตแสดงความรู้วิชาการเกษตรแผนใหม่ให้กบัชาวไร่ผูป้ลูกสับปะรด    จดัทาํเอกสาร
ความรู้ต่างๆเก่ียวกบัเร่ืองสับปะรดรวมทั้ งจัดแสดงนิทรรศการด้านเกษตรเป็นประจาํทุกปีในช่วงเดือน
สิงหาคม   เพ่ือเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ดา้นเทคโนโลยีก่ารเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตสับปะรดกระป๋อง  
ให้เกษตรกรและผูส้นใจทัว่ไปในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ไดเ้ขา้ชม   เพ่ือหาความรู้ในการท่ีจะนาํไป
พฒันาระบบการทาํไร่สบัปะรด เพ่ืออุตสาหกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
               กล่าวโดยสรุปในแผนการดาํเนินการดา้นวตัถุดิบ   บริษทัมีนโยบายท่ีจะสร้างความมัน่ใจในการทาํ
ไร่สับปะรดของชาวไร่ในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   โดยเฉพาะในเขตอาํเภอเมืองท่ีบริษทัฯตั้งดาํเนินการ
ผลิตสับปะรดกระป๋องในปัจจุบนั   โดยท่ีบริษทัจะเพ่ิมจาํนวนสมาชิกชาวไร่โครงการส่งเสริมการทาํไร่แบบ
มีสัญญาข้ึน โดยพิจารณาคดัเลือกจากชาวไร่รายย่อยทั่วๆ ไป ท่ีเป็นลูกค้าประจาํของบริษัทฯ รวมทั้ ง
รับประกนัปริมาณผลผลิตของชาวไร่ตามขอ้ตกลงกนัไว ้ซ่ึงนโยบายเพิ่มจาํนวนสมาชิกชาวไร่ในโครงการ
ส่งเสริมน้ี  จะเป็นหลกัประกนัท่ีจะสร้างความมัน่ใจในการทาํไร่ต่อไป  และบริษทักจ็ะสามารถมีความมัน่ใจ
ในการท่ีจะวางแผนการผลิตในระยะยาว ไดโ้ดยมีวตัถุดิบพอเพียงและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการผลิตควบคู่
ไปกบัอาชีพการทาํไร่สบัปะรดของเกษตรกร 

สัดส่วนการซ้ือวตัถุดบิในประเทศและต่างประเทศ 
       2552  2553  2554   
สดัส่วนการซ้ือวตัถุดิบในประเทศ : ต่างประเทศ           97.0 : 3.0               97.0 : 3.0           96.0 : 4.0              
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รายงานแบบ 56-1 ของ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) ประจาํปี 2554 

ขั้นตอนและเทคโนโลยีก่ารผลิต 
แผนผงัโดยย่อของกรรมวธีิการผลิตสับปะรดกระป๋อง 

          สบัปะรด 
                      เขา้เคร่ืองคดัขนาด 
เกบ็นํ้ าท่ีได ้

นํ้าสบัประรด            ปอกเปลือกและเจาะแกน    ขดูเน้ือจากเปลือก 
จากการปอกเปลือกและเจาะแกน 

                     เศษเน้ือสบัปะรด 
เคร่ืองสกดั-           จิกตา      ตรวจเลือกส่วนดี 
นํ้าสบัปะรด   จากการจิกตา 

    ลา้งลูกสบัปะรด 
 

คดัลูกสบัปะรดท่ีพอเหมาะ 
 

เคร่ืองหัน่สบัปะรด 
 
สบัปะรดช้ินใหญ่  สบัปะรดเต็มแวน่  สบัปะรดช้ินคละ(pieces) 

        (chunks)       (slices)  และสบัปะรดล่ิม(tidbits) 
 

       คดัขนาดของสบัปะรดแต่ละช้ินและบรรจุกระป๋อง       ช้ินสบัปะรดไม่ไดข้นาด     เคร่ืองทาํสบัปะรดช้ินยอ่ย 
     

      ดูดอากาศออกจากกระป๋อง    สบัปะรดช้ินยอ่ย 
   และเติมนํ้าสบัปะรดหรือนํ้าเช่ือม 

 
ปิดกระป๋อง    ใส่นํ้ าสบัปะรดหรือนํ้าเช่ือมและตม้ 

 
น่ึงฆ่าเช้ือโรค     บรรจุกระป๋อง 

 
ทาํใหก้ระป๋องเยน็  ปิดฉลาก   ทาํใหก้ระป๋องเยน็ 

บรรจุกล่อง 
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รายงานแบบ 56-1 ของ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) ประจาํปี 2554 

แผนผงัโดยย่อของกรรมวธีินํา้สับปะรดและนํา้สับปะรดเข้มข้น 
 

เน้ือแล่จากเปลือก,แกน 
เศษเน้ือจากตดัแต่ง,จิก  

                                                                                 สบัปะรดลูกเลก็ 
 

    เคร่ืองตีแหลก 
 

  เคร่ืองคั้นนํ้าสับปะรด                  กาก 
  
      ถงัเกบ็นํ้าสบัปะรด 
 

   ขบวนการใหค้วามร้อน ( 60 - 62 oC ) 
 
                         เคร่ืองแยกตะกอน            กาก 
 

 ถงัเกบ็นํ้ าสับปะรด 
 
ใหค้วามร้อน(85-92 oC)    ถงัพกันํ้าสบัปะรดก่อนผลิตconc. 

       
      ถงัเกบ็     เคร่ืองระเหยนํ้า evaporation 

 
ส่งไปใชท้าํpacking media    ถงัปรับคุณภาพ blending tank 

 
เคร่ืองทาํความเยน็ chiller 
 
บรรจุลง bin หรือ drum 

         
                                      เกบ็สต๊อค 

         ส่งออก 
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รายงานแบบ 56-1 ของ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) ประจาํปี 2554 

 
แผนผงัวธีิการผลิตผกัและ/หรือผลไม้รวม โดยสังเขป 

 
 วตัถุดิบ 

 
คดัคุณภาพ 

     
    ลา้ง 

 
ปอกเปลือกและแยกเมลด็   เปลือกและเมลด็ 
 
   ทาํเป็นช้ิน    อาหารสตัว/์ทิ้ง 

 
คดัขนาดของช้ิน    ช้ินท่ีไม่ไดข้นาด 

 
บรรจุลงกระป๋อง 

 
ดูดอากาศออกและเติม 
packing media 

 
ปิดฝากระป๋อง 

 
น่ึงฆ่าเช้ือโรค 

 
ทาํใหก้ระป๋องเยน็ 

 
  ปิดฉลาก 

 
บรรจุกล่อง 

   
   ส่งออก 

 

เทคโนโลยีใ่ช้ในการผลิตและแหล่งท่ีมา 
                 เทคโนโลยีใ่นการผลิตสับปะรดกระป๋อง ไดก้าํเนิดข้ึนท่ีฮาวายแลว้ยา้ยฐานมาไตห้วนั  ฟิลิปปินส์ 
และไทย ตามลาํดบั  ดงันั้นเทคโนโลยีท่ี่ไทยถือวา่ทนัสมยัท่ีสุดของอุตสาหกรรมสบัปะรดกระป๋อง 
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รายงานแบบ 56-1 ของ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) ประจาํปี 2554 

ความเพยีงพอของเคร่ืองจกัรและบุคคลในการผลิต 
                บริษทัไดล้งทุนติดตั้งเคร่ืองจกัรผลิตสับปะรดกระป๋องตั้งแต่ปี 2520 เร่ือยมาและมี LINE การผลิต
มากถึง 15 LINE สามารถผลิตสับปะรดกระป๋องไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ พร้อมกนัน้ีบริษทัมี
คลงัสินคา้ท่ีเกบ็สินคา้ไดถึ้ง 1.7 ลา้นหีบมาตรฐาน   สาํหรับเคร่ืองจกัรผลิตนํ้าสับปะรดเขม้ขน้มีเพียงพอและ
สามารถผลิตสินคา้แต่ละชนิดไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้เช่นกนั 
                 ดา้นบุคคลากร  บริษทัมีพนกังานท่ีเติบโตมาพร้อมกบับริษทัฯ   บริษทัมีการพฒันาบุคคลากรทุก
ระดบัอย่างต่อเน่ือง ให้มีความสามารถและรอบรู้ทั้งในด้านเทคนิคและในการดา้นจดัการ เม่ือพนักงานมี
ความชาํนาญความสามารถพร้อมจะไดรั้บการปรับตาํแหน่งหนา้ท่ีใหสู้งข้ึนหรืออาจโอนยา้ยไปรับตาํแหน่งท่ี
สูงข้ึนในกลุ่มบริษทั 
                 ปริมาณบุคคลากรมีเพียงพอในการผลิต  การเขา้ออกพนกังานค่อนขา้งตํ่า 
                 ดา้นแรงงานเป็นแรงงานทอ้งถ่ินและจงัหวดัใกลเ้คียง บางคร้ังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน
บา้ง อยา่งไรกต็ามเป็นปัญหาท่ีไม่รุนแรงมาก ทั้งน้ีเพราะไดว้างแผนการผลิตล่วงหนา้เป็นรายเดือน และแผน
ผลิตดงักล่าวไดถู้กปรับตามความเหมาะสมแลว้จึงทาํใหท้ราบว่าช่วงใดตอ้งใชแ้รงงานเท่าไรล่วงหนา้   ทาํให้
มีการจดัหาแรงงานไดเ้พียงพอ  
  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
             บริษทัมีระบบการกาํจดันํ้ าเสียและไดมี้การวิเคราะห์คุณภาพของนํ้ าเสียตลอดเวลาตามกฎหมายท่ี
กาํหนดและไม่มีประวติัการผดิกฎหมาย 
 
ธุรกิจภายในประเทศ  

ตลาดนํ้ าผลไม้และนํ้ าผกัพร้อมด่ืมในประเทศไทยมีมูลค่าทั้ งหมด 10,343 ลา้นบาท ในปี 2554 
สามารถจาํแนกตามคุณลกัษณะของสินคา้ออกเป็น 5 ประเภท 
 ตลาดนํ้าผลไมแ้ละนํ้าผกั 100 % (Premium market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู ่37%  
 ตลาดนํ้าผลไมแ้ละนํ้าผกั 40% (Medium  market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู ่6%  
 ตลาดนํ้าผลไมแ้ละนํ้าผกั 25% (Economy market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู ่29% 
 ตลาดนํ้าผลไมแ้ละนํ้าผกัตํ่ากว่า 25% (Super Eonomy market ) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู ่18% 
 ตลาดนํ้าผลไมแ้ละนํ้าผกัอ่ืนๆ เช่น นํ้าลาํไย นํ้าตาลสด (Other market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู ่10% 

ในตลาดของนํ้ าผลไมแ้ละนํ้ าผกัยงัสามารถแบ่งประเภทแบบตามลกัษณะการเก็บรักษาผลิตภณัฑไ์ดอี้กสอง 
แบบ คือ แบบท่ีสามารถเกบ็ไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งและมีอายปุระมาณ 6-12 เดือนหรือท่ีเรียกวา่ UHT และแบบท่ีมี
อายปุระมาณ 30-45วนั และตอ้งเก็บไวใ้นตูแ้ช่หรือท่ีเรียกว่า Pasteurized ราคาขายปลีกของสินคา้ Premium 
อยู่ท่ีระดบั 60-80 บาทต่อ 1 ลิตรในขณะท่ีราคาขายปลีกของ Medium จะอยู่ในราว 40-50 บาทต่อ 1 ลิตร 
ราคาขายปลีกของ Economy จะประมาณ 20-25 บาทต่อ 1 ลิตร และราคาขายปลีกของ Super Economy จะ
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ประมาณ 50-55 บาทต่อลิตร ตลาดนํ้ าผลไมร้วมทั้ง 5 ประเภทน้ี มูลค่าของ Premium market และ Medium 
market จะอยูร่าว 43% ของมูลค่าตลาดรวม 
            แนวโนม้ของตลาดนํ้ าผลไมแ้ละนํ้ าผกัในเมืองไทยยงัจะเติบโตไดอี้กมาก เน่ืองจากผูบ้ริโภคหันมา 
ให้ความสาํคญัดา้นสุขภาพและด่ืมนํ้ าผลไมแ้ละนํ้ าผกับรรจุภณัฑพ์ร้อมด่ืมมากข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัรา
ราการบริโภคของประชากรในสหรัฐอเมริกาและท่ีเยอรมนันีซ่ึงบริโภคเฉล่ียมากกว่า 35 ลิตรต่อปีต่อคน (ใน
ปี 2552 อตัราการบริโภคนํ้าผลไมใ้นไทยอยูท่ี่ 4.20 ลิตรต่อคนต่อปี) 
              บริษทัเป็นผูน้ําในตลาดนํ้ าผลไมแ้ละนํ้ าผกั 100% โดยมีส่วนแบ่งตลาดถึง 42% ซ่ึงจากท่ีเราให้
ความสําคญัในการทาํการตลาดแบบครบวงจร 360 องศา จะเห็นไดว้่าบริษทัมีผลิตภณัฑใ์หม่ๆ และรสชาติ
ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง ในปี 2554 ยงัมีการขยายสายผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง ได้แก่ ทิปโก ้นํ้ าส้ม
แมนนดาริน 100%, ทิปโก ้ซุปเปอร์ฟรุต เอสเซนส์ นํ้าพรุนสกดัเขม้ขน้ผสมผลฟิก, ทิปโก ้ซุปเปอร์คิด นํ้าผกั
ผสมนนํ้ าผลไมร้วม 100% สําหรับเด็ก, ทิปโก ้ไฟว ์คลัเลอร์ส อะเดย ์นํ้ าผกัผลไม ้5 สี รวม 100%, ทิปโก ้
ฟรุตพลสั นํ้าผลไม ้และนํ้าผกัผสมนํ้าผลไมร้วม 100% ผสมเน้ือวา่นหางจระเข ้ 
 ทิปโกส้ควีซ นํ้ าผลไมแ้ละนํ้ าผกั 100% แบบพาสเจอร์ไรส์ ซ่ึงวางจาํหน่ายคร้ังแรกตั้งแต่ปลายปี 
2545 ปัจจุบนัทิปโกส้ควีซ เป็นผูน้าํอนัดบัหน่ึงนํ้ าผลไมแ้ละนํ้ าผกั 100% แบบพาสเจอร์ไรส์ มีรสชาติใหม่ๆ 
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคตลอดเวลา เช่น นํ้ าองุ่นแดง, นํ้ ากีวีผสมนํ้ าองุ่น, นํ้ าทบัทิมผสมนํ้ า
ผลไมร้วม 

ทิปโกย้งัมีผลิตภณัฑน์ํ้าผกัและนํ้าผลไมร้วม 30-40% ตราทิปโก ้ คูลฟิต วางจาํหน่าย เพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีชอบเคร่ืองด่ืมนํ้าผลไมเ้พ่ือความสดช่ืน ดบักระหาย และราคาไม่สูงนกั ไดแ้ก่
รสชาติ กีวีมิกซ์, ออเร้นจมิ์กซ์, เกรพมิกซ์, เบอร์ร่ีมิกซ์  และเวจจ้ีมิกซ์ ในปี 2550 ไดป้รับรูปแบบผลิตภณัฑ ์
ทิปโกคู้ลฟิต ใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึน และเพ่ิมสารอาหาร แอลคาร์นิทีน ช่วยในการเผาผลาญไขมนัใหเ้กิด
พลงังาน ในปี 2554 ไดอ้อกผลิตภณัฑใ์หม่ภายใตต้ราสินคา้ทิปโก ้ออเร้นจเ์ชค นํ้าส้ม 20% ผสมเน้ือส้ม 2 เท่า 

เคร่ืองด่ืมธญัญาหาร ทิปโก ้ เนเจอร์ อพั อีกหน่ึงกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพท่ีสาํคญัของทางบริษทัฯ
ความอร่อย ท่ีมาพร้อมกบัคุณประโยชน ์ มีใหเ้ลือกหลากหลายรสชาติ ไดแ้ก่ นํ้าขา้วกลอ้งงอก 9 สายพนัธ์ุ, 
เคร่ืองด่ืมขา้วโอต๊ผสมมอลตส์กดั, นํ้านมขา้วผสมลูกเดือยและฮาเซิลนทั, เคร่ืองด่ืมธญัญาหารผสมนํ้าส้ม 
30% และสินคา้ใหม่ คือ เคร่ืองด่ืมนํ้านมมลัติเกรนผสมงาดาํ รสชาติกลมกล่อม หอมอร่อย ไดป้ระโยชน์
จากมลัติเกรน (ถัว่เหลือง งาดาํ ขา้วโพด และขา้วกลอ้ง) อุดมดว้ยวิตามิน และแร่ธาตุหลากชนิด อร่อยโดนใจ
กบั 2 สูตร คือ สูตรบิวติ ไชน ์พลสันํ้ามนัจมูกขา้ว ท่ีอุดมไปดว้ยวิตามินอี ช่วยใหผ้วิสวย สุขภาพดี สวยจาก
ภายในสู่ภายนอก และสูตรบิวติ ไลท ์ ท่ีพลสัสารสกดัจากถัว่ขาว ช่วยบลอ็กกระบวนการเปล่ียนแป้งเป็น
นํ้าตาล ลดการสะสมในร่างกาย ช่วยใหหุ่้นดี สวยมัน่ใจ ทิปโก ้เนเจอร์ อพั กล่องเดียวพอ 
 ตลาดนํ้าแร่ มีมูลค่าตลาดประมาณ 1,423 ลา้นบาท หรือประมาณ 113 ลา้นลิตร มีอตัราการเติบโตสูง
ถึงร้อยละ 17 โดยบริษทัมีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 26 
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ตลาด Functional Drink มีมูลค่าตลาด 2,043 ลา้นบาท บริษทันาํผลิตภณัฑ์ ดาการะ เบเนฟิต ขนาด
บรรจุภณัฑ ์320 มิลลิลิตร ภายใตต้ราสินคา้ซนัโทร่ี ดาการะ เบเนฟิต ซ่ึงมีส่วนผสมของแอล-คาร์นิทีน และ
สารสกดัจากถัว่ขาว สูตรไม่เติมนํ้าตาล โดยออกสู่ตลาดในเดือนพฤษภาคม 2554 

ตลาดชาเขียวพร้อมด่ืม (Green Tea) มีมูลค่าตลาด 6,149 ลา้นบาท บริษทันาํผลิตภณัฑช์าเขียว ภายใต้
ตราสินคา้ซนัโทร่ี มิเรอิ ออกสู่ตลาดในเดือนสิงหาคม 2554 ซ่ึงผลิตภณัฑด์าการะ เบเนฟิต และชาเชียวมิเรอิ 
พฒันาโดยบริษทั ซันโทร่ี เบฟเวอเรจ แอนด์ ฟูดส์ ลิมิเต็ด ซ่ึงเป็นผูร่้วมทุนในบริษทั ทิปโก ้เอฟแอนด์บี 
จาํกดั 

อยา่งไรก็ตามอุปสรรคท่ีสาํคญัมากประการหน่ึงคือปัญหาดา้นวตัถุดิบท่ีเป็น  ผลผลิตทางการเกษตร   
ซ่ึงคุณภาพและปริมาณจะข้ึนอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและปัจจยัอ่ืนๆ  ท่ีไม่สามารถควบคุมไดท้ั้งหมด
และส่งผลกระทบต่อราคาของวตัถุดิบตลอดจนปริมาณท่ีอาจขาดแคลน 

ในบางช่วง การป้องกนัปัญหาดงักล่าวโดยการผลิตและเก็บสินคา้คงคลงัไวก่้อนจะทาํให้มีตน้ทุน
การเกบ็รักษาสูงและอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของสินคา้ได ้จึงตอ้งเกบ็รักษาในระดบัท่ีพอเหมาะ 
           3.1  ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 
             บริษทัมีกาํลงัการผลิตเคร่ืองด่ืม รวมเป็นมูลค่า 172 ลา้นลิตรต่อปี โดยบริษทัมีสินคา้อยู่ในตลาด
เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพหลกั 5 ตลาดดว้ยกนัคือ 

ตลาดนํ้ าผลไมแ้ละนํ้ าผกั แบรนด์ท่ีใช้คือ ทิปโก ้นํ้ าผลไม ้100%, ทิปโก ้เวจจ้ี นํ้ าผกัผสมนํ้ าผลไม ้
รวม 100%, ทิปโก ้ซุปเปอร์คิด นํ้ าผลไม ้และนํ้ าผกัผสมนํ้ าผลไมร้วม 100% สําหรับเด็ก, ทิปโกส้ควีซ นํ้ า
ผลไมแ้ละนํ้ าผกัผสมนํ้าผลไมร้วม 100% แบบพาสเจอร์ไรส์, ทิปโก ้คูลฟิต นํ้าผลไมแ้ละนํ้ าผกัรวม 30-40%, 
ทิปโก ้ออเร้นจเ์ชค นํ้าส้ม 20% ผสมเน้ือส้ม 2 เท่า, ทิปโก ้เนเชอรัล เซนส์, ทิปโกเ้วจจ้ี ไฟว ์คลัเลอร์ส อะเดย ์
นํ้าผกัผลไมร้วม 100%, ทิปโก ้ฟรุตพลสั นํ้าผลไม ้และนํ้าผกัผสมนํ้าผลไม ้100% ผสมเน้ืออโลเวรา 

ตลาดเคร่ืองด่ืมธญัญาหาร แบรนดท่ี์ใชคื้อ ทิปโก ้เนเจอร์ อพั 
ตลาดนํ้าแร่ แบรนดท่ี์ใชคื้อ ออรา และ อควอเร่ 
ตลาด Functional Drink แบรนดท่ี์ใชคื้อ ซนัโทร่ี ดาการะ เบเนฟิต 
ตลาดชาเขียวพร้อมด่ืม (Green Tea) แบรนดท่ี์ใชคื้อ ซนัโทร่ี มิเรอิ 

            ผลผลิตท่ีสําคญัของธุรกิจ 
1. ทิปโก ้นํ้าผลไม ้100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 
2. ทิปโก ้เวจจ้ี นํ้าผกัผสมนํ้าผลไมร้วม 100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 
3. ทิปโก ้ซุปเปอร์คิด นํ้าผลไม ้และนํ้ าผกัผสมนํ้ าผลไมร้วม 100% สาํหรับเด็ก บรรจุในกล่อง

ขนาด 110 มิลลิลิตร 
4. ทิปโก ้ซุปเปอร์ฟรุต เอสเซนส์ นํ้ าทบัทิมสกดัเขม้ขน้ และนํ้ าพรุนสกดัเขม้ขน้ผสมผลฟิก 

บรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร 
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5. ทิปโก ้เวจจ้ี ไฟว ์คลัเลอร์ส อะเดย ์นํ้ าผกัผลไมร้วม 100% บรรจุในขวด PET ขนาด 300 
มิลลิลิตร 

6. ทิปโก ้ฟรุตพลสั นํ้ าผลไม ้และนํ้ าผกัผสมนํ้ าผลไมร้วม 100% ผสมเน้ืออโลเวรา บรรจุใน
กล่องขนาด 180 มิลลิลิตร 

7. ทิปโก้ สควีซ นํ้ าผลไม  ้และนํ้ าผกัผสมนํ้ าผลไม้รวม 100% แบบพาสเจอร์ไรส์ บรรจุใน
กล่อง 300 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 

8. ทิปโก ้คูลฟิต นํ้าผกัผสมนํ้าผลไมร้วม 40% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 
9. ทิปโก ้ออเร้นจ ์เชค นํ้าส้ม 20% ผสมเน้ือส้ม 2 เท่า บรรจุในขวด PET ขนาด 300 มิลลิลิตร 
10.  ทิปโก ้เนเชอรัลเซนส์ นํ้ ากระเจ๊ียบกล่ินกุหลาบ และนํ้ าตะไคร้กล่ินใบเตย บรรจุในขวด 

PET ขนาด 320 มิลลิลิตร 
11.  ทิปโก ้เนเจอร์อพั เคร่ืองด่ืมธญัญาหาร บรรจุในกล่องขนาด 180 มิลลิลิตร  
12.  ออรา นํ้าแร่เยน็ธรรมชาติแท ้บรรจุในขวดขนาด 500 มิลลิลิตร และ 1.5 ลิตร 
13.  อควอเร่ นํ้าแร่เยน็ธรรมชาติ บรรจุในขวดขนาด 600 มิลลิลิตร 
14.  ซันโทร่ี ดาการะ เบเนฟิต  เคร่ืองด่ืม  Functional Drink บรรจุในขวด  PET ขนาด  320

มิลลิลิตร 
15.  ซนัโทร่ี มิเรอิ ชาเขียวพร้อมด่ืม บรรจุในขวด PET ขนาด 500 มิลลิลิตร 

ลักษณะการนําผลิตภัณฑ์หรือบริการไปใช้ 
เป็นเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมประเภท นํ้ าผลไม ้เคร่ืองด่ืมธัญญาหาร นํ้ าแร่เยน็ธรรมชาติแท ้Functional 

Drink เพ่ือสุขภาพและความสดช่ืนสาํหรับร่างกาย และชาเขียวพร้อมด่ืม 
      ลักษณะของลูกค้า 
       จดัจาํหน่ายทัว่ประเทศไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านบริษทัตวัแทนจาํหน่าย (Distributor)  
ไปยงัร้านคา้ปลีกต่าง ๆ 
         สิทธิหรือข้อจาํกัดในการประกอบธุรกิจ  
    โครงสร้างภาษีท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะน้ีไดถู้กปรับลดจากขอ้ตกลงระหว่างประเทศ  (FTA) ท่ีรัฐบาล
ไดก้ระทาํ ทาํให้อตัราภาษีนาํเขา้นํ้ าผลไมเ้ขม้ขน้บางชนิด เช่น นํ้ าแอปเปิล นํ้ าองุ่นแดง มีการปรับลดอตัรา
ภาษีนาํเขา้ลง จากร้อยละ 30 เหลือประมาณร้อยละ 10 ในปี 2548 ทาํใหต้น้ทุนสินคา้ตํ่าลง อยา่งไรก็ตามการ
เปิดเสรีทางการคา้มากข้ึน ทาํให้เคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมจากต่างประเทศเขา้มาในประเทศมากข้ึน และการลงทุน
ดา้นเคร่ืองจกัรท่ีสูง  หรือวสัดุบรรจุภณัฑ์ ท่ีตอ้งอาศยัเทคโนโลย ี(Technology) ท่ียงัไม่สามารถผลิตข้ึนเอง
ไดใ้นเมืองไทย ทาํให้มีต้นทุนคงท่ีในอตัราสูงอย่างไรก็ตาม หากสามารถผลิตได้ Economy of Scale จะ
สามารถแข่งขนักบัผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศได ้    
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3.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
          ดา้นตลาดนํ้าผลไมภ้ายในประเทศ โดยภาพรวมแลว้มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง คาดวา่ความตอ้งการ
บริโภคนํ้ าผลไมภ้ายในประเทศจะมีแนวโน้มขยายตวัเม่ือเทคโนโลยีการผลิตกา้วหน้าข้ึน  และประชากรมี
รายไดสู้งข้ึนเพราะการบริโภคนํ้าผลไม ้ในบรรจุภณัฑมี์ความสะดวกถูกสุขอนามยั และมีประโยชน์มากกว่า
การด่ืมนํ้าอดัลม  หรือเคร่ืองด่ืมทัว่ๆไปหลายชนิด 
 ในปี 2554 ตลาดนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมยอดขาย 10.34 พนัลา้นบาทหรือประมาณ 278 ลา้นลิตร โดยแยก
เป็นตลาดนํ้ าผลไม ้100% (Premium Market) 3.8 พนัลา้นบาทหรือประมาณ 56 ลา้นลิตร ตลาดนํ้ าผลไม้
คุณภาพปานกลาง ราคามาตรฐาน (Medium Market) 0.6 พนัลา้นบาทหรือประมาณ 12 ลา้นลิตร ตลาดนํ้ า
ผลไม ้คุณภาพตํ่า ราคาประหยดั (Economy Market) 3 พนัลา้นหรือประมาณ 117 ลา้นลิตร และตลาดนํ้ า
ผลไม ้คุณภาพตํ่า ราคาประหยดัมาก (Super Economy) 1.8 พนัลา้นหรือประมาณ 64 ลา้นลิตร ขนาดของ
ตลาดนํ้าผลไมใ้นประเทศไทยนั้นเติบโตอยา่งต่อเน่ืองโดยมีอตัราการเติบโตประมาณปีละ 10% โดยปัจจุบนั
ผูบ้ริโภคคาํนึงถึงสุขภาพมากข้ึน ประกอบกบัภาษีนาํเขา้ของวตัถุดิบ (นํ้าผลไมเ้ขม้ขน้) มีการปรับลดลงอยา่ง
มากในปี 2548 ทาํให้ตลาดนํ้ าผลไมเ้ป็นตลาดท่ีน่าสนใจ คาดว่าแนวโนม้ความนิยมสินคา้นํ้ าผลไมจ้ะค่อยๆ
เติบโตใกลเ้คียงกบัอตัราการบริโภคประเทศในแถบตะวนัตกหรือแมแ้ต่ในเอเชียบางประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น  
เกาหลี  และไตห้วนั  ซ่ึงมีความนิยมในสินคา้นํ้าผลไมสู้งกว่าเรา คาดว่า ปริมาณการส่งออกนํ้าผลไมป้ระเทศ
ไทยจะค่อยๆขยายไปสู่ตลาดอาเชียนในระยะใกลน้ี้ 

  ตลาดเคร่ืองด่ืมธัญญาหาร  แนวโน้มของตลาดเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทยยงัจะมีการ
เติบโตไดอ้ีกมาก แต่ตอ้งเป็นสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค เน่ืองจากผูบ้ริโภคคนไทยหนัมา
ให้ความสาํคญักบัการรักษาสุขภาพกนัมากข้ึน รวมทั้งการไดรั้บการสนบัสนุนในเร่ืองการรักษาสุขภาพจาก
ทางภาครัฐ จะเห็นไดว่้าโอกาสทางตลาดของผลิตเพ่ือสุขภาพยงัมีช่องทางให้ผลิตภณัฑใ์หม่กา้วเขา้สู่ตลาด 
แต่ทั้งน้ีจะมีคู่แข่งรายใหม่ๆ  เขา้สู่ตลาดมากข้ึนเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพมากข้ึน ทั้งคู่แข่งท่ีมีธุรกิจอยู่แลว้ใน
ประเทศไทยรวมถึงสินค้า SME และคู่แข่งบริษัทข้ามชาติจากต่างประเทศ ดังนั้ นการแข่งขันในธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูง  

 ตลาดนํ้าแร่ มีแนวโนม้เติบโตสูงข้ึน โดยในปี 2554 มีอตัราการเติบโตสูงถึง 17% โดยมีสินคา้นาํเขา้
จากต่างประเทศ ท่ีทาํให้ตลาดมีอตัราการเติบโตสูงข้ึน ซ่ึงแสดงถึงการยอมรับในการบริโภคนํ้ าแร่แทเ้พ่ือ
สุขภาพมากข้ึน 

         - กลยทุธ์ธุรกจิ       
1. ผลิตสินคา้ท่ีเป็นท่ียอมรับของตลาดและรักษามาตรฐานของสินคา้ทั้งในดา้นคุณภาพและรสชาติ

อยา่งต่อเน่ือง  
1. ตอ้งมีความหลากหลายของสินคา้เพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งเตม็ท่ี บริษัทมีการ

วิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์และนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคท่ี
ห่วงใยสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง 

3. จดัทาํกิจกรรมทางการตลาดสมํ่าเสมอ   เพ่ือเป็นการรักษาสัมพนัธภาพกบัลูกคา้ตลอดจนสร้าง
ความจดจาํในยีห่อ้และความตอ้งการสินคา้ในคร้ังต่อ ๆ ไป 
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4. วางแผนจดัซ้ือวตัถุดิบ  การผลิตสินคา้และการเก็บสินคา้คงคลงัให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาด 

            5.  มีการบริหารตน้ทุนดา้นการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพเพือ่ดาํรงสถานภาพของการแข่งขนั 
            6.  สามารถกระจายสินคา้ไดท้ัง่ถึงและมีระบบการหมุนเวียนสินคา้ใหส้ดใหม่อยูเ่สมอ 
         -  ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
          กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีห่วงใยสุขภาพ และมองหาเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ (Health Conscious) 

 - ลักษณะของลูกค้า และความสัมพนัธ์ระหว่างลูกค้ากบับริษทั 
  ลูกคา้ของบริษทัเป็นผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (End user) 

         - นโยบายด้านราคา 
           นโยบายดา้นราคาตั้งราคาอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 
        - การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
           เป็นการขายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ การจดัจาํหน่ายสามารถแบ่งไดเ้ป็นสองส่วนดว้ยกนัคือ การจดั
จาํหน่ายผ่านผูแ้ทนจาํหน่าย (Distributor) ไปยงัร้านคา้ปลีก ร้านคา้ส่ง ร้านสะดวกซ้ือ เพ่ือจาํหน่ายให้กบั
ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ซ่ึงเป็นช่องทางจดัจาํหน่ายหลกั ส่วนอีกทางคือทางบริษทัเป็นผูข้ายเองตามช่องทางการ
ออกร้านจาํหน่ายสินคา้และช่องทางจาํหน่ายพิเศษ  
           สาํหรับการส่งออก เร่ิมมีการส่งออกในปี 2544 ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั โดยในปี 2547-2550 ไดมี้การ
ตั้งตวัแทนจาํหน่ายในตลาดตวัอยา่งท่ีเลือกอยา่งเป็นทางการ ยอดขายส่งออกเติบโตมากกว่าเท่าตวัในปี 2549-
2553 โดยจดัจาํหน่ายผา่นตวัแทนขายในแต่ละประเทศ 

ในส่วนของตลาดต่างประเทศนั้น บริษทัเนน้ขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศในอาเซียนซ่ึงเติบโตข้ึน
อยา่งรวดเร็วกวา่ 25% ในปีท่ีผา่นมา โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ในภูมิภาคน้ี สดัส่วน
ยอดขายในตลาดต่างประเทศโดยรวมนบัเป็นประมาณ 10%

3.3  การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
                    ลกัษณะของฤดูกาลหรือวัฎจกัรการประกอบธุรกจิ               
                        แหล่งวตัถุดิบแบ่งไดเ้ป็น 2 แหล่ง 

1. แหล่งวตัถุดิบในประเทศ บริษทัจะรับซ้ือผลไมส้ดชนิดต่าง ๆ เช่น ส้ม ฝร่ัง และสับปะรด  
จากชาวไร่โดยตรง  โดยมีนโยบายท่ีจะใชว้ตัถุดิบในประเทศใหม้ากยิง่ข้ึนเร่ือย ๆ  แต่ทั้งน้ี
คงข้ึนอยูก่บัปริมาณวตัถุดิบ ซ่ึงจะมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามฤดูกาล เช่น สับปะรดจะ
มีมากในช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม  และอีกช่วงในเดือนตุลาคมถึงธนัวาคมเป็นตน้ 

2. แหล่งวตัถุดิบจากต่างประเทศ บริษทัจะซ้ือนํ้าผลไมเ้ขม้ขน้ (Juice Concentrate) มาใช ้เพ่ือ
ผลิตนํ้าผลไม ้ 
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วตัถุดบิทีสํ่าคญั 
                    วตัถุดิบท่ีสาํคญัในการผลิตนํ้ าผลไม ้คือ สับปะรด ฝร่ัง ส้ม และ ผลไมอ่ื้น ๆ   ซ่ึงซ้ือจากชาวไร่ 
และ นํ้ าผลไมเ้ขม้ขน้และกล่องและซองบรรจุซ่ึงสั่งซ้ือจากต่างประเทศ มีสัดส่วนการสั่งซ้ือวตัถุดิบใน
ประเทศและต่างประเทศอยูใ่นระดบั สัดส่วนเท่ากบั 67-68 %  ต่อ 33-32% ตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้มา 

ขัน้ตอนและเทคโนโลยกีารผลติ 
แผนผงัโดยย่อของกรรมวธีิการผลิตนํา้ผลไม้ / เคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม 

                  นํ้าผลไม ้/ วตัถุดิบ 
 
               ผสมตามสูตร 
 

        ใหค้วามร้อนเบ้ืองตน้ 45-50 oC 
                                                                          

        ใหค้วามร้อน 98-100 oC 
 

               ลดความเยน็ท่ีระดบั 25 oC 
               

                     บรรจุลงกล่อง 200 , 1,000 มิลลิลิตร 
        

         ติดหลอดสาํหรับดูด 
              

                 เก็บสตอ็ค             
   
     เทคโนโลยีท่ีใ่ช้ในการผลิต 
           บริษทัซ้ือเคร่ืองบรรจุเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมจากต่างประเทศซ่ึงเป็นเคร่ืองท่ีทนัสมยั และมีปริมาณการ
สูญเสียนอ้ย 
             ความเพยีงพอของเคร่ืองจกัรและบุคคลในการผลติ 
       บริษทัมีการใชอ้ตัราการผลิตอยู่ท่ีระดบั 100% ของกาํลงัการผลิตเต็มท่ีท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
อย่างไรก็ตามตลาดด้านนํ้ าผลไม้ 100% มีการขยายตัวอย่างมากประกอบกบับริษัทมีนโยบายท่ีจะออก
ผลิตภณัฑ์ใหม่สู่ตลาดโดยสมํ่าเสมอ ณ ปัจจุบนั บริษทัสามารถผลิตในระดบั Economy of Scale อยา่งไรก็
ตามโรงงานปัจจุบนัท่ีพร้อมผลิตไม่เพียงพอต่อความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึน บริษทัไดมี้การสร้างโรงงานเคร่ืองด่ืม
แห่งท่ีสองข้ึน ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาโดยท่ีโรงงานดงักล่าวมีกาํลงัการผลิตมากกว่าปัจจุบนั เป็น 4 เท่า 
โดยโรงงานดงักล่าวจะมีรูปแบบบรรจุภณัฑ์ 3 แบบ กล่าวคือ UHT , Pasteurized และ Aseptic PET โดยได้
ทาํการเปิดตัวโรงงานท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2551 และได้
โอนยา้ยฐานการผลิตทั้งหมด (เคร่ืองจกัร) มาท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แลว้เสร็จในเดือนมีนาคม 2552   
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      ดา้นบุคคลากร บริษทัมีพนกังานท่ีเติบโตมาพร้อมกบับริษทั บริษทัมีการพฒันาบุคลากรทุกระดบั
อยา่งต่อเน่ือง ใหมี้ความสามารถและรอบรู้ทั้งในดา้นเทคนิคและในดา้นการจดัการ การดาํเนินการของบริษทั
เพ่ือลดผลกระทบและผลการปฏิบติัจริงเทียบกบัอตัราสูงสุดท่ีกฎหมายกาํหนดตลอดจนประวติัการกระทาํผิด
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
         บริษทัมีระบบการกาํจดันํ้ าเสีย และไดมี้การวิเคราะห์คุณภาพของนํ้ าเสียตลอดเวลาตามท่ีกฎหมาย
กาํหนด 
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4.  การวจิัยและพฒันา 
 

ในปี 2554 ท่ีผ่านมายงัถือเป็นปีแห่งการท้าทายของฝ่ายวิจยัและพฒันาอีกปีหน่ึงโดยต้นทุนของ
วตัถุดิบมีการปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  ดงันั้นงานหลกัของทางฝ่ายวิจยัและพฒันา ยงัคงเป็นการร่วมมือกบั
ฝ่ายจดัซ้ือในการหาวตัถุดิบจากแหล่งใหม่ ๆ  ท่ีมีราคาถูกลงแต่มีคุณภาพใกลเ้คียงกบัวตัถุดิบเดิมท่ีใชอ้ยูม่าใช้
ทดแทน  และนาํวตัถุดิบดงักล่าวมาใชใ้นการทดลองเพ่ือปรับสูตรให้มีตน้ทุนถูกลงเพ่ือคงหรือเพ่ิมผลกาํไร
ให้กบับริษทั  ผลจากการดาํเนินการพบว่าสามารถหาวตัถุดิบนํ้าผลไมเ้ขม้ขน้ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการ
ผลิตผลิตภณัฑน์ํ้ าผลไมข้องบริษทัในปัจจุบนัได ้2 รายการ ไดแ้ก่ นํ้ าส้มเขม้ขน้ และนํ้ าแอปเป้ิลเขม้ขน้ และ
หาวตัถุดิบเน้ือมะเขือเทศเขม้ขน้ 1 รายการ และสามารถปรับสูตรเพ่ือลดตน้ทุนในผลิตภณัฑใ์นกลุ่มนํ้าผลไม้
ไดจ้าํนวน 16  รายการและกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมธญัญาหารไดอี้ก  11 รายการ   

 
ในส่วนของการทดลองพฒันาผลิตภณัฑสิ์นคา้ใหม่ เป็นปีท่ีทางฝ่ายวิจยัและพฒันาไดคิ้ดคน้ทดลอง

พฒันาสินค้าท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ ๆ ของบริษัทเพ่ือนําออกวางตลาดหลากหลายทั้ งในกลุ่มนํ้ าผลไม้, 
เคร่ืองด่ืมธัญญาหาร, เคร่ืองด่ืมกลุ่มฟังชัน่แนลดร๊ิงค ์, ชา และเคร่ืองด่ืมสารสกดัจากสมุนไพรเป็นจาํนวน
มากถึง 21 รายการ  ไดแ้ก่ 

1. 100% Mandarin Orange Juice “ Tipco “ 
2. 100% Prune & Fig Essence “ Tipco Super Fruit Essece “ 
3. 20% Orange juice with pulp “ Tipco Orange Shake “ 
4. 100% Mixed Vegetable & Mixed Fruit Juice “ Tipco Burm ” 
5. 100% Mixed Fruit Juice “ Tipco Burm ” 
6. 100% Mixed Vegetable & Fruit Juice 5 Colour with 7 High Vitamins and Chlorophylll 

Formula “ Tipco Viggie 5 Colour a Day ” 
7. 100% Mixed Vegetable & Fruit Juice 5 Colour with 7 High Vitamins and High Dietary Fiber  

Formula “ Tipco Viggie 5 Colour a Day  
8. 100%  Mixed Vegetable & Mixed Fruit Juice with Aloe Vera Minced “ Tipco Fruit Plus ” 
9. 100%  Mandarin Orange Juice with Orange Pulp & Sac “ Tipco Fruit Plus ” 
10. 100%  Apple juice with Aloe Vera Minced “ Tipco Fruit Plus”  
11. 100%  Aloe Vera & White Grape Juice with Aloe vera Minced “ Tipco Fruit Plus ” 
12. 100%  Vegetable and Mixed Fruit Juice “ Tipco Superkid “ 
13. Berry Bean Drink  “ DAKARA “ 
14.  Apple-Fiber Drink “ DAKARA “ 
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15. Green Tea Sakura “ Mirai “ 
16. Green Tea Original “ Mirai “ 
17. Green Tea Honey Lemon “ Mirai “  
18. Roselle Drink  “ Natural Sense “ 
19. Lemongrass and Pandan Drink “ Natural Sense “ 
20. Multigrain milk Drink Plus Black Sesame-Beauti Shine Formula “ Nature Up Plus “ 
21. Multigrain milk Drink Plus Black Sesame-Beauti  Light Formula “ Nature Up Plus “ 

 
นอกจากนั้น บริษทัไดท้าํการศึกษาเพ่ิมเติมในการลดนํ้ าหนักของขวดพลาสติก เพ่ือตอบโจทยเ์ร่ืองง

ส่ิงแวดลอ้มและลดตน้ทุน และในส่วนของธุรกิจเกษตรและสารสกดัจากพืช บริษทัไดพ้ยายามพฒันาสาย
พนัธ์สับปะรดให้มีคุณภาพดี มีขนาดท่ีเหมาะสม หลงัจากนั้น ไดล้งทุนเร่ืองการใชป้ระโยชน์จาก Waste ใน
การผลิตใหมี้มูลค่าเพ่ิม โดยพฒันาเป็นสารสกดัจากพืช(Ingredient) ฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑจ์ะไม่ยอ่ทอ้
ต่ออุปสรรค แต่จะมุ่งมัน่คิดคน้เพ่ิมผลิตภณัฑ์ใหม่ๆท่ีมีคุณค่าต่อสุขภาพเพ่ือมอบส่ิงดีให้แก่ผูบ้ริโภค และ
เพ่ือสร้างความเติบโตของทิปโก ้  
 



5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ     
    สินทรัพย์ของบริษทั และบริษทัย่อย  

รายการ มูลค่า (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 
ส.น.ญ ประจวบ 

คีรีขนัธ์ 
พระนคร 
ศรีอยธุยา 

เชียงใหม่ 

1.ท่ีดิน 18.76 79.50 
61.54* 

41.29 84.50** * ติดจาํนอง 500 ลา้นบาท 
** ติดจาํนอง 215 ลา้นบาท 

2.ค่าพฒันาท่ีดิน - 33.04 1.53 -  
3.อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 0.52 205.68* 

 
364.80 44.23** * ติดจาํนอง 500 ลา้นบาท 

** ติดจาํนอง 215 ลา้นบาท 
4.เคร่ืองใชส้าํนกังาน 6.15 4.37 3.61 0.87 - 
5.ยานพาหนะ 6.56 2.35 2.15 0.83 - 
6.เคร่ืองจกัรและส่วนประกอบ - 384.78 903.89 49.10 - 
7.เคร่ืองมือเคร่ืองใชอุ้ปกรณ์ 30.93 18.79 19.83 2.53 - 
8.ทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน 29.79 0.19 0.24 0.06 - 
9.งานระหวา่งก่อสร้าง 12.88 94.08 121.81 - - 
10.เคร่ืองจกัรระหวา่งนาํเขา้ - 21.19 - - - 
11.สาํรองทรัพยสิ์นเส่ือมสภาพ - (15.09) - - - 

รวม 105.60 890.41 1,459.15 182.12  
รวมทุก Location 2,637.28  

หมายเหตุ :  
1. อาคารสาํนกังานท่ีสาํนกังานใหญ่ เป็นการเช่าพ้ืนท่ี ชั้น 24,27-29 ของบริษทั ถนอมวงศบ์ริการ  โดยมีค่า
เช่าและค่าบริการ 13.96 ลา้นบาท ต่อปี 
 
นโยบายการลงทุน 
             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554   บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในธุรกิจต่าง ๆ คือ  ธุรกิจ
ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าผลไมแ้ละเคร่ืองด่ืมบรรจุพร้อมด่ืม   มูลค่ารวม 355.6  ลา้นบาท  (โดยการถือผ่านบริษทั
ทิปโก ้เบฟเวอเรจ จาํกดั ซ่ึงเป็น Holding company) ธุรกิจผลิตสารสกดัจากสมุนไพร จาํนวน  151.4 ลา้น
บาท ธุรกิจตวัแทนจาํหน่าย มูลค่ารวม -0.36 ลา้นบาท  และธุรกิจผลิตและจาํหน่ายยางมะตอย  821.2   ลา้น
บาท   โดยมีสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 30.3 ของสินทรัพยร์วม 
 เงินลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายยางมะตอย บริษทัมีวตัถุประสงคใ์นการถือเป็นเงินลงทุนระยะ
ยาว โดยท่ีอาจมีการขายในช่วงสั้นบา้งเม่ือไดก้าํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน อยา่งไรก็ตามบริษทัมีนโยบาย
การถือเงินลงทุนดงักล่าว ในอตัราร้อยละ 20-25 
 



6. โครงการในอนาคต   
บริษทัมีโครงการขยายสายผลิตภณัฑ์เพิ่มข้ึนในผลิตภณัฑ์เดิม พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด 

ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวกบั อาหาร และเคร่ืองด่ืมอ่ืน ตามวิสัยทศัน์ของ บริษทัซ่ึงอาจจะมีการควบ รวมกิจการ
หรือขยายจากฐานธุรกิจของบริษทัเองเพยีงอยา่งเดียวกไ็ด ้นอกจากนั้นยงัจะขยายตลาดส่งออกมากข้ึน 

ในปี 2547-2548 บริษทัไดต้ดัสินใจลงทุนท่ีสาํคญั 2 ประการคือการสร้างโรงงานเคร่ืองด่ืมแห่งใหม่
ท่ีอาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และ การซ้ือโรงงานบรรจุขวดและแหล่งนํ้ าแร่ ท่ีอาํเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ โรงงานทั้งแห่งจะเป็นฐานในการเติบโตสาํหรับตลาดเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมในอนาคต 

  ในปี 2550  บริษทัได้เซ็นต์สัญญาร่วมลงทุนในธุรกิจเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมกบับริษทั ซันโทร่ี จาก
ประเทศญ่ีปุ่น โดยการร่วมลงทุนในบจ. ทิปโก ้เอฟแอนดบี์  ในอตัราร้อยละ 50 : 50 โดยมีเป้าหมายจะขยาย
การตลาดทั้งสินคา้ทิปโกแ้ละซนัโทร่ีไปยงัตลาดในประเทศและประเทศในกลุ่มอาเซียนร่วมกนั โดยใชฐ้าน
การผลิตท่ีโรงงานแห่งใหม่ท่ีไดร้ะดบัมาตรฐานสากลท่ีอาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา นอกจากน้ี  

 บริษทัฯซ้ือหุ้น ในอตัราร้อยละ 100 ของบริษทั ทิปโก ้ไบโอเท็ค จาํกดั(เดิมช่ือ บริษทั ไทยซังเกียว จาํกดั) 
โดยท่ีทรัพยสิ์นของบริษทั ทิปโก ้ไบโอเท็ค(เดิมช่ือ บริษทั ไทยซงัเกียว จาํกดั) ไดแ้ก่ ท่ีดินจาํนวน 6,899 ไร่ 
1 งานและ 20.4 ตารางวา โรงงานสกดัสมุนไพร Tissue Laboratory ซ่ึงจะเป็นฐานในการปลูกสับปะรดเพ่ือ
ป้อนโรงงานเพ่ือแกปั้ญหาการขาดแคลนวตัถุดิบในบางช่วง และโครงการเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์ของ 
Tissue Laboratory และโรงงานสกดัสมุนไพรในอนาคต 

  ในปี 2553 ไดมี้การทบทวนวิสัยทศัน์ท่ีเคยวางสําหรับ 5 ปีขา้งหน้าใหม่ เน่ืองจากผลกระทบจาก
วิกฤตการณ์ดา้นการเงินของสหรัฐอเมริกาและยโุรป โดยวิสัยทศัน์ในอีก 5 ปีขา้งหนา้จะเนน้การใชท้รัพยสิ์น
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด โดยยืนยนัวิสัยทศัน์เดิมท่ีมีอยู่หากเล่ือนเง่ือนเวลาออกไปอีก 2 ปี 
โดยท่ี วิสยัทศัน ์5 ปี (2553-2557)  

  ทิปโกเ้ป็นบริษทัอาหารในอาเซียน ท่ีไดรั้บความไวว้างใจในดา้นคุณภาพและนวตักรรม 
  เป้าหมายของเราคือ มียอดขาย 10,000 ลา้นบาทในปี 2557 สามารถแข่งขนัและเติบโตในธุรกิจท่ีเรา

ลงทุน มีผลประกอบการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในธุรกิจ พฒันาความ
พร้อมของบุคลากรและมีการบริหารจดัการท่ีดี 
 



7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ในปี  2537   ผูผ้ลิตสับปะรดกระป๋องในประเทศสหรัฐอเมริกาไดร้้องเรียนต่อกระทรวงพาณิชย ์  

กล่าวหาว่าผูผ้ลิตสับปะรดกระป๋องในประเทศไทยทุกโรงงาน ไดท้าํการขายถูกตํ่ากว่าทุนเป็นการทุ่มตลาด
สหรัฐฯ ทาํให้ผูผ้ลิตไทยไดต่้อสู้คาํกล่าวหาแต่ไม่ประสบผลสําเร็จ ทาํให้สินคา้สับปะรดกระป๋องจาก
ประเทศไทยตอ้งเสียภาษีการทุ่มตลาด(Anti Dumping Duty)  ระหว่าง  24.64%  ถึง   51.16%   และบริษทั
ตอ้งเสียภาษีในอตัราร้อยละ38.68   ซ่ึงบริษทัตอ้งเสียภาษีอตัราน้ีตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  2538   เป็นตน้มา   
ปัจจุบันบริษัทได้ยื่นขอทบทวนภาษีกับกระทรวงพาณิชยส์หรัฐอเมริกา มีการตรวจข้อมูลในเดือน
พฤษภาคม  2539   ตอ้งเสียภาษี 27.85% ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์  2540  เป็นตน้ไป  บริษทัไดย้ืน่ขอทบทวน
ภาษีคร้ังท่ี 2  เม่ือเดือนตุลาคม  2540  และอตัราภาษีลดลงตอ้งเสียภาษีเพียง  5.42%     ตั้งแต่เดือนสิงหาคม  
2541  เป็นตน้ไป  บริษทัไดย้ืน่ขอทบทวนภาษีคร้ังท่ี 3 เม่ือเดือนตุลาคม  2541   และทราบผลแลว้ในเดือน
ธนัวาคม 2542 อตัราภาษีเท่ากบั 9.87% ตั้งแต่ธนัวาคม 2542 เป็นตน้ไป บริษทัไดย้ื่นขอทบทวนภาษีคร้ังท่ี 
4 เม่ือเดือนตุลาคม 2542 และทราบผลแลว้ในเดือนธันวาคม 2543 อตัราภาษีเท่ากบั 1.95% ตั้ งแต่เดือน
ธันวาคม 2543 เป็นตน้ไป บริษทัไดย้ื่นขอทบทวนภาษีคร้ังท่ี 5 เม่ือเดือนตุลาคม 2543  ทราบผลในเดือน
ธนัวาคม 2544 อตัราภาษีเท่ากบั 4.74% ตั้งแต่ธันวาคม 2544 เป็นตน้ไป และบริษทัไดย้ื่นขอทบทวนภาษี
คร้ังท่ี 6 เม่ือเดือนตุลาคม 2544  ทราบผลแล้วในเดือนธันวาคม 2545 อัตราภาษีเท่ากับ 0.44% ตั้ งแต่
ธันวาคม 2545 เป็นตน้ไป และบริษทัไดย้ื่นขอทบทวนคร้ังท่ี 7 เม่ือเดือนตุลาคม 2545 อตัราภาษีเท่ากบั 
0.12% ตั้งแต่ธันวาคม 2546 เป็นตน้ไป และบริษทัฯไดย้ื่นขอทบทวนคร้ังท่ี 8 เม่ือเดือนตุลาคม 2546 ซ่ึง
อตัราภาษีทราบผลในเดือนสิงหาคม 2547 โดยอตัราภาษีเท่ากบั 0.22% ซ่ึงพร้อมกนัน้ีบริษทัฯไดข้อยื่นขอ
ลม้เลิกมาตรการภาษีการทุ่มตลาด(Anti Dumping Duty) ท่ีทางสหรัฐอเมริกาใช้กบับริษทัด้วย (Revoke) 
เน่ืองจากอตัราภาษีของบริษัทฯ ตํ่ากว่า 0.5% ต่อเน่ืองกันสามปี ซ่ึงตามกฏหมายการทุ่มตลาด (Anti 
Dumping Law) ถือว่าไม่มีการทุ่มตลาดจากบริษัทฯนั้ นๆ  และการยื่น  Revoke ดังกล่าวได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากกระทรวงพาณิชยส์หรัฐอเมริกาแลว้โดยประกาศผลในเดือนสิงหาคม 2547 ดงันั้นสินคา้
สับปะรดกระป๋องท่ีส่งออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกาของบริษทัจึงไม่ตอ้งอยู่ในเง่ือนไขของกฎหมาย
ดงักล่าวตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา  อยา่งไรกต็ามกระทรวงพาณิชยส์หรัฐไดก้ารทบทวนเร่ืองการยกเลิกมาตรการ
ภาษี Anti Dumping กบัสินคา้สับปะรดกระป๋องจากประเทศไทยในปี 2551 และไดท้ราบผลการทบทวน
แลว้ โดยท่ีผลของการยกเลิกใหมี้ผลยอ้นหลงัตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2550  

 



8. โครงสร้างเงินทุน 
8.1 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท เรียกชาํระแลว้ 482.58 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 482.58 

ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้เปล่ียนจากหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาทเม่ือวนัท่ี 19 
ธนัวาคม 2546) 

8.2 ผูถื้อหุ้น รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจาํนวนหุ้นท่ีถือและสัดส่วนการถือหุ้น 
ณ 1 เมษายน 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี  

กลุ่มผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ สดัส่วนการถือหุน้ 

นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร 60,265,043 12.49 
น.ส. รวมสิน    ทรัพยส์าคร  51,146,798 10.60 
น.ส. ลกัษณา  ทรัพยส์าคร 46,511,968 9.64 
นางเรียม  ทรัพยส์าคร 40,991,054 8.49 
น.ส. ปิยะรัตน ์ ทรัพยส์าคร 30,379,229 6.30 
นางอนุรัตน ์    เทียมทนั 26,966,765 5.59 
กลุ่มผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ สดัส่วนการถือหุน้ 

นายณภทัร     ทรัพยส์าคร 24,155,203 5.01 
บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั  13,932,148 2.87 
นายสมจิตต ์   เศรษฐิน  11,599,846 2.40 
นายกฤษนนัทร์  เกวลี 10,550,000 2.19 

 8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 บริษทัและบริษทัยอ่ย จะจ่ายเงินปันผล เม่ือมีกาํไรสะสมเป็นผลบวก  อตัราการจ่ายเงินปันผลข้ึนอยู่
กบัผลประกอบการของบริษทัและโครงการลงทุนในอนาคต โดยกาํหนดว่าไม่ตํ่ากว่า 1 ใน 3 ของกาํไรสุทธิ
ของเฉพาะกิจการ 
 



9. การจดัการ  
9.1 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างองค์กร
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการ

ผูอ้ํานวยการ 
สายธุรกิจผกัและผลไม ้

ผูจั้ดการอาวุโส
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผูจั้ดการอาวุโส
ร้านค้าปลีก/ฟูดสเ์ซอร์วิส

ผูอ้ํานวยการ สายพัฒนาธุรกิจ
และสนับสนุนด้านการเงิน

ผูจั้ดการอาวุโสฝ่าย
การเงินและวางแผน

คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัท   ((99 ))

4 Committees4 Committees4 Committeesคณะอนุกรรมการ  (4)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  (3)
2. คณะอนกุรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  (3)
3. คณะอนกุรรมการบรรษัทภิบาล (9)
4. คณะอนกุรรมการประเมินความเส่ียงทางธุรกิจ  (18)

ผูจั้ดการอาวุโสฝ่าย
บัญชีและควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหาร   ((55 ))

 ผูจั้ดการอาวุโส
ฝ่ายธุรกิจสารสกัดจากพืช

 ผูจั้ดการอาวุโส
ฝ่ายวิศวกรรมบริการ

 ผูจั้ดการอาวุโส 
โรงงานวังน้อย

 ผูจั้ดการ โรงงานออรา ผูจั้ดการอาวุโส
ฝ่าย Demand Supply Management (DSM)

 ผูจั้ดการอาวุโส
ฝ่ายเกษตร

ผูอ้ํานวยการ
สายธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

ผูจั้ดการอาวุโส
ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ

ผูจั้ดการอาวุโส
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ ์

ผูจั้ดการอาวุโส
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ผูจั้ดการอาวุโส
โรงงานประจวบฯ

              
  
คณะกรรมการบริษทั 
1 .  นางอนุรัตน ์เทียมทนั       ประธานกรรมการ  
 2.  นายสุรเชษฐ ์ทรัพยส์าคร  กรรมการ 
 3.  นายสมจิตต ์  เศรษฐิน    กรรมการ 
 4.  นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร             กรรมการ 
 5.  นายประสพ  สนองชาติ  กรรมการอิสระ 
 6.  นายวิรัช ไพรัชพบูิลย ์   กรรมการอิสระ 
 7.  ดร. อสันียา สุวรรณศิริกุล  กรรมการอิสระ 
 8.  นายชลิต ลิมปนะเวช                        กรรมการอิสระ 
 9.  นายวิวฒัน ์ล้ิมศกัดากลุ  กรรมการผูจ้ดัการ 



 10. นายพจิารณ์  สลกัเพชร  เลขานุการ 
คณะกรรมการบริหาร 
1. นายวิวฒัน ์ล้ิมศกัดากุล   ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายพรชยั พลูสุขสมบติั  ผูอ้าํนวยการสายพฒันาธุกิจและสนบัสนุนดา้นการเงิน 
3. นายชาญชยั กาญจนรัตนม์ณี  ผูอ้าํนวยการสายธุรกิจเคร่ืองด่ืม 
4. นายณภทัร ทรัพยส์าคร                       ผูอ้าํนวยการสายธุรกิจผกัและผลไม ้
5. นายพีรพงษ ์อาชวพงษส์วสัด์ิ  ผูจ้ดัการอาวโุสสายร้านคา้ปลีกและฟูดส์เซอร์วิส 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. นายประสพ สนองชาติ    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย ์   กรรมการ  
3. ดร. อสันียา สุวรรณศิริกุล   กรรมการ 
4. นางสาววนัทณีย ์   ผั้วผดุง  เลขานุการ 
คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
1. ดร. อสันียา สุวรรณศิริกุล  ประธานคณะอนุกรรมการ 
2. นายประสพ สนองชาติ   กรรมการ 
3. นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร  กรรมการ 
คณะอนุกรรมการบรรษทัภบิาล  
คณะกรรมการบริษทัทั้งคณะทาํหนา้ท่ีเป็นคณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาล 
คณะอนุกรรมการประเมนิความเส่ียงทางธุรกิจ  
1.กรรมการผูจ้ดัการ       ประธาน        
2.ผูอ้าํนวยการสายพฒันาธุรกิจและสนบัสนุนดา้นการเงิน             รองประธาน  
3.ผูอ้าํนวยการสายธุรกิจเคร่ืองด่ืม                      กรรมการ   
4.ผูอ้าํนวยการสายธุรกิจผกัและผลไม ้                           กรรมการ 
5.ผูจ้ดัการอาวุโสธุรสายร้านคา้ปลีกและฟูดส์เซอร์วิส   กรรมการ 
6.ผูจ้ดัการอาวุโสโรงงานธุรกิจต่างประเทศ     กรรมการ 
7.ผูจ้ดัการอาวุโสโรงงานธุรกิจเคร่ืองด่ืม     กรรมการ 
8.ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายบญัชีและควบคุมภายใน    กรรมการ   
9.ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายการเงินและวางแผน     กรรมการ 
10.ผูจ้ดัการอาวุโสพฒันาทรัพยากรบุคคล     กรรมการ   
11.ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ    กรรมการ 
12.ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมบริการ                                   กรรมการ   



13.ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ                          กรรมการ  
14.ผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสินคา้                                                   กรรมการ  
15.ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ                                                               กรรมการ 
16.ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต        กรรมการ 
17.ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ                               กรรมการ 
18.ผูจ้ดัการฝ่าย Customer Service      กรรมการ 
 ผู้บริหาร         
1. นายวิวฒัน ์ล้ิมศกัดากลุ    กรรมการผูจ้ดัการ    
2. นายพรชยั พลูสุขสมบติั     ผูอ้าํนวยการสายพฒันาธุรกิจและสนบัสนุนดา้นการเงิน  
3. นายชาญชยั  กาญจนรัตน์มณี   ผูอ้าํนวยการสายธุรกิจเคร่ืองด่ืม  
4. นายณภทัร ทรัพยส์าคร                ผูอ้าํนวยการสายธุรกิจผกัและผลไม ้
5. นายพีรพงษ ์อาชวพงษส์วสัด์ิ               ผูจ้ดัการอาวโุสสายร้านคา้ปลีกและฟูดส์เซอร์วิส 
ข้อมูลของกรรมการของบริษทั ผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ 1 
 
อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
1. ดูแลและจดัการให้การดาํเนินการของบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และ ขอ้บงัคบัของ

บริษทั  ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  และรักษาผลประโยชน์ของบริษทับนพ้ืนฐานของหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั และกาํกบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการ 
ให้เป็นตามนโยบาย ท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
สูงสุดใหแ้ก่กิจการ และความมัง่คัง่สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

3. จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั ปิด
บญัชีส้ินปีของบริษทั และจดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือมีความจาํเป็น 

4. จดัประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส และในการประชุมตอ้งมีกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของ
ทั้ งหมด  การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุม ให้ถือเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให ้
ประธานของท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึง เป็นเสียงช้ีขาด 

5. ให้คาํปรึกษา ร่วมอภิปรายปัญหาอยา่งกวา้งขวางโดยทัว่กนั และวินิจฉยัดว้ยดุลยพินิจท่ีรอบคอบ เร่ือง
ท่ีเสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั  

6. จดัให้มีการทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั เสนอต่อท่ีประชุม 
ผู ้ถือหุ้น  ในการประชุมสามัญประจําปี  เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน  และ
คณะกรรมการ-บริษทั ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชี ตรวจสอบใหเ้สร็จส้ินก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 



7. แต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทน กรรมการผูจ้ดัการ 
8. มอบอาํนาจดาํเนินการให้กรรมการผูจ้ดัการ ในการดาํเนินกิจการของบริษทั ตลอดจนมีอาํนาจแต่งตั้ง 

และถอดถอนพนักงานของบริษัท  รวมทั้ งกําหนดค่าตอบแทนในการทํางานตามนโยบายของ
คณะกรรมการ รวมทั้งมอบอาํนาจดาํเนินการแก่พนกังาน ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของธุรกิจ  

9. พิจารณาอนุมติังบประมาณในการลงทุน และในการดาํเนินกิจการของบริษทัประจาํปี รวมทั้งดูแลการ
ใชท้รัพยากรของบริษทั 

10. กาํหนดหลกัการและนโยบายค่าตอบแทนการทาํงาน ของผูบ้ริหารระดบัสูง 
11. จดัให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายใน ตลอดจนจดัทาํระบบการควบคุมทางการเงิน  การดาํเนินงาน 

และการกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน รวมทั้งควบคุมและบริหารความเส่ียง 
12. จดัให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และขอ้มูลทั่วไปท่ีสําคญัต่อผูถื้อหุ้นอย่างครบถว้นถูกต้อง 

เพียงพอ และยนืยนัการตรวจสอบรับรองขอ้มูลท่ีรายงาน 

อํานาจหน้าท่ีคณะกรรมการบริหาร 
1. กาํหนดแนวทางและกลยทุธ์ในการดาํเนินงานของบริษทั ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
2. ทบทวนผลการดาํเนินงานเป็นระยะ เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขอยา่งรวดเร็ว ใหบ้รรลุเป้าหมายธุรกิจ 
3. ประเมินและกลัน่กรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจาํปี ก่อนส่งให้คณะกรรมการ

พิจารณา 
4. ใหค้าํปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีความสาํคญั 
5. ทาํธุรกรรมกบัสถาบนัการเงินตามผงัอาํนาจดาํเนินการในเร่ืองการกูเ้งินระยะส้ันและการเบิก/เปิดบญัชี 
6. ทาํธุรกรรมจดจาํนองกบักรมท่ีดินตามผงัอาํนาจดาํเนินการ 
7. อนุมติังบลงทุนตามผงัอาํนาจดาํเนินการ 
8. เป็นผูแ้ทนของบริษทัและดาํเนินการในนามของบริษทักบับุคคลภายนอก 
อํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการ 
1. จดัการงานและดาํเนินงานของบริษทั ตามนโยบายและอาํนาจท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด 
2. กาํหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในแผนธุรกิจประจาํปี รวมทั้งงบประมาณค่าใชจ่้าย 

และแผนยทุธ์ศาสตร์ระยะยาว ใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
3. บริหารการปฏิบติังานผ่านคณะจดัการ ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนธุรกิจ โดยสร้างความ 

สามารถการแข่งขนั และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้ 
4. จดัสรรทรัพยากร และสรรหาบุคคลากรท่ีมีศกัยภาพ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
5. ส่งเสริมและสร้างวฒันธรรมองคก์รใหเ้ขม้แขง็ และสนบัสนุนวิสยัทศัน์ และการเติบโตของธุรกิจ 
6. ติดตามการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งใกลชิ้ด   วดัผลการดาํเนินการและรายงานถึงกิจการท่ีฝ่ายจดัการได้

กระทาํไปแลว้ต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นระยะและทนัสถานการณ์ 



7. พิจารณากลัน่กรองและนาํเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายและทิศทาง
ธุรกิจของบริษทั  เร่ืองท่ีหากทาํไปแลว้จะเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งสาํคญัแก่กิจการของบริษทั และเร่ือง
ท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

8. จดัทาํรายละเอียดอาํนาจดาํเนินการภายในบริษทั เพ่ือกระจายอาํนาจใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังาน และ
ตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตวัโดยไม่เสียการควบคุม เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั
อนุมติั 

9. ทาํรายงานสถานะการเงิน และงบการเงิน ใหค้ณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติัทุกๆ ไตรมาส 

อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษทัใหต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพยีงพอและเช่ือถือได ้ 
2. ดูแลใหบ้ริษทัและฝ่ายจดัการดาํเนินการใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมี  

ประสิทธิภาพ  หากเห็นสมควรสามารถท่ีจะเชิญกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือเจา้หน้าท่ีของบริษทัเขา้ร่วม
ประชุม และใหข้อ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งได ้

3. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั พร้อมกาํหนดค่าตอบแทน 
4. ดูแลใหบ้ริษทัและฝ่ายจดัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
6.     จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั  ซ่ึงรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องมีความเห็นในเร่ืองต่างๆ ตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อํานาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
1.   คณะอนุกรรมการมีหน้าท่ีทาํการสรรหา   และเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมสําหรับการดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการ   ตามระเบียบปฏิบติัเร่ืองการคดัเลือกสรรหากรรมการบริษทั    และพิจารณาผลงาน  
คุณสมบติั  และความเหมาะสมของกรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งและสมควรไดรั้บเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท   เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้ งเป็น
กรรมการบริษทั 

2. คณะอนุกรรมการมีหนา้ท่ีเสนออตัราค่าตอบแทนและกาํหนดเง่ือนไขในการวา่จา้ง และอตัราค่าจา้ง
ประธาน กรรมการบริหาร  กรรมการผูจ้ดัการ  และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัมอบหมาย 

3.    คณะอนุกรรมการมีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติั  เก่ียวกบัอตัรา
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษทั  และกรรมการบริษทั  ตามระเบียบการพิจารณาผลตอบการ
ทาํงาน  เพือ่ขอรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในภายหลงั 

4.    คณะอนุกรรมการมีหนา้ท่ีใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผูสื้บทอดตาํแหน่งประธาน 



       กรรมการบริหาร  กรรมการผูจ้ดัการ   และทบทวนแผนการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  ผูบ้ริหาร     
        และตาํแหน่งท่ีสาํคญัท่ีประธานกรรมการบริหาร   หรือกรรมการผูจ้ดัการ  ไดจ้ดัเตรียมไว ้
5.     คณะอนุกรรมการ มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบเก่ียวกบักลยทุธ์ดงัต่อไปน้ี 

5.1 กลยทุธ์ดา้นทรัพยากรบุคคลสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
                5.1.1 พิจารณาและให้ความเห็นต่อขอ้เสนอของประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ

ผูจ้ดัการ เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั   เก่ียวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล
สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการทาํธุรกิจของบริษทั 

5.1.2 สร้างความมัน่ใจว่าแผนการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  ผูบ้ริหาร และตาํแหน่งท่ี
สาํคญั  มีรายช่ือผูท่ี้อยูใ่นเกณฑท่ี์จะไดรั้บการพิจารณา   และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าแผนการ
สืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และตาํแหน่งท่ีสําคญั  ไดรั้บการทบทวนอยู่
เสมอโดยประธานกรรมการบริหาร  และกรรมการผูจ้ดัการ 

5.2 กลยทุธ์ดา้นการประเมินผลและผลประโยชนต์อบแทนสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
5.2.1 ทบทวนกลยทุธ์ในการใหผ้ลประโยชนต์อบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษทัพ่ือรับรอง 
5.2.2 ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนและเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือการจูงใจให้ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพของตน  รวมถึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย  และอุทิศตน
เพ่ือพฒันาธุรกิจของบริษทัอยา่งเตม็สติปัญญาและความสามารถในการปฏิบติังานทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว  รวมถึงการพิจารณาใหถื้อหุน้ของบริษทัดว้ย 

5.2.3 ให้คาํเสนอแนะแก่ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ ถึงหลกัการพิจารณา
เงินเดือน  สวสัดิการค่าตอบแทน  และผลประโยชนต่์างๆ แก่ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 

5.2.4 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบันโยบายและรูปแบบของการ
ให้ผลประโยชน์ตอบแทนซ่ึงออกแบบไวส้ําหรับการจูงใจ  และรักษาไวซ่ึ้งพนักงานท่ีมี
ความสามารถ  มีคุณภาพ  และมีศกัยภาพ 

อํานาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาล 
1. กาํหนดนโยบายบรรษทัภิบาลใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. ทบทวนนโยบายบรรษทัภิบาลและการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายเป็นระยะ 
3. พิจารณาอนุมติัจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษทั 
อํานาจหน้าท่ีคณะอนุกรรมการประเมนิความเส่ียงทางธุรกิจ 
1. หลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีจะทาํลายเสถียรภาพขององคก์รในอนาคต 
2. ปฏิบติัตามทิศทางกลยทุธ์และค่านิยมขององคก์ร 
3. กาํหนดระดบัความรุนแรงของความเส่ียงในทุกกิจกรรม 
4. กาํหนดตวัช้ีวดัความเส่ียงท่ีชดัเจน 
5. ดาํเนินการตรวจสอบอยา่งอิสระหรือจดัทาํระบบการประเมินตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ                



6. หาความสมดุลระหวา่งความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงในการตดัสินใจทางธุรกิจกบัค่าใชจ่้ายในการ
ควบคุมความเส่ียงนั้น 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานแจ้งหรือส่งสัญญาณการเตือนให้ฝ่ายบริหารทราบทันทีท่ีเกิด
สถานการณ์เลวร้าย 

8. เปรียบเทียบตนเองกบับริษทัอ่ืนท่ีมีวิธีการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นเลิศ 
 

9.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ 
 
ขั้นตอนในการพิจารณาคดัเลือกและแต่งตั้งกรรมการ  กรรมการอิสระ และกรรมการผูจ้ดัการ 
1. คณะกรรมการบริษทักาํหนดคุณสมบติัของกรรมการ  กรรมการอิสระ และกรรมการผูจ้ดัการ 
2. คณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทําการกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ี

เหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนดไว ้เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
3. คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเลือกผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการ เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา

แต่งตั้งเป็นกรรมการ 
4. คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผูท่ี้เหมาะสมเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 
คุณสมบัตขิองกรรมการ 
1. เป็นบุคคลท่ีไม่มีประวติัด่างพร้อย 
2. เป็นผูมี้วิสยัทศัน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจไดดี้ 
3. เป็นผูมี้มนุษยส์มัพนัธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกท่ีเหมาะสม 
4. เป็นผูมี้ทกัษะในการส่ือความอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. เป็นผูมี้แนวคิดทางธุรกิจและการตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ 
6. เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจดา้นการเงิน หรือการพาณิชยกรรมหรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์

เก่ียวกบัการบริหารธุรกิจ 
7. เป็นผูมี้ประสบการณ์เคยเป็นกรรมการของบริษทัหรือรัฐวิสาหกิจ 
หลักเกณฑ์ในการพจิารณาคดัเลือกกรรมการ 
1. บุคคลตอ้งมีคุณสมบติัของกรรมการตรงตามท่ีกาํหนดไว ้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความหลากหลายของความชาํนาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดทิศทางและ

ควบคุมการดาํเนินงานของบริษทั 
คุณสมบัตกิรรมการอิสระ 
1. เป็นผูมี้คุณสมบติัของกรรมการตามท่ีกาํหนดไว ้



2. เป็นกรรมการท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีแสดงความคิดเห็นโดยใชดุ้ลยพินิจของตนเองอยา่งเป็นอิสระและมี
จริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององคก์รเป็นหลกั โดยไม่ไดค้าํนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้รายยอ่ยหรือตนเอง  

3. เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์กาํหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดี ดงัต่อไปน้ี 
3.1  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ 

บริษทัร่วม  หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (นับรวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตาม
กฎหมายหลกัทรัพย)์ 

3.2  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้ งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน
ประจาํหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อย
กวา่ 1 ปี  

3.3  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้งใน
ดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะทาํใหข้าดความเป็นอิสระ 

3.4  ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแยง้  และไม่ได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการผูถื้อหุน้รายใหญ่  

3.5  เปิดเผยความสมัพนัธ์ใดๆ ท่ีอาจทาํใหข้าดความเป็นอิสระ แก่คณะกรรมการบริษทั 
คุณสมบัตขิองกรรมการผู้จดัการ 
1. มีคุณธรรมและไม่มีประวติัด่างพร้อย 
2. ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นนกับริหารและจดัการสมยัใหม่โดยอาชีพ 
3. มีทกัษะและมีประสบการณ์ในการทาํงานหลากหลายหนา้ท่ีรวมทั้งธุรกิจต่างประเทศ 
4. มีความเป็นผูน้าํสูง วิสยัทศันก์วา้ง มนุษยส์มัพนัธ์ดี ส่ือสารกระจ่าง และบุคลิกเหมาะสม 
5. สามารถประสานความแตกต่างและความสามารถของพนกังานให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจและสอดคลอ้ง

กบัวฒันธรรมขององคก์ร 
6. มีทกัษะเร่ืองการตลาด การเงินและการบริหารบุคคล   
7. สามารถกาํกบัดูแลและอาํนวยการทาํงานของทั้งองคก์ร 
8. มองโอกาสธุรกิจไดดี้และแกปั้ญหาเป็นเยีย่ม 
วธีิปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
1. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหน่ึงตาํแหน่ง 
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ งกรรมการแต่ละตาํแหน่งนั้น ให้ผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง

เท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่ โดยถือว่าหุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง 



3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตาํแหน่ง  ผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตาํแหน่งนั้น 
ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ข้อบังคบัของบริษทัในส่วนเก่ียวข้องกับคณะกรรมการ  
      ขอ้ 16. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ัง  ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นอตัราหน่ึงใน

สาม ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน
หน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้
จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก  ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อก
จากตาํแหน่ง   

 กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้
ขอ้ 17. นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

            (1)   ตาย 
           (2)   ลาออก 

(3)   ขาดคุณสมบติั มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 

            (4)   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 20. 
(5)   ศาลมีคาํสัง่ใหอ้อก 

ขอ้ 18. กรรมการคนใดลาออกจากตาํแหน่ง  ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั  การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลา
ออกถึงบริษทัฯ     กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึงจะแจง้การลาออกของตนให้นายทะเบียน
ทราบดว้ยกนักไ็ด ้

ข้อ  19. ในกรณี ท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน   นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้าม  ตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ .ศ . 2535   เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน  บุคคลซ่ึงเขา้เป็น
กรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการแทนได้ เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีตนแทน ไม่มีการกาํหนดสดัส่วน 

           มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

ขอ้ 20. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่ง  ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมี
หุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 

ขอ้ 21. กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่กไ็ด ้



 

9.3 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
   
   ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยูใ่น
ระดบัเหมาะสมตามอุตสาหกรรม ผลตอบแทนอยูใ่นระดบัค่าเฉล่ียกลางของตลาด และไดข้ออนุมติัจากผูถื้อ
หุ้นแลว้ กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมตาม
ปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน กรรมการผูจ้ดัการและพนกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบติังานของ
แต่ละคน ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ
เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสและความชดัเจนในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
ผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณานโยบายและหลกัการค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2549 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2549  

ในปี 2554 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี  อน่ึงกรรมการแต่ละ
ท่านไม่ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัยอ่ย 
          ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงนิ (ต่อปี) 

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั 
เงินเดือน       บาํเหน็จกรรมการ    รวม 

นางอนุรัตน์ เทียมทนั   ประธานกรรมการ 360,000  280,000       640,000  
นายวิวฒัน ์ล้ิมศกัดากลุ  กรรมการผูจ้ดัการ 240,000  250,000  490,000 
นายประสพ สนองชาติ  กรรมการอิสระ  240,000  250,000  490,000 
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย ์  กรรมการอิสระ  240,000  250,000  490,000 
นายสมจิตต ์เศรษฐิน  กรรมการ  240,000  250,000  490,000 
นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร  กรรมการ   240,000 250,000               490,000 
นายชลิต  ลิมปนะเวช  กรรการอิสระ  240,000  250,000  490,000  
นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร กรรมการ  240,000  250,000  490,000 
ดร. อสันียา  สุวรรณศิริกุล กรรมการอิสระ  240,000  250,000  490,000 
                            2,280,000         2,280,000           4,560,000  

ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ 
                  เบ้ียประชุม 

นายประสพ สนองชาติ ประธานกรรมการ   200,000  
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย ์ กรรมการ    120,000 



ดร. อสันียา  สุวรรณศิริกุล    กรรมการ                                           120,000 
 ค่าตอบแทนอนุกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
                                                                                                 เงินเดือนปีละ 
นางอสันียา  สุวรรณศิริกลุ ประธานกรรมการ     50,000  
นายประสพ สนองชาติ  กรรมการ   30,000    
นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร  กรรมการ   30,000 
 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (ต่อปี) 
 -    กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร รวม 8 ราย ไดรั้บค่าตอบแทนรวมกนัเท่ากบั 23,337,680   บาท 
              ค่าตอบแทนอ่ืน 

- กรรมการบริหารและผูบ้ริหารรวม 8 รายได้รับเงินทุนสํารองเล้ียงชีพส่วนท่ีจ่ายโดยบริษทั
รวมกนั 999,126  บาท 

- กรรมการบริหารและผูบ้ริหารรวม 3 ราย มีรถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง และผูบ้ริหาร 5 รายไดรั้บเงิน
ช่วยเหลือค่ารถยนตร์วมกนัเท่ากบั 980,040  บาท 

 

 9.4 การกาํกบัดูแลกจิการ 

 
ด้วยบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส                    

ในการดาํเนินงานของพนักงานทุกระดบั  บริษทัจึงไดน้าํหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจด
ทะเบียน  ปี 2549 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   ซ่ึงเป็นการนาํขอ้พึงปฏิบติัจากหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี 15 ขอ้ มากาํหนดเป็นแนวปฏิบติัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและขอ้พึงปฏิบติัในจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ท่ีได้ปฏิบัติมาระหว่างปี 2545-2549  มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมในปี 2550  เพ่ือให้เทียบเคียงกับ
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางของ OECD  (The Organization for Economic Co-operation and 
Development)   ทั้งน้ีในปี 2553 บริษทั ไดป้รับปรุงคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
เพ่ิมเติมอีกคร้ัง  โดยไดว้างโครงสร้างขององคก์ร ใหมี้ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบและวดัประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังาน  และไดก้าํหนดแนวทางในการดาํเนินธุรกิจรวมถึงขอ้พึงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุก
กลุ่มไวอ้ยา่งชดัเจนในเล่มเดียวกนั  เพ่ือใหมี้ความทนัสมยั เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและ
สังคม รวมถึงกฏระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ท่ีเปล่ียนไป  นอกจากน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัให้มีการอบรมเก่ียวกบั
คู่มือน้ีในทุกสถานประกอบการของบริษทัในกลุ่มธุรกิจอาหาร เพ่ือให้พนกังานเขา้ใจถึงการปฏิบติัตามการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจดงักล่าวอยา่งชดัเจน และถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตลอดจน
ผลกัดนัให้เกิดวฒันธรรมในการกาํกบัดูแลอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นรากฐานในการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและสร้าง
มูลค่าเพิม่ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 



 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถอยา่งสูงพร้อมทั้งมีการพฒันา
ตนเองตามหลกัสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการไดมี้
ส่วนร่วมในการกาํหนด และใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองวิสัยทศัน ์กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณ
ของบริษทั ตลอดจนกาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีกาํหนดไว้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการและฝ่ายจดัการมีความรับผิดชอบตามหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุ้น 
มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการ รวมทั้งไดมี้การทบทวน
และประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ภายใตก้รอบของ
กฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั  ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทบนพ้ืนฐานของหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้จัดตั้ งคณะอนุกรรมการข้ึน 4 คณะได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาล
และคณะอนุกรรมการประเมินความเส่ียงทางธุรกิจ ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติและหน้าท่ี
รับผดิชอบตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงไดมี้การกาํหนดบทบาทและภาระหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการและคณะกรรมการกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็นลายลกัษณ์
อกัษรอยา่งชดัเจน 
 ผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ประจาํปี 2554 โดยบรรษทัภิบาลแห่งชาติ บริษทัได้
คะแนนรวม 91% อยูใ่นระดบั“ดเีลิศ” เป็นปีท่ีส่ีติดต่อกนั ซ่ึงสูงกวา่คะแนนเฉล่ียของบริษทัใน SET 50 
INDEX ท่ี 88%  โดยมีรายละเอียดคะแนน ดงัน้ี 
      2554   2553 

สิทธิของผูถื้อหุน้           95%     95% 
 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียม 92%     92% 
 สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   91%     97% 
 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส  94%     94% 
 ความรับผดิของคณะกรรมการ  86%     87% 
 
บรรษทัภิบาล 
 ในปี 2554 บริษัทได้ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายในการทาํงาน ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนการ
ดาํเนินการเร่งด่วนต่างๆ  เพ่ือใหเ้หมาะกบัสภาพการทาํธุรกิจในปัจจุบนัและในอนาคต วิสัยทศันใ์หม่น้ีใชใ้น
ช่วงเวลาระหว่างปี 2554-2558   โดยเนน้ความไว้วางใจในดา้นคุณภาพและนวัตกรรมเป็นหลกั  และเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บริษัทเน้นการบริหารตามมุมมอง  4  ด้าน คือ ด้านการเงิน 
(Financial) ดา้นลูกคา้ (Customer) ดา้นการจดัการภายในองคก์ร (Internal Process) และดา้นการเติบโตของ
บุคลากร (Learning and Growth)  นอกจากน้ีบริษัทยงันําองค์ประกอบท่ีทําให้สําเร็จ (Critical Success 



Factors)  และจุดเด่น (Excellence) ของบริษทัมาปรับใชก้บัการดาํเนินงานของบริษทั หรือพูดอีกนยัหน่ึงว่า 
เป้าหมายของทุกหน่วยในองคก์ร เช่น เป้าหมายของแต่ละบุคคล แผนก ฝ่าย และสายธุรกิจ ถูกเช่ือมโยงเขา้
ดว้ยกนั   เพ่ือเสริมและผลกัดนัไปสู่เป้าหมายใหญ่และวิสัยทศัน์ขององคก์ร  นอกจากน้ีบริษทัยงัไดก้าํหนด
นโยบายต่างๆ  เช่น นโยบายคุณภาพซ่ึงเนน้เร่ืองการสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ โดยใชปั้จจยัดา้นบุคลากร 
กระบวนการทาํงาน  ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม เขา้มาผลกัดนัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างและ
สนบัสนุนใหเ้กิดจิตวิญญาณในการปฏิบติังานใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อสังคมและประเทศชาติ  คณะกรรมการ
บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาล ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการบริษทัทั้งคณะ และไดก้าํหนด
นโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีและ 
Website ของบริษทั  และยงัผลกัดนัให้เกิดการพฒันาในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีให้มีความชดัเจนเป็น
รูปธรรมยิ่งข้ึน  ดว้ยการปลูกฝังให้เกิดจิตสาํนึกในองคก์รเพ่ือให้พนกังานทุกคนไดเ้ขา้ใจและถือปฏิบติัตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี    

ในปี 2550 คณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาลได้อนุมติัให้ยึดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับ
บริษทัจดทะเบียนปี 2549  ซ่ึงหลกัการปฏิบติัเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
สิทธิของผู้ถือหุ้น 
     การประชุมผู้ถือหุ้น 
 ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัในปี 2554 มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 7 ท่าน (อีก 2 ท่าน ตอ้งปฏิบติั
หนา้ท่ีในต่างประเทศ)  ซ่ึงรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และประธานอนุกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน  โดยบริษทัไดก้าํหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายตั้งแต่การ
เรียกประชุม การจดัส่งเอกสาร และแจง้วาระการประชุม และยงัใหส้ารสนเทศท่ีเพียงพอแก่ผูถื้อหุน้ในเวลาท่ี
เหมาะสมเพ่ือพิจารณาก่อนการประชุม รวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเขา้ประชุมและ              ออกเสียงลงคะแนนแทน (ดูรายเอียดเพ่ิมเติมในเร่ือง
ความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้) ปี 2554 บริษทัใชร้ะบบ barcode ในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น เพ่ือให้ทราบจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมและการนบัคะแนนลงมติแต่ละวาระไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน และในการ
ลงคะแนนเสียง ประธานในท่ีประชุมได้แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บตัร
ลงคะแนนก่อนการประชุมในการนับคะแนนยงักาํหนดให้มีตวัแทนจากกรรมการอิสระและผูส้อบบญัชี
ภายนอกเป็นพยานในการนบัคะแนนร่วมกบัพนกังานของบริษทั และยงัมีการบนัทึกภาพพร้อมเสียงในการ
ประชุมเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสและตรวจสอบได ้นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้มีสิทธิเท่าเทียมกนัใน
การตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทั สอบถามและแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้ งเปิดเผยรายงานการ
ประชุมดงักล่าวไวใ้น Website ของบริษทั อยา่งไรก็ตามสาํหรับเร่ืองการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยในการ
เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า และให้เวลาแก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยมาก
พอสมควร โดยเร่ิมปฏิบติัตั้งแต่ปี 2551 ซ่ึงไดล้งไวใ้น Website ของบริษทั 



           บริษทัได้รับการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2554  โดย                    
ผลการประเมินอยูใ่นช่วงคะแนน 96.75  คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ผลประเมิน “ดีเยี่ยม” คะแนน
เฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวมเท่ากบั 88.88 คะแนน  
 
ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
          บริษทั ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ในการไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และมี
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการพิจารณา  บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผูถื้อหุ้นพร้อมทั้ งข้อมูล
ประกอบการประชุม                ตามวาระต่างๆรวมทั้งเอกสารท่ีตอ้งใชแ้สดงตวัเพื่อเขา้ประชุม หนงัสือมอบ
ฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบฉนัทะ ใหผู้ถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 14 วนั  นอกจากน้ีตั้งแต่
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2549  เป็นตน้มา บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรับทราบขอ้มูลโดยเร็ว 
โดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ไวใ้น Website ก่อนการจดัส่งเอกสาร   และ
ตั้งแต่ปี 2552 ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลใน Website ก่อนการประชุม 30 วนั   นอกจากน้ีบริษทัยงัไดก้าํหนดเวลาการ
ประชุมและสถานท่ีจดัประชุมท่ีเหมาะสมเพื่ออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น    ในการดาํเนินการปฏิบติั
จริงในวนัประชุมผูถื้อหุ้น ไดเ้ปิดให้ลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุม 2 ชัว่โมง และ                     ยงัเปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามไดโ้ดยอิสระ การลงคะแนนเสียงลงตามลาํดบัวาระท่ี
กาํหนด ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ มีการแจง้วิธีการลงคะแนนให้ผู ้
ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนน เปิดให้มีการช้ีแจงและอภิปรายในท่ีประชุมก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อ
หุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนไดอ้ย่างเท่าเทียมกนัยกเวน้ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียให้งดออกเสียง ดงักรณีเช่น
วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียตอ้งงดออกเสียง    ตั้งแต่ปี 2551 ไดเ้ผยแพร่
วตัถุประสงค์และหลกัเกณฑ์ให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยไดมี้โอกาสเสนอวาระการการประชุมและช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการผา่นทาง  Website ของบริษทั  สาํหรับปี 2554 บริษทัมีการประชุมผูถื้อหุน้  
1 คร้ัง  โดยท่ีวาระการประชุมในแต่วาระมีเน้ือหาเร่ืองรายละเอียดทัว่ไป เหตุผลและผลกระทบเพ่ิมเติมและ
ความเห็นของคณะกรรมการฯ  เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมีความเขา้ใจในเน้ือหาในแต่ละวาระและสามารถวิเคราะห์
ตดัสินใจไดช้ดัเจนมากข้ึน เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้และบริษทัยงัไดเ้พ่ิมทางเลือกใหก้บัผูถื้อหุ้น
นอกจากมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมและลงความเห็นแทนแลว้  ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดย้งั
สามารถมอบอาํนาจใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงแทน   ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง กรรมการบริษทัได้ให้ความสําคญัอย่างมาก กรรมการทุกท่านมีเป้าหมายท่ีจะเขา้
ประชุมร่วมกนัทุกคร้ัง นอกจากมีเหตุจาํเป็นจริงๆ นอกจากน้ีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัยงัเขา้ร่วมประชุม
เป็นประจาํ และสมํ่าเสมออีกดว้ย   
 รายงานการประชุมมีรายละเอียดสาระสําคญัครบถว้น เช่น กรรมการท่ีเขา้ประชุม คาํช้ีแจงของ
ประธานคณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่านอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้ซักถาม และแสดงความเห็นของผูถื้อหุ้น วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 



จาํนวนคะแนนแยกเป็น เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีรายงาน
การประชุมดงักล่าวยงัส่งให้    ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 14 วนั มีการเผยแพร่ผ่าน Website ของบริษทั 
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจดูความถูกต้องของมติ และเร่ืองท่ีอภิปรายหรือช้ีแจงในท่ีประชุมและให้
คาํแนะนาํเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีควรบนัทึกเพ่ิมเติมหรือแก้ไขไดก่้อนท่ีบริษทัจะนาํรายงานการประชุม
ดงักล่าวเสนอเพื่อรับรองในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังถดัไป  
   บตัรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ มีระบบการจดัเกบ็ท่ีดี สามารถตรวจสอบและอา้งอิง
ได ้ 
                บริษทัไดแ้จง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัถดัไปโดยมติ
ดงักล่าวระบุผลของมติว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละวาระอย่างครบถว้นให้ผูถื้อหุ้นท่ี
ไม่ไดเ้ขา้ประชุมไดท้ราบมติผลการประชุมไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 สาํหรับสิทธิในส่วนแบ่งกาํไร บริษทัมีกลไกท่ีทาํให้ผูถื้อหุ้นมีความมัน่ใจว่าจะไดรั้บผลตอบแทน
อยา่งครบถว้น โดยบริษทัมีโครงสร้างการถือหุ้นท่ีชดัเจน ไม่มีลกัษณะการถือหุน้ไขวก้นั แต่มีการถือหุ้นใน
ลกัษณะท่ีมี      ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง (บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน)) ในรูปของเงิน
ลงทุนในหุน้สามญั ในสัดส่วนเงินลงทุนในอตัราร้อยละ 24.33 สาํหรับมาตรการในการอนุมติัการทาํรายการ
เก่ียวโยงกนั ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณา
อนุมติั โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย    จะงดออกเสียงในการอนุมติัรายการดงักล่าว นอกจากน้ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบยงัมีอาํนาจหนา้ท่ีในการดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และใหมี้มาตรการดูแลขอ้มูล
ภายในเพ่ือป้องกนัการนําไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพ่ิมเติม กาํหนดให้ต้องรายงานให้
เลขานุการคณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ังท่ีมีการเคล่ือนไหวของการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหาร  
โดยเร่ิมตั้งแต่ปี 2547 จากเดิมท่ีตอ้งรายงานดว้ยตวัเอง นอกเหนือจากไดก้าํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร
เปิดเผยการถือหุน้ของบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง 
 
บทบาทผู้มส่ีวนได้เสีย   

บริษทัได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ งภายในและภายนอก โดยไดมี้การกาํหนด       
“จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ” ซ่ึงไดแ้ก่การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมี                   
ความรับผิดชอบ  การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู ้ท่ี เก่ียวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม และการปฏิบติัดา้นแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนกังาน และข้อพึงปฏิบัติของบุคคล 3 
กลุ่มหลักท่ี มี ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและมีส่วนได้เสียในบริษัทได้แก่  ฝ่ ายจัดการ  (หมายถึง 
คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหารระดบัสูง ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีระดบับงัคบับญัชา) พนักงาน และผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ โดยเฉพาะขอ้พึงปฏิบติัของฝ่ายจดัการมีการระบุเป็นรายละเอียดขอ้พึงปฏิบติัของฝ่ายจดัการต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 7 กลุ่มไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้หรือผูบ้ริโภค คู่คา้และ/หรือเจา้หน้ี คู่แข่งทางการ



คา้ ส่ิงแวดลอ้ม และการมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน โดยท่ีจริยธรรม                          ในการประกอบ
ธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัดงักล่าวอยูบ่นรากฐานของอุดมการณ์ในเร่ืองคุณภาพและคุณธรรม นอกจากน้ียงัเนน้
เร่ืองกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการเพื่อไม่ให้ผูถื้อหุ้นรายใหญ่แทรกแซง การตดัสินใจใดๆของนกับริหารท่ี
บริหารงานโดยสุจริตและบนพ้ืนฐานของความเป็นมืออาชีพ  นอกจากน้ีบริษทัยงัตะหนกัดีว่า เป็นส่วนหน่ึง
ของชุมชน จึงกาํหนดเป็นนโยบายในการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีดีต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม มีการกาํหนดบุคลากรท่ีรับผิดชอบและกิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมให้เป็นไปตามนโยบาย 
(โปรดอ่านนโยบายเร่ืองความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมบน Website ของบริษทั) ซ่ึงกิจกรรมใน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและการช่วยเหลือชุมชนดงัตวัอยา่งเช่น การรับโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่กลโ้รงงาน หรือโรงเรียนอ่ืน
ตามความเหมาะสม เป็นโรงเรียนในอุปถมัภ ์โดยสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่นกัเรียน จดัอุปกรณ์การศึกษา 
หรือพฒันาโรงเรียนโดยวิธีการอ่ืนๆ อยา่งเหมาะสม การสนบัสนุนเงินหรือผลิตภณัฑส์าํหรับกิจกรรมต่างๆ 
ของหน่วยงานราชการ โรงเรียน วดั องคก์รอ่ืนๆ และชาวบา้นชุมชนใกลเ้คียงรักษาส่ิงแวดลอ้มในบริเวณ
โรงงานไม่ใหมี้หรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มชุมชนโดยรอบและอ่ืนๆอีก                   

รายงานการดาํเนินธุรกิจอย่างมคีวามรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม 
   บริษทั ดาํเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และดว้ยความตระหนกัดี
วา่เป็นส่วนหน่ึงของชุมชน จึงมุ่งมัน่ในการแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคมโดยทาํหนา้ท่ีเป็น
พลเมืองดีท่ีอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งเต็มภาคภูมิ และไดป้ลูกฝังแนวความคิดดงักล่าวใหก้บัพนกังาน
ทุกระดบัชั้นในทุกบริษทั ซ่ึงไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูจ้ดัการ และเจา้หน้าท่ีระดบั
บงัคบับญัชา พนกังาน และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืนๆ ให้ถือปฏิบติัเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั ตลอดจนจดัทาํ
เอกสารนโยบายและหลกัการดา้นความรับผิดชอบของบริษทั เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัในทุกกรณีอยา่งสมํ่าเสมอและจริงจงั จนกล่าวไดว้่า  การดาํเนินธุรกิจและการปฏิบติังานอยา่งมีความ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมนั้นเป็นหลกัประจาํใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคนในกลุ่มธุรกิจอาหารทิป
โกต้ามนโยบาย “ทิปโก้ พฒันาธุรกิจควบคู่กับส่ิงแวดล้อมและสังคม” 
 นอกจากน้ี เพื่อให้การบริหารงานและการดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมของบริษทัเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าว  บริษทั จึงไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและ
สังคม ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนฝ่ายบริหารดา้นการสนับสนุนและส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มและสังคม หัวหน้า
คณะทาํงาน  คณะทาํงานและเลขานุการ ประจาํโรงงานแต่ละแห่งและสาํนกังานใหญ่ โดยกาํหนดหน้าท่ีและ
ความรับผดิชอบ ดงันี ้

1. นาํเสนอเพ่ือพิจารณาให้การสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและสังคมสําหรับหน่วยงาน
ราชการ และ ชุมชนในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีสงักดั 

2. ประสานงานและดาํเนินกิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและสงัคมตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั 



3. ดูแล สอดส่อง และนาํเสนอกิจกรรมเพ่ือให้การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงงานเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนด กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. เป็นศูนยก์ลางการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัการดาํเนินกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม
ผา่น ส่ือทอ้งถ่ิน 

5. จดัทาํแผนกิจกรรมประจาํปี และเสนองบประมาณดาํเนินการสําหรับโครงการสนบัสนุนดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

6. ดาํเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมของ
บริษทัตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 ทั้งน้ี ให้คณะทาํงานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและสังคม มีการจดัประชุมเพ่ือการวางแผน ดาํเนินกิจกรรม 
ติดตามงาน และรายงานผลการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและสังคมให้ฝ่ายบริหารทราบอยา่งสมํ่าเสมอ 
ในปี 2554 คณะทาํงานทุกโรงงานและสํานักงานใหญ่ ไดด้าํเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มและ
สังคม โดยเนน้การให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมนั้นตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจ
พอเพียง ท่ีให้ผูรั้บการสนบัสนุนนาํไปสานต่อและสร้างประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมให้กบัชุมชน
อยา่งย ัง่ยนื และเนน้การใหพ้นกังานมีส่วนร่วมกบักิจกรรมต่างๆ   ซ่ึงจากการดาํเนินงานของคณะทาํงานดา้น
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โรงงานทุกแห่งและสาํนกังานใหญ่สามารถปฏิบติัตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบให้
เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมีตวัช้ีวดัจากผลการสาํรวจความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นของชุมชน ตลอดจนการใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีของชุมชนและหน่วยงานราชการทอ้งถ่ินใน
การทาํกิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและสังคมร่วมกบับริษทัและพนกังาน รวมถึงการสนบัสนุนจากส่ือทอ้งถ่ิน
ในการประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัไปสู่สาธารณชนอยา่งสมํ่าเสมอ 

สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของชุมชน Community Satisfaction Level 
(CSL)   ซ่ึงบริษทัดาํเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองนั้น ผลการสาํรวจในปี 2554 ไดรั้บความพึงพอใจโดยเฉล่ีย 4.46 
คะแนน จากเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้4.30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00  โรงงานประจวบคีรีขนัธ์ ได ้4.44 
คะแนน  สูงกว่าผลการสํารวจในปีก่อนท่ีได้ 4.41 คะแนน  โรงงานเชียงใหม่ได้ 4.50 คะแนน   ตํ่ากว่าปี
ก่อนท่ีได ้4.55 คะแนน แต่สูงกวา่คะแนนเฉล่ีย  และโรงงานวงันอ้ยได ้ 4.47 คะแนน  สูงกว่าปีก่อนท่ีได ้4.03 
คะแนน   ทั้งน้ีบริษทัไดม้อบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํขอ้เสนอแนะต่างๆ ของชุมชนไปดาํเนินการ
ปรับปรุงและแกไ้ขต่อไป  

สาํหรับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มอ่ืนๆ สามารถติดต่อส่ือสารไดโ้ดยตรงกบัคณะกรรมการหากมีประเดน็
เก่ียวกบั    ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่องหรือการทาํผิดกฎหมายและ
ผิดจรรยาบรรณ   ตามท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ และ E-mail address ของกรรมการทุกท่านตามท่ีปรากฏไวใ้น 
Website ของบริษทั   



และเพ่ือให้การรับรู้และตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้การปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง             
บริษทัไดน้าํไปกาํหนดเป็นกรอบใหญ่ในการดาํเนินธุรกิจ โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของวิสัยทศัน์ของบริษทั                    
ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

“ทิปโกเ้ป็นบริษทัอาหารในอาเซียน   ท่ีไดรั้บความไว้วางใจในดา้นคุณภาพและนวตักรรม” 
เป้าหมายของบริษทั คือ มียอดขาย 10,000 ลา้นบาท ในปี 2555   สามารถแข่งขันและเติบโตในธุรกิจ

ท่ีเราลงทุน  มีผลประกอบการท่ีดอีย่างต่อเน่ือง ใหผ้ลตอบแทนคุม้ค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ พฒันาความ
พร้อมของบุคลากร และมีการบริหารจดัการท่ีดี” 

ในปี  2546 ต่อเน่ืองถึงปี  2550  บริษัทได้จัดทําโครงการ “วฒันธรรมนําองค์กร” โดยเน้นถึง
ความสัมพนัธ์ของวิสัยทศัน์และค่านิยมร่วมของบริษทัเพ่ือผลกัดนัให้เกิดการเติบโตอย่างย ัง่ยืน และยงัคง
สานต่อในการดาํเนินการตามวิสยัทศันใ์หม่ระหว่างปี 2551-2555    โดยค่านิยมร่วม (Core Value) ท่ีพนกังาน
ระดบัฝ่ายจดัการไดร่้วมกนักาํหนด 5 ขอ้ ตามตวัยอ่วา่ TIPCO มีความหมายดงัน้ี  

T มาจากคาํวา่ Teamwork (รวมพลงั)  
I  มาจากคาํวา่ Innovation (สร้างส่ิงใหม่)  
P มาจากคาํวา่ Pursuit for excellence (ใจมุ่งมัน่) 
C มาจากคาํวา่ Commitment to Customer (สร้างส่ิงพอใจ) และ 
O มาจากคาํวา่ Openness to learn and communication (ใฝ่รู้แบ่งปัน)  

ในเร่ืองค่านิยมร่วม ไดก้ล่าวถึงการมอบส่ิงพอใจใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงลูกคา้ทั้งภายในและภายนอก
ของทุกหน่วยงานของบริษทั โดยให้ทุกหน่วยงานของบริษทัตระหนกัถึงจิตและวิญญาณในการให้บริการ
และเสนอสินค้าท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคและผูใ้ช้บริการ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ี
ก่อใหเ้กิดวฒันธรรมในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ซ่ึงในปี 2554 ผลคะแนนจากการส่งแบบประเมินความพึง
พอใจจากลูกคา้กลุ่มต่างๆ (Customer Satisfaction Index) ไดรั้บการตอบรับในระดบัพอใชถึ้งดีมาก โดยเฉล่ีย
อยูท่ี่ 98.2% สูงกวา่ปีก่อนท่ี 96.7% แต่ดีกวา่เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้95.0% 

บริษทั ยงัได้ตระหนักถึงความสําคญัของพนักงานซ่ึงเป็นกลไกสําคญัในการผลกัดนัให้เกิดการ
เติบโตอย่างต่อเน่ือง บริษทัไดมี้การจดัทาํการสํารวจความคิดเห็นของพนกังาน Employee Opinion Survey 
(EOS) ท่ีมีต่อองคก์รในเร่ืองภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง สวสัดิการ การบริหารงานและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี   ใน
ปี 2554 ผลสาํรวจได4้.19 คะแน จากคะแนนเตม็ 5.00  สูงกว่าปีก่อนท่ีได ้4.10 คะแนน  และตํ่ากว่าเป้าหมาย
ซ่ึงกาํหนดไวท่ี้ 4.20 คะแนน โดยส่วนท่ีไดค้ะแนนมากท่ีสุด คือการต่อตา้นทุจริตคอรัปชั่น รองลงมาคือ
ความเช่ือมัน่ในองคก์ร ฝ่ายบริหารและผลิตภณัฑ์  ส่วนท่ีไดค้ะแนนตํ่าสุด คือการมุ่งเน้นเป้าหมายในการ
ทาํงานและการจ่ายผลตอบแทนแบบผนัแปร ซ่ึงฝ่ายจดัการรับไปปรับปรุงเร่ืองการมุ่งเน้นเป้าหมายในการ
ทาํงานและการจ่ายผลตอบแทนแบบผนัแปรต่อไป  นอกจากน้ีในดา้นการพฒันาทรัพยากรบุคคล บริษทัไดมี้
การทบทวนและกาํหนดศกัยภาพและความสามารถท่ีจาํเป็นสาํหรับพนกังาน ทั้งในส่วน Core Competency 



และ Managerial Competency ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ โดยได้มีการประเมินความสามารถของ
พนกังานระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป แบบ 360 องศา และนาํผลการประเมินมาจดัทาํแผนและกิจกรรมพฒันา
ส่วนท่ีเป็นจุดอ่อนของพนักงานรายบุคคล (Employee Development Plan-EDP)  ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมถึงการจดัโครงการพฒันาความสามารถสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูงดว้ย  นอกจากน้ีพนกังานในระดบัอ่ืนๆ 
แต่ละหน่วยงานได้มีการประเมินและกําหนดแผนการพัฒนาเป็นรายบุคคลโดยมีตัวช้ีว ัดคือ  Core 
Competency Index (CCI) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานและสะท้อนให้ เห็นถึงเส้นทางในการ
เจริญก้าวหน้าในบริษทั (Career Path) ให้พนักงานท่ีมีศกัยภาพได้เรียนรู้และพฒันาให้ครบทุกด้าน เพ่ือ
รองรับวิสยัทศันใ์หม่ของบริษทั  

นอกจากน้ีบริษทัยงัไดส่้งแบบสาํรวจความพึงพอใจของคู่คา้ (Supplier) ไดร้ะดบัความพึงพอใจเฉล่ีย 
4.57 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน สูงกว่าปีก่อนท่ีได ้4.42 คะแนน สูงกว่าเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
4.40 คะแนน   โดยบริษทัไดน้าํความคิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุงโดยกาํหนดบุคคลท่ีรับผิดชอบและระยะเวลา
ในการดาํเนินการท่ีแน่นอน พร้อมกบัมีการประเมินผลเป็นระยะๆ เพ่ือให้เป็นบริษทัท่ีมีการกาํกบัดูแลท่ีดี
และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนั 

(หมายเหตุ คะแนน 1-5 มีความหมายดงัน้ี 5 หมายถึง ดีมาก  4 หมายถึงดี  3 หมายถึงพอใช ้1 และ 2                   
หมายถึง ตอ้งปรับปรุง) 

 
  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
     นโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ 

  เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ี  สร้าง           
ความโปร่งใสบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตย ์เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการอยา่งย ัง่ยืน และ
เพ่ิมความเช่ือมัน่ให้ผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholders) คณะกรรมการบริษทัจึงมีนโยบายให้ดาํเนินการตาม
บรรษทัภิบาล ดงัต่อไปน้ี 

1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบาทและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายอย่าง                    
มีประสิทธิภาพ 

2. จดัใหมี้ระบบการควบคุม และการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
3. ใหน้โยบายและทบทวนแผนยทุธศาสตร์/แผนธุรกิจกบัฝ่ายบริหาร 
4. ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) 
5. ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
6. ดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใส มีคุณธรรม  สามารถตรวจสอบได ้
7. เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพยีงพอแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยเฉพาะเร่ืองผลประกอบการและงบการเงิน 
8. จดัใหมี้คู่มือจรรยาบรรณของบริษทั เพ่ือใหก้รรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทุกคนถือปฏิบติั                                



9. ดาํเนินกิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและสังคมอยา่งเป็นรูปธรรม และฝ่ายบริหารไดน้าํนโยบายดงักล่าวไป
ใชป้ฏิบติัพร้อมทั้งส่ือสารใหพ้นกังานในองคก์รเขา้ใจและปฏิบติัอยา่งทัว่ถึง ดงัตวัอยา่งเช่น  
ในเร่ืองการบริหารความเส่ียง จากเดิมระยะเวลาในการทบทวนเร่ืองการบริหารความเส่ียงจะทาํทุก 6 

เดือนปรับเปล่ียนเป็นให้ มีระบบเตือนภัย และทบทวนเป็นประจาํถึงขนาดของความรุนแรงว่ามีการ
เปล่ียนแปลงมากข้ึนหรือน้อยลง รวมทั้งมาตรการท่ีใช้ในการแกไ้ขและป้องกนัว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ 
ระยะเวลาและความถ่ีในการทบทวนข้ึนอยู่กบัลกัษณะของรายการควรทาํบ่อยแค่ไหน ซ่ึงไดน้าํไปปฏิบติั
ตั้งแต่ปี 2547 โดยมีการกาํหนดสัญญาณเตือนภยัท่ีชดัเจนข้ึน ระบุความรุนแรงเป็นระดบัพร้อมใชสี้ประกอบ 
เช่นสีแดง แปลว่า รุนแรงมาก เป็นตน้ซ่ึงนอกจากระบุระดบัความรุนแรงแลว้ ยงัประเมินถึงโอกาสท่ีจะเกิด
และผลกระทบท่ีจะไดรั้บ และปลูกฝังใหเ้กิดการบริหารความเส่ียงในทุกระดบัของการปฏิบติังาน โดยมีการ
ประชุมยอ่ยทุกวนัในระดบัหน่วยงาน ประชุมทุกเดือนในระดบัฝ่าย และระดบัจดัการ และประชุมทุก 6 เดือน 
ในระดบัคณะอนุกรรมการประเมินความเส่ียงทางธุรกิจ   พร้อมกนัน้ีคณะกรรมการตรวจสอบกาํหนดใหฝ่้าย
ตรวจสอบการควบคุมภายในตรวจสอบการบริหารความเส่ียงว่าสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่  มีความ
คืบหน้าในการแกไ้ขในแต่ละประเด็นอยา่งไรบา้ง  ซ่ึงมีการพิจารณาทุกไตรมาส  ถา้มีส่ิงใดท่ีตอ้งปรับปรุง
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

ในเร่ืองเลขานุการบริษัท ไดก้าํหนดบุคคลท่ีเก่ียวเน่ืองและมีความรู้ความสามารถเฉพาะ พร้อมทั้งมี
ความเขา้ใจในเร่ืองกฎหมายต่างๆ รวมถึงหลกัเกณฑ์ ขอ้กาํหนด และหลกัปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นอยา่งดี ซ่ึงบริษทัไดแ้ต่งตั้ง
และส่งอบรมหลกัสูตรเลขานุการบริษทัแลว้ในปี 2547 

ในเร่ืองการเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้เผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการ
ประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไวใ้น Website ของบริษทัก่อนจดัส่งเอกสาร และก่อนการประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 
30 วนั โดยเร่ิมปฏิบติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2551 วนัท่ี 24 เมษายน 2551 เป็นตน้ไป 

 ในเร่ืองให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมโีอกาสเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ  ในปี 2549 บริษทัไดเ้ร่ิม
ให้       ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระโดยส่งหนงัสือถึงผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ให้แจง้ถึงผูถื้อหุ้นของบริษทั ใน Website ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อ
หุ้นส่วนนอ้ยไดมี้โอกาสเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เขา้สมคัรเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระ
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระตามกระบวนการสรรหาของบริษทั เพื่อให้ทนัการคดัเลือกกรรมการแทน
กรรมการอิสระท่ีออกตามวาระ และตั้งแต่ปี 2551 เสนอผา่น Website ของบริษทัไดโ้ดยตรง  

ในเร่ืองควรมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อส่ือสารกับคณะกรรมการ ในกรณีท่ีผูมี้ส่วน
ไดเ้สียมีประเดน็ท่ีเป็นห่วงเก่ียวขอ้งกบัความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน  ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง 
หรือการทาํผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อส่ือสารกบัคณะกรรมการได้



โดยตรงตาม ช่ือ ตาํแหน่ง ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัทแ์ละท่ีอยู่ทางอีเมล ์ของกรรมการทุกท่านตามรายละเอียดใน 
Website ของบริษทั 

ในเร่ืองควรกําหนดนโยบายในการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน ซ่ึงไดป้ฏิบติัแลว้ในปี 
2549 

ในเร่ืองให้จัดทํารายงานความเห็นจากการทําหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยให้รายงานประจําปี  
ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่รายงานประจาํปี 2548  

ในเร่ืองประธานกรรมการ  กําหนดให้ประธานกรรมการไม่ เป็นประธานหรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดยอ่ยตั้งแต่ปี 2546   และประธานกรรมการไม่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเร่ิมในปี 
2550  

ในเร่ืองจัดส่งรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการ ในกรณีท่ีบริษัทไม่ได้มีการประชุม
กรรมการบริษทัทุกเดือน บริษทัจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานเสนอใหค้ณะกรรมการทราบทุกเดือน โดยได้
เร่ิมจดัทาํตั้งแต่ปี 2550  และปรับปรุงการรายงานใหม่ในปี 2552 

ในเร่ืองหลักการและนโยบาย ค่าตอบแทนของกรรมการผู้ จัดการและผู้ บ ริหารระดับสูง 
คณะอนุกรรมการ  สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดร่้างหลกัการและนโยบายให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาและนาํเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัแลว้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2549 

ในเร่ืองแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ ให้กรรมการผูจ้ดัการรายงานเป็นประจาํถึงแผนสืบ
ทอดตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง  จดัทาํและรายงานโครงการสําหรับพฒันาผูบ้ริหาร
เป็นประจาํทุกปีโดยไดเ้ร่ิมทาํตั้งแต่ปี 2548 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2551 มีการประเมินตนเองเร่ืองการปฏิบติัตามหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามหวัขอ้จาํนวน 82 ขอ้ยอ่ย ในแบบฟอร์มของศูนยพ์ฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทั
จดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สิงหาคม 2550 โดยคณะกรรมการมีการประเมินล่วงหนา้ก่อน
การประชุม และมติจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัโดยขอ้ท่ีกรรมการ
เห็นวา่ยงัไม่ไดป้ฏิบติัหรือไม่แน่ใจในความสมบูรณ์ของการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

ในเร่ืองเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า 
โดยท่ีประชุมให้เร่ิมปฏิบติัในปี 2551 บริษทัแจง้ให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยทราบถึงการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็น
วาระการประชุม พร้อมหลกัเกณฑผ์า่น  Website ของบริษทั เพ่ือบรรจุในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

 ในเร่ืองประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ยงัไม่ไดป้ฏิบติัดว้ยความไม่พร้อมของผูถื้อหุน้ใหญ่ท่ี
จะปรับปรุงและกรรมการอิสระไม่ประสงคท่ี์จะรับตาํแหน่ง 

 ในเร่ืองคณะกรรมการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการชัดเจน ยงัไม่ไดก้าํหนดวาระท่ี
กรรมการจะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุด  เน่ืองจากเกรงว่าจะหาผูท่ี้เหมาะสมมาเป็นกรรมการไม่ได ้
ถึงแมข้ณะน้ี IOD ไดจ้ดัทาํทาํเนียบของ Chartered director ข้ึน แต่มีผูผ้า่นเกณฑน์อ้ยมาก  



 ในเร่ืองคณะกรรมการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการชุดย่อยชัดเจน ยงัไม่ไดป้ฏิบติั 
เหตุผลเดียวกนักบักาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 ในเร่ืองคณะกรรมการกําหนดนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืนของกรรมการให้
เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจ  มีนโยบายกาํหนดให้กรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 บริษทั  แต่ไม่ไดก้าํหนดการเป็นกรรมการในบริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียน 

 มีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผู้มีส่วนได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
ของผู้มีส่วนได้เสีย ไดร้ะบุไวใ้นจรรยาบรรณ  ถา้บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฏหมายแลว้ไปละเมิดสิทธิของผูมี้
ส่วนไดเ้สีย  ตอ้งใหศ้าลพิจารณาวา่บริษทัไดส้ร้างความเสียหายจริง 

 กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความจําเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการ  เพื่ออภิปราย
ปัญหาต่าง  ๆเก่ียวกับการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจและแจ้งกรรมการผู้จัดการทราบผลการประชุมด้วย มีการ
ประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  ซ่ึงไดเ้ร่ิมปฏิบติัใหม่ตั้งแต่ปี 2552  เป็นตน้มา 

 นอกจากน้ีเพ่ือใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจและใชเ้ป็นแนวทางในการทาํงานอยูเ่สมอ ไดว้างรากฐาน
ในเร่ืองนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการบริหารธุรกิจตั้งแต่การอบรมเร่ิมแรกเม่ือ
รับเขา้ทาํงาน (Orientation) และยงัมีการทบทวนในเร่ืองดงักล่าวอย่างน้อย ปีละ 2 คร้ัง และนอกจากน้ียงั
กาํหนดเป็นคาํถาม และ           ให้เสนอความคิดเห็นในแบบสํารวจความคิดเห็นของพนักงานประจาํปี 
(Employee Opinion Survey)  เช่น  “ท่านเห็นดว้ยกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ ปฏิบติังาน
ดว้ยความโปร่งใส ทั้งดา้นผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย” และ “ท่านเห็นดว้ยเก่ียวกบัการ
ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม (CSR) และปฏิบติัตามนโยบายบริษทั” อีกดว้ย 
ซ่ึงผลการประเมินทั้ งสองหัวขอ้ในปี 2554 ได้คะแนน 4.23 และ 4.25 ตามลาํดับ จากคะแนนเต็ม 5.00 
คะแนน นอกจากน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกบัจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงนอกเหนือจากการส่ือสารให้
พนกังานตระหนกัในเร่ืองการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่แลว้ บริษทัยงัไดเ้พ่ิมคาํถามในแบบสาํรวจความคิดเห็น
ของพนักงานประจาํปี 2554 ว่า  “ท่านเห็นดว้ยและจะปฏิบติัตามนโยบายบริษทัเร่ืองการต่อตา้นการทุจริต
คอรัปชัน่ (Anti-corruption)” ซ่ึงผลการประเมินได ้4.34 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5.00  ทั้งน้ีการวางระบบใน
เร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการดงักล่าว ทาํใหบ้ริษทัสามารถผลกัดนัใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและกระตุน้ให้
อยูใ่นจิตวิญญาณของพนกังานทุกระดบั 

 
     



     การประเมนิคณะกรรมการ   
คณะกรรมการบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)  ไดจ้ดัใหมี้การประเมินคณะกรรมการ ดงัต่อไปน้ี 

 กรรมการแต่ละท่านประเมินตนเองและประเมินคณะกรรมการ  ตามแบบฟอร์มของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  เพื่อตรวจสอบความครบถว้นในการทาํหน้าท่ีในคณะกรรมการ  และ
คณะกรรมการบรรษทัภิบาล  
 คณะกรรมการประเมินบทบาทและประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง  โดยการอภิปราย
ทบทวนหวัขอ้วาระการประชุมท่ีผา่นมา  และผลงานท่ีสาํคญั   เช่น  ผลการดาํเนินงานในรอบปีเทียบกบัแผน
ธุรกิจ   ประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง   การกาํหนดยุทธศาสตร์   การอนุมัติแผนธุรกิจ  การ
พิจารณาการลงทุนท่ีสําคัญ  เป็นต้น  ส่วนท่ีคณะกรรมการยงัปฏิบัติไม่ได้คือ ประธานกรรมการเป็น
กรรมการอิสระ  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระเกินกว่าคร่ึงหน่ึงของคณะกรรมการ  และมีการ
ประชุมมากกว่า  6 คร้ังต่อปี 
 กรรมการประเมินประธานกรรมการ  ดว้ยการอภิปราย  กรรมการช่ืนชมประธานกรรมการวา่ปฏิบติั
หน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมทาํให้บรรยากาศในการประชุมดีมาก ดาํรงความเป็นกลางและเปิดโอกาสให้
กรรมการทุกท่านแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่จาํกดัเวลาในการประชุมแต่ละวาระ  ทาํใหก้รรมการมี
ความรู้สึกว่ามีคุณค่าท่ีทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินตนเอง  ทาํหน้าท่ีครบถว้นตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ปฎิบติัตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์และสาํนกังานกลต. ไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบ
บญัชีภายใน  บางคร้ังไดแ้ยกประชุมกบัผูต้รวจสอบทั้งสองฝ่ายเป็นเอกเทศประชุมร่วมกบักรรมการโดยไม่มี
ผูบ้ริหารพร้อมไดน้าํผลการประชุมแจง้ให้ผูบ้ริหารปรับปรุงแกไ้ข  ทาํหนา้ท่ีสอบทานงบการเงินและความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 คณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนได้ประเมินตนเอง  ผลการทาํงานเป็นไปตาม
นโยบายท่ีกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งดี  ในปี 2554 ไดด้าํเนินการคดัเลือกบุคคลเหมาะสมมาเป็นกรรมการผูจ้ดัการ
แทนกรรมการ  ผูจ้ดัการคนเดิม 
 กรรมการผู ้จัดการประเมินตนเอง  และถูกประเมินโดยคณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน  และประธานกรรมการ  โดยพิจารณาผลการปฏิบติัหน้าท่ี  อาทิเช่น    ผลการดาํเนินงานของ
บริษทั  การวดัผลการดาํเนินงานระดบัองคก์ร  (Business Performance Scorecard)   การตั้งเป้าหมายในการ
ทาํงานรายบุคคล (Smart Goal)   การบรรลุเป้าหมายธุรกิจ งบประมาณ แผนงาน    และการบริหารแผนสืบ
ทอด/ทดแทนตาํแหน่งงาน  (Succession Plan)   เป็นตน้ 

 คณะกรรมการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าทาํงานครบถว้นมีประสิทธิภาพมาก  
ทําให้บริษัททราบถึงความเส่ียงได้ครบถ้วน  พร้อมทั้ งแนะนําให้ปฏิบัติตามหลักการท่ีถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 



 คณะกรรมการประเมินคณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่าสามารถแนะนาํส่ิงท่ีเป็น
ประโยชนต่์อบริษทั  เช่น การบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์ การปฏิบติั CSR ท่ีถูกตอ้ง  เป็นตน้ 

 ในการประเมินคณะกรรมการไม่พบส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงท่ีมีนยัสาํคญั 

 คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ เขา้ใจบทบาทและ
หนา้ท่ีของตนเอง  เขา้ใจธุรกิจและสถานการณ์ของบริษทั เป็นอยา่งดี     และกรรมการแต่ละท่านอุทิศเวลาทาํ
หนา้ท่ีอยา่งมีส่วนร่วมต่อผลงานของคณะกรรมการ 
 
     ความสัมพนัธ์กับผู้ลงทุน 
 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลทั้งรายงานทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปใหมี้
ความถูกตอ้ง ทนัเวลาและโปร่งใส ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัไดจ้ดัตั้ งหน่วยงานข้ึน
เฉพาะ โดยสมาชิกจาํนวน 2 ท่าน คือ กรรมการผูจ้ดัการ นายวิวฒัน์ ล้ิมศกัดากุล และ ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่าย
การเงินและวางแผน นางสาว  นิธิมา องัอติชาติ ทาํหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุน ซ่ึงผูล้งทุนสามารถติดต่อ
ขอทราบข้อมูลบริษัทได้ท่ีโทร 02-2736801 หรือท่ี  Website : www.tipco.net หรือท่ี  e-mail address : 
viwat@tipco.net หรือ nitima@tipco.net  ในปี 2551 บริษทัปรับปรุง Website ท่ีผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ของบริษทัไดส้ะดวกข้ึน  ซ่ึงไดแ้ยกหวัขอ้นกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor)ไวโ้ดยเฉพาะ 
 
     นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 บริษัท  จะจ่ายเงินปันผล เม่ือมีกาํไรสะสมเป็นผลบวก  อัตราการจ่ายเงินปันผลข้ึนอยู่กับผล
ประกอบการของบริษทัและโครงการลงทุนในอนาคต โดยกาํหนดว่าไม่ตํ่ากว่า 1 ใน 3 ของกาํไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ 
 
      การแต่งตั้งและพจิารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
    คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชี   นําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัในการแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีแต่ละปี  รวมถึงค่าสอบบัญชี  เพ่ือเสนอขออนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้  ทั้งน้ีรายช่ือผูส้อบบญัชีท่ีจะเสนอเพ่ือพจิารณาแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  จะตอ้งเป็น
ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                  ในปี 2554 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  ประกอบดว้ย 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมจาํนวน 2,015,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
     งบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวม  จาํนวน 950,000   บาท 



     งบการเงินของบริษทัยอ่ย 5  บริษทั  จาํนวน  1,065,000  บาท 
2. ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าบริการอ่ืน  จาํนวน  280,000  บาท 
 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
ทุกปีคณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาว่าจะปรับปรุงแกไ้ขนโยบายในการดาํเนินการบรรษทัภิบาล 

เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของบริษทั สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ี  สร้างความ
โปร่งใสบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตย ์เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการอย่างย ัง่ยืน เพ่ิมความ
เช่ือมัน่ให้ผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholder)  และสอดคลอ้งในการดาํเนินธุกรกิจในปัจจุบัน สําหรับปี 2552 
คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติให้แก้ไขนโยบายในการดาํเนินการบรรษทัภิบาลขอ้ 9 ใหม่ ดงัน้ี ขอ้9. การ
ดาํเนินกิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและสงัคมอยา่งเป็นรูปธรรม   
 
       ภาวะผู้นําและวสัิยทัศน์ของกรรมการ 
 คณะกรรมการมีภาวะผูน้าํ มีวิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม คณะกรรมการไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนด และให้ความเห็นชอบในเร่ือง
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกาํกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการมีความรับผิดชอบตามหน้าท่ีต่อผูถื้อหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ี
รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกบัฝ่ายจัดการจากการกาํหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการกบัผูถื้อหุ้นอยา่งชดัเจน โปรดดูรายละเอียดในเร่ืองโครงสร้างการถือ
หุ้นและการจดัการ พร้อมทั้งจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโกใ้นหัวขอ้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่ม
ต่างๆ ประกอบ 
 กรรมการของบริษทัเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ มีศกัยภาพ และไดผ้า่นหลกัสูตรการอบรมดงัน้ี 
 รายช่ือกรรมการท่ีผ่านการอบรมการเป็นกรรมการ  

รายช่ือกรรมการท่ีผา่นการอบรมการเป็นกรรมการ ตามหลกัสูตร IOD มีรายละเอียดดงัน้ี  
กรรมการทุกท่านไดผ้่านหลกัสูตร IOD Directorship ยกเวน้ นายสมจิตต ์เศรษฐิน และนางสาวรวม

สิน  ทรัพยส์าคร  อยา่งไรก็ตาม ทั้งสองท่านไดผ้า่นหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  ซ่ึงจดั
โดย Thai Institute of Directors Association แลว้ และบริษทั อยูร่ะหว่างดาํเนินการส่งเขา้อบรมในหลกัสูตร 
IOD Directorship  ต่อไป 

นอกจากน้ียงัมีกรรมการท่านอ่ืนผา่นหลกัสูตรอ่ืนเพ่ิมเติมดงัน้ี  



นางอนุรัตน์ เทียมทัน ผา่นหลกัสูตร IOD Chairmanship,  Finance for Non-Finance Directors , Corporate 
Governance Roundtable Exclusive Discussion with Professor Ulrich Eteger, เศรษฐกิจพอเพียงกบัการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี  (IOD 25/07/2006), The Natural Disasters (IOD 5/09/2006), Board Performance Evaluation 
(IOD 12/12/2006) Sufficiency Economy :the path sustainable growth (11/5/2007) บรรษทัภิบาลกบัการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัธุรกิจ (9-10/11/2007)  Making Corporate Responsibility (CR) Tangible-sharing 
experience (3/6/2009)  นายประสพ สนองชาต ิ ผา่นหลกัสูตร IOD Audit Committee , Directory 
Certification Program (DCP) , ป้องกนั รู้ทนัการทุจริตในองคก์าร(The Board’s Role on Fraud Prevention 
and Detection) (IOD 29/6/2010)  นายววิฒัน์ ลิม้ศักดากุล ผา่นหลกัสูตร The CEO Forum-Hong Kong จดั
โดย Boardroom Briefings Club (BBC),  Driving Organization Success Through Top Talent Management 
จดัโดย Watson Wyatt (Thailand) ,  Directors Forum 3/2004 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ  และ APIC 
CEO Forum: Leadership Rejuvenate your Leadership Effectiveness จดัโดย Asia Pacific Innovation Co., 
Ltd, -  Merger & Acquisition ทาํอยา่งไรจึงจะโปร่งใส (IOD 7/03/2006), DCP Refresher Course(IOD 
27/07/2006), Opportunities for Investment in Food Processing Sector in India (สถานทูตอินเดยี  7/09/2006) 
,Leadership and CEO Succession Planning (IOD 19/10/2006) Corporate Leadership Forum 2007 (15-
16/3/2007) Leadership for business Excellence (27/3/2007) Board Performance Evaluate (IOD 13/7/2007) 
Board Practices for Joint Venture and Group of Companies (IOD 6/11/2007) Thailand’s Functional Foods 
& Drink :Industry Trends & Market Essentials (8-9/11/2007) Asean Business Forum 2009 (26-
27/10/2009) The New & Powerful Strategic Thinking (15/9/2009), Role of the Chairman Program (RCP 
17-18/5/2010), Thailand Competitiveness Conference 2010 (1-2/9/2010),Top Executives Networking 2010 
“Moving Forward Together” (17-18/9/2010), การประชุมระดบัชาติวา่ดว้ยการสร้างแนวร่วมปฏิบติั 
(Collective Action) ในการต่อตา้นการทุจริตของภาคเอกชนไทย (9/11/2010), การวางแผนภาษีเก่ียวกบั
สวสัดิการและสิทธิประโยชนข์องผูบ้ริหารและพนกังาน (19-20/3/2011)  นายสมจติต์ เศรษฐิน ผา่น
หลกัสูตร Advanced Management Program (Harvard Business School 2002) นายสุรเชษฐ์  ทรัพย์สาคร ผา่น
หลกัสูตร มองสถานการณ์นํ้ามนั 2006 (IOD 12/1/2006), Thailand's Economic Outlook 2006/07 (IOD 
8/8/2006)  นายวรัิช ไพรัชพบูิลย์ ผา่นหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) Audit Committee 
Program (ACP), AC vs  การเปล่ียนแปลงรายงานทางการเงิน (SET 30/3/2011) นายชลิต  ลิมปนะเวช  
Directory Certification Program (DCP) Financial Statements for Directors ( IOD 2-3/9/2009)  Audit 
Committee Program ( IOD 17-18/9/2009) ดร. อัสนียา  สุวรรณศิริกุล Directory Certification Program 
(DCP) (IOD 109/2008)  Role of the Compensation Committee Program (RCC) (IOD 7-8/10/2008)  
Financial Statement for Directors (FSD) (IOD 15-16/10/2008)  Making Corporate Responsibility (CR) 
Tangible-sharing experience (3/6/2009) 



 รายช่ือกรรมการท่ีมคีวามรู้ทางด้านการเงนิ 
รายช่ือกรรมการท่ีมีประสบการณ์ดา้นการเงิน  ตั้งแต่ 20 ถึง 30 ปี ไดแ้ก่  

นายประสพ สนองชาติ  นายสมจิตต ์เศรษฐิน  นายวิวฒัน์ ล้ิมศกัดากุล และนายวิรัช  ไพรัชพิบูลย ์
 

       ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
 บริษทัขจดัรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดว้ยการปฏิบติัตามนโยบายในจริยธรรมธุรกิจ 
โดยไดมี้การกาํหนดขอ้พึงปฏิบติัของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงเนน้เร่ืองการ
ควบคุมไม่ใหเ้กิดผลกระทบทางลบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืน   นอกจากน้ีคณะกรรมการไดท้ราบถึงรายการท่ี
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและไดพิ้จารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุก
คร้ัง (โปรดดูรายละเอียดเร่ืองการขจดัความขดัแยง้ของผลประโยชน์เพิ่มในหวัขอ้ความเท่าเทียมกนัของผูถื้อ
หุ้นประกอบ) รวมทั้งยงัมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไดเ้พ่ิมเติมในขอ้บงัคบัของ
บริษทัเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยซ่ึงได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในปี 2546 ให้
เพ่ิมเติมขอ้บงัคบัดงักล่าว ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 “ขอ้บงัคบัของบริษทั หมวด 8 ขอ้ 48 ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ตามความหมายท่ี
กาํหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีใชบ้งัคบักบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั
จดทะเบียนหรือการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนแลว้แต่กรณี ให้บริษทัปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีประกาศดงักล่าวกาํหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆ ดว้ย” 
 นอกจากน้ีบริษัทยงัได้ป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดยการให้พนักงานลงนามใน 
“ขอ้ตกลงเร่ืองการกระทาํท่ีขดัต่อผลประโยชนข์องบริษทั” ซ่ึงบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวไดร้ะบุการลงโทษทาง
วินยัตามขั้นตอนและถึงขั้นเลิกจา้งหากพบว่ามีการจงใจฝ่าฝืนหรือละเมิดขอ้ตกลงและเพ่ือใหมี้มาตรการดูแล
ขอ้มูลภายในเพ่ือป้องกนัการนาํไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพ่ิมเติมไดก้าํหนดใหก้รรมการและ
ผูบ้ริหารเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส  และต้องรายงานให้
เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ทราบทุกคร้ังท่ีมีการเคล่ือนไหวของการถือหุน้  
 รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จากนั้นนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั โดยท่ีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียงดออกเสียง และถา้
ขนาดของรายการท่ีใหญ่ตอ้งผ่านการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมทั้งลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์อน่ึง
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นรายการท่ีใชร้าคาตลาดเป็นเกณฑใ์นการทาํรายการ โดยจะมีการเปรียบเทียบราคา
ตลาดกบับริษทัอ่ืนอีก อยา่งนอ้ย 3 ราย   
        
จริยธรรมธุรกิจ  



  จริยธรรมธุรกิจไดก้าํหนดไวใ้นจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก ้เพื่อเป็นแนวทางและขอ้พึง
ปฏิบติัท่ีดีซ่ึงประกอบดว้ย อุดมการณ์ อนัไดแ้ก่ เช่ือมัน่ในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มุ่งมัน่ในความเป็นเลิศ 
และถือมัน่ในความรับผิดชอบต่อสงัคม  จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ อนัไดแ้ก่ การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม   และการปฏิบัติด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน 
พร้อมท้ังกําหนดข้อพึงปฏิบัติสําหรับผู้มีส่วนได้เสีย อนัไดแ้ก่ขอ้พึงปฏิบติัของฝ่ายจดัการ ขอ้พึงปฏิบติัของ
พนกังาน และขอ้พึงปฏิบติัของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และข้อเสนอแนะเม่ือเกิดปัญหา พร้อมทั้งส่ือให้กรรมการ
และพนกังานทุกคนทราบอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งลงนามรับทราบทุก 2 ปี และตกลงท่ีจะ
ถือปฏิบติั นอกจากน้ีฝ่ายจดัการตอ้งรับผิดชอบในการดูแลใหพ้นกังานท่ีอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาทุกคน ปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดต่างๆอยา่งเคร่งครัด กรณีพนกังานไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ จะถูกพิจารณาลงโทษ
ตามระเบียบของบริษทั 
 
การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั มีจาํนวน 9 ท่านประกอบดว้ยผูมี้ความรู้และประสบการณ์หลากหลาย ซ่ึงเป็น
ประโยชนต่์อบริษทั  โดยประกอบดว้ย 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  1   ท่าน   คิดเป็นร้อยละ 11 
 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  8  ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 89 
 กรรมการอิสระ   4  ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 44 
 คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัของกรรมการอิสระเกินกว่าหน่ึงในสามและมี
จาํนวนกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารมากกว่า 1 ใน 2 ของจาํนวนกรรมการทั้งคณะ 

จาํนวนกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีอาํนาจควบคุม (Significant Shareholders) เป็น
สดัส่วนท่ียติุธรรมต่อผูถื้อหุน้รายอ่ืน 

ทั้ งน้ี  คณะกรรมการบริษัท  มีหน้าท่ี รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์และขอ้บังคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตาม
หลกัการกาํกบัดูแลท่ีดี โดยกรรมการบริษทัมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง ซ่ึงตามขอ้บงัคบัฯของบริษทักาํหนดไว้
ว่าในการประชุมสามัญประจาํปี      ทุกคร้ัง ให้กรรมการจาํนวน  1 ใน 3 ออกจากตําแหน่ง (โปรดดู
รายละเอียดในเร่ืองการสรรหากรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ในขอ้ 9.2 ประกอบ) นอกจากน้ีตั้งแต่ปี 2546 
คณะกรรมการบริษทัไดเ้ร่ิมประเมินตนเอง (Self - Assessment) และประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ 
กรรมการแต่ละท่านให้ความสนใจต่อการพฒันาตนเอง เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทกัษะและมาตรฐานการปฏิบติั
หนา้ท่ีของกรรมการในการบริหารงานบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพและมีการกาํกบัดูแลท่ีดี  

 (โปรดดูหวัขอ้การประเมินคณะกรรมการประกอบ) 



 
     การรวมหรือแยกตําแหน่ง 
 ประธานกรรมการและกรรมการ 3 ท่าน รวมเป็น 4  ท่านเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีความสัมพนัธ์ใดๆกบัผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ และโครงสร้างคณะกรรมการมีกรรมการอิสระเกินกว่าหน่ึงในสาม และมีจาํนวนกรรมการท่ีไม่ใช่
ผูบ้ริหารมากกว่า 1 ใน 2 ของจาํนวนกรรมการทั้งคณะ ก่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
ท่ีดี   นอกจากน้ีการแบ่งแยกหน้าท่ีในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลและการบริหารงานประจาํอย่าง
ชัดเจน (โปรดดูรายละเอียดบทบาทและอาํนาจหน้าท่ีของ กรรมการผูจ้ ัดการ คณะกรรมการบริษทัและ
คณะอนุกรรมการแต่ละคณะในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ) คณะกรรมการบริษัทได้แ ต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทาํหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการหรือกรรมการ 
พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร    

เพ่ือให้กลไกติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอาํนาจในการบริหารงานมีความถูกต้องโปร่งใส  
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการร่วมกาํหนดขอบเขตในการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
(โปรดดูขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ) 

     
     กระบวนการกําหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยูใ่น
ระดบัเหมาะสมตามอุตสาหกรรม และได้ขออนุมติัจากผูถื้อหุ้นแลว้ กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็น
กรรมการตรวจสอบไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มท่ีเหมาะสมตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน กรรมการผูจ้ดัการและ
พนักงานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบติังานของแต่ละคน ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บไดผ้่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและความชดัเจน
ในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง ผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณานโยบายและหลกัการ
ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2549 ในวนัท่ี 
28 เมษายน 2549  

ในแต่ละปีคณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาว่าค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการเหมาะสมหรือไม่โดยเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกนัและขนาดธุรกิจในระดบั
เดียวกนั 
      
     การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ 



           คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีกาํหนดประชุมโดยปกติเป็นประจาํทุกไตรมาส ภายใน 45 วนัหลงัจากวนัสุดทา้ย
ของทุกไตรมาสและอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจาํเป็น มีการกาํหนดวนัประชุมคร้ังต่อไปเป็นการ
ล่วงหนา้ในการประชุมในแต่ละคร้ัง และมีการกาํหนดวาระชดัเจนล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผล
การดาํเนินงานเป็นประจาํ ฝ่ายเลขานุการกรรมการผูจ้ดัการไดจ้ดัทาํหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ
การประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 14 วนัเพ่ือให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่าง
เพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม ปกติการประชุมตามวาระปกติแต่ละคร้ังจะใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่โมง   ในปี 
2554 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จาํนวน 4 คร้ัง และมีการประชุมตามวาระพิเศษ 1 คร้ัง รวม 5 
คร้ัง โดยการเขา้ร่วมของคณะกรรมการบริษทัแต่ละท่านสรุปไดด้งัน้ี 
 

รายช่ือ  วาระการดํารง
ตําแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด 

(คร้ัง) 
วาระปกติ 

การเข้ าร่วมประชุม /
การประชุมทั้ งหมด 

(คร้ัง) 
วาระพเิศษ 

การเข้ าร่วมประชุม /
การประชุมทั้ งหมด 

(คร้ัง) 
รวม 

1. นางอนุรัตน ์เทียมทนั ประธานกรรมการ เม.ย.2553–เม.ย.2556 4/4 1/1 5/5 

2. นายวิวฒัน ์ล้ิมศกัดากลุ กรรมการผูจ้ดัการ เม.ย.2553–เม.ย.2556 4/4 1/1 5/5 

3. นายประสพ สนองชาติ กรรมการอิสระ เม.ย.2552–เม.ย.2555 4/4 1/1 5/5 

4 .นายวิรัช  ไพรัชพบูิลย ์ กรรมการอิสระ เม.ย.2552–เม.ย.2555 3/4 1/1 4/5 

5. ดร. อสันียา สุวรรณศิริกลุ กรรมการอิสระ เม.ย.2552–เม.ย.2555 4/4 1/1 5/5 
6. นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร กรรมการ เม.ย.2554–เม.ย.2557 4/4 1/1 5/5 

7. นายสมจิตต ์เศรษฐิน  กรรมการ เม.ย.2554–เม.ย.2557 4/4 1/1 5/5 

8. นายชลิต  ลิมปนะเวช  กรรมการอิสระ เม.ย.2554–เม.ย.2557 4/4 1/1 5/5 

9. นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร  กรรมการ เม.ย.2553–เม.ย.2556 4/4 1/1 5/5 

 
    บริษทัไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีรายละเอียดชดัเจน จดัเก็บรายงาน
การประชุมท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมใหค้ณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้
 

   คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี ปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการ 

3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
1. นายประสพ สนองชาติ   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย ์  กรรมการ   



3. ดร. อสันียา  สุวรรณศิริกลุ  กรรมการ 
4. นางสาววนัทณีย ์ ผั้วผดุง  เลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมในปี 2554 จาํนวน 5 คร้ัง โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่านสรุปไดด้งัน้ี 
 

รายช่ือ  การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 
1. นายประสพ สนองชาติ กรรมการอิสระ 5/5 
2 . นายวิรัช  ไพรัชพิบูลย ์ กรรมการอิสระ 5/5 
3. ดร. อสันียา สุวรรณศิริกลุ กรรมการอิสระ 5/5 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน 3 

ท่าน โดยนายประสพ สนองชาติ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ   นายวิรัช ไพรัชพิบูลย ์ และดร.อสันียา 
สุวรรณศิริกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ     คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูต้รวจสอบภายใน 
อยา่งเป็นทางการจาํนวน 5 คร้ัง และไดร่้วมปรึกษาหารือกบัผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชีภายนอกและฝ่าย
บริหารหลายคร้ัง ซ่ึงมีสาระสาํคญัสรุปผลการปฏิบติังานไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ร่วมกาํหนดแผนการตรวจสอบประจาํปี เพ่ือทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
กบั บริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซัลแตนท์ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทั 
นอกจากน้ียงัเน้นถึงการบริหารความเส่ียงของธุรกิจซ่ึงไดม้อบหมายให้ผูต้รวจสอบภายในทาํการ
ทบทวนทุกไตรมาส  
2.   ไดส้อบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินประจาํไตรมาสและประจาํปีเพ่ือนาํเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั พบว่างบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้นและเช่ือถือได ้
3. ไดส้อบทานการทาํรายการระหวา่งบริษทักบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เห็นวา่รายการดงักล่าวเป็นการ
ดาํเนินการตามธุรกิจปกติของบริษทัในราคาท่ีสมเหตุสมผลและไดมี้การเปรียบเทียบราคากบัผูข้าย
รายอ่ืนๆทุกคร้ัง 
4. ไดส้อบทานใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและไม่พบขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัท่ี
อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญั และเนน้ย ํ้าใหฝ่้ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 
และระบบการบริหารความเส่ียงใหมี้ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยา่ง



ต่อเน่ือง นอกจากนั้น พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจาํปี 2554 
รวมทั้งส่งเสริมและผลกัดนัใหก้ารปฏิบติังานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
5. ติดตามโครงการลงทุนของบริษทั โดยสอบถามความคืบหนา้และรับฟังรายงานจากฝ่ายจดัการ
เป็นระยะ ๆ 
6. สอบทานการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหเ้กิดความถูกตอ้งและโปร่งใส
แก่ผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย พบวา่บริษทัฯไดป้ฏิบติัครบถว้น ถูกตอ้งตามขอ้กาํหนดและตาม
กฎหมาย 
7. ไดพิ้จารณาและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั บญัชีกิจ 
จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัสาํหรับปี 2554 ดว้ยเป็นบริษทัท่ีมีมาตรฐานการตรวจสอบท่ีดี มี
ช่ือเสียงและประวติัการทาํงานดี 
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนการดาํเนินงานหลกัของบริษทัฯและไดพิ้จารณา

ร่วมกบัผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ ผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบภายนอก คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความมัน่ใจวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัในปัจจุบนัมีความเพียงพอ และมีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง มีระบบการกาํกบัดูแลกิจการและการบริหารความเส่ียงท่ีดี รวมทั้งกระบวนการการ
จดัทาํงบการเงินของบริษทัมีระบบการควบคุมอยา่งเหมาะสมเพียงพอ และงบการเงินของบริษทัฯได้
จดัทาํตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เช่ือถือได ้ นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การสอบทาน
กฏหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบปฏิบติัต่างๆอยา่งสมํ่าเสมอรวมทั้งไดมี้การประเมินเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ 
บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้ง 

                       

           (นายประสพ สนองชาติ) 
                 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                   วนัท่ี 10  กมุภาพนัธ์ 2555 

คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน หลกัเกณฑ์ในการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการชุดน้ีปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีโดยให้มีผูท้รงคุณวุฒิจาก
ภายนอกหรือกรรมการอิสระมากกว่าก่ึงหน่ึงของคณะอนุกรรมการ โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 1.  ดร. อสันียา สุวรรณศิริกลุ  กรรมการอิสระ  ประธาน 
 2. นายประสพ สนองชาติ   กรรมการอิสระ  กรรมการ 
 3. นายสุรเชษฐ ์ทรัพยส์าคร  กรรมการ  กรรมการ 
คณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีการประชุมในปี 2554 จาํนวน 2 คร้ัง โดยการ

เขา้ร่วมประชุมของแต่ละท่านสรุปไดด้งัน้ี 
 



รายช่ือ  การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 
1.  ดร.อสันียา สุวรรณศิริกลุ กรรมการอิสระ                     3/3 
2. นายประสพ สนองชาติ กรรมการอิสระ                     3/3 
3. นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร กรรมการ                     3/3 

 
ในปี 2554 คณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาล มีการประชุม 1 คร้ัง และเน่ืองจากคณะกรรมการบริษทั

ทั้ งคณะทาํหน้าท่ีเป็นคณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาลด้วย จึงได้บรรจุวาระการประชุมในการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบติัตามการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีทางศูนยพ์ฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เขา้เป็นส่วนหน่ึงในการประชุมคณะกรรมการบริษทั (คร้ังท่ี 5/2554 เม่ือ
วนัท่ี 7  ธันวาคม 2554) ซ่ึงในการประชุมดงักล่าว  คณะกรรมการบริษทัเขา้ครบทุกท่าน (โปรดดูผลการ
ประเมินผลการปฏิบติัตามการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในส่วนของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการประกอบ) 
 
     ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้นทั้งดา้นการเงิน การปฏิบติังาน
การดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและการบริหารความเส่ียงและจดัให้มี
กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการบริหารงาน การดูแลทรัพยสิ์น รวมถึง
ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกท่าน บริษทัมีการกาํหนดอาํนาจดาํเนินการในการอนุมติัและ
กาํหนดความรับผดิชอบของผูบ้ริหารและพนกังานเป็นลาํดบัขั้น มีการกาํหนดขั้นตอนการปฏิบติังานเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร มีการพฒันาพนักงานระดบัผูจ้ดัการและผูมี้ศกัยภาพให้ผ่านหลกัสูตร Internal Quality Audit 
ISO 9001 : 2000 ทาํให้สามารถตรวจสอบการปฏิบติังานขา้มสายงาน มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็น
อิสระ ตั้งแต่ปี 2547 ไดจ้า้งบริษทัภายนอกทาํ             การตรวจสอบภายในใหซ่ึ้งจะร่วมกนัพิจารณาแผนงาน
ตรวจสอบภายในและรายงานตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ    
 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทั ยงัไดจ้ัดแกไ้ขอาํนาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการคดัเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถเขา้มาบริหารงานใน
ฐานะกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงพิจารณาผลตอบแทนท่ีให้แก่กรรมการ และพนกังานเพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมตามผลงาน และยงัไดจ้ดัตั้งคณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาล เพ่ือกาํหนดนโยบายบรรษทัภิ
บาล จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและมีการทบทวนนโยบายและการประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายเป็นระยะๆ มีการสร้างวฒันธรรมการกาํกบัดูแล เน่ืองจากบริษทัมีความเช่ือเร่ืองการบริหารงานดว้ย
คุณภาพและคุณธรรม ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซ่ึงจะเป็นส่วนช่วยผลกัดนัให้บริษทัมีการ
เติบโตอยา่งย ัง่ยนืได ้ 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน สามารถสรุปได้ดงันี ้



ในด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน บริษทัมีการกาํหนดอาํนาจดาํเนินการ ขั้นตอนการปฏิบติัของ
ผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ มีระบบงบประมาณและการพิจารณาความเป็นไปไดข้องโครงการ
ลงทุนก่อนลงทุนในทรัพยสิ์น มีระบบการติดตามหากผลการดาํเนินงานแตกต่างจากงบประมาณ และยงัมี
การแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนัเพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหว่างกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยมีระบบ
รายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 
 ในด้านการตรวจสอบภายใน บริษทัจา้งบริษทัภายนอกปฏิบติังานตรวจสอบภายในเพ่ือให้มัน่ใจว่า
การปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินสําคญัของบริษทัไดด้าํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนด รวมถึง
ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  และเพ่ือใหบ้ริษทัภายนอกดงักล่าวมี
ความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเต็มท่ี   คณะกรรมการจึงกาํหนดให้บริษทัท่ี
รับหน้าท่ีตรวจสอบภายในดงักล่าวรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
กาํหนดขอบเขตในการตรวจสอบร่วมกนักบัคณะกรรมการตรวจสอบอีกดว้ย 
 ในด้านการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินความเส่ียงทาง
ธุรกิจ เพ่ือทาํหน้าท่ีกาํหนดขอบเขตและนโยบายในการบริหารความเส่ียง รวมทั้งมีการจดัประชุมร่วมกบั
ผูจ้ดัการฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือกาํหนดและประเมินความเส่ียงของกิจการทุก 6 เดือนในไตรมาสท่ี 2 และ 4 และ
กาํหนดให้มีการประชุมย่อยทุกวนัในระดับหน่วยงาน และประชุมทุกเดือนในระดับฝ่ายจัดการและ
คณะกรรมการบริหาร  พร้อมทั้งกาํหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียงท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของ
บริษทั   มีการกาํหนดสัญญาณเตือนภยั  มีการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  
และมีการจดัทาํรายงานบริหารความเส่ียงซ่ึงสามารถตรวจสอบได ้ ตั้งแต่ปี 2547   คณะกรรมการตรวจสอบ
กาํหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในติดตามการบริหารความเส่ียงว่าผูบ้ริหารไดท้าํตามท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ หรือถา้
ไดท้าํแลว้จะลดความเส่ียงไดจ้ริงหรือไม่ และใหน้าํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 
      
     เลขานุการบริษทั 
 บริษทัไดแ้ต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ทาํหน้าท่ีเลขานุการบริษทั โดย
กาํหนดคุณวุฒิและคุณสมบติั ตลอดจนหนา้ท่ีความรับผดิชอบดงัน้ี 

คุณวุฒิ และคุณสมบัติ 
- ปริญญาตรี (ดา้นบญัชีหรือกฎหมาย) 
- มีความรู้เร่ืองหลกักฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและ กลต. 
- มีมนุษยสัมพนัธ์และความสามารถส่ือสารดี 
- มีประสบการณ์ทาํงานตาํแหน่งน้ีมาก่อน 



- มีความรู้เร่ืองบรรษทัภิบาล 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- ดาํเนินการเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทน และการประชุมผูถื้อหุน้ 
- จดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและเกบ็รักษา 
- ดูแลเปิดเผยขอ้มูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
- ให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้กบัคณะกรรมการในประเด็นดา้นกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบติัและขอ้พึงปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ 
- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปยังผู ้เก่ียวข้อง  ติดตามผล  และรายงาน
คณะกรรมการ 
- ติดต่อและใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจการของบริษทัแก่กรรมการ 
- จดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และสนบัสนุนการพฒันากรรมการอยา่งต่อเน่ือง 
- ประสานกบัท่ีปรึกษาภายนอก เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
 บริษทัมีการกาํหนดนโยบายและขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหผู้บ้ริหารในการนาํขอ้มูลไปใชเ้พ่ือประโยชน์
ส่วนตน รวมทั้งเพือ่การซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยเฉพาะในช่วง  1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
นโยบายดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 
- ไม่แสวงหาประโยชนใ์หต้นเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มูลใดๆขององคก์รซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณะ 
- ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัขององคก์รต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง   

- กาํหนดใหค้ณะผูบ้ริหารระดบัสูง  5 คนแรก คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร ตอ้ง
รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อสาํนกังาน ก.ล.ต .ตามระเบียบ ขอ้กาํหนด อยา่งเคร่งครัด 
และขอความร่วมมือคณะกรรมการบริษทัหา้มซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะหวา่งหลงัประชุมคณะกรรมการ
บริษทัและก่อนส่งขอ้มูลใหต้ลาดหลกัทรัพย ์หรือสาํนกังาน ก.ล.ต . อยา่งไรกต็ามตั้งแต่ปี  2547 ทุก
คร้ังท่ีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัตอ้งส่งรายงานซ้ือขายผา่นเลขานุการบริษทั จากเดิมท่ี
รายงานดว้ยตนเอง เพ่ือนาํส่งสาํนกังาน ก.ล.ต .ต่อไป นอกเหนือจากท่ีตอ้งรายงานการถือหุน้ของ
บริษทัของคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงในแต่ละไตรมาส เพ่ือใหท้ราบความเคล่ือนไหวใน
การถือหุน้ของบริษทั  (เร่ิมปี 2546) 

 



9.6 บุคลากร 
 ในปี 2554 พนกังานทั้งหมดของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีจาํนวน 2,994 คน ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
พนกังาน 477.63 ลา้นบาท 

ดว้ยความตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลนั้น เป็นเฟืองหลกัสําคญัท่ีสุดในการขบัเคล่ือนองคก์รให้
เติบโต ดงันั้นในปี 2554 ทิปโกจึ้งเน้นในดา้นการพฒันาความสามารถของพนักงานควบคู่ไปกบัการสร้าง
และส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีในการทํางานให้กับพนักงาน  โดยในส่วนของการพัฒนาบุคลากรนั้ น 
นอกเหนือจากการพฒันาและเพ่ิมขีดความสามารถให้กบัพนักงานทุกระดบัดว้ยการจดัการฝึกอบรม การ
สมันา และการจดัหลกัสูตรโครงการพี่เล้ียง (Coaching) ใหก้บัผูบ้ริหารแลว้ บริษทัยงัไดเ้นน้ใหพ้นกังานและ
ผูบ้ริหารได้เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการทํางานด้วยการไปศึกษาดูงานทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศดว้ย 

บริษทัไดก้าํหนด 7 ศกัยภาพหลกัท่ีจาํเป็นสาํหรับพนกังานและตอ้งดาํเนินการพฒันาทุกระดบั โดย
จะเร่ิมพฒันาจากผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปก่อน แลว้จึงไล่ตั้งแต่ระดบัหวัหนา้แผนกลงมา และบริษทัไดก้าํหนดให้
การพฒันาบุคลากรเป็นหน่ึงในเป้าหมายหลกัของบริษทัในการดาํเนินธุรกิจ 

สาํหรับดา้นการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทาํงานสาํหรับพนกังานนั้น บริษทัไดจ้ดักิจกรรมตาม
โครงการ Happy Work Place สาํหรับพนกังานทุกโรงงานและสาํนกังานกรุงเทพฯ อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการ
เพ่ิมสวสัดิการต่างๆใหก้บัพนกังานทั้งรายเดือนและรายวนั นอกจากน้ีในช่วงภาวะวิกฤติภยันํ้าท่วมทั้งท่ี
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ทิปโกไ้ดใ้หค้วามช่วยเหลือพนกังานทั้งใน
การจดัหาท่ีพกัชัว่คราวใหห้รือใหพ้นกังานเบิกค่าท่ีพกัชัว่คราวในระหวา่งท่ียงัไม่สามารถกลบัเขา้ท่ีพกัได ้
การจดัถุงยงัชีพ การเยีย่มบา้นพนกังานผูป้ระสบภยัและการมอบเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบา้น ทั้งโดยมอบ
ใหโ้ดยตรงและมอบสมทบเงินผา่นโครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Friends Help Friends) 
 



10. การควบคุมภายใน 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน  
คณะกรรมการมีความเห็นวา่ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงทางธุรกิจของบริษทัและการ

กาํกับดูแลกิจการโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจและสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลต่อความ
โปร่งใสและงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยประจาํปี 2554 ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชีของบริษทัไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานถูกตอ้ง ครบถว้น 
เช่ือถือได ้สมเหตุสมผล ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม
และถือปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ดงัท่ีผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัไวแ้ลว้ในรายงานของผูส้อบบญัชี 
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11. รายการระหว่างกัน 
บุคคลท่ีมีผลประโยชนร่์วมและรายการระหว่างกนั 
           ส่วนไดเ้สียของผูบ้ริหารในบริษทัรายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กนั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งบางบริษทัเป็นลูกคา้ของ  บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ ( จาํกดั  ) มหาชน  
บางบริษทัเป็น Supplier ใหบ้ริการขนส่งสินคา้หรือวตัถุดิบโดยท่ีราคาของสินคา้ท่ีขายใหห้รืออตัราค่าบริการ
ท่ีบริษทัดงักล่าวคิดกบับริษทัจะเป็นราคาตลาดมีนโยบายราคาระหว่างกนัเป็นไปตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 6 และไม่มีสัญญาผูกพนัระหว่างกนัโดยคณะกรรมการของบริษทัมีส่วนไดเ้สียในฐานะกรรมการ
หรือเป็นผูถื้อหุน้  ดงัรายระเอียดต่อไปน้ี 
                1. นางอนุรัตน ์     เทียมทนั 
   2 . นายสุรเชษฐ ์    ทรัพยส์าคร 
   3. นายสมจิตต ์    เศรษฐิน  
   4. นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร  
 
 
 
ตารางแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการของบริษทัฯกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ประเภทและลกัษณะธุรกิจ ความสมัพนัธก์บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ความสมัพนัธก์บับริษทั/ 
ช่ือผูถื้อหุน้และร้อยละของหุ้นท่ีถือต่อหุ้น

ทั้งหมดในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจ.ถนอมวงศบ์ริการ    จาํหน่ายผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมรับเหมาก่อสร้าง
อาคาร ถนน       และซ่อม
บาํรุงผิว 

นางอนุรัตน์ เทียมทนั       กรรมการ 
นายสุรเชษฐ ์ทรัพยส์าคร  กรรมการ     

                                                   % 
นางอนุรัตน ์  เทียมทนั            15.79% 
นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร   15.79% 
นายสุรเชษฐ ์ทรัพยส์าคร ถือ  1      หุน้  
 

บมจ.ทิปโกแ้อสฟัลท ์  

     
ผลิตและจาํหน่ายยาง
แอสฟัลต ์   มลัชนัและ
จาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิง   

 
นางอนุรัตน์ เทียมทนั       กรรมการ 
นายสมจิตต ์  เศรษฐิน      กรรมการ 
       

                                                        %   

บมจ.ทิปโกฟู้ดส์                        24.33%    
 

บจ. เอกชยัคอนเทน
เนอร์เทอร์มินอล 

ทาํธุรกรรมดา้นขนส่งและ

บริการดา้น Shipping  
    
  นายสมจิตต ์ เศรษฐิน        กรรมการ 

                                                        % 
นางอนุรัตน ์   เทียมทนั               25.17% 
บจ. ถนอมวงศ ์บริการ                 11.90% 
นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร        12.56% 



รายการบญัชีระหวา่งบริษทั ทิปโกฟู้ดส์  (จาํกดั  ) มหาชน และบริษทัยอ่ยท่ีมี กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในปี  
2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
       ลักษณะรายการ บริษทั / ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 

           (ล้านบาท) 
    นโยบายการคิดราคา 
 

1.   รายไดอ่ื้นๆ บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์                  0.07   ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
 บจ.   สุราษฎร์บิทูเมน                  0.02 ราคาท่ีทาํกบับุคคลภายนอก 
 บจ.  ซนัทอร่ี เบฟเวอเรจฯ               211.16   

             รวม            211.25  
2.    ซ้ือสินคา้ บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์               20.66 ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
   ราคาท่ีทาํกบับุคคลภายนอก 

              รวม             20.66  
3.    รับบริการและอ่ืนๆ บจ.  ถนอมวงศบ์ริการ               12.43  ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
 บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์                 2.24    ราคาท่ีทาํกบับุคคลภายนอก 
 บจ. เอกชยัคอนเทนเนอร์ฯ                 0.97  

              รวม             15.64  
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รายการระหว่างกนัระหว่างบริษทั  ทิปโก ้เอฟแอนดบี์  จาํกดั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
       ลักษณะรายการ บริษทั / ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 

           (ล้านบาท) 
    นโยบายการคิดราคา 
 

1.    ขายสินคา้ บจ.สยามคอนเทนเนอร์ฯ                0.17 ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
 บจ.เรยโ์คลแอสฟัลท ์                0.09 ราคาท่ีทาํกบับุคคลภายนอก 
 บจ.  ถนอมวงศบ์ริการ                1.51  
 บมจ.  ทิปโกแ้อสฟัลท ์                1.22  
 บจ.  รัตนะจิตต ์                0.27  
 บจ.  ไทยบิทูเมน                 0.03  
 บจ.โรงโม่ไทย                0.03  
 บจ. สุราษฎร์บิทูเมน                0.11  
 บจ. ไทยสเลอร่ีซีล                0.02  
 บจ. ทิปโก ้มารีไทม ์                0.04  

           รวม              3.49  
2.    ซ้ือสินคา้ บมจ.  ทิปโกแ้อสฟัลท ์                1.95 ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
   ราคาท่ีทาํกบับุคคลภายนอก 
                  รวม                1.95  

3.    รับบริการและอ่ืนๆ บมจ.  ทิปโกแ้อสฟัลท ์                 0.94 ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
 บจ.  ถนอมวงศบ์ริการ                10.89 ราคาท่ีทาํกบับุคคลภายนอก 
 บจ.เอกชยัคอนเทนเนอร์ฯ                  0.22  
 บจ.  ซนัทอร่ี เบฟเวอเรจฯ                 2.01  
 บจ.สยามคอนเทนเนอร์ฯ                 0.01  
 บจ.เรยโ์คลแอสฟัลท ์                 0.21   

             รวม               14.28  
 
รายการระหว่างกนัระหว่างบริษทั  ทิปโก ้รีเทล  จาํกดั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
       ลักษณะรายการ บริษทั / ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 

           (ล้านบาท) 
    นโยบายการคิดราคา 
 

1.    รับบริการและอ่ืนๆ บจ.  ถนอมวงศบ์ริการ                  1.50 ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
 บมจ.  ทิปโกแ้อสฟัลท ์                  0.02 ราคาท่ีทาํกบับุคคลภายนอก 

               รวม                1.52  
 



รายการค่าบริการและอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นค่าเช่าอาคารทิปโก้ กับบริษัท ถนอมวงศ์บริการ จาํกัด เป็น
ค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ  บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั และบริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั จาํนวนเงิน 8.08 ลา้น
บาท 4.88 ลา้นบาท และ 1.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาอยา่งละเอียด โดยได้
เปรียบเทียบค่าเช่าและส่ิงอาํนวยความสะดวก (Facility) กับตึกต่างๆระดับเดียวกันในกรุงเทพฯและมี
ความเห็นว่าอตัราค่าเช่ามีความเหมาะสมแลว้ และไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัซ่ึงพิจารณาอนุมติัโดย
กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดอ้อกเสียง 

รายการซ้ือสินคา้กบับริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) เป็นการซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงการซ้ือ
ทุกคร้ังมีการเปรียบเทียบราคากบัผูข้ายสินคา้รายอ่ืน(supplier)ทุกรายการท่ีเกิดข้ึนตามระเบียบการจดัซ้ือของ
บริษทัฯ ท่ีกาํหนดไวใ้นกระบวนการจดัซ้ือตามระบบคุณภาพ ISO 
 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนระหว่างบริษัท  บริษัทย่อยกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน  เป็นรายการ
ดาํเนินการทางธุรกิจตามปกติ และไดผ้่านการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหลงัจากไดผ้่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบก่อนแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมติัท่ีเหมาะสมตามระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของบริษทัทุกประการรวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการจดัซ้ือปกติซ่ึงตอ้งมีการเปรียบเทียบราคากบั
ผูข้ายรายอ่ืน  และราคาท่ีซ้ือขายกนัเป็นราคาตามราคาตลาด 
 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตัิการทํารายการระหว่างกัน 
 รายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนและอาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคตจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัหลงัจากผา่นการตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตามขั้นตอนการ
อนุมติัท่ีเหมาะสมตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกระบวนการจดัซ้ือซ่ึงตอ้งมีการเปรียบเทียบราคา
และคดัเลือกผูข้ายทุกคร้ัง รวมทั้งมีการประเมินผลผูข้ายเพ่ือจดัอนัดบัอีกดว้ย โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียงด
ออกเสียงในการอนุมติัการเขา้ทาํรายการดงักล่าว  
 
นโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

รายการระหว่างกนัของบริษทัท่ีเกิดข้ึนและอาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการท่ีดาํเนินการ
ทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน ์ระหว่าง บริษทั บริษทัยอ่ย 
กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี บริษทั จะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีของบริษทั หรือผูเ้ช่ียวชาญ
อิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทาํ
รายการดว้ยพร้อมทั้ งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการดงักล่าว พร้อมทั้ งเหตุผลในการทาํรายการต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นในรายงานประจาํปี นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
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ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยง และ
การไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีสําคญัของบริษทั หรือบริษทัย่อย ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดย
สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งน้ี หากมีรายการระหว่างกนัของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ยเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง มีส่วนไดส่้วนเสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต 
บริษทัจะไดใ้ห้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็น และความเหมาะสมของ
รายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจ
เกิดข้ึน บริษทัจะไดใ้ห้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับรายการ
ระหวา่งกนัดงักล่าว เพ่ือนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี  
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12. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  
 (1) งบการเงิน 
  ก) สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ  3ปี  

ปี 2552 
 ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 งบกาํไรขาดทุนรวม 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ
แต่ละปีของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดต้รวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนัของบริษทั ทิปโ กฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง
ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วน
ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 

 ขา้พเจ้าไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจ้า
ตอ้งวางแผนและปฏิบติังาน เพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็น
จาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละ
ประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึน ตลอดจนการประเมิน
ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโ ดยรวม ข้าพเจ้าเช่ือว่าการตรวจสอบ
ดงักล่าวใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

 ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่
ละปีของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย และเฉพาะกิจการของบริษทั ทิป
โ กฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โ ดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป 
ปี 2553 
 ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 งบกาํไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทิป
โ กฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย และไดต้รวจสอบงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2553 งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถว้นของขอ้มูลในงบ



การเงินเหล่าน้ี ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ งบการเงินรวมของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย 
และ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2552 ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื่นในสํานกังานแห่งเดียวกนักบั
ขา้พเจ้า ตามรายงานลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 ซ่ึงไดแ้สดงความเห็นไวอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข  
 

 ขา้พเจ้าไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจ้า
ตอ้งวางแผนและปฏิบติังาน เพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็น
จาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละ
ประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึน ตลอดจนการประเมิน
ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโ ดยรวม ข้าพเจ้าเช่ือว่าการตรวจสอบ
ดงักล่าวใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 ผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั 
ทิปโกฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2553 ผลการเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัเฉพาะของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั (มหาชน)  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
ปี 2554 
 ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 งบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับ
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดต้รวจสอบงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั ทิปโ กฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบใน
การแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 

 ขา้พเจ้าไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจ้า
ตอ้งวางแผนและปฏิบติังาน เพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็น
จาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละ
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ประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึน ตลอดจนการประเมิน
ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโ ดยรวม ข้าพเจ้าเช่ือว่าการตรวจสอบ
ดงักล่าวใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

 ขา้พเจ้าเห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั ของแต่ละปีของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ผลการเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัเฉพาะ
ของแต่ละปีของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป 
 

 โดยมิใ ช่เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินขา้งตน้ ขา้พเจา้ขอให้สังเกตุหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 2, 3 และ 4 ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดใ้ช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ ท่ีกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป เพ่ือจดัทาํและ
นาํเสนองบการเงินน้ี งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
และงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ท่ี
นาํมาแสดงเปรียบเทียบไดแ้สดงตามรูปแบบใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบังบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2554 



  (ข) ตารางสรุปงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบริษทั 2552 – 2554 
 

หมายเหตุ 2554 % 2553 % 2552 % 2554 % 2553 % 2552 %
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.2 และ 7 41,150 0.7% 44,746 0.9% 84,491 1.8% 21,455 0.6% 27,368 1.0% 16,786 0.5%
เงินลงทุนชัว่คราว 8 308 0.0% 264 0.0% 243 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 5.3 และ 9 577,512 10.1% 622,960 13.0% 635,877 13.6% 226,100 6.7% 269,010 9.5% 327,620 10.4%
เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 289,300 8.5% 274,000 9.7% 273,600 8.7%
สินคา้คงเหลือ 5.4 และ 11 1,480,004 25.8% 813,635 17.0% 1,018,321 21.8% 1,023,875 30.2% 519,228 18.3% 760,333 24.2%
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 12 22,147 0.4% 7,984 0.2% 15,335 0.3% 15,478 0.5% 5,254 0.2% 9,015 0.3%

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,121,119 37.0% 1,489,590 31.0% 1,754,267 37.6% 1,576,207 46.5% 1,094,861 38.6% 1,387,356 44.2%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

เงินลงทุนเผ่ือขาย 5.5 และ 13 11,142 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 11,142 0.3% 0 0.0% 0 0.0%
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5.5 และ 14 936,648 16.3% 741,094 15.4% 541,193 11.6% 647,110 19.1% 647,110 22.8% 647,110 20.6%
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 5.5 และ 14 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 210,812 6.2% 210,812 7.4% 210,812 6.7%
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 15 4,180 0.1% 4,180 0.1% 4,000 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5.7 และ 16 2,607,004 45.4% 2,504,996 52.2% 2,306,587 49.4% 904,248 26.7% 850,635 30.0% 863,133 27.5%
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5.8 และ 17 30,280 0.5% 31,254 0.7% 31,334 0.7% 27,388 0.8% 28,370 1.0% 28,782 0.9%
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้ม 4,254 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 4,254 0.1% 0 0.0% 0 0.0%
เงินมดัจาํและเงินประกนั 18 15,836 0.3% 15,306 0.3% 15,378 0.3% 2,325 0.1% 2,387 0.1% 2,698 0.1%
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,939 0.2% 11,167 0.2% 17,661 0.4% 3,949 0.1% 0 0.0% 62 0.0%

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,618,283 63.0% 3,307,998 69.0% 2,916,153 62.4% 1,811,228 53.5% 1,739,314 61.4% 1,752,596 55.8%
รวมสินทรัพย์ 5,739,402 100.0% 4,797,587 100.0% 4,670,420 100.0% 3,387,435 100.0% 2,834,175 100.0% 3,139,952 100.0%

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
หน่วย : พนับาท

(เดิมช่ือ "บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)")
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หมายเหตุ 2554 % 2553 % 2552 % 2554 % 2553 % 2552 %
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19 1,238,071 21.6% 812,001 16.9% 810,000 17.3% 746,000 22.0% 571,938 20.2% 510,000 16.2%
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 20 552,467 9.6% 443,668 9.2% 408,881 8.8% 189,882 5.6% 163,834 5.8% 232,264 7.4%
เจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัร 69,614 1.2% 59,164 1.2% 804 0.0% 4,152 0.1% 0 0.0% 804 0.0%
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 21 302,995 5.3% 291,789 6.1% 225,412 4.8% 124,657 3.7% 135,370 4.8% 96,753 3.1%
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 8,296 0.1% 0 0.0% 4,456 0.1% 7,826 0.2% 0 0.0% 2,606 0.1%
เจา้หน้ีตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 23 10,850 0.2% 8,060 0.2% 0 0.0% 10,855 0.3% 9,001 0.3% 0 0.0%
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 16,572 0.3% 27,868 0.6% 27,902 0.6% 4,216 0.1% 9,142 0.3% 14,892 0.5%

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,198,866 38.3% 1,642,550 34.2% 1,477,456 31.6% 1,087,586 32.1% 889,285 31.4% 857,320 27.3%
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 

หน้ีสินระยะยาว-สุทธิ 21 1,091,367 19.0% 1,103,281 23.0% 1,202,222 25.7% 606,889 17.9% 429,124 15.1% 564,494 18.0%
ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 2,830 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 5.12 และ 22 40,050 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 34,005 1.0% 0 0.0% 0 0.0%

 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,134,247 19.8% 1,103,281 23.0% 1,202,222 25.7% 640,894 18.9% 429,124 15.1% 564,494 18.0%
รวมหน้ีสิน 3,333,112 58.1% 2,745,831 57.2% 2,679,678 57.4% 1,728,481 51.0% 1,318,409 46.5% 1,421,814 45.3%

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน 24
หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000 8.7% 500,000 10.4% 500,000 10.7% 500,000 14.8% 500,000 17.6% 500,000 15.9%

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้
หุน้สามญั 482,579,640 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
                                    เรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 482,580 8.4% 482,580 10.1% 482,580 10.3% 482,580 14.2% 482,580 17.0% 482,580 15.4%

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อย
ของบริษทัร่วมท่ีซ้ือในราคาตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี 1,518 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของบริษทัร่วมโดย
ไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจควบคุมของบริษทัร่วม 3,140 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 1,130 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
กาํไรสะสม
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 24.2 50,000 0.9% 50,000 1.0% 50,000 1.1% 50,000 1.5% 50,000 1.8% 50,000 1.6%
ยงัไม่ไดจั้ดสรร 1,489,476 26.0% 1,194,440 24.9% 1,119,846 24.0% 1,110,991 32.8% 983,186 34.7% 1,185,558 37.8%

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ (16,391) -0.3% (56,369) -1.2% (10,982) -0.2% 15,384 0.5% 0 0.0% 0 0.0%
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2,011,452 35.0% 1,670,651 34.8% 1,641,444 35.1% 1,658,954 49.0% 1,515,766 53.5% 1,718,138 54.7%

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 394,837 6.9% 381,106 7.9% 349,298 7.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,406,289 41.9% 2,051,757 42.8% 1,990,742 42.6% 1,658,954 49.0% 1,515,766 53.5% 1,718,138 54.7%
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 5,739,402 100.0% 4,797,587 100.0% 4,670,420 100.0% 3,387,435 100.0% 2,834,175 100.0% 3,139,952 100.0%

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย : พนับาท

งบแสดงฐานะการเงิน
(เดิมช่ือ "บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)")

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

 
 



หมายเหตุ 2554 % 2553 % 2552 % 2554 % 2553 % 2552 %

รายได้จากการขายและการให้บริการ 26 4,825,086 100.0% 4,713,779 100.0% 4,457,005 100.0% 2,458,308 100.0% 2,515,443 100.0% 2,545,406 100.0%
ต้นทุนขายและบริการ 3,274,826 67.9% 3,531,882 74.9% 3,203,428 71.9% 2,052,695 83.5% 2,459,369 97.8% 2,186,998 85.9%
กาํไรขั้นต้น 1,550,260 32.1% 1,181,897 25.1% 1,253,577 28.1% 405,613 16.5% 56,074 2.2% 358,408 14.1%
รายไดอ้ื่น 27 324,181 6.7% 176,459 3.7% 104,466 2.3% 122,025 5.0% 130,498 5.2% 96,324 3.8%
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,874,441 38.8% 1,358,357 28.8% 1,358,043 30.5% 527,638 21.5% 186,572 7.4% 454,732 17.9%
ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,151,091) -23.9% (1,004,574) -21.3% (754,017) -16.9% (127,287) -5.2% (144,905) -5.8% (131,163) -5.2%
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (409,289) -8.5% (330,008) -7.0% (379,704) -8.5% (148,973) -6.1% (107,057) -4.3% (123,640) -4.9%
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (29,428) -0.6% (33,215) -0.7% (37,503) -0.8% (29,428) -1.2% (33,215) -1.3% (37,503) -1.5%
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 284,633 5.9% (9,441) -0.2% 186,819 4.2% 221,950 9.0% (98,604) -3.9% 162,425 6.4%
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 178,960 3.7% 245,154 5.2% 120,141 2.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 463,593 9.6% 235,713 5.0% 306,960 6.9% 221,950 9.0% (98,604) -3.9% 162,425 6.4%
ตน้ทุนทางการเงิน (93,780) -1.9% (56,954) -1.2% (66,717) -1.5% (52,717) -2.1% (31,411) -1.2% (39,592) -1.6%
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 369,813 7.7% 178,759 3.8% 240,244 5.4% 169,233 6.9% (130,015) -5.2% 122,834 4.8%
ภาษีเงินได้ (9,873) -0.2% 0 0.0% (33,490) -0.8% (9,355) -0.4% 0 0.0% (31,058) -1.2%
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 359,939 7.5% 178,759 3.8% 206,754 4.6% 159,878 6.5% (130,015) -5.2% 91,775 3.6%
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงิน 4,605 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 4,605 0.2% 0 0.0% 0 0.0%
เงินลงทุนเผ่ือขาย 10,779 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 10,779 0.4% 0 0.0% 0 0.0%
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเท 52 0.0% (135) 0.0% (73) 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 24,542 0.5% (45,252) -1.0% 2,304 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี 39,978 0.8% (45,387) -1.0% 2,231 0.1% 15,384 0.6% 0 0.0% 0 0.0%
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 399,917 8.3% 133,372 2.8% 208,985 4.7% 175,262 7.1% (130,015) -5.2% 91,775 3.6%

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 343,626 7.1% 146,951 3.1% 206,162 4.6% 159,878 6.5% (130,015) -5.2% 91,775 3.6%
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 16,314 0.3% 31,808 0.7% 592 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

359,939 7.5% 178,759 3.8% 206,754 4.6% 159,878 6.5% (130,015) -5.2% 91,775 3.6%

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 383,604 8.0% 101,564 2.2% 208,393 4.7% 175,262 7.1% (130,015) -5.2% 91,775 3.6%
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 16,314 0.3% 31,808 0.7% 592 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

399,917 8.3% 133,372 2.8% 208,985 4.7% 175,262 7.1% (130,015) -5.2% 91,775 3.6%

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 0.7121 0.3045 0.4272 0.3313 (0.2694) 0.1902

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
(เดิมช่ือ "บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)")

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน่วย : พนับาท
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หมายเหตุ 2554 2553 2552 2554 2553 2552
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 369,813 178,759 240,244 169,233 (130,015) 122,834
ปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับสุทธิ
                                 -จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 197,134 186,688 184,657 102,351 99,495 100,782
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย - ตดับญัชี 225 290 0 0 0 0
หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 529 (200) 0 529 (200) 0
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ (โอนกลบั) 0 (129) 129 0 (129) 129
ขาดทุนจากสินคา้เส่ือมสภาพ (โอนกลบั) (7,849) (18,549) 13,915 (4,563) (15,787) 17,509
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร 0 0 5,728 0 0 0
(กาํไร)ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 10,704 15,624 (3,017) 4,831 14,579 (860)
(กาํไร)ขาดทุนจากการขายและเลิกใชท้รัพยสิ์นถาวร 6,875 5,788 25,713 200 2,069 410
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 5,214 0 0 3,854 0 0
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (178,960) (245,154) (120,141) 0 0 0
รายไดด้อกเบ้ียรับ (58) (101) (263) (9,834) (6,231) (7,546)
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 92,554 55,548 65,997 52,538 31,232 39,592

496,179 178,565 412,960 319,139 (4,987) 272,848
การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของเงินทุนดาํเนินงาน
สินทรัพย ์(เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้ 60,391 41,369 (16,547) 54,122 55,511 (46,696)
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,740 (40,958) 28,598 630 1,282 2,454
สินคา้คงเหลือ (664,397) 222,792 294,930 (500,715) 256,696 130,831
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (12,881) 3,037 11,680 (12,881) 5,868 11,319
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (575) (524) (804) (2,043) (1,471) (202)
ลูกหน้ีอื่น (13,408) 26,963 (27,604) (8,087) 2,501 5,197
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,819 4,798 (3,128) 960 (22) 481
เงินมดัจาํและเงินประกนั (529) 71 1,524 62 311 976
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 301 2,411 2,411 (2,109) 0 0
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,011 6,110 1,818 0 62 3

หน้ีสินเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้ (272) (52,496) 5,410 (6,235) (59,067) 53,444
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (511) 532 (1,450) (86) 327 (266)
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 87,891 64,666 (40,242) 21,255 (24,426) (1,569)
รายไดรั้บล่วงหนา้ 4,374 3,349 8,369 3,484 3,852 5,033
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 12 172 (3,050) 182 (431) (153)
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (12,452) (2,459) 4,764 (6,031) (872) 191
ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน (2,601) 0 0 (1,923) 0 0

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 52 (135) (73) 0 0 0
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน (50,856) 458,261 679,566 (140,275) 235,134 433,890

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(เดิมช่ือ "บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)")

 



หมายเหตุ 2554 2553 2552 2554 2553 2552
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

จ่ายดอกเบ้ีย (89,739) (54,241) (67,203) (50,879) (29,938) (40,634)
รับคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 0 2,634 0 0 0 0
จ่ายภาษีเงินได้ (1,793) (7,938) (80,050) (1,529) (4,445) (79,287)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (142,387) 398,716 532,314 (192,684) 200,751 313,969
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (44) (21) (78) 0 0 0
เงินฝากประจาํเพ่ิมข้ึน 0 (180) 0 0 0 0
เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 0 0 0 (15,300) (400) (16,100)
ซ้ือเงินลงทุนเผ่ือขาย (363) 0 0 (363) 0 0
ขายทรัพยสิ์นถาวร 11,506 3,078 28,977 1,127 957 6,877
ซ้ือทรัพยสิ์นถาวร (282,662) (320,557) (151,442) (146,590) (85,426) (48,669)
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (475) (1,422) (763) (82) (844) (686)
จ่ายชาํระเจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัร (11,706) (804) 0 0 (804) 0
รับดอกเบ้ีย 58 101 263 9,834 6,231 7,546

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (283,684) (319,805) (123,042) (151,373) (80,285) (51,031)
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 70 2,001 (1,914) (1,938) 1,938 (506)
เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 426,000 0 (340,000) 176,000 60,000 (260,000)
จ่ายชาํระเจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัรระยะยาว (26,412) (23,295) (12,176) 0 0 0
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (3,258) (2,285) (2,369) (1,989) (1,753) (2,369)
เงินรับจากเงินกูยื้มระยะยาว 300,000 180,000 500,000 300,000 0 500,000
จ่ายชาํระเงินกูยื้มระยะยาว (274,000) (200,000) (366,525) (134,000) (95,000) (366,525)
เงินปันผลจ่าย 0 (72,357) (130,286) 0 (72,357) (130,286)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 422,400 (115,937) (353,270) 338,073 (107,173) (259,685)
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นในเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 74 (2,719) (3) 71 (2,712) 0.2
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (3,597) (39,745) 55,998 (5,913) 10,581 3,252
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 1 มกราคม 44,746 84,491 28,493 27,368 16,786 13,534
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 31 ธันวาคม 5.2 และ 7 41,150 44,746 84,491 21,455 27,368 16,786

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีมิใ ช่เงินสด
เจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัร 16,324 57,283 0 4,024 0 0
เจา้หน้ีผ่อนชาํระค่าเคร่ืองจกัร 0 10,460 40,447 0 0 804
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4,232 3,194 0 2,661 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หน่วย : พนับาท

(เดิมช่ือ "บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)")

 
 

 
 



9 
 

(ค) อัตราส่วนทางการเงนิท่ีสําคญัท่ีสะท้อนถงึฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

2554 2553 2552 2554 2553 2552
สภาพคล่อง
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.0 0.9 1.2 1.4 1.2 1.6
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) -0.02 0.3 0.5 -0.1 0.3 0.5
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 11.0 9.4 8.2 12.6 10.1 8.4
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 33 39 44 29 36 44
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 2.2 4.3 3.1 2.0 4.7 2.9
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 165 84 116 182 77 127
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 14.2 16.0 12.5 17.9 20.9 12.5
ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 26 23 29 20 17 29
CASH  CYCLE (วนั) 172 100 131 191 96 141
ความสามารถในการทาํกาํไร
ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้                    (%) 14.3% 7.2% 10.4% 9.6% -8.6% 5.3%
อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้    (%) 32.1% 25.1% 28.1% 16.5% 2.2% 14.1%
อตัรากาํไรสุทธิ    (%) 7.1% 3.1% 4.6% 6.5% -5.2% 3.6%
ประสิทธิภาพ
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์    (%) 6.0% 3.1% 4.4% 4.7% -4.6% 2.9%
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร    (%) 13.0% 5.8% 8.8% 17.2% -14.8% 10.3%
อตัราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.8 1.0 1.0 0.7 0.9 0.8
นโยบายการเงิน
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้          (เท่า) 1.4 1.3 1.3 1.0 0.9 0.8
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 4.9 4.1 4.6 4.2 -3.1 4.1
อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั
( CASH  BASIS) (เท่า) 0.1 1.6 1.3 -0.5 1.3 0.9
อตัราการจ่ายเงินปันผล    (%) 16.9% 0.0% 35.1% 36.2% 0.0% 78.9%

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

 
             

 



(2) คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
ผลการดําเนินงานประจาํปี  

บริษทั มีกาํไรสุทธิรวม 343.6 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 196.7 ลา้นบาท (หรือร้อยละ 133.8) ใน
ภาพรวมบริษทัไดป้รับกระบวนการผลิตใหไ้ดสิ้นคา้สาํเร็จรูปต่ออตัราเขา้ผลิตของวตัถุดิบมากข้ึน โดยเฉพาะ
ธุรกิจส่งออกผลไมก้ระป๋องและนํ้าสบัปะรดเขม้ขน้ทาํใหส้ามารถทาํกาํไรไดสู้งข้ึนมาก นอกจากน้ีการปรับ
กระบวนทางดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานโดยเร่ิมตั้งแต่การคดัเลือกวตัถุดิบ การสัง่ซ้ือภายใตร้ะยะเวลาท่ี
เหมาะสม การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ จนกระทัง่การส่งมอบสินคา้สาํเร็จรูปใหแ้ก่ลูกคา้ ใหส้อดคลอ้งกนัมี
ส่วนช่วยผลกัดนักาํไรของบริษทัฯในภาพรวมไดเ้ป็นอยา่งดี รายไดจ้ากการขายและบริการรวม 4,825.1 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 111.3 ลา้นบาท (หรือร้อยละ 2.4) ธุรกิจเคร่ืองด่ืมและธุรกิจคา้ปลีกมียอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 
โดยท่ียอดขายต่างประเทศลดลงเน่ืองจากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยโุรปชะลอตวั รายไดอ่ื้นจาํนวน 
324.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 147.7 ลา้นบาท (หรือร้อยละ 83.7) ตน้ทุนขายและบริการ เท่ากบั 3,274.8 ลา้นบาท 
ลดลง 257.1 ลา้นบาท (หรือร้อยละ 7.3) ทาํใหก้าํไรขั้นตน้เท่ากบั 1,550.3 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 368.4 ลา้นบาท 
(หรือร้อยละ 31.2)  
 
การวเิคราะห์รายได้ 
การวเิคราะห์รายได้จากการขายรวม 

รายไดจ้ากการขาย ปี2552 ปี2553 ปี2554 ฮตัราการเติบโต(%) 

 รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 2553/2552 2554/2553 

ในประเทศ 2,414.1 54.2 2,714.1 57.6 2,917.3 60.5 12.4 7.5 

ต่างประเทศ 2,042.9 45.8 1,999.7 42.4 1,907.8 39.5 -2.1 -4.6 

รวม 4,457.0 100.0 4,713.8 100.0 4,825.1 100.0 5.8 2.4 

 
ยอดขายใน 2552 และ 2553  
 ในช่วงปี 2552 ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจทัว่โลกชะลอ
ตวัลง โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรปท่ีเป็นตน้กาํเนิดของวิกฤตเศรษฐกิจ ทาํให้ยอดขายจากภูมิภาค
แถบนั้นลดลงอย่างมาก แมว้่าบริษทัจะไดข้ยายตลาดไปยงัภูมิภาคอ่ืนแต่ไม่สามารถชดเชยได ้ยอดขายของ
ธุรกิจส่งออกโดยรวมจึงลดลงอย่างมาก ธุรกิจในประเทศ ยอดขายท่ีลดลงส่วนหน่ึงเป็นผลกระทบต่อเน่ือง
จากความไม่แน่ใจในเศรษฐกิจโลกท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคไม่แน่ใจในว่าจะมีผลต่อเน่ืองและรุนแรงมากน้อย
เพียงไรจึงระมดัระวงัในการใชจ่้าย อีกส่วนหน่ึงมาจากปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคออก
นอกบา้นมาใชจ่้ายนอ้ยลง อยา่งไรกต็ามบริษทั ยงัใชก้ลยทุธ์ในการออกผลิตภณัฑใ์หม่สู่ตลาด และการเลือก
หาสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับขยายสาขาของธุรกิจคา้ปลีกเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของ
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ผูบ้ริโภคสาํหรับธุรกิจต่างประเทศ บริษทัเนน้การบริหารตน้ทุนในการผลิตและการพิจารณาโครงสร้างราคา
ขายให้ครอบคลุมอตัราแลกเปล่ียนและตน้ทุนผลไมท่ี้เปล่ียนแปลง โดยยงัคงนโยบายการทาํสัญญาซ้ือขาย
อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้เพ่ือลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน และการขยายตลาดไปยงัภูมิภาคต่างๆ ทัว่
โลก  เพ่ือกระจายความเส่ียงในภาวะท่ีประเทศในยโุรปไดรั้บผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจดา้นการเงินอยา่ง
มาก 

ในปี 2553 รายไดจ้ากการขายรวมเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการเพิ่มข้ึนของยอดขายของธุรกิจในประเทศ
เป็นหลกัเน่ืองจากจากเศรษฐกิจในประเทศท่ีเร่ิมฟ้ืนตวั และสถานการณ์ทางการเมืองท่ีคล่ีคลายดีข้ึน ทาํให้
ผูบ้ริโภคในประเทศเร่ิมกลบัมาจบัจ่ายใชส้อยมากข้ึน ประกอบกบับริษทัเนน้การส่ือสารคุณสมบติั คุณภาพ
และคุณประโยชนข์องผลิตภณัฑข์องบริษทั นอกจากน้ียงัคงกลยทุธ์เดิมในการออกผลิตภณัฑใ์หม่เพ่ือ
สนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง สาํหรับธุรกิจร้านคา้ปลีกมีการเติบโตข้ึนอยา่งมากจาก
การท่ีมีการนาํเสนอผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง  และการสร้างช่ือเสียงจน
เป็นท่ีรู้จกัของตลาดและการไดรั้บความไวว้างใจจากผูเ้ช่าพ้ืนท่ีหลายแห่งรวมถึงหา้งสรรพสินคา้ ทาํให้
บริษทัสามารถขยายสาขาไดจ้าํนวนมาก เป็นการเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายและโฆษณาภาพลกัษณ์ของ
บริษทัต่อผูบ้ริโภคโดยตรงไดม้ากข้ึน ในส่วนของฟูดส์เซอร์วิส บริษทัสามารถขายเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมเขา้สู่
ภตัตาคาร,โรงแรม,สายการเดินรถ และสายการบินไดม้ากข้ึน สาํหรับธุรกิจการเกษตรและสารกดัจากพิช 
(สาํหรับเป็นวตัถุดิบในอาหาร เคร่ืองด่ืม และเคร่ืองสาํอาง) บริษทัไดมี้สบัปะรดสดพนัธ์ุหอมสุวรรณออกสู่
ตลาดเพ่ิมมากข้ึน โดยขายผา่น Convenience Store แต่ยงัเป็นระยะเร่ิมตน้ สับปะรดยงัมีปริมาณไม่มาก เป็น
เพียงการแนะนาํสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของตลาด สาํหรับผลิตภณัฑส์ารสกดัจากพืช บริษทัยงัอยูใ่นช่วงการ
ทาํการศึกษาและวิจยัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจและสามารถทาํกาํไรใหก้บับริษทัไดต่้อไป     

สาํหรับรายไดจ้ากการขายต่างประเทศ ในส่วนของการส่งออกผลไมก้ระป๋องและนํ้าสบัปะรด
เขม้ขน้ ในปีท่ีผา่นมายอดขายลดลง ปัจจยัหลกัท่ีกระทบไดแ้ก่ เงินบาทท่ีแขง็ค่าข้ึนในปีท่ีผา่นมาโดยเฉล่ียทั้ง
ปีอยูอ่ตัราร้อยละ 10 ทาํใหย้อดขายในสกุลบาทลดลงร้อยละ 2.1 แต่เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ในรูปเงินเหรียญ
สหรัฐฯ  

สาํหรับการขยายตลาดการส่งออกนํ้าผลไมไ้ปยงัประเทศทางแถบ ASEAN ท่ีขายภายใต ้ ตราสินคา้
ของบริษทั และ ประเทศนอกกลุ่ม ASEAN ท่ีเป็นการรับจา้งผลิตภายใตสู้ตรและตราสินคา้ของลูกคา้ ยงัมี
การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากประเทศทางแถบภูมิภาคน้ี ไดรั้บผลกระทบนอ้ย และเศรษฐกิจยงัค่อนขา้ง
แขง็แกร่ง 
 
ยอดขายรวมในปี 2554 
 ในปี 2554 ยอดขายรวมเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 2.4 เป็นยอดขายในประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.5 
ในขณะท่ียอดขายต่างประเทศลดลงร้อยละ 4.6 



 
รายได้จากการขายในประเทศ 

ยอดขายในประเทศเพ่ิมข้ึนในปี 2554 โดยเฉพาะในช่วง 3 ไตรมาสแรก ท่ีตวัเลขทางเศรษฐกิจมี
แนวโนม้ท่ีดี  และการไดรั้ฐบาลใหม่ทาํใหมี้สถานการณ์ทางการเมืองผอ่นคลายลง ประชาชนมีความเช่ือมัน่
มากข้ึนจึงทาํใหมี้การจบัจ่ายใชส้อยมากข้ึน อยา่งไรกต็ามในไตรมาส 4 ท่ีกรุงเทพและปริมณฑลประสบกบั
มหาอุทกภยั ส่งผลกระทบกบัยอดขายเน่ืองจากปัญหาในการกระจายสินคา้ เน่ืองจากนํ้าท่วมศูนยก์ระจาย
สินคา้ และเส้นทางขนส่ง ทาํใหสิ้นคา้บางส่วนไม่สามารถนาํออกมาจาํหน่ายได ้ จึงกระทบยอดขายทั้งธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมและธุรกิจคา้ปลีกท่ีเป็น Juice Bar  
1.ธุรกิจเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม 

ธุรกิจเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมยอดขายมีการเติบโตข้ึนเป็นผลมาจากการท่ีปีท่ีผา่นมามีการออกผลิตภณัฑ์
ใหม่มากมายและหลากหลาย ทั้งการเพ่ิมรสชาติในกลุ่มผลิตภณัฑเ์ดิม และการออกผลิตภณัฑใ์หม่ทาํให้
ผลิตภณัฑมี์ความหลากหลาย สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน ผลิตภณัฑท่ี์ออกใหม่
ระหวา่งปี 2554 ไดแ้ก่ 

1) ผลิตภณัฑก์ลุ่มนํ้า 100% ไดแ้ก่ นํ้าส้มแมนดาริน นํ้าผกัผสมผลไมร้วมตราทิปโกซุ้ปเปอร์คิด นํ้า
องุ่นแดงพาสเจอร์ไรซ์ตราทิปโกส้ควีซ นํ้าพรุนสกดัเขม้ขน้ผสมผลฟิกตราทิปโกฟ้รุตเอสเซนส์ นอกจากนั้น
ในกลุ่มนํ้า 100% ยงัมีการออกผลิตภณัฑใ์หม่ 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑต์รา ทิปโก ้ เวจจ้ี ไฟว ์คลั
เลอร์ส อะเดย ์โดยมี 2 สูตร คือ  นํ้าผกัผลไมร้วม สูตรผกั 5 สี ผสมวิตามินสูง 7 ชนิด และคลอโรฟิลล ์  และ
นํ้าผกัผลไมร้วม สูตรผกั 5 สี ผสมวิตามินสูง 7 ชนิด และใยอาหารสูง กลุ่มท่ีสองไดแ้ก่ นํ้าผลไม ้100% ผสม
เน้ือผลไม ้ภายใตต้ราฟรุตพลสั ซ่ึงมี 4 รสชาติ ไดแ้ก่ นํ้าส้มแมนดารินผสมเน้ือส้มและเกลด็ส้ม นํ้าแอปเป้ิล
และเน้ือวา่นหางจระเข ้ นํ้าผกัผสมนํ้าผลไมแ้ละเน้ิอวา่นหางจระเข ้ และ นํ้าวา่นหางจระเขผ้สมนํ้าองุ่นขาว
และเน้ือวา่นหางจระเข ้    

2) ผลิตภณัฑก์ลุ่มเคร่ืองด่ืมธญัพืช ไดแ้ก่ เคร่ืองด่ืมนํ้านมมลัติเกรนผสมงาดาํ สูตรบิวติ ไลท ์ และ 
สูตรบิวติไชน ์ 

3) ผลิตภณัฑต์รา ทิปโก ้เนเชอรัล เซนส์ ไดแ้ก่ นํ้ากระเจ๊ียบกล่ินกุหลาบ และ นํ้าตะไคร้กล่ินใบเตย 
4) ผลิตภณัฑน์ํ้าผลไม ้ในขวด PET ไดแ้ก่  นํ้าส้ม 20% ผสมน้ือส้ม ตรา ออเรนจ ์เชค 
5) ผลิตภณัฑก์ลุ่ม Functional Drink  ตรา ซนัโทรี ดาการะ เบเนฟิต ไดแ้ก่ นํ้ารสแอปเป้ิลและมะนาว 

10% สูตรแอปเป้ิล-ไฟเบอร์ และ นํ้ารสผลไมร้วม 10% ผสมสารสกดัจากถัว่ขาว สูตรเบอร่ี-บีน 
6) ผลิตภณัฑก์ลุ่มชา ภายใตต้รา ซนัโทร่ี มิเรอิ ไดแ้ก่ ชาเขียวพร้อมด่ืม กล่ินนํ้าผึ้งผสมมะนาว กล่ิน

ซากรุะ และรสตน้ตาํรับ 
นอกเหนือไปจากการออกผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีหลากหลายดงักล่าว ปีท่ีผา่นมาไดเ้นน้การส่งเสริมการ

ขายค่อนขา้งมากทั้งในรูปแบบโฆษณาทางส่ือต่างๆ และกิจกรรมการส่งเสริมการขายหลายรูปแบบ รวมทั้งมี
การใหผู้บ้ริโภคร่วมสนุกและชิงรางวลั ซ่ึงช่วยทาํใหผ้ลิตภณัฑข์องทิปโกเ้ป็นท่ีรู้จกั และมีภาพลกัษณ์ท่ี
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ทนัสมยัมากข้ึนซ่ึงช่วยกระตุน้ยอดขายไดค่้อนขา้งมาก อยา่งไรกต็ามในช่วงไตรมาส 4 ซ่ึงโดยปกติจะเป็น
ช่วงท่ียอดขายสูงสุดของปี กรุงเทพและปริมณฑลประสบมหาอุทกภยั แมว้า่โรงงานของบริษทัจะไม่ไดรั้บ
ผลกระทบมากนกัในดา้นการผลิตเน่ืองจากสามารถป้องกนัพ้ืนท่ีโรงงานได ้โรงงานหยดุผลิตเพียง 2 สปัดาห์ 
แต่บริษทัไดรั้บผลกระทบอยา่งมากจากการท่ีนํ้าท่วมศูนยก์ระจายสินคา้ของตวัแทนกระจายสินคา้ ประกอบ
กบัเส้นทางขนส่งไม่สามารถใชง้านได ้ ทาํใหไ้ม่สามารถกระจายสินคา้บางส่วนออกไปขายได ้ ยอดขายใน
ไตรมาส 4 จึงไม่ไดเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ 
2.ธุรกิจคา้ปลีกและฟดูส์เซอร์วิส 

Squeeze Juice Bar มียอดขายเพิม่ข้ึนต่อเน่ืองตลอด 3 ไตรมาสของปี 2554 ก่อนท่ีจะชะลอตวัในไตร
มาสท่ี 4 จากเหตุการณ์นํ้าท่วม ท่ีทาํใหห้ลายสาขาตอ้งปิดตวัลงในช่วงเวลาดงักล่าว ยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนยงัเป็น
ผลมาจากการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และการขยายสาขา ณ ส้ินปี 2554 
ธุรกิจ Squeeze Juice Bar มีจาํนวนสาขาทั้งหมด 68 สาขา บริษทัดาํเนินการเอง 55 สาขา และแฟรนชายส์ 
จาํนวน 13 สาขา ในส่วนของฟูดส์เซอร์วิส บริษทัยงัคงมีลูกคา้ใหม่ๆ ในกลุ่มภตัตาคาร, โรงแรม, สายการ
เดินรถ และสายการบิน 
3.ธุรกิจการเกษตรและสารสกดัจากพชื (สาํหรับเป็นวตัถุดิบในอาหาร เคร่ืองด่ืม และเคร่ืองสาํอาง) 

ยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากส่วนของธุรกิจการเกษตร คือผลผลิตสบัปะรดหอมสุวรรณ จากจุดเด่นของ
สบัปะรดหอมสุวรรณท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัไดรั้บการตอบรับจากตลาดเป็นอยา่งดี และจากสภาพภูมิอากาศ
ในแหล่งเพาะปลูกท่ีเหมาะสม ประกอบกบัการปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูกใหเ้หมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี
และดินฟ้าอากาศ ทาํใหมี้ผลผลิตออกมาสู่ตลาดเพ่ิมมากข้ึน ทาํใหย้อดขายเพ่ิมข้ึนอยา่งชดัเจน สาํหรับธุรกิจ
สารสกดัจากพืช บริษทัไดจ้บัมือร่วมกบัลูกคา้หลกัซ่ึงเป็นผูผ้ลิตสารสกดัรายใหญ่ของญ่ีปุ่น ทาํการวิจยัและ
พฒันาร่วมกนัจนไดผ้ลิตภณัฑช์นิดแรกท่ีเป็นสารสกดัผลไมส่้งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่นช่วงปลายปี 2554 ซ่ึง
คาดวา่จะสร้างยอดขายเพ่ิมข้ึนไดต่้อไปในอนาคต 
 
รายได้จากการขายต่างประเทศ 

ยอดขายในการส่งออกผลไมก้ระป๋องและนํ้าสบัปะรดเขม้ขน้ลดลง ไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจ
ของสหรัฐอเมริกาท่ียงัไม่ฟ้ืนตวัและประเทศทางแถบยโุรปไดเ้ขา้สู่ช่วงเศรษฐกิจถดถอย ทาํใหผ้ลมาจากคาํ
สัง่ซ้ือของลูกคา้ในประเทศดงักล่าวท่ีเป็นลูกคา้หลกัลดลง  บริษทัทยอยหาตลาดใหม่ๆ เพือ่ทดแทนหากยงัไม่
สามารถทดแทนไดท้ั้งหมดในระยะส้ัน  
สาํหรับการขยายการส่งออกนํ้าผลไมไ้ปยงัตลาดในกลุ่มอาเซียน ท่ีขายภายใตต้ราสินคา้ของบริษทั และไปยงั
ประเทศนอกกลุ่มอาเซียน ท่ีเป็นการรับจา้งผลิตภายใตสู้ตรและตราสินคา้ของลูกคา้ ยงัมีการเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ือง  
 



สัดส่วนรายได้ระหว่างการขายในประเทศและต่างประเทศ 
ในปี 2554 สัดส่วนการขายระหวา่งในประเทศและต่างประเทศ มีอตัราส่วนเท่ากบั 60.5 : 39.5 

ยอดขายต่างประเทศสดัส่วนลดลงเลก็นอ้ยจากคาํสั้ งซ้ือท่ีลดลงจากประเทศท่ีมีปัญหาเศรษฐกิจ ประกอบกบั
ค่าเงินบาทโดยแฉล่ียของปี 2554 ท่ีแขง็ข้ึนเปรียบเทียบกบัปี 2553 ทาํใหย้อดขายในสกลุบาทลดลงอีกดว้ย 
อยา่งไรกต็ามบริษทัยงัคงยดึถือนโยบายเดิมท่ีตอ้งการรักษาสดัส่วนรายไดข้องทั้งสองส่วนใหอ้ยูร่ะดบั 50:50 
เพ่ือบริหารความเส่ียงจากลกัษณะของธุรกิจในประเทศและต่างประเทศใหเ้กิดดุลยภาพ 
  
 การวเิคราะห์รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้น 2552 2553 2554 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 2.7 15.7 2.4 

หน้ีสงสัยจะสูญโอนกลบั - 0.2 - 

ขาดทุนจากสินคา้เส่ือมสภาพโอนกลบั - 18.5 7.8 

รายไดค่้าเคลมสินคา้เสียหาย - 10.5 - 

ค่าสนบัสนุนทางการตลาด 50.3 90.9 248.7 

รายไดจ้ากการขายวตัถุดิบและเศษวสัดุ 6.2 5.4 6.3 

อ่ืนๆ 45.3 35.3 59.0 

รวม 104.5 176.5 324.2 

กาํไรจากอัตราแลกเปลีย่น ในปี 2552 ต่อเน่ืองมาถึง ปี 2554 อตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนเป็น
อยา่งมาก บริษทัไดค้งนโยบายในการเขา้ไปทาํสญัญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้เป็นระยะๆ  เพ่ือปิด
ความเส่ียง ทาํใหบ้ริษทัไดก้าํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 2.7 ลา้นบาท ในปี 2552 จาํนวน 15.7 ลา้นบาท 
ในปี 2553  และ จาํนวน 2.4 ลา้นบาท ในปี 2554  

หนีส้งสัยจะสูญโอนกลบั  เน่ืองจากรายการหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีรายหน่ึงท่ีบริษทัไดต้ั้งเอาไว้
แลว้ไดถู้กตดัออกไปเป็นหน้ีสูญซ่ึงรายการหน้ีสูญดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายอ่ืนแลว้ 

ขาดทุนจากสินค้าเส่ือมสภาพโอนกลบั สินคา้ท่ีตั้งสาํรองเส่ือมสภาพ ตามหลกัเกณฑบ์ญัชีตามอายุ
การใชง้านท่ีเหลือ แต่เน่ืองจากตั้งไวเ้กินในปีก่อนหนา้ จึงโอนกลบัมาเป็นรายได ้

ค่าสนับสนุนทางการตลาด เป็นเงินสนบัสนุนจาก บริษทั ซนัโตร่ี เบฟเวอเรจ แอนด ์ฟูดส์ ลิมิเตด็ 
สาํหรับการทาํโฆษณา และการส่งเสริมการขาย สาํหรับผลิตภณัฑภ์ายใต ้ตราสินคา้ของ บริษทั ซนัโตร่ี เบฟ
เวอเรจ แอนด ์ฟูดส์ ลิมิเตด็ ท่ีผลิตและจาํหน่ายโดย บริษทัยอ่ย (บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั) และไดร้วม
เงินพิเศษจากการซ้ือสินคา้ตามเป้าท่ีไดก้าํหนดไว ้

รายได้อ่ืน ค่าขนส่งและประกนัจากการขายในเทอม CIF ไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงในรายไดอ่ื้น  บริษทั
บนัทึกรายไดจ้ากการขายในเทอม FOB รายไดค่้าขนส่งและประกนัจากการขายไดถู้กบนัทึกไวใ้นรายไดอ่ื้น 
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ส่วนค่าใชจ่้ายดงักล่าวท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่บริษทัเรือและบริษทัประกนัไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหารแลว้  

 
การวเิคราะห์ต้นทุนขายและกําไรขั้นต้น 

 ปี2552 ปี2553 ปี2554 

   ลา้น
บาท 

% 
ยอดขาย 

  ลา้น
บาท 

% 
ยอดขาย 

  ลา้นบาท % 
ยอดขาย 

ยอดขาย 4,457.0 100.0 4,713.8 100.0 4,825.1 100.0 

ตน้ทุนขาย 3,203.4 71.9 3,531.9 74.9 3,274.8 67.9 

กาํไรขั้นตน้ 1,253.6 28.1 1,181.9 25.1 1,550.3 32.1 

ปี 2552 อตัรากาํไรขั้นตน้ของธุรกิจส่งออกลดลง เน่ืองจากประสบปัญหาภยัแลง้ทาํใหป้ริมาณผลไม้
สดขาดแคลนและราคาผลไมส้ดสูงข้ึน ทาํใหต้น้ทุนสูงข้ึน ธุรกิจในประเทศในส่วนของธุรกิจเคร่ืองด่ืม ในปี 
2552 บริษทัไดเ้นน้การปรับปรุงการบริหารห่วงโซ่อุปสงคอุ์ปทานเพือ่ใหเ้กิดการประหยดัตน้ทุน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ทาํใหอ้ตัรากาํไรขั้นตน้ของธุรกิจในประเทศเพ่ิมข้ึน 

ในปี 2553 อตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงมาจากธุรกิจส่งออกสับปะรดกระป๋องเป็นสาํคญั ปัญหาภยัแลง้ได้
ทวีความรุนแรง จนส่งผลกระทบต่อผลผลิตสับปะรดอยา่งมากในปี 2553 นอกเหนือไปจากทาํใหร้าคาผลไม้
สดปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองแลว้ สภาพภูมิอากาศไดส่้งผลใหคุ้ณภาพของผลไมด้ว้ยเช่นกนั ทาํใหผ้ลผลิต
สินคา้สาํเร็จรูปต่อตนัผลไมล้ดลง ประกอบกบัเงินบาทแขง็ค่า ทาํใหย้อดขายในรูปบาทลดลง ในขณะท่ี
ตน้ทุนส่วนใหญ่ของธุรกิจผลไมก้ระป๋องเป็นบาท ปัจจยัดงักล่าวส่งผลโดยตรงต่อกาํไรขั้นตน้ท่ีลดลงของ
ธุรกิจส่งออก ยอดขายของธุรกิจเคร่ืองด่ืมในประเทศเพิม่ข้ึนอยา่งมากสืบเน่ืองจากกิจกรรมทางการตลาดท่ี
เนน้การส่ือสารคุณประโยชน์ คุณสมบติั และคุณภาพของผลิตภณัฑข์องบริษทัท่ีดีใหแ้ก่ผูบ้ริโภคอีกทั้งยงัได้
ดาํเนินการลดตน้ทุนในโครงการบริหารห่วงโซ่อุปสงคแ์ละอุปทานท่ีไดเ้ร่ิมมาตั้งแต่ปี 2552 อยา่งต่อเน่ือง ทาํ
ใหส้ามารถประหยดัตน้ทุนไดอ้ยา่งมาก สาํหรับธุรกิจคา้ปลีก ยอดขายมีอตัราการเติบโตสูงข้ึนมาก เกิดการ
ประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale)  ทาํใหอ้ตัรากาํไรขั้นตน้ของธุรกิจในประเทศโดยรวมเพ่ิมข้ึน 
 ในปี 2554 อตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากธุรกิจส่งออก อนัเป็นผลจากบริษทัฯไดป้รับ
กระบวนการผลิตใหไ้ดสิ้นคา้สาํเร็จรูปต่ออตัราเขา้ผลิตของวตัถุดิบมากข้ึน ทาํใหอ้ตัรากาํไรขั้นตน้ของธุรกิจ
ต่างประเทศเพ่ิมข้ึนมาก ในขณะท่ีธุรกิจในประเทศ ทั้งในส่วนของธุรกิจเคร่ืองด่ืมและธุรกิจคา้ปลีก 
อตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงเลก็นอ้ย เน่ืองมาจากยอดขายท่ีไม่เป็นไปตามแผนในช่วงนํ้าท่วม และตน้ทุนวตัถุดิบท่ี
สูงข้ึน  
 
 



ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใชจ่้าย ปี2552 ปี2553 ปี2554 

   ลา้น
บาท 

% 
ยอดขาย 

  ลา้น
บาท 

% 
ยอดขาย 

  ลา้นบาท % 
ยอดขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,133.7 25.4 1,334.6 28.3 1,560.4 32.3 

สดัส่วนของค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารต่อยอดขายในปี 2553 เพ่ิมข้ึนจากปี 2552 สืบเน่ือง
จากการเนน้นโยบายการส่งเสริมการขายโดยเฉพาะ ตลาดนํ้าผลไม ้100% เพ่ือรองรับการแข่งขนัท่ีรุนแรงใน
ตลาดในประเทศ ซ่ึงถือไดว้า่ประสบผลสาํเร็จในการทาํใหย้อดขายในประเทศเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก ในปี 2554 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีเพิม่ข้ึนเป็นส่วนของธุรกิจเคร่ืองด่ืม เน่ืองจากเป็นการดาํเนินการทาง
การตลาดท่ีรองรับผลิตภณัฑอ์อกมาใหม่มากมายในระหว่างปี แต่การท่ียอดขายไม่เป็นไปตามแผนในช่วง
ไตรมาสท่ี 4 ทาํใหอ้ตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารต่อยอดขายสูงของธุรกิจเคร่ืองด่ืมสูงข้ึน 

 
รายงานการวเิคราะห์กระแสเงนิสด 

ค่าใชจ่้าย ปี2552 ปี2553 ปี2554 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน    

      กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 240.2 178.8 369.8 

      ปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสด
รับสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

172.7 -0.2 126.4 

        ปรับ เงินทุนหมุนเวยีนสุทธิ (เพิ่มข้ึน) ลดลง 119.4 220.1 -638.6 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 532.3 396.0 -142.4 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -123.0 -319.8 -283.7 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน   -353.3   -115.9   422.4 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 

 
- 

 
-2.7 

 
0.1 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) 56.0 -39.7 -3.6 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมา 28.5 84.5 44.7 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไป 84.5 44.7 41.1 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน ในช่วงปี 2552 กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเป็นบวก จากการ
ท่ี บริษทัไดท้ยอยใชแ้ละจาํหน่ายสินคา้คงเหลือของปีก่อนหนา้ตามแผนท่ีวางไว ้ ทาํใหย้อดสินคา้คงเหลือ
ลดลงโดยเฉพาะวตัถุดิบ อยา่งไรกต็าม จากการท่ีมีคาํสัง่ซ้ือมากในช่วงปลายปี ทาํใหบ้ริษทัมียอดสินคา้
สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตสูง เพราะตอ้งทยอยส่งออกใหก้บัลูกคา้ในช่วงตน้ปี ในปี 2553 กระแสเงิน
สดจากการดาํเนินงานท่ีลดลงเน่ืองมาจากตน้ทุนผลไมส้ดท่ีเพ่ิมข้ึนจากการประสบภาวะขาดแคลนและ
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขายท่ีเพิม่ข้ึน ในปี 2554 กระแสเงินสดจากการดาํเนินการเป็นลบเน่ืองจากใน
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ระหวา่งปีราคาผลไมส้ดลดลงจากการท่ีมีผลผลิตออกมาค่อนขา้งมาก บริษทัมีนโยบายในการผลิตเกบ็ไวเ้ป็น
สินคา้สาํเร็จรูป จะเห็นไดจ้ากจาํนวนสินคา้คงเหลือ ณ ส้ินปีจาํนวนสูง เน่ืองจากทาํใหไ้ดต้น้ทุนท่ีตํ่าและจะ
นาํมาทยอยขายเม่ือไดร้าคาท่ีเหมาะสม  

กระแสเงินจากกิจกรรมการลงทุน  ในปี 2552 บริษทัยอ่ยมีการลงทุนในการเคล่ือนยา้ยสินทรัพย์
ถาวรท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของตนท่ีเหลือทั้งหมดจากโรงงานประจวบคีรีขนัธ์มายงัโรงงานวงันอ้ย และลงทุนใน
เคร่ืองจกัรใหม่เพื่อทดแทนเคร่ืองเดิมบางส่วน บริษทัไดซ้ื้อกรรมสิทธ์ิอาคารส่ิงปลูกสร้างโรงงาน
ประจวบคีรีขนัธ์จากบริษทัยอ่ยมาใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั และโรงงานออรา มีค่าใชจ่้ายลงทุนเพ่ือการ
ดูแลบาํรุงรักษาสินทรัพยถ์าวรใหอ้ยูใ่นสภาพดีและมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2553 ท่ีโรงงานเคร่ืองด่ืมท่ีวงันอ้ย ไดมี้การซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ิมเติมเพ่ือขยายกาํลงัการผลิตสาํหรับ
ผลิตภณัฑเ์ดิมเพ่ือรองรับการเติบโตของยอดขาย รวมทั้งไดมี้การลงทุนเคร่ืองจกัรเพ่ิมเติมสาํหรับเสริม
สายการผลิตบรรจุภณัฑใ์นขวด PET เพ่ือใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ี
หลากหลายไดย้ิง่ข้ึน  และท่ีโรงงานประจวบคีรีขนัธ์ นอกเหนือไปจากค่าใชจ่้ายเพ่ือการบาํรุงรักษาสินทรัพย์
ถาวรตามปกติ ไดมี้การลงทุนเคร่ืองจกัรเพ่ิมเติมสาํหรับสายการผลิตประป๋องเปล่าเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน และโรงงานนํ้าแร่ออรา ไดมี้การซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ิมเติมเพ่ือขยายสายการผลิต 

ในปี 2554 มีการลงทุนเพ่ิมเติมของโรงงานเคร่ืองด่ืมท่ีวงันอ้ย เป็นการเสริมสายการผลิตของ
สายการผลิตเดิมเป็นเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ในส่วนของโรงงานประจวบคีรีขนัธ์ มีค่าใชจ่้ายลงทุน
สาํหรับสายการผลิตกระป๋องเปล่า โดยเป็นทั้งการลงทุนเพ่ือทดแทนเคร่ืองจกัรเดิมบางส่วน และการลงทุน
เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของสายการผลิต สาํหรับโรงงานนํ้าแร่ออรา เป็นการลงทุนเพือ่บาํรุงรักษา 
(Overhual) เคร่ืองจกัรของสายการผลิตเดิม 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ในปี 2552 บริษทัไดช้าํระคืนเงินกูร้ะยะยาวทั้งหมดสาํหรับ
การลงทุนในโรงงานประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน 308.5 ลา้นบาท (เป็นการชาํระก่อนกาํหนด จาํนวน 102.8 ลา้น
บาท) และไดมี้การกูร้ะยะยาวใหม่ จาํนวน 500.0 ลา้นบาท สาํหรับการลงทุนในสินทรัพยร์ะยะยาว ท่ีไดใ้ช้
วงเงินกูร้ะยะสั้นเป็นแหล่งเงินทุน และสาํหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนบางส่วน เน่ืองจากบริษทั เห็นวา่ในช่วง
ท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีมีปัญหาสภาพคล่อง อาจมีโอกาสทาํใหเ้กิดปัญหาในการระดมทุนสาํหรับเงินทุน
หมุนเวียนไดใ้นจากการท่ีบริษทัมีวงเงินกูร้ะยะสัน้เป็นลกัษณะ Uncommitted Line ทั้งหมด จึงหาแหล่ง
เงินทุนบางส่วนท่ีเป็นวงเงินกูร้ะยะยาว เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนขั้นตํ่าท่ีบริษทัตอ้งการในช่วงวิกฤติ
เศรษฐกิจและเพื่อลดความเส่ียงหากเกิดปัญหาสภาพคล่องของแหล่งเงินทุนในอนาคต เงินกูร้ะยะยาว
ดงักล่าวจึงมาทดแทนเงินกูร้ะยะส้ันทาํใหย้อดเงินกูร้ะยะสั้นลดลง และในปี 2552 บริษทัมีการจ่ายเงินปันผล 
(จากผลประกอบการของปี 2551) จาํนวน 130.3 ลา้นบาท ในปี 2553 ไดมี้การทาํสญัญาเงินกูร้ะยะยาวใหม่ 
จาํนวน 200.0 ลา้นบาท เพ่ือนาํมาลงทุนค่าเคร่ืองจกัรท่ีโรงงานเคร่ืองด่ืมอาํเภอวงันอ้ย โดยไดท้าํการเบิก
บางส่วนเพ่ือชาํระตามเทอมการชาํระเงิน จาํนวน 180.0 ลา้นบาท และไดมี้การชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาวใน



ระหวา่งปี จาํนวน 200.0 ลา้นบาท นอกจากนั้นบริษทัมีการจ่ายเงินปันผล (จากผลประกอบการของปี 2552) 
จาํนวน 72.4 ลา้นบาท ในปี 2554 บริษทัไดมี้สญัญาเงินกูร้ะยะยาวเพิม่ข้ึน จาํนวน 300.0 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น
วงเงินสาํหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือมาทดแทนการใชเ้งินกูร้ะยะส้ันบางส่วน ซ่ึงเป็นระดบัท่ีพิจารณาแลว้
วา่เป็นเงินทุนหมุนเวียนขั้นตํ่าท่ีบริษทัตอ้งการ ทั้งน้ีการใชว้งเงินกูร้ะยะยาวมาทดแทนเพ่ือเป็นการเสริม
สภาพคล่องสาํหรับการใชว้งเงินกูร้ะยะสั้นในอนาคตท่ีคาดวา่จะมีมากข้ึนจากการขยายธุรกิจ นอกจากนั้นใน
ปีน้ีไดมี้การชาํระหน้ีระยะยาว จาํนวน 274.0 ลา้นบาท ในส่วนของเงินกูร้ะยะสั้นท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นผลมาจากการ
แผนการเกบ็สินคา้คงเหลือเกบ็ไว ้เพือ่ขายต่อไป 
 
สภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง ปี2552 ปี2553 ปี2554 
สินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน 1.2 0.9 1.0 
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย 4.6 4.1 4.9 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 1.3 1.3 1.4 

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีสิ้นหมุนเวียน  ในปี 2552 บริษทัไดกู้เ้งินระยะยาวเพ่ือนาํมา
ชาํระเงินกูร้ะยะสั้นในส่วนท่ีนาํไปใชใ้นการลงทุนในสินทรัพยถ์าวรในปีท่ีผา่นมาและท่ีใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียนขั้นตํ่าเน่ืองจากตอ้งการทาํใหห้น้ีสินระยะสั้นลดลง อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสิน
หมุนเวียนจึงเพิม่ข้ึน ในปี 2553 อตัราส่วนลดลงมาตํ่ากวา่ 1 มาจากสินคา้คงคลงัลดลง และจากท่ีลูกหน้ี
การคา้ของธุรกิจส่งออกลดลงตามยอดขายท่ีลดลงเน่ืองจากการขาดแคลนวตัถุดิบผลไมส้ด ในขณะท่ีหน้ีสิน
หมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจากหน้ีสินระยะยาวครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี เพ่ิมข้ึน (เงินกูร้ะยะยาวของบริษทัครบ
กาํหนดชาํระตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3/2553 และของบริษทัยอ่ยเร่ิมชาํระงวดแรกในไตรมาสท่ี 2/2553) นอกจากน้ี
ยงัมีค่าใชจ่้ายเป็นค่าสนบัสนุนทางการตลาดบริษทัคา้งจ่ายอยู ่ รวมทั้งเจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัรของโรงงาน
เคร่ืองด่ืมท่ีวงันอ้ยท่ีจะครบกาํหนดชาํระในเดือนเมษายน 2554 อีกจาํนวน 59.2 ลา้นบาท ซ่ึงจะใชเ้งินทุนจาก
การกูย้มืระยะยาวท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ ในปี 2554 สินทรัพยท์รัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน
เลก็นอ้ย เน่ืองจากในขณะท่ีสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน แต่หน้ีสินระยะสั้นบางส่วนไดถู้กเปล่ียนไปเป็นเงินกูร้ะยะ
ยาวซ่ึงเป็นวงเงินกูร้ะยะยาวสาํหรับเงินทุนหมุนเวียน 

อัตราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ ในปี 2552 อตัราดอกเบ้ียปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดทั้งปี จากการท่ีวิกฤตการณ์ทางการเงินเร่ิมคล่ีคลาย ทาํใหอ้ตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย
ของบริษทัเพ่ิมข้ึนเป็น 4.6 เท่า ในปี 2553 บริษทัมีเงินกูร้ะยะยาวเพ่ิมข้ึนเพ่ือนาํมาซ้ือเคร่ืองจกัรท่ีโรงงาน
เคร่ืองด่ืม ประกอบกบัอตัราดอกเบ้ียค่อยๆ ปรับตวัสูงข้ึนตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3 ทาํใหอ้ตัราส่วนความสามารถใน
การชาํระดอกเบ้ียของบริษทัลดลงเลก็นอ้ย ในปี 2554 อตัราดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึนต่อเน่ืองจากปี 2553 และ
เร่ิมปรับตวัลดลงในไตรมาสท่ี 4 จากการท่ีความกงัวลเร่ืองอตัราเงินเฟ้อเร่ิมคล่ีคลาย ประกอบกบัเหตุการณ์
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นํ้าท่วมทาํใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยตอ้งผอ่นคลายมาตรการทางการเงินเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระกอบการ 
นอกจากนั้นบริษทัมีกาํไรก่อนจ่ายดอกเบ้ียภาษีสูงข้ึน ทาํใหอ้ตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียของ
บริษทัเพ่ิมข้ึนในปี 2554  

อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  ในปี 2552 และ 2553 มีอตัราส่วนเท่ากนั และเพ่ิมข้ึนในปี 
2554  จากการท่ีหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน 

 
ความสามารถในการทาํกําไร 

อตัราส่วน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 28.1 25.1 32.1 
อตัรากาํไรสุทธิ (%) 4.6 3.1 7.1 
อตัราส่วนผลตอบแทนของส่วนของผูถื้อหุน้ 10.4 7.2 14.3 

อัตรากาํไรข้ันต้น ในปี 2552 อตัรากาํไรขั้นตน้ลดลง และไดล้ดลงต่อเน่ืองในปี 2553 จากธุรกิจ
ส่งออกท่ีไดรั้บผลกระทบจากการขาดแคลนผลไมส้ดเขา้ผลิตตามแผนการผลิตและราคาผลไมส้ดท่ีเพ่ิมข้ึน 
และโดยเฉพาะในปี 2553 ยงัไดรั้บผลกระทบมากข้ึนจากการแขง็ค่าของเงินบาทดว้ย ในปี 2554 อตัรากาํไร
ขั้นตน้เพ่ิมข้ึนมาจากธุรกิจส่งออกท่ีเป็นผลจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหไ้ดป้ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 

อัตรากาํไรสุทธิ ในปี 2552 แมว้า่จะไดส่้วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม จาํนวน 120.1 ลา้น
บาท ยอดขายท่ีลดลงไดส่้งผลใหอ้ตัรากาํไรสุทธิยงัอยูใ่นระดบัท่ีตํ่า ในปี 2553 บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจาก
เงินลงทุนในบริษทัร่วม จาํนวน 245.2 ลา้นบาท  ส่วนยอดขายของธุรกิจส่งออกท่ีลดลงจากตน้ทุนค่าผลไมท่ี้
สูงข้ึน และค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารของธุรกิจเคร่ืองด่ืมท่ีสูงตามนโยบายการทาํการตลาด ทาํให้
อตัรากาํไรสุทธิลดลง  ในปี 2554 แมบ้ริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม จาํนวน 179.0 
ลา้นบาท ลดลงจากปี 2553 และ ธุรกิจเคร่ืองด่ืมยงัมีค่าใชจ่้ายทางการตลาดสูงจากการท่ีมีผลิตภณัฑอ์อกมา
ใหม่ในระหวา่งปีมากมาย แต่ผลจากการท่ีตน้ทุนผลไมข้องธุรกิจส่งออกท่ีลดลงค่อนขา้งมากทาํใหอ้ตัรา
กาํไรสุทธิสูงข้ึน 

อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น ใบปี 2552 อตัราผลตอบแทนของส่วนของผูถื้อหุน้ต ํ่า 
เน่ืองจากผลกระทบจากธุรกิจส่งออกสบัปะรดกระป๋องท่ีมีผลกระทบตั้งแต่ปี 2552 และต่อเน่ืองมากข้ึนในปี 
2553 แต่ในปี 2554 ตน้ทุนขายท่ีลดลงของธุรกิจส่งออกสบัปะรดกระป๋องทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนของส่วน
ของผูถื้อหุน้สูงข้ึนมาก 

 
 



คุณภาพของสินทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงนิ 

สดัส่วนของสินทรัพย ์ ปี2552 ปี2553 ปี2554 
ลูกหน้ีการคา้สุทธิ 12% 10% 8% 
สินคา้คงเหลือ 22% 17% 26% 
เงินลงทุนและเงินใหกู้ย้มื-สุทธิ 12% 16% 16% 
ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 49% 52% 45% 
เงินประกนั - - - 
อ่ืนๆ 5% 5% 5% 

สดัส่วนของลูกหน้ีการคา้ลดลงเร่ือยๆ จากปี 2552 ถึงปี 2554 โดยในปี 2552 โดยระยะเวลาเกบ็หน้ี
โดยเฉล่ีย อยูท่ี่ 44 วนั  เน่ืองมาจากมีลูกหน้ีหลายรายประสบปัญหาสภาพคล่อง และขอยดืระยะเวลาชาํระหน้ี
บางส่วน อยา่งไรกต็ามบริษทัไดมี้การติดตามหน้ีอยา่งใกลชิ้ด รวมทั้งเขม้งวดในการอนุมติัเครดิตมากข้ึน ซ่ึง
ทาํใหเ้กิดประสิทธิผลใหเ้ห็น ในปี 2553 ท่ีระยะเวลาเกบ็หน้ีลดลงเป็น 39 วนั และในปี 2554 บริษทัไดข้ยาย
ตลาดไปยงัลูกคา้ใหม่ๆ เพือ่ทดแทนลูกคา้เดิมท่ีอยูใ่นประเทศท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยลูกคา้รายใหม่
โดยเฉพาะการไปยงัตลาดใหม่ๆท่ีมีความเส่ียงบริษทัจะพิจารณาการใหเ้ครดิตอยา่งระมดัระวงั และมีการ
ติดตามหน้ีอยา่งเคร่งครัด  ทาํใหร้ะยะเวลาเกบ็หน้ีโดยเฉล่ียลดลงเป็น 33 วนั  

สดัส่วนสินคา้คงเหลือลดลงในปี 2553 จากปี 2552 เน่ืองจากปลายปี 2552 มีคาํสัง่ซ้ือเขา้มาช่วง
ปลายปี บริษทัจึงไดท้าํการผลิตรอส่งมอบในช่วงตน้ปี 2553 จึงทาํใหสิ้นคา้คงเหลือในช่วงปลายปีสูง โดย
จาํนวนวนัในสินคา้คงเหลือของบริษทั อยูท่ี่  116 วนั ในปี 2552 และอยูท่ี่ 84 วนั ในปี 2553 ทั้งน้ีปริมาณ
สินคา้คงเหลือเป็นไปตามการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงราคาวตัถุดิบ โดยบริษทัจะมีสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน
ในช่วงท่ีคาดการณ์วา่ราคาวตัถุดิบจะเพ่ิมข้ึน แมว้่าในปี 2553 บริษทัฯคาดการณ์วา่ปัญหาภยัแลง้จะยิง่ทวี
ความรุนแรงยิง่ข้ึน แต่เน่ืองจากผลไมส้ดขาดแคลนมากทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถจะเกบ็สินคา้คงเหลือไดต้าม
นโยบายของบริษทัฯ จึงทาํใหป้ริมาณสินคา้คงเหลือลดลง ในปี 2554 ผลไมส้ดออกมาสู่ตลาดมาก ตน้ทุน
ตํ่าลง ทาํใหบ้ริษทัจึงทยอยทาํการผลิตเกบ็ไวเ้ป็นสินคา้สาํเร็จรูปไวร้อขายตามนโยบายการบริหารสินคา้
คงเหลือ สัดส่วนสินคา้คงเหลือจึงเพ่ิมข้ึน และ จาํนวนวนัสินคา้คงเหลือ เพ่ิมเป็น 165 วนั  

เงินลงทุนเป็นเงินลงทุนในบริษทั ทิปโก ้แอสฟัลส์ จาํกดั (มหาชน) โดยมีนโยบายใหส้ดัส่วนการถือ
หุน้อยูท่ี่ 20-25% เงินลงทุนดงักล่าวไดถู้กบนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตามหลกัการบนัทึกบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป ซ่ึงสามารถทราบตน้ทุนท่ีซ้ือมาในราคาทุนไดจ้ากหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยบริษทัฯ มี
นโยบายในการถือครองเงินลงทุนและทาํกาํไรในรูปของผลตอบแทนจากการลงทุนเพ่ือใหมี้ผลตอบแทนขั้น
ตํ่าครอบคลุมตน้ทุนท่ีเกิดจากการลงทุนดงักล่าวกบัผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัฯ มีการซ่อมแซมและบาํรุงอยูส่มํ่าเสมอทุกปี ในปี 2552 มีการลงทุน
เคร่ืองจกัรเพือ่ทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีโรงงานเคร่ืองด่ืมท่ีวงันอ้ย ส่วนโรงงานประจวบคีรีขนัธ์ และโรงงานออรา เป็น



21 
 

การบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรเดิม รวมทั้งสภาพแวดลอ้มใหอ้ยูใ่นสภาพดี และมีประสิทธิภาพ ในปี 2553 มีการลงทุน
เพ่ิมเติมทั้งท่ีโรงงานเคร่ืองด่ืมท่ีวงันอ้ย โรงงานประจวบคีรีขนัธ์ และโรงงานนํ้าแร่ออรา เพ่ือใหส้ามารถผลิตสินคา้
ไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนในปี 2554 การลงทุนโดยส่วนใหญ่เป็นการซ่อมแซมบาํรุงรักษาทั้งในส่วนอาคารและ
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีมีอยู ่ สาํหรับโรงงานประจวบคีรีขนัธ์ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในสายการผลิตกระป๋องเปล่า
เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมและเสริมประสิทธิภาพ 

 
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

อตัราส่วน ปี2552 ปี2553 ปี2554 
อตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์ 4.4% 3.1% 6.0% 
อตัราผลตอบแทนสินทรัพยถ์าวร 8.8% 5.8% 13.2% 

ในปี 2552 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยอ์ยู่ในระดบัตํ่า เป็นผลจากยอดขายท่ีลดลง ในปี 2553 ผลจาก
ยอดขายของธุรกิจส่งออกท่ีลดลงยงัทาํให้ อตัราผลตอบแทนสินทรัพยล์ดลงต่อเน่ือง ในปี 2554 ยอดขายฟ้ืนตวัข้ึน 
ประกอบกบัไม่ไดมี้การลงทุนเพ่ิมเติมในสินทรัพย ์โดยใชป้ระโยชน์มากข้ึนจากสินทรัพยท่ี์ไดล้งทุนไปแลว้จาก
ช่วงท่ีผา่นมา ทาํใหอ้ตัราส่วนผลตอบแทนสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนสินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึนมาก 
 
แนวโน้มในอนาคต 

ในปี 2555 ยงัคงเป็นปีท่ียากลาํบากในการดาํเนินธุรกิจ จากปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ียงัไม่คล่ีคลาย ทั้งใน
และนอกประเทศ ทั้งเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ียงัไม่ฟ้ืนตวัและปัญหาทางการเงินของยโุรปซ่ึง
นาํไปสู่แนวโนม้ของช่วงเศรษฐกิจถดถอย สถานการณ์การเมืองในประเทศ แนวโนม้ปัญหาอุทกภยั อตัรา
แลกเปล่ียนท่ีผนัผวน เหล่าน้ีลว้นเป็นความทา้ทายท่ีบรัษทัตอ้งมีแผนรองรับ และมีกลยทุธ์ในการจะกา้ว
ต่อไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 ธุรกิจส่งออก ยงัคงประสบปัญหาจากความตอ้งการสินคา้ท่ีลดลงจากประเทศหลกั อนัไดแ้ก่
สหรัฐอเมริกา และยโุรป อนัเน่ืองมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ท่ีมีแนวโนม้จะใชเ้วลาอีกนานท่ีจะฟ้ืนตวั
กลบัมาได ้บริษทัไดพ้ยายามขยายไปสู่ตลาดเกิดใหม่ๆ ท่ีมีศกัยภาพ เช่น ประเทศทางตะวนัออกลาง และ 
ยโุรปตะวนัออก อยา่งไรกต็าม การทาํธุรกิจกบัประเทศเหล่าน้ีในปัจจุบนั ยงัมีขอ้จาํกดัค่อนขา้งมาก ทาํให้
ตอ้งระมดัระวงัและตรวจสอบในประเดน็ต่างๆ เช่น ความเส่ียงในการไม่ชาํระเงิน ระบบการโอนเงิน เป็นตน้ 
ทาํใหข้ยายตลาดไปยงักลุ่มใหม่ๆ เป็นไปไดอ้ยา่งชา้ๆ นอกจากนั้นบริษทัพยายามพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ี
เป็นท่ีตอ้งการในตลาด เพือ่สนบัสนุนยอดขายใหม้ากข้ึน ปัจจยัเส่ียงท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงของธุรกิจ
ส่งออก ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนท่ีผนัผวนเป็นอยา่งมาก ทาํใหย้อดขายไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้การปรับ
โครงสร้างราคาขายใหอ้ตัราแลกเปล่ียนเป็นปัจจยัหน่ึงในการตั้งราคา และการใหฝ่้ายขายรับรู้ขอ้มูลท่ีทนั



สถานการณ์อยูต่ลอดเวลา ทาํใหส้ามารถปรับตวัไดเ้ร็วช่วยลดความเส่ียงไดร้ะดบัหน่ึง อยา่งไรกต็ามบริษทั
ไดท้าํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อปิดความเส่ียงตามนโยบายเดิม นอกจากนั้นไดศึ้กษาและ
พิจารณาเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนๆ เพื่อเป็นทางเลือกใหก้บัการบริหารความเส่ียงอีกดว้ย 

สาํหรับธุรกิจนํ้าผลไม ้ สถานการณ์การเมืองในประเทศ แนวโนม้การเกิดอุทกภยั เป็นปัจจยัในการ
จบัจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภคในประเทศ ซ่ึงยงัคงมีความไม่แน่นอน ในปี 2555 การออกผลิตภณัฑใ์หม่ๆ และ
การใชก้ลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด เป็นตวัผลกัดนัสาํคญัท่ีจะกระตุน้ยอดขายได ้ในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมาบริษทั
ท่ีไดมี้การเสริมประสิทธิภาพของสายการผลิตผลิตภณัฑใ์นขวด PET ทาํใหบ้ริษทัพร้อมในการท่ีใช้
ประโยชนจ์ากสายการผลิตน้ี โดยออกผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีตอบสนองความตอ้งการในตลาดไดม้ากข้ึน สาํหรับ
ธุรกิจคา้ปลีก Squeeze Juice Bar ตั้งแต่ปลายปี 2554 ไดมี้การปรับราคาขายใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน 
ทาํใหส้ามารถสร้างผลตอบแทนไดม้ากข้ึน และบริษทัยงัคงกลยทุธ์ในการขยายสาขาไปในทาํเลท่ีเหมาะสม 
ทั้งในส่วนท่ีบริษทับริหารเอง และรูปแบบแฟรนชายส์ เพ่ือใหธุ้รกิจเติบโตไดย้ิง่ข้ึน 

ธุรกิจสารสกดัจากพืช จากท่ีไดพ้นัธมิตรร่วมกนัวิจยัและพฒันาสารสกดัจากผลไม ้ทาํใหธุ้รกิจน้ีเร่ิม
ส่งออกไดช่้วงปลายปี 2554 นั้น บริษทัมีแผนท่ีจะเพิ่มผลิตภณัฑไ์ดใ้นปี 2555 โดยมีฐานลูกคา้ท่ีรองรับอยู่
แลว้ นอกจากนั้นยงัมีโครงการท่ีร่วมวิจยัสารสกดัจากพืชกบับริษทัต่างชาติอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ ซ่ึงคาดวา่
จะสาํเร็จไดใ้นระหว่างปี 2555 นอกจากนั้นโครงการพฒันาและวิจยัของบริษทัเอง คาดว่าจะสามารถออก
ผลิตภณัฑไ์ดใ้นปี 2555 เช่นกนั สาํหรับธุรกิจผลไมส้ดนั้น สบัปะรดพนัธ์ทิปโก ้หอมสุวรรณ เป็นท่ีรู้จกัและ
เป็นท่ีตอ้งการของตลาด ปัจจยัหลกัไดแ้ก่การบริหารและดูแลรักษาแหล่งผลิตใหผ้ลิตภณัฑมี์คุณภาพ
มาตรฐานและมีผลผลิตต่อเน่ืองมาสู่ตลาด 
 

สถานการณ์ด้านการเงิน 
 ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนมีแนวโนม้ทวีความรุนแรงยิง่ข้ึนในปี 2555 เน่ืองมาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกายงัไม่ฟ้ืนตวั ปัญหาทางการเงินของประเทศในยโุรป ทาํใหเ้งินไหลออกมายงัประเทศแถบ
เอเชีย ท่ีถูกมองวา่ยงัไม่ไดรั้บผลกระทบจากปัญหา และเศรษฐกิจยงัแขง็แกร่ง อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากการ
ลงทุนในแถบเอเชีย กย็งัถูกประเมินวา่เป็นสินทรัพยเ์ส่ียง ทาํใหเ้งินทุนไหลเขา้ออกเพื่อทาํกาํไรระยะสั้นๆ 
ค่าเงินบาทจึงผนัผวนตามกระแสเงินทุนดงักล่าว บริษทับริหารความเส่ียงดว้ยการติดตามค่าเงินอยา่งไกลชิ้ด 
เพ่ือเขา้ไปทาํสญํญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นระยะในเวลาท่ีเหมาะสม นอกจากนั้นยงัไดศึ้กษา
เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนๆ เพือ่เป็นทางเลือกในการใชใ้นการบริหารความเส่ียงใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ใน
แง่ของอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นความเส่ียงทางการเงินท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึง จากปี 2554 ท่ีมีความกงัวลเก่ียวกบั
กบัอตัราเงินเฟ้อ ธนาคารแห่งประเทศไทยไดด้าํเนินมาตรการทางการเงินในการข้ึนอตัราดอกเบ้ีย และส่ง
สญัญาณวา่อตัราดอกเบ้ียจะเป็นขาข้ึนเพ่ือรักษาอตัราเงินเฟ้อ เน่ืองจากเงินกูร้ะยะยาวของบริษทัทั้งหมดอิง
อตัราดอกเบ้ียลอยตวั ทาํใหมี้ความเส่ียงในภาวะดอกเบ้ียขาข้ึน บริษทัจึงไดเ้ขา้ไปทาํสญัญาแลกเปล่ียนอตัรา
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ดอกเบ้ียจากอตัราลอยตวัเป็นอตัราคงท่ี (Swap) สาํหรับเงินกูร้ะยะยาวจาํนวนหน่ึง เพ่ือลดความเส่ียงอตัรา
ดอกเบ้ีย  แต่ต่อมาประมาณไตรมาสท่ี 4 ของปี 2554 ท่ีความกงัวลเร่ืองเงินเฟ้อเร่ิมคล่ีคลาย ประกอบกบั
ปัญหาอุทกภยั ทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียถูกปรับลดลงเพ่ือช่วยผูป้ระกอบการและ และกระตุน้เศรษฐกิจ แมว้า่จะมี
การคาดการณ์วา่อตัราดอกเบ้ียน่าจะปรับลดลงอีก ในปี 2555 แต่ยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากมีหลายปัจจยั
มาเก่ียวขอ้ง ทั้งเร่ืองปัญหาอุทกภยั ราคานํ้ามนั รวมถึงสถานการณ์ทางการเมือง บริษทัไดมี้การประเมินความ
เส่ียงของอตัราดอกเบ้ียอยูต่ลอดและใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงการเจรจากบัสถาบนัการเงินเพ่ือปรับ
ตน้ทุนทางการเงินใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
    
เป้าหมายในอนาคต 

บริษทัมุ่งเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน ใน 4 ธุรกิจ หลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจผกั ผลไม ้และอาหาร โดยเนน้
การส่งออกไปยงัตลาดทัว่โลก, ธุรกิจเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม โดยร่วมกบัผูร่้วมทุน คือ บริษทั ซนัโตร่ี เบฟเวอเรจ 
แอนด ์ฟดูส์ ลิมิเตด็ เนน้การเติบโตและเป็นผูน้าํในตลาด Asean, ธุรกิจร้านคา้ปลีกและฟูดส์เซอร์วิซ  และ
ธุรกิจการสกดัสารจากสมุนไพร  

  



13. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
          การแต่งตั้งและพจิารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
                  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบติัและการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี   นาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัในการแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีแต่ละปี  รวมถึงค่าสอบบัญชี  เพ่ือเสนอขออนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้  ทั้งน้ีรายช่ือผูส้อบบญัชีท่ีจะเสนอเพ่ือพจิารณาแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  จะตอ้งเป็น
ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                  ในปี 2554 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  ประกอบดว้ย 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมจาํนวน 2,015,000 บาท โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
     งบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวม  จาํนวน 950,000   บาท 
     งบการเงินของบริษทัยอ่ย 5  บริษทั  จาํนวน  1,065,000  บาท 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าบริการอ่ืน  จาํนวน  280,000  บาท  
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14. ข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
                   

นโยบายคุณภาพ 
นโยบายคุณภาพของเราคือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดย พฒันาบุคลากร ปรับปรุง

กระบวนการทาํงาน ส่งเสริมความปลอดภยั ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม และสร้างสรรคส์งัคมอยา่งต่อเน่ือง 
 นอกจากวิสัยทศัน์และนโยบายคุณภาพของบริษทั บริษทัยงัไดส้ร้างค่านิยมขององคก์รเพ่ือกระตุน้
ใหพ้นกังานทุกคนมีการพฒันาและทาํงานในรูปแบบท่ีผลกัดนัใหว้ิสัยทศัน์ของบริษทัเกิดข้ึนไดจ้ริงดงัน้ี 
Core Value (ค่านิยมขององค์กร) 

T มาจากคาํวา่ Teamwork (รวมพลงั)  
I  มาจากคาํวา่ Innovation (สร้างส่ิงใหม่)  
P มาจากคาํวา่ Pursuit for excellence (ใจมุ่งมัน่) 
C มาจากคาํวา่ Commitment to Customer (สร้างส่ิงพอใจ) และ 
O มาจากคาํวา่ Openness to learn and communication (ใฝ่รู้แบ่งปัน)  
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ส่วนท่ี 3 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

“บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทั
ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระสาํคญั  นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูล ในส่วนท่ีเป็น
สาระสําคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

(3)  บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว   และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์  2555 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให้ นายพจิารณ์ สลักเพชร เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่
มีลายมือช่ือของ นายพิจารณ์ สลักเพชร กาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

ช่ือ                       ตาํแหน่ง       ลายมือช่ือ 

 
1. นางอนุรัตน ์   เทียมทนั ประธานกรรมการ     ............................................………………………  
 
 
 
2. นายสุรเชษฐ ์  ทรัพยส์าคร    กรรมการ               .........................................................................…… 

    
 
 
 
ผูรั้บมอบอาํนาจ นายพิจารณ์   สลกัเพชร    เลขานุการบริษทั ...............................……....................................…. 
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เอกสารแนบ 1    รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ และผู้บริหารของ บมจ.  ทิปโก้ฟูดส์  
1. 1 รายละเอยีดเก่ียวกับคณะกรรมการบริษทั 
ช่ือ-นามสกลุ :  นางอนุรัตน ์ เทียมทนั                                                                          
ตาํแหน่ง : ประธานกรรมการ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)  
อาย ุ(ปี)                                           : 62 ปี  
วฒิุการศึกษา : ปริญญาโท - สาขาวิชาเคมี  มหาวิทยาลยัอเมริกนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ปริญญาตรี - สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 6,966,765 หุน้ คิดเป็น 5.59% 
ประสบการณ์ : กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)  

 อาจารยป์ระจาํภาควิชาเคมี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั  ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษทั  ทิปโก ้เอฟแอนดบี์  จาํกดั 
 กรรมการ บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั 
 กรรมการ บริษทั  ถนอมวงศบ์ริการ จาํกดั 
 ท่ีปรึกษาดา้นอุตสาหกรรมการเกษตร สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
ช่ือ-นามสกลุ                  : นายสุรเชษฐ ์  ทรัพยส์าคร 
ตาํแหน่ง :       กรรมการและอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ(ปี)                                       :       50 ปี 
วฒิุทางการศึกษา                         :       บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต(การเงิน) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปี 2531 
                                                                 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) สถาบนัราชมงคล ปี 2528 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : ไม่มี 
ประสบการณ์ทาํงาน       : ผูจ้ดัการอาวโุส สายการบริหาร – บริษทัถนอมวงศบ์ริการ จาํกดั ปี 2543 
  ผูจ้ดัการกลุ่ม                              -  บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จาํกดั ปี 2528 
                                                        อาจารยพิ์เศษ – ภาควิชาบริหารธุรกิจ สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม ปี 2537-2542 
                                                        อาจารยพิ์เศษ – คณะบริหารธุรกิจ สถาบนัราชมงคล  ปี 2535-2540 
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั                  :         กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จาํกดั  
   กรรมการ บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั   
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั ยไูนเตด็ เปเปอร์ จาํกดั (มหาชน)   
 
ช่ือ-นามสกลุ : นายวิวฒัน์  ล้ิมศกัดากลุ 

ตาํแหน่ง    :       ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก ้และ 
                                                          กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)      
อาย ุ(ปี)  : 55 ปี 
วฒิุการศึกษา : ปริญญาโท MBA จาก Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี สาขาการตลาด  ปี พ.ศ. 2519 จากมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
  ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร  ปี พ.ศ. 2521 จากมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : ไม่มี 
ประสบการณ์ : ทาํงานในสายงานดา้นการเงิน บญัชี  วางแผน  การตลาด  สารสนเทศ และบริหารจดัการ  มากกวา่ 25 ปี  

โดยไดร่้วมงานกบับริษทัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

  รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส-ดา้นการเงิน บริษทั สยามมีเดีย แอนดค์อมมูนิเคชัน่ จาํกดั  

  Group Treasurer กลุ่มร่วมทุนบริษทัดาวเคมีคอลและปูนซีเมนตไ์ทย    

  ทาํงานในบริษทั ไอบีเอม็ ประเทศไทย จาํกดั (12ปี) ดงัน้ีรายละเอียดดงัน้ี 

 



 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  อุตสาหกรรม การเงิน การธนาคารและประกนัภยั 
 บริษทั ไอบีเอม็ เอเชีย แปซิฟิค  สาํนกังานใหญ่ประเทศฮ่องกง 
 Treasury Services Manager, Treasury Department 
 Associate Financial Analyst, Financial Planning Department  
 A/R Coordinator, Treasury Department 

  พนกังานการตลาด บริษทั เจนเนอรัล มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั      
กิจกรรมทางสงัคม    : สมาชิกสมาคมจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 
  สมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ไดรั้บเชิญให้ไปเป็นผูบ้รรยายและเป็นวิทยากรใหแ้ก่มหาวิทยาลยัต่างๆ  ตลอดจนการสมัมนาท่ีจดั โดย
องคก์รภาคเอกชน  ภาคอุตสาหกรรม  รวมทั้งการสมัมนาในต่างประเทศ 

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั                  :         กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั 
   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทิปโก ้ รีเทล จาํกดั  
   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั 
 
ช่ือ-นามสกลุ    : นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร    
ตาํแหน่ง : กรรมการ 
อาย ุ(ปี) : 59 ปี 
วฒิุการศึกษา : ปริญญาโท : MBA The American University, Washington DC 
  ปริญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, Mass 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 51,146,798  หุ้น คิดเป็น 10.60%  
ประสบการณ์ : กรรมการ บริษทั ทิปโก ้แอสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 
  กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทิปโกห้วัหินโฮเตล็ จาํกดั 
  กรรมการและผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการสายธุรกิจต่างประเทศ บริษทั สบัปะรดไทย จาํกดั (มหาชน)                                 
 
ช่ือ-นามสกลุ : นายประสพ  สนองชาติ 
ตาํแหน่ง :  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการคณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ(ปี) : 73 ปี 
วฒิุการศึกษา :  B.Commerce (Accounting), University of Calcutta, India 
 IBM Advance Management Program 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : ไม่มี 
ทุนท่ีไดรั้บ :  The Netherland Government : Industrialization Program, The Hague, The Netherland  
 :  Asia Foundation : Leadership Program, Georgetown University, Washington, D.C., U.S.A. 
ประสบการณ์ :  ผูพิ้พากษาสมทบในศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 
  กรรมการรองผูอ้าํนวยการใหญ่ - บริษทั สยามมีเดีย แอนด ์คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั 
   กรรมการ -  บริษทั ไอทีวี จาํกดั 
  กรรมการผูจ้ดัการ -  บริษทั เอไอเอ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จาํกดั 
  กรรมการและผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน – บริษทั ไอบีเอม็ (ประเทศไทย) จาํกดั 
  ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน -  บริษทั IBM China/Hong Kong จาํกดั 
  กรรมการอาํนวยการ -  สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั  : ประธานกรรมการ -  บริษทั อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จาํกดั 
  ประธานกรรมการ - บริษทั สยามเทเลคอม แอคเซส จาํกดั 
  ประธานกรรมการ - Sino-Foreign Cooperation Guangxi Yulin S.C.B. Highway Construction Co.,Ltd., 
  Guangxi, People’s Rebublic of China 
  กรรมการอิสระ -  บริษทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) 
  รองประธานกรรมการ -  มูลนิธิ Rogation 
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ช่ือ-นามสกลุ    : นายสมจิตต ์เศรษฐิน    
ตาํแหน่ง : กรรมการ 
อาย ุ(ปี) : 59 ปี 
วฒิุการศึกษา : ปริญญาตรีดา้นบริหารจาก Babson College Wellesley , Mass ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 11,599,846  หุ้น คิดเป็น 2.4%  
ประสบการณ์ : กรรมการ ธนาคารเอเชีย จาํกดั (มหาชน) 
                                                                มีประสบการณ์ทาํงานดา้นการเงินในตาํแหน่งสูงในหลายธนาคาร อาทิเช่น Continental 

 Bank of Chicago และ Chase Mantattan Bank, N.A. สาขาไทเป         
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 
  กรรมการ บริษทั สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ตแอนดเ์ทอร์มินอล จาํกดั 
  กรรมการ บริษทั เอกชยัคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จาํกดั 
  กรรมการ บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั 
  
ช่ือ-นามสกลุ :   นายวิรัช ไพรัชพิบูลย ์
ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ(ปี) : 64 ปี 
วฒิุการศึกษา : ปริญญาตรี  : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Adam State College, Colorado, USA 
  Executive Development Program, Princeton University, USA 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : ไม่มี 
ประสบการณ์         : กรรมการผูจ้ดัการ บงล. ศรีมิตร 
  กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ดา้นการเงิน บจก. สยามกลการ   
  ผูอ้าํนวยการฝ่ายสินเช่ือ ธนาคารเชสแมนฮนัตนั สาขากรุงเทพฯ 
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
 
ช่ือ-นามสกลุ    : ดร. อสันียา สุวรรณศิริกลุ    
ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ(ปี) : 63 ปี 
วฒิุการศึกษา : ปริญญาเอก การจดัการธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
  ปริญญาโท การบริหารจดัการ สถาบนัศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  ปริญญาตรี การบริหารการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : ไม่มี  
ประสบการณ์ : รองประธานอาวโุสฝ่ายบริหาร บริษทัในกลุ่มสมบูรณ์ 
  รองประธานบริหารและพฒันาบุคลากร และรองประธานอาํนวยการ Felix Hotel Management Co.,Ltd. 
  ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ANA Grand Pacific Hotel 
  ผูจ้ดัการทัว่ไป International Hospitality Industry Management Institute 
  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม Grand Hyatt Erawan Bangkok 
  ผูอ้าํนวยการการการตลาด K.T.P. Development Co.,Ltd. 
  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบุคคล บริษทัในกลุ่มสมบูรณ์ 
  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม Hyatt Central Plaza Bangkok         
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหาร บริษทัในกลุ่มสมบูรณ์ 
 
 
 
ช่ือ-นามสกลุ :   นายชลิต    ลิมปนะเวช 



ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระ 
อาย ุ(ปี) : 60 ปี 
วฒิุการศึกษา : ปริญญาโท  : MPA คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  ปริญญาตรี  : บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
      หลกัสูตรอ่ืน ๆ  : อบรมหลกัสูตร Senior Marketing Management at London 1987 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : ไม่มี 
ประสบการณ์         : Executive Director – Lintas Thailand 
  อาจารยป์ระจาํสอนวิชาดา้นการตลาดและโฆษณาและหวัหนา้ภาควิชาส่ือสารการตลาด,  
  คณะบริหารธุรกิจ ABAC 
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ชูโอเซ็นโก (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
  สมาชิก IOD และ CDC (Chartered Director) รุ่นแรก 
  อดีตท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม 
  กรรมการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) 
  ประธานกรรมการกลุ่มบริหารการตลาด (MMG) สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)  
  ผูเ้ขียนหนงัสือ Cutting Edge : CRM 
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 
ช่ือ-นามสกลุ :     นายพิจารณ์ สลกัเพชร 
ตาํแหน่ง : เลขานุการคณะกรรมการบริษทั และผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการควบคุมภายใน 
อาย ุ(ปี) : 55 ปี 
วฒิุการศึกษา : ปริญญาโทบญัชีและปริญญาตรีบญัชี จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : ไม่มี   
ประสบการณ์         : บริษทั ท่อธารา จาํกดั 
  บริษทัปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั  
  ผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)  มากกวา่ 20 ปี   
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1.2 รายละเอ ียดเกี่ยวกับผู้บริหาร  
ช่ือ-นามสกลุ  : นายพรชยั พูลสุขสมบติั 
ตาํแหน่ง : ผูอ้าํนวยการ สายพฒันาธุรกิจและสนบัสนุนดา้นการเงิน 
อาย ุ(ปี) : 51 ปี 
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ : เสาะหาและนาํโอกาสธุรกิจใหม่เชิงกลยทุธ์มาขยายผล 
  การบริหารจดัการในสายงานบญัชีและควบคุมภายใน การเงินและวางแผน นกัลงทุนสมัพนัธ์ 
  และเทคโนโลยสีารสนเทศ นอกจากน้ียงัดาํรงตาํแหน่งผูแ้ทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (QMR) 
  สาํหรับระบบคุณภาพต่างๆ และเป็นรองประธานคณะอนุกรรมการประเมินความเส่ียงทางธุรกิจ 
วฒิุการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ และปริญญาตรีสตัวแพทย ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 353,600  หุน้ คิดเป็น 0.07%   
ประสบการณ์การทาํงาน : Thai Copper Industries 
  Suram Trading Corporation 
  ผูอ้าํนวยการการตลาดสายธุรกิจต่างประเทศ บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จาํกดั (มหาชน)  (10ปี ) 
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ทิปโก ้เบฟเวอเรจ จาํกดั 
 
 
ช่ือ-นามสกลุ  : นายชาญชยั กาญจนรัตนม์ณี 
ตาํแหน่ง   :        ผูอ้าํนวยการ สายธุรกิจเคร่ืองด่ืม 
อาย ุ(ปี) :  47 ปี 
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ :        ดูแลธุรกิจเคร่ืองด่ืม  รับผิดชอบทิศทางในเชิงยทุธศาสตร์ วางกลยทุธ์ แผนงานธุรกิจและการปฎิบติัการ                           
                                                                                 เพ่ือบรรลุวิสยัทศัน์  เป้าหมายและวตัถุประสงคท์างธุรกิจ ของธุรกิจเคร่ืองด่ืมในประเทศและในอาเซียน 
วฒิุการศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการตลาด  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : ไม่มี 
ประสบการณ์การทาํงาน :        บริหารและจดัการธุรกิจทั้งดา้นการตลาดและการขายในอุตสาหกรรมดา้นเวชภณัฑ ์สินคา้อุปโภค 
  และสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ กบับริษทัท่ีอยูใ่นประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 24 ปี อาทิเช่น 
  บริษทั ยลิเลตต ์ประเทศไทย จาํกดั และสาํนกังานใหญ่ท่ีบอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  บริษทั ไมเนอร์กรุ๊ป และเคยดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไปของบริษทั ฟิลิปส์ ไลทต้ิ์ง จาํกดั 
  ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 3 ปี 
  
ช่ือ-นามสกลุ  : นายพีรพงษ ์อาชวพงษส์วสัด์ิ 
ตาํแหน่ง : ผูจ้ดัการอาวโุส สายร้านคา้ปลีก / ฟูดส์เซอร์วิส 
อาย ุ(ปี) : 41 ปี 
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ : บริหารสายงานธุรกิจคา้ปลีกและฟูดส์เซอร์วิสของบริษทั 

 กาํหนดนโยบายและสร้างทีมงานฝ่ายจดัการและฝ่ายปฏิบติัการของธุรกิจคา้ปลีกและฟูดส์เซอร์วิส
รวมทั้งวิเคราะห์และมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่ๆ โดยเนน้ท่ีธุรกิจการบริโภคนอกบา้น 

 สร้างตราของร้านใหมี้ความแขง็แกร่งและเป็นท่ีจดจาํ 
 สร้างระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 วฒิุการศึกษา : ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ จาก University of New Orleans, USA 
  ปริญญาตรีสาขาการตลาด จาก มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 129,073  หุน้ คิดเป็น 0.03%   
ประสบการณ์การทาํงาน : Professional Record Nestle Products (Thailand) Inc. 
  1992-1994 Senior Sales Representative 



  1994-1995 Assistant Brand Manager – Milo 
  1997-1998 Assistant Brand Manger – Bear Brand 
  1998-2000 Brand Manager – Carnation 
  2000-2001 Channel Manager – QSR 
  2002-2003  Business Development Manager – Tipco Foods (Thailand) PCL. 
  2003-2005 Retail Business Manager – Tipco Foods (Thailand) PCL. 
  2005-present Senior Manager - Retail Business & Food Services – Tipco Foods (Thailand) PCL. 
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ทิปโก ้เบฟเวอเรจ จาํกดั 
 
ช่ือ-นามสกลุ  :      นายณภทัร  ทรัพยส์าคร 
ตาํแหน่ง   : ผูอ้าํนวยการ สายธุรกิจผกัและผลไม ้
อาย ุ(ปี)   : 35 ปี 
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ : บริหารเชิงยทุธศาสตร์ การวางแผนกลยทุธ์ แผนงานธุรกิจ การขาย การตลาด การบริการ 
    และการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ รวมถึงการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่และหาตลาดใหม่ 
วฒิุการศึกษา  : ปริญญาโทสาขาวิเคราะห์ออกแบบและจดัการระบบสารสนเทศ  จาก London School of Economics 
     and Political Science, University of London 
    ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และการจดัการ(เกียรตินิยม) จาก  Royal Holloway and 
     Bedford New College, University of London 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 24,155,203 คิดเป็น 5.01% 
ประสบการณ์การทาํงาน : 2000 – 2002 IBM Thailand Company Limited - Software Account Manager 
             2003 – 2004 SAS Software Company Limited - Industry Account Manager 
              2004 – 2006 Tipco Foods (Thailand) PCL. - Marketing Manager 
    2006 – 2007 Tipco Foods (Thailand) PCL. - Senior Manager Procurement Department 
    2007 – 2010  Tipco Foods (Thailand) PCL. – Business Support Director 
    2010 - present Tipco Foods(Thailand)PCL.-Marketing Director -Fruits&Vegetables, Export Business  
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั 
  กรรมการ บริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั 
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2. รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหาร และผู้มอํีานาจควบคุม 
ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และบริษทัอ่ืน  

 รายช่ือบริษทั บริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัอ่ืนหรือบริษทัที่เก่ียวข้อง 
  รายช่ือผูบ้ริหาร  1 2 3 4 5 1 1 2 3 
  นางอนุรัตน ์  เทียมทนั X  X / X  X X   
  นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร /  /     /   
  นายวิวฒัน ์     ลิ้มศกัดากุล //  //  // //     
  นายสมจิตต ์    เศรษฐิน /    /  ///  / / 
  นายวิรัช          ไพรัชพิบูลย ์ /          
  นายประสพ     สนองชาติ   /          
  นายชลิต          ลิมปนะเวช /          
  นางอสันียา      สุวรรณศิริกลุ /          
  นางสาวรวมสิน   ทรัพยส์าคร   /          
หมายเหตุ   บริษทั  หมายถึง  บมจ. ทิปโกฟ้ดูส์  
บริษทั ทิปโก ้เบฟเวอเรจ จาํกดั ถือหุน้ใน บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั และ บริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั  

     บริษทัยอ่ย 
1  หมายถึง   บริษทั ทิปโก ้เบฟเวอเรจ จาํกดั 
2. หมายถึง   บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั  
3  หมายถึง    TIPCO  MARKETING CO.LTD. 
4 หมายถึง    บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั (เดิมช่ือ บจ.ไทยซังเกียว) 

5 หมายถึง    บริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั 
     บริษทัร่วม  

1  หมายถึง  บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์
      บริษทัอ่ืนและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1  หมายถึง   บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จาํกดั 
2  หมายถึง   บริษทั สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ตแอนดเ์ทอร์มินอน จาํกดั 
3  หมายถึง   บริษทั เอกชยัคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จาํกดั 

     X  =  ประธาน          /  =  กรรมการ           //  =  กรรมการผูจ้ดัการ       /// = กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (CEO) 
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