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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
1.1 วสัิยทศัน์วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

พนัธกจิ:น าสุขภาวะทีด่ีสู่สังคม 
ความหมายของสุขภาวะท่ีดี คือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีซ่ึงตอ้งไดม้าจากการด าเนินชีวิตโดยรวม
มิใช่จากการเนน้ท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงตอ้งใชท้ั้งวินยั  และเวลาไม่มีทางลดัดงันั้น ทิปโก ้จึงไม่ใช่บริษทัท่ีมุ่งขาย
ผลิตภณัฑ์เพียงอย่างเดียวแต่เราเป็นบริษทัท่ีเกิดมาเพื่อเรียนรู้เข้าใจการใช้ชีวิตของผูค้นและคิดค้นเพื่อ
น าเสนอรูปแบบการใชชี้วิตท่ีน ามาซ่ึงสุขภาวะท่ีดีโดยใชผ้ลิตภณัฑ์และบริการเป็นตวัตอบโจทยข์องการน า
สุขภาวะท่ีดีสู่สังคม 

วสัิยทัศน์ :เป็นบริษัททีขั่บเคลือ่นช้ีน าตลาดเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่แก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ 
               (ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกจิ คือ พนักงานผู้บริโภคคู่ค้าทางธุรกจิผู้ร่วมทุนสังคม) 

เพื่อใหพ้นัธกิจของเราเป็นจริง ทิปโกไ้ม่สามารถเป็นเพียงแค่ผูส้นองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคเท่านั้น 

แต่ตอ้งเป็นผูท่ี้ช้ีน าและขบัเคล่ือนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค รวมถึงรูปแบบการใชชี้วิต

ด้วย และการขบัเคล่ือนช้ีน าตลาดดังกล่าวจะต้องน ามาซ่ึงมูลค่าเพิ่มแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็น

พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ พนัธมิตร ผูถื้อหุ้น ผูส้นบัสนุนทางการเงิน ตลอดจนชุมชนและสังคม กล่าวคือตอ้ง

น ามาซ่ึงชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของทุกฝ่าย 

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2519 โดยมีทุน จดทะเบียนเร่ิมตน้ 10 
ลา้นบาท ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท มีทุนช าระแลว้ 482.6 ลา้นบาท บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบ
ธุรกิจหลกัประเภทผลิตและจ าหน่ายสับปะรดกระป๋อง น ้ าสับปะรดเขม้ขน้ น ้ าผลไมร้วมและเคร่ืองด่ืมบรรจุ
พร้อมด่ืม น ้ าแร่ธรรมชาติพร้อมด่ืม และผลิตสารสกดัจากสมุนไพรและการเกษตร โดยจ าหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ ทปิโก้ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน   ISO 9002เป็นแห่งแรกของโลกในดา้นการผลิตสับปะรดซ่ึง
ไดป้รับปรุงเป็น ISO 9001 Version 2000 และยงัผา่นการรับรองระบบ HACCP (HAZARD ANALYTICAL 
CRITICAL CONTROL POINT)   จากบริษทั SGS(Thailand) จ ากดั นอกจากน้ียงัไดรั้บ SGF TRMAV 
(Sure–Global– Fair) การไดรัับการรับรองมาตรฐานเป็นหลกัประกนัต่อคุณภาพสินคา้ของบริษทัว่าเป็น
สินคา้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล ในเดือนธนัวาคม 2549 บริษทัไดผ้า่นการรับรองระบบ ISO 22000 ซ่ึงเป็น
ระบบเก่ียวกบั Food Safety Management โดยเป็นโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องรายแรกในประเทศไทย ท่ี
ไดรั้บการรับรองและยงัเป็นบริษทัแรกในโลกท่ีไดรั้บการตรวจประเมินแบบ Integrate ระหวา่งระบบ ISO 
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9001:2000, GMP, HACCP และ ISO 22000  พร้อมกนัในคร้ังเดียว และในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2550ทิปโก้ ได้
ประกาศอีกกา้วหน่ึงของความส าเร็จ ดว้ยการไดรั้บการรับรอง “Single Food Audit Pack” โดยเป็นบริษทั
อาหารแห่งแรกในประเทศไทย ท่ีผ่านการตรวจสอบในทุกระบบพร้อมกนัในคร้ังเดียว ได้แก่ระบบ ISO 
9001, ISO 22000, HACCP, GMP และ IFS  ในปี 2551 บริษทัไดรั้บมาตรฐาน FAI  ซ่ึงเป็นโปรแกรมการ
ตรวจสอบ Food Safety and Food Security โดยสถาบนั FAI (Food Audit International)โดยท่ีทิปโก้ไดรั้บ rating 
"Excellent" นอกจากน้ียงัไดรั้บ Organic Aloe Vera Certified จากกรมวิชาการเกษตรและ Organic 
Agriculture Certification Thailand  ส าหรับการปลูกวา่นหางจรเขอี้กดว้ยในปี 2554 โรงงานผลิตสับปะรด
กระป๋องไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน มรท.8001-2553ระดบัสมบูรณ์ขั้นริเร่ิม  นอกจากนั้น ในปี 2556 โรงงาน
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ยงัไดไ้ดรั้บรางวลั   สถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการ
แรงงานเป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนั  จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน รางวลัสถานประกอบการดีเด่นดา้น
ความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน ระดับประเทศ จากกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน และยงัได้รับโล่ห์เกียรติคุณโครงการลดการสูญเสียในวงจรการผลิตและเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน จากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน  

ทปิโก้ ไดรั้บรางวลัในการส่งเสริมดา้นความรับผิดชอบสังคม (CSR) เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน จากกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยแ์ละรางวลั 
CSR-DIW Continuous Award 2556 ไดรั้บต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 ในฐานะผูป้ระกอบการท่ีด าเนินงานดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง ย ัง่ยืน และพร้อมเขา้สู่มาตรฐานสากล เทียบชั้น ISO 26000 ก้าวสู่ 
Sustainable Development จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงต่อมา ทิปโก้ ไดรั้บการ
ประเมินผลการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ประจ าปี 2556 โดยบรรษทัภิบาลแห่งชาติ มีคะแนนรวม 89% 
อยูใ่นระดบั“ดีมาก”  
             นอกจากน้ี ทิปโก้ ยงัมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ มีการด าเนินการป้องกนัความ
เส่ียงและขจดัอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มา ทิปโก้ ไดเ้นน้ในเร่ือง
การปรับปรุงกระบวนการจดัการภายในตั้งแต่ประมาณการความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้จนถึง   การส่งมอบ
สินคา้ (Demand  & Supply Management) อีกดว้ย ทิปโก้ มีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมี
คุณภาพออกสู่ตลาด โดยเลือกใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งขายใน
ราคาท่ีเหมาะสม เพื่อตอบสนองความตอ้งการสูงสุดของผูบ้ริโภคส่งผลให้บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ำกัด 
ได้รับรางวลัการจดัการโลจิสติกส์ดีเด่น ประจ าปี 2554 ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

ในปีน้ี ทิปโก้ ได้มีการปรับมาตราฐานการดูแลสังคมและแรงงานของทิปโก้ให้สอดคล้องกับ         
ขอ้เรียกร้องและมาตราฐานของลูกตา้จากกลุ่มยุโรป โดยเขา้ร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร BSCI (Business 
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Social Compliance Initiative)และ SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) ซ่ึงจะตอ้งด าเนินธุรกิจและการ
ผลิตตาม แนวทางปฏิบัติ และระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสังคมใน
กระบวนการผลิต ท่ีเนน้การดูแลสังคมส่ิงแวดลอ้ม และแรงงาน  
             ในส่วนของพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตนั้ น ทางโรงงานได้ด าเนินการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรและลดตน้ทุนการผลิตโดยการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ      
มาปรับปรุง รวมถึงการติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่เพื่อให้สามารถรองรับการขยายการเติบโตท่ีจะเพิ่มข้ึนใน
อนาคตด้วย จากการท่ีรักษาระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตตลอดมา ท าให้บริษทัสามารถรักษา
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้รายใหญ่ พร้อมทั้งมีการซ้ือขายอยา่งต่อเน่ืองตลอดช่วง 37 ปีท่ีผา่นมา จนเป็นท่ีกล่าว
ขานวา่ ทปิโก้ผลิตแต่สินคา้ท่ีมีคุณภาพและมีราคาท่ีเหมาะสม (Competitive Price) 

ความส าเร็จของ ทิปโก้ เกิดข้ึนจากความตั้งใจของพนกังานและทีมบริหารท่ีพร้อมจะน าส่ิงท่ีดีท่ีสุด 
เพื่อเสนอใหก้บัลูกคา้ ความพึงพอใจของลูกคา้คือความภาคภูมิใจของเรา นอกจากน้ีเรายงัมีการพฒันาการท่ี
ไม่หยุดย ั้งในการสร้างสินคา้ท่ีมีคุณภาพออกสู่ตลาด เรามีทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ และยงัมีโปรแกรมการ
พฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองแรงบนัดาลใจของเราจะด าเนินต่อไป เราไดเ้ตรียมการท่ีจะน าเสนอสินคา้และ
วิธีการใหม่ๆให้กบัผูบ้ริโภคในปีต่อๆไป เราไดต้ั้งปฏิญาณกบัตนเองว่าเราจะน าความปรารถนาของลูกคา้
เป็นท่ีตั้งและจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าใหว้ถีิชิวติของผูบ้ริโภคดียิง่ๆ ข้ึนไป 
1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 
ปีพ.ศ. 2532 บริษทัฯ ได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นโดยการจดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียน      
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีการกระจายหุ้นสู่ประชาชนทัว่ไป ทั้งน้ียงัคงกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่
เป็นกลุ่มบุคคลเดิม โดยมีสัดส่วนการถือครองหุน้ลดลง  
ปีพ.ศ. 2536 บริษทัฯ ไดข้ยายการลงทุนในบริษทัย่อย บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ  ากดั โดยไดข้ยายธุรกิจ  
เขา้สู่ตลาดน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ซ่ึงผลิตภณัฑ์น ้ าผลไมข้องบริษทัไดรั้บการตอบรับอย่างดีจากตลาดผูบ้ริโภค
ภายในประเทศ ต่อมาบริษทัฯ ไดทุ้่มเทให้กบัการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง และมีนโยบายเพิ่มผลิตภณัฑ์อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงผลิตภณัฑ์ โดยเร่ิมตั้งแต่  ปีพ.ศ. 
2540 เป็นตน้มาในปี 2550 ไดมี้การจบัมือเป็นพนัธมิตร กบั บริษทั ซนัโทร่ี ประเทศญ่ีปุ่น มีเป้าหมายร่วมกนั
กบับริษทั ซันโทร่ี ในการขยายตลาดทั้งผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัฯ มีความเช่ียวชาญและผลิตภณัฑ์เด่นจากบริษทั 
ซันโทร่ีไปยงัตลาดในประเทศและตลาดอาเซียน โดยใช้โรงงานเคร่ืองด่ืมท่ีทนัสมยัท่ีอ าเภอวงัน้อย จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งผลิตในสายธุรกิจเคร่ืองด่ืมทิปโกย้งัคงสร้างความเติบโตอยา่งต่อเน่ืองดว้ยกล
ยุทธ์ส าคญัท่ีเนน้ให้ความส าคญัดา้นคุณภาพสินคา้และการแนะน าสินคา้ใหม่ จากผลงานการพฒันาสินคา้
โดยทีมงานมืออาชีพ และการลงทุนพฒันาดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ซ่ึงได้สร้างความเขม้แข็งให้กบัตรา
สินคา้ทิปโกใ้หไ้ดรั้บความเช่ือถือและเป็นท่ีไวว้างใจของผูบ้ริโภคเสมอมา 
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ปีพ.ศ. 2547 บริษทัฯ ไดข้ยายธรุกิจใหม่เขา้สู่ธุรกิจคา้ปลีก น ้ าผลไมป่ั้นสด โดยใช้ตราผลิตภณัฑ์ Squeeze 
Juice Bar โดยเร่ิมตน้เพียง 10 สาขา จนถึงปีพ.ศ. 2550 ไดจ้ดัตั้งบริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั เพื่อรองรับ    การ
ขยายตวัของธุรกิจน้ี ปัจจุบนัมีร้าน Tipco Squeeze Juice Bar ทั้งส้ิน 56 สาขา โดยบริษทัเป็นเจา้ของ 47 สาขา
และเป็น Franchise 9 สาขา บริษทัไดมี้การปรับยทุธศาสตร์ เร่ืองของการปรับเมนูและรูปแบบ ของสาขาเก่าท่ี
สร้างทั้งยอดขายและก าไรอยา่งต่อเน่ือง และวางแผนงานธุรกิจระยะยาวในการขยายสาขาใหม่ๆ โดยในการขยาย
สาขาใหม่จะปรับขนาดและเมนูของร้านใหเ้หมาะสมกบัสาขาในแต่ละช่องทาง 
ปีพ.ศ. 2550  บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค จ ากดั ซ่ึงมีสินทรัพยท่ี์ส าคญัคือ พื้นท่ีเพาะปลูก
จ านวน 6,899 ไร่ 1 งาน 20.4 ตารางวา หอ้งปฏิบติัการชีววทิยา Tissue Culture Lab ส าหรับคดัเลือกและขยาย
สายพนัธ์ุพืช และโรงงานสกดัสารจากพืช 
ปีพ.ศ. 2552บริษทัฯ ไดเ้ปิดตวัสับปะรดพนัธ์ุทิปโกห้อมสุวรรณ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี
โดยสับปะรดพนัธ์ุน้ีมีลกัษณะเด่นคือ กล่ินหอม เน้ือมีสีเหลืองทองทั้งลูก เน้ือแน่น ไม่ฉ ่าน ้ า ตาสับปะรดต้ืน      
มีความสุกทัว่กนัทั้งลูก ปริมาณวิตามินซีสูงกว่าสับปะรดศรีราชาถึง 4 เท่า และยงัมีโรงงานสกดัสารจากพืช    
และสมุนไพรดว้ยตวัท าละลายขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย ซ่ึงมีประสิทธิภาพและระบบความปลอดภยั
ในระดบัสูง โดยทางบริษทัมีบริการครบวงจรแก่ลูกคา้ตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบการอบแห้งบดผงและ ผลิต
เป็นสารสกัด อีกทั้ งย ังมีบริการพัฒนากระบวนการสกัดร่วมกับลูกค้า เ ร่ิมตั้ งแต่ระดับทดลองใน
หอ้งปฏิบติัการตลอดจนผลิตจริงในระดบัอุตสาหกรรม 
ปีพ.ศ.2556บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้และใหค้วามส าคญัอยา่งจริงจงัในการพฒันาศกัยภาพของ บริษทั ทิปโก ้ไบ
โอเท็ค จ ากดัโดยพฒันาระบบคุณภาพการผลิตและการขยายการท ากิจกรรมการตลาดอย่างต่อเน่ือง ซ่ึง
โรงงานสกดัสารจากพืชและสมุนไพรน้ี ประกอบไปดว้ยตวัท าละลายขนาดใหญ่ท่ีสุด     ของประเทศไทย 
ซ่ึงมีประสิทธิภาพและระบบความปลอดภยัในระดบัสูง โดยทางบริษทัมีบริการครบวงจรแก่ลูกคา้ซ่ึงไดรั้บ
การรับรองมารตฐานคุณภาพ Good Manufacturing Practice (GMP) จากสถาบนัอาหาร(National Food 
Institute) 
การรับรองคุณภาพของสินค้ามาตรฐานสากลต่างๆโดยมีล าดับดังต่อไปนี้ 
ปีพ.ศ. 2537 มาตรฐาน ISO 9002 โดยเป็นโรงงานสับปะรดกระป๋องแห่งแรกของโลกท่ีไดรั้บ

มาตรฐานน้ี โดยการรับรองของส านักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม     
และสถาบนั RW TUV ประเทศเยอรมนั 

ปีพ.ศ. 2538   มาตรฐาน HACCP โดยการรับรองของ เอสจีเอส (ประเทศไทย) 
ปีพ.ศ. 2543  มาตรฐาน  ISO 9002 ส าหรับผลิตภณัฑ์น ้ าสับปะรด และน ้ าสับปะรดเขม้ขน้ โดย

การรับรองของ SGF International E.V./IRMA ประเทศเยอรมนั 
ปีพ.ศ. 2545   มาตรฐาน HALAL รับรองโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
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มาตรฐาน KOSHER รับรองโดย Thai Kashurt Service Co., Ltd.  
ปีพ.ศ. 2545/2546  มาตรฐาน BRC ท่ีผูค้า้ปลีกในเครือสหราชอาณาจกัรไดจ้ดัท าข้ึน เพื่อประเมิน

ผูผ้ลิตอาหารท่ีส่งไปประเทศองักฤษ ได้รับการรับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศ
ไทย) และโดย EFAIA (SAI GLOBAL) 

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

ฝร่ังเศส ไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อประเมินผูผ้ลิตอาหารท่ีส่งไปประเทศแถบยุโรป รับรอง
โดยเอสจีเอส ประเทศเยอรมนั 

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

ปีพ.ศ. 2550  ไดรั้บการตรวจประเมินแบบ Integrated Audit รวม 5 ระบบพร้อมกนั คือ        ISO 
22000, ISO 9001, GMP, HACCP, และ IFS (Single Food Audit Pack) เป็นบริษทั
แรกของประเทศไทย รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) ซ่ึงต่อมา       เอสจีเอส
ไดใ้ช้ทิปโกเ้ป็นตน้แบบของการตรวจประเมินแบบ Integrate Audit ส าหรับทัว่
โลกในปีเดียวกนับริษทั ไดรั้บการรับรองระบบ GMA-SAFE AUDIT ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในเร่ือง Food Safety โดย Food Audit International (FAI) 

ปีพ.ศ. 2550/2551  ไดรั้บการรับรองสินคา้ว่านหางจระเขบ้ดออกานิกปลอดเช้ือ ตั้งแต่การปลูกในไร่
จนถึงการผลิตในโรงงาน โดยกรมวชิาการเกษตร 

ปีพ.ศ. 2551/2552  ไดรั้บการรับรอง IFOAM Organic Standards สินคา้วา่นหางจระเขบ้ดออกานิก
ปลอดเช้ือตั้งแต่การปลูกในไร่จนถึงการผลิตในโรงงาน โดยส านกังานมาตรฐาน
เกษตรอินทรียไ์ทย 

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

ปีพ.ศ. 2553   มาตรฐาน ISO 9001 version 2008 รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) 
ปีพ.ศ. 2554 ได้รับรางวลัธรรมมาภิบาลส่ิงแวดล้อม ของโรงงานจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

ใบรับรองมาตรฐาน มรท.8001-2553 ระดบัสมบูรณ์ขั้นริเร่ิมและรางวลั        สถาน
ประกอบการดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์ และสวสัดิการแรงงาน 

ปีพ.ศ. 2555 โรงงานประจวบได้มีการเพิ่มขอบเขตของการรับรองส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่       
เช่น ผลิตภณัฑ์น ้ ามะพร้าว (Coconut water) ได้รับการรับรองมาตรฐานGMP / 
HACCP / BRC / IFS และ ผลิตภณัฑผ์ลไมใ้นถว้ยพลาสติก(Fruit in Plastic Cup) ไดรั้บ
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การรับรองมาตรฐานGMP/HACCP/IFS ผลิตภัณฑ์สับปะรดสามารถผ่าน
มาตรฐานโรงงานของ TESCO และ YUM ผลิตภณัฑ์สับปะรดผลไมร้วม           
น ้ าสับประรดเขม้ขน้ และผลิตภณัฑ์ว่านหางจระเข ้สามารถแสดงเคร่ืองหมาย
STAR K ของ Kosher ไดแ้ลว้นอกเหนือจากการท่ีไดรั้บการรับรองกระบวนการผลิต 

ปีพ.ศ. 2556  ในเดือนมิถุนายนไดรั้บการรับรองมาตราฐานระบบคุณภาพสินคา้อาหารส าหรับ  
    ธุรกิจคา้ปลีก ประเทศองักฤษ (British Retail Consortium, BRC) และโรงงานสกดัสาร 
    จากพืชและสมุนไพร ไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพ Good Manufacturing  
    Practice (GMP) จากสถาบนัอาหาร (National FoodInstitute) 
 
การเปลีย่นแปลงในปีทีผ่่านมา 

ปี พ.ศ. 2556 เป็นอีกปีหน่ึงท่ี บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด(มหาชน) ไดเ้ร่ิมปักหมุดหมายหลกัใหม่ทาง
ธุรกิจอีกคร้ังกบัธุรกิจกะทิคั้นสดบรรจุกระป๋อง สายการผลิตไดเ้ร่ิมตน้อย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 
จุดเด่นของสายการผลิตน้ีอยู่ท่ีความใกล้ชิดกบัแหล่งวตัถุดิบ ซ่ึงจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เป็นแหล่งของ
มะพร้าวท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย จากประสบการณ์เกือบส่ีทศวรรษในการผลิตผลไมบ้รรจุในกระป๋อง 
ท าให้สายการผลิตกะทิคั้นสดบรรจุกระป๋องของทิปโกส้ามารถไดรั้บการรับรองมาตราฐานระบบคุณภาพ
สินคา้อาหารส าหรับธุรกิจคา้ปลีก ประเทศองักฤษ (British Retail Consortium, BRC) ในเดือนมิถุนายน ซ่ึง
เป็นหน่ึงในมาตรฐานสินคา้อาหารสากล (Global Standard for Food Safety) ท่ีไดรั้บการยอมรับจากทัว่โลก
ในปีแรกน้ีเองสินคา้ของเราไดรั้บการตอ้นรับเป็นอยา่งดีจากลูกคา้นานาประเทศ เช่น ฝร่ังเศส เนเธอร์แลนด ์
เยอรมนั บรูไน ฮ่องกง จีน ปานามา แคนนาดา และอาฟริกาใต ้เป็นตน้  ในปีน้ีมีการน ามะม่วงมาบรรจุใน
ถว้ยพลาสติกขนาด 4 ออนซ์เขา้ไปในรายการของผลไมบ้รรจุในถว้ยพลาสติก โดยตลาดหลกัส าหรับสินคา้
ในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และผลิตภณัฑน์ ้ามะพร้าวบรรจุกระป๋องยงัมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

ปี 2556บริษัททิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากัดภาพรวมของเศรษฐกิจค่อนขา้งชะลอตวั มีผลให้ตลาดน ้ า
ผลไมโ้ดยรวมมีการเติบโตไม่มากนกั อยา่งไรก็ตามภาพรวมของตลาดน ้ าผลไมเ้ติบโตจากสินคา้ในกลุ่มน ้ า
ผลไม ้100% เป็นหลกั ทั้งน้ีแสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริโภคหนัมาสนใจในการดูแลสุขภาพมากข้ึน และทางบริษทั
เองก็มุ่งเน้นพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการลูกคา้แต่ละกลุ่มอายุไดดี้ยิ่งข้ึน โดยเร่ิมจากกลุ่ม
เด็ก ได้ท าการปรับปรุงสูตรน ้ าผลไม ้100% ส าหรับเด็ก ทิปโกซุ้ปเปอร์คิด พร้อมด้วย license การ์ตูน
คลาสสิคตลอดกาล มิกก้ีเมา้ส์ จากค่าย Disney เพื่อให้เกิดความสนใจและทดลองด่ืมพร้อมจดัท าส่ือ
การตลาด ให้ความรู้ทางโภชนาการกบัเด็กๆถึงในโรงเรียนใน และส่ือท่ีจุดขาย ซ่ึงไดรั้บการตอบรับอยา่งดี
มากจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงร้านคา้ และท าการขยายช่องทางการขายในร้านสะดวกซ้ือไดท้ัว่ถึงยิ่งข้ึนและ
ในปีน้ีบริษทัไดร่้วมกบัซนัโทร่ี มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ชาพร้อมด่ืมท่ีออกสู่ตลาด คือ “ทีพลสั” ผลิตจาก ชาอู่
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หลง ท่ีมีสารโอทีพีพี (ลิขสิทธ์ิการผลิตเฉพาะของซันโทร่ี ประเทศญ่ีปุ่น) จุดเด่นของ “ทีพลสั” คือ ความ
หอมของชาอู่หลงแท้ๆ  ซ่ึงสามารถยบัย ั้งการดูดซึมไขมนัเขา้สู่ร่างกายไดถึ้ง 20%มี 3 รสชาติ คือ รสตน้ต ารับ      
รสการ์ดีเนียผสมเลมอน และรสปราศจากน ้าตาล จดัจ าหน่ายตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2556 ไดรั้บผลตอบรับ
ท่ีดีจากลูกคา้ 

             ปี2556 บริษัททิปโก้ รีเทล จ ากัด สภาพแวดลอ้มธุรกิจคา้ปลีก มีผลกระทบจากปัจจยัภายนอกท่ีเป็น
ผลกระทบหลกั โดยเฉพาะค่าแรง 300 บาท รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงปลายปี ท าให้ในปี 2556 
ธุรกิจคา้ปลีกของทิปโก้ไดช้ะลอในการขยายธุรกิจ แต่มุ่งเน้นในการปรับโมเดลทางธุรกิจท่ีเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปค่อนขา้งมาก  ธุรกิจคา้ปลีกของทิปโก้จะเป็นอีกช่องทางท่ีจะ
ประสานทุกธุรกิจของทิปโกแ้ละสร้างโอกาสทางการตลาดจากทุกธุรกิจให้มากข้ึนดว้ยสาขาและช่องทางท่ี
เราสามารถบริหารไดเ้อง  ซ่ึงจะช่วยเพิ่มศกัยภาพทางการแข่งขนัของทิปโกใ้หแ้ขง็แรงข้ึนโดยรวม 

             ปี 2556 บริษัททิปโก้ ไบโอเท็ค จ ากัดนบัจากวนัแรกท่ีแนะน าสับปะรดสด พนัธ์ทิปโกห้อมสุวรรณ
เขา้สู่ตลาดอยา่งจริงจงัจนกระทัง่ถึงปัจจุบนัรวม 3 ปีเตม็ (2554-2556) ไดรั้บการตอบรับอยา่งดีมากจากลูกคา้
เป้าหมายอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีน่ายินดีของธุรกิจใหม่   การขายผลไมส้ดของทิปโกซ่ึ้งแตกต่าง
จากการขายน ้าผลไมบ้รรจุกล่องอยา่งส้ินเชิง  ทั้งในดา้นของการขายและบริการในปีน้ีสับปะรดหอมสุวรรณ
สามารถสร้างยอดขายได้ก้าวกระโดด  เช่นเดียวกับปีท่ีผ่านมาโดยมียอดขายเพิ่มข้ึน 2 เท่า  แม้ปริมาณ
ผลผลิตท่ีออกสู่ตลาดเพิ่มข้ึน แต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบความโดดเด่นของ
คุณลกัษณะและรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทิปโกห้อมสุวรรรณและ บริษทัยงัมีโรงงานสกดัสารจากพืชและ
สมุนไพรดว้ยตวัท าละลายขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทยซ่ึงมีประสิทธิภาพและระบบความปลอดภยัใน
ระดบัสูง โดยทางบริษทัมีบริการครบวงจรแก่ลูกคา้ตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบการอบแห้งบดผงและผลิตเป็น
สารสกดั อีกทั้งยงัมีบริการพฒันากระบวนการสกดัร่วมกบัลูกคา้เร่ิมตั้งแต่ระดบัทดลองในห้องปฏิบติัการ
ตลอดจนผลิตจริงในระดบัอุตสาหกรรม บริษทัมีความพยายามพฒันาระบบคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง โดยไดรั้บ
การรับรองมารตฐานคุณภาพGMP ในปี พ.ศ.2556 ท่ีผ่านมาเน่ืองจากธุรกิจสารสกดัเป็นธุรกิจใหม่ภายใต้
ผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ทิปโก้ ในปี พ.ศ.2556บริษัทจึงได้เปิดตัวธุรกิจโดยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ท่ีรู้จกักนัดีในวงการธุรกิจสารสกดัคือ งาน Food ingredients Asia 2013 และ งาน In-cosmetics 
Asia 2013โดยในงานแสดงสินคา้ดงักล่าว ผลิตภณัฑ์สารสกดัของบริษทัไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมากจาก
ผูร่้วมชมงาน 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทฯในกลุ่ม  
ทีมผู ้บริหารของบริษัท จะรับผิดชอบดูแลการด า เนินงานในบริษัท ทิปโก้ฟูดส์  จ  ากัด (มหาชน)              
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ  ากัด บริษัท ทิปโก้ รี เทล จ ากัด บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ ากัด และ              
บริษทั ทีเอฟบี ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั(เรียกรวมเป็น กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้)โดยท่ีบริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน      
มีทีมบริหารแยกต่างหากจากกนั  
 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วมและบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน 
แผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ 

       
 
    50%             24.32 % 
  
                      100% 
 
 
   100% 
                                                       75.49% 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPCO 

TASCO(บริษทัร่วม) 

 

บริษัทที่มีผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการร่วมกัน 
 

THANOMWONGSE 

SIAM CONTAINER TERMINAL 

TIPCO F&B     

TIPCO BIOTECH 

BBBBBbbBbBIOTE
CH TIPCO RETAIL 

TFB  DISTRIBUTION 



 

 

9 

         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2556 
254625462546252252542546 

ข้อมูลของบริษัทย่อยบริษัทร่วมและบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
1. บริษัท ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) (TASCO) 
ประเภทกจิกำร :   โรงงานผลิตและจ าหน่าย ยางแอสฟัลท ์ยางมะตอยน ้ า ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากยางมะตอย  
                                    หรือมีส่วนผสมของยางมะตอยอ่ืนๆ และผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทุกชนิด 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทรศพัท ์0-2273-6000 
ทุนจดทะเบียน :   1,710.10 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ :   1,525.48 ลา้นบาท   
หลกัทรัพย์ :   เป็นหลกัทรัพยรั์บอนุญาตในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2534    
คณะกรรมกำร :   นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร                               ประธานกรรมการ 

 นายสมจิตต ์         เศรษฐิน                                               กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
                                   นายชยัวฒัน์         ศรีวรรณวฒัน์   กรรมการผูจ้ดัการ 
                                   นายสิทธิลาภ        ทรัพยส์าคร   กรรมการ 
                                   นายจ๊าคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล   กรรมการ 
                                   นายแอร์ฟเว ่เลอ บุค    กรรมการ 
                                   นายจ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์   กรรมการ 
                                   นายจ๊าคส์ ลีออสท ์    กรรมการ 
                                   นายอูกส์ เอม็มานูเอล มารี เดอชองส์ เดอแซงต-์เลเช่ร์ กรรมการ 
                                   นายปานเฉลิม    สุธาธรรม                                 กรรมการอิสระ 
                                   นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์    กรรมการอิสระ 
                                   นายโก บนั เฮง็                    กรรมการอิสระ 
                                   นายนิพนธ์        สุทธิมยั                   กรรมการอิสระ 
                                   นายนพพร       เทพสิทธา                                  กรรมการอิสระ 
                                   นายพรีศิลป์     ศุภผลศิริ                   กรรมการอิสระ 
2.   บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มนิอล จ ากดั 
ประเภทกจิกำร :   สถานีตรวจและรับจา้งบรรจุสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ โดยท าการขนส่งสินคา้ 
                                   ในระบบตูค้อนเทนเนอร์ ทั้งทางบก ทางน ้ า ทางอากาศ เพ่ือการน าเขา้และส่งออก 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
ทุนจดทะเบียน :   250 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
ทุนทีเ่รียกช ำระแล้ว :   250 ลา้นบาท  
คณะกรรมกำร :   นายประวทิย ์      กนัตะสิริพิทกัษ ์                                 กรรมการ 
                                    นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร   กรรมการ 
                                    นางอนุรัตน์  เทียมทนั    กรรมการ 
                                    นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร   กรรมการ 
                                    นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร   กรรมการ 
                                    นางสาวปิยะรัตน์  ทรัพยส์าคร              กรรมการ 
                                    นายณรงคช์ยั   อ านวยโชคหิรัญ                  กรรมการ 
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3. บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ ากดั 
ประเภทกจิกำร :   เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน ซ่อมบ ารุง และบริการขนส่ง 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6000 
ทุนจดทะเบียน :    2,500 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท 
ทุนทีเ่รียกช ำระแล้ว :    2,500 ลา้นบาท  
 คณะกรรมกำร :   นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร              ประธานกรรมการ 
      นางอนุรัตน์          เทียมทนั                                กรรมการ 
                                   นายสิทธิลาภ        ทรัพยส์าคร                     กรรมการ        
                                   นายสุรเชษฐ ์   ทรัพยส์าคร              กรรมการ                 
                                   นางสาวรวมสิน    ทรัพยส์าคร                        กรรมการ 
                                   นางสาวปิยะรัตน์  ทรัพยส์าคร                                       กรรมการ 
                                   นายสามารถ          ธูปจินดา                             กรรมการ 
 
4.บริษัท ทปิโก้ เอฟแอนด์บี จ ากดั  
ประเภทกจิกำร :    ผลิตเคร่ืองด่ืมบรรจุพร้อมด่ืม                           
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ :    118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6200 
ทุนจดทะเบียน :    600  ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
ทุนทีเ่รียกช ำระแล้ว :    600  ลา้นบาท  
คณะกรรมกำร :    นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร   ประธานกรรมการ 
       นายสมจิตต ์ เศรษฐิน                   กรรมการ 
                                    นายเอกพลพงศส์ถาพร                   กรรมการ  
       นายประสงค ์ เอมมาโนชญ ์   กรรมการ 
       นางสาวลกัขณา   ลีละยทุธโยธิน   กรรมการ 
       นายโทรุ  มิยานากะ    กรรมการ 
       นายฮอง ซิก ปาร์ค    กรรมการ 
       นายโนบุฮิโร่  โทริอิ    กรรมการ 
 
5. บริษัท  ทปิโก้  รีเทล  จ ากดั 
ประเภทของกจิกำร :   ร้านคา้ปลีก เคร่ืองด่ืมและอาหาร 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6200 
ทุนจดทะเบียน :   50 ลา้นบาท 
ทุนเรียกช ำระแล้ว   :   36.8 ลา้นบาท 
คณะกรรมกำร :    นายเอกพล พงศส์ถาพร   กรรมการ 

                                        นายประสงค ์ เอมมาโนชญ ์                                กรรมการ 
                                     นายฮอง  ซิก  ปาร์ค                                 กรรมการ 
                                  นายโทรุ  มิยานากะ    กรรมการ 
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6.  บริษัท ทปิโก้ ไบโอเทค็ จ ากดั  
ประเภทของกจิกำร:  ท าฟาร์ม ปลูกพืช และสมุนไพร ซ่ึงใชเ้ป็นส่วนผสมในการเภสชักรรม รวมทั้งจดัตั้งโรงงานเพ่ือ 

                              การผลิต หรือแปรสภาพส่วนผสมของเภสชัภณัฑ ์และผลิตภณัฑท์างการแพทย ์
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่:   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท์ 0-2273-6200 
ทุนจดทะเบียน :   50 ลา้นบาท 
ทุนเรียกช ำระแล้ว   :   50 ลา้นบาท  
คณะกรรมกำร :   นางอนุรัตน์     เทียมทนั    กรรมการ 
                                   นายเอกพล พงศส์ถาพร              กรรมการ 
                                   นายสมจิตต ์    เศรษฐิน                                          กรรมการ 
 
7.   บริษัท  ทเีอฟบี ดสิทริบิวช่ัน  จ ากดั 
ประเภทของกจิกำร :   จดัจ าหน่ายขายปลีก ขายส่ง  
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6200 
ทุนจดทะเบียน :   1 ลา้นบาท 
ทุนเรียกช ำระแล้ว   :   0.25 ลา้นบาท 
คณะกรรมกำร :   นายเอกพลพงศส์ถาพร                 กรรมการ 

                                      นายพีรพงศ ์  อาชวพงษส์วสัด์ิ                              กรรมการ 
                                   นายกฤษฎ์ิ  เศรษฐิน                               กรรมการ  
 

1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ 
บุคคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
ส่วนไดเ้สียของผูบ้ริหารในบริษทัรายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนับริษทัยอ่ยบริษทัร่วม
และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งบางบริษทัเป็นลูกคา้ของบริษทัทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) บางบริษทัเป็นSupplier ให้บริการขนส่ง
สินคา้หรือวตัถุดิบโดยท่ีราคาของสินคา้ท่ีขายให้หรืออตัราค่าบริการท่ีบริษทัดังกล่าวคิดกบับริษทัจะเป็นราคาตลาดมี
นโยบายราคาระหว่างกันเป็นไปตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 และไม่มีสัญญาผูกพันระหว่างกันโดย
คณะกรรมการของบริษทัมีส่วนไดเ้สียในฐานะกรรมการหรือเป็นผูถื้อหุน้ดงัรายระเอียดต่อไปน้ี 
 1. นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร 
               2. นางอนุรัตน์เทียมทนั 
 3. นายสุรเชษฐท์รัพยส์าคร 
 4. นายสมจิตต ์เศรษฐิน  
 5. นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร  
 6. นายสิทธิลาภ    ทรัพยส์าคร  
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ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการของบริษัทฯกบับริษัททีเ่กี่ยวข้องกันที่ส าคัญ มีดังนี้ 
บริษทัที่เกีย่วข้อง ประเภทและลกัษณะ

ธุรกจิ 
ความสัมพนัธ์กบับริษทัที่เกีย่วข้อง ความสัมพนัธ์กบับริษัท/ 

ช่ือผู้ถือหุ้นและร้อยละของหุ้นที่ถือต่อหุ้น
ทั้งหมดในบริษทัที่เกี่ยวข้อง 

บจ.ถนอมวงศ์
บริการ    

จ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมรับเหมา
ก่อสร้างอาคารถนนและ
ซ่อมบ ารุงผิว 

นาย 
นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร กรรมการ         
นางอนุรัตน์ เทียมทนั            กรรมการ 
นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร ก รรมการ 
นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร     กรรมการ  
นายสุรเชษฐ์  ทรัพยส์าคร     กรรมการ 
 

% 
นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร  15.23% 
นางอนุรัตน์  เทียมทนั15.23% 
นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร  15.23% 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร      15.23% 
นายสุรเชษฐ์ทรัพยส์าครถือ1หุ้น 
 

บมจ.ทิปโกแ้อส
ฟัลท ์

ผลิตและจ าหน่ายยาง
แอสฟัลตอิ์มลัชนัและ
จ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

 
นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร กรรมการ 
นายสมจิตต ์  เศรษฐิน           กรรมการ 
นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร      กรรมการ 
 

% 
บมจ.ทิปโกฟ้ดูส์                        24.32%    
 

บจ.สยามคอนเทน
เนอร์เทอร์มินอล 

ท าการจดัตั้งสถานีบรรจุ
และรับจา้งบรรจุ
สินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์
และท าธุรกรรมดา้น
ขนส่งและบริการดา้น
Shipping 

 
นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร กรรมการ         
นางอนุรัตน์ เทียมทนั            กรรมการ 
นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร ก รรมการ 

  นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร      กรรมการ 
 

% 
นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร  16.65% 
นางอนุรัตน์  เทียมทนั16.65% 
นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร  16.65% 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร      16.65% 

 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
โครงสร้ำงรำยได้ทีเ่กดิจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรให้บุคคลภำยนอก ในระยะ 3 ปี 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ผลิตภณัฑ/์บริการ ด าเนินการโดย % การถือ

หุ้น 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

  ของบริษทั รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 

สบัประรดกระป๋องและน ้า
สบัปะรดเชน้ขน้ 

บมจ.ทิปโกฟ้ดูส์   1,684.74 34.92 1,734.53 31.87 1,631.28 29.19 

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

 
75.49 

100.00 

661.62 13.71 508.30 9.34 553.11 9.90 

เคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม บจ.ทิปโก ้เอฟแอนดบี์  50.00 2,478.73 51.37 3,199.29 58.79 3,403.81 60.91 

รวม   4,825.09 100.00 5,442.12 100.00 5,588.20 100.00 
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-บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) ผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ ในกลุ่มธุรกิจอาหาร ซ่ึงประกอบไปดว้ย
ผลิตภณัฑด์งัน้ี 
              1. สับปะรดกระป๋อง  (Canned Pineapple)   บริษทัสามารถผลิตสับปะรดบรรจุในกระป๋องขนาด 
ต่าง ๆ ถึง 5 ขนาด คือ 8 ออนซ์ 15 ออนซ์ 20 ออนซ์ 30 ออนซ์ และ 108 ออนซ์   ชนิดต่าง ๆ เช่น  สับปะรด
เตม็แวน่ (Slice)  สับปะรดช้ินใหญ่(Chunk)  สับปะรดล่ิม(Tidbit)  สับปะรดช้ินคละ(Pieces)  สับปะรดลูกเต๋า
(Diced) หรือ (Cubes) สับปะรดช้ินย่อย(Crushed)ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผูน้ าเข้าและมาตรฐาน
ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
 2. น ้าสับปะรดเขม้ขน้ (Pineapple Juice Concentrate) บริษทัสามารถผลิตน ้ าสับปะรดเขม้ขน้บรรจุ
ถุงชนิดแช่แขง็ (Frozen) ชนิดปลอดเช้ือ  (Aseptic) และชนิดใส่สารกนับูด  (Preservative ) บรรจุในถงัเหล็ก
ขนาด 200 ลิตร  
 3. สับปะรดบดละเอียดบรรจุถุงปลอดเช้ือ  (Aseptic Crushed) บริษทัผลิตสับปะรดบดละเอียดบรรจุ
ถุงปลอดเช้ือขนาด 23 ลิตร และ 200 ลิตร 
 4. สับปะรดบรรจุในถว้ยพลาสติก (Pineapple in plastic cup) ขนาดบรรจุ 4 ออนซ์ และ 8 ออนซ์ 
 5. สับปะรดบรรจุในถุง retort pouch (Pineappple in retort pouch) บรรจุในถุงขนาด 1.5 กิโลกรัม 
และ 10 กิโลกรัม โดยสามารถบรรจุสับปะรดล่ิม(Tidbit) สับปะรดช้ินคละ(Pieces) สับปะรดลูกเต๋า(Diced) 
หรือ (Cubes) ในถุงดงักล่าว 

6. ผลไมร้วม (Canned Tropical Fruit Salad)    บริษทัผลิตผลไมร้วมส่งออกไปขายต่างประเทศ
ทั้งหมดบรรจุในกระป๋องขนาดต่าง ๆ  ถึง 4  ขนาด คือ 15 ออนซ์ 20  ออนซ์ 30  ออนซ์  และ108 ออนซ์ 
 7. ผลไมร้วมบรรจุในถว้ยพลาสติก (Tropical fruit salad in plastic cup) ขนาดบรรจุ 4 ออนซ์ และ 8 
ออนซ์ 

8. วา่นหางจรเขก้ระป๋อง (Canned Aloe Vera)  ชนิดลูกเต๋า (Diced) ขนาด 108 ออนซ์ 
 9.วา่นหางจรเขบ้ดละเอียดบรรจุถุงปลอดเช้ือ (Aseptic Crush) บริษทัผลิตว่านหางจรเขบ้ดละเอียด
บรรจุถุงปลอดเช้ือขนาด 23 ลิตร และ 200 ลิตร ซ่ึงเป็นสินคา้ตวัใหม่ในตลาดต่างประเทศ 

10. ผลิตภณัฑ ์กะทิ บรรจุในกระป๋องขนาด15 ออนซ์  และ น ้ ามะพร้าวบรรจุกระป๋อง240 มิลลิลิตร
และ 520 มิลลิลิตร 
 ผลิตภณัฑ์หลกัของธุรกิจอาหาร คือ สับปะรดกระป๋อง และน ้ าสับปะรดเขม้ขน้โดยคิดเป็นรายได้
ประมาณร้อยละ64 ของยอดขายรวม ในปี 2556 นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑ์อ่ืนๆท่ีส าคญั ได้แก่ ผลไมร้วม
บรรจุกระป๋อง วา่นหางจรเขบ้รรจุกระป๋อง สับปะรดบดละเอียดและวา่นหางจรเขบ้ดละเอียดบรรจุถุงปลอด
เช้ือ น ้ามะพร้าวบรรจุกระป๋องกะทิคั้นสดบรรจุกระป๋อง เป็นตน้ 

การปลูกสับปะรดมีลกัษณะเป็นวฎัจกัร (Cycle) โดยจะกินระยะเวลาประมาณ 4 ปี โดยวฎัจกัรน้ี  จะ
เป็นไปตามภาวะปริมาณและราคาของสับปะรดสด โดยทัว่ไปผลผลิตสับปะรดสดในประเทศไทยนั้นจะ
ข้ึนอยูก่บัการเพาะปลูกสับปะรดของเกษตรกรรายยอ่ย ช่วงใดท่ีผลสับปะรดสดมีราคาดี  เกษตรกรจะท าการ
ปลูกสับปะรดกนัมาก จนกระทัง่มีปริมาณสูงเกินความตอ้งการของตลาด ราคาผลสับปะรดสดก็จะตกต ่า
ส่งผลให้เกษตรกรทยอยเลิกท าการเพาะปลูกสับปะรดหันไปปลูกพืชอ่ืนท่ีมีราคาดีกวา่แทน  ท าให้ปริมาณ
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ผลสับปะรดท่ีผลิตได้มีจ  านวนลดน้อยลงจนกระทัง่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  จากนั้นผล
สับปะรด ก็จะมีราคาสูงข้ึนจนจูงใจให้เกษตรกรเร่ิมท าการเพาะปลูกสับปะรดใหม่อีกคร้ัง โดยท่ีสับปะรด    
1 รุ่น สามารถเก็บเก่ียวไดติ้ดต่อกนัเป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี 
             นอกจากน้ีการให้ผลสับปะรดสดยงัมีลกัษณะเป็นฤดูกาล โดยปีหน่ึงๆ สับปะรดจะออกผลมากใน   
2 ช่วงดว้ยกนัคือ มีนาคม – พฤษภาคม และ ตุลาคม – ธนัวาคม  (High Season)  

     บริษทัไดจ้ดัท าโครงการเพื่อวางแผนความสม ่าเสมอของปริมาณผลสับปะรดสดท่ีจะเขา้ผลิตหรือ
กล่าวอีกนยัหน่ึง หาฐานการผลิตท่ีมัน่คง เช่น การจดัท า Contact farming โครงการ Big grower โดยมีการ
ก าหนดมาตรฐานของพื้นท่ีเพาะปลูก โครงการ Quality grower โดยการก าหนดมาตรฐานการเพาะปลูก
เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนต่อไร่ท่ีสูง ท าใหต้น้ทุนของชาวไร่ลดลง โครงการดงักล่าวบางโครงการมีการประกนั
ราคาขั้นต ่า บางโครงการมีการให้ Incentive ถา้ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด นอกจากน้ีทางบริษทัยงั
มุ่งเนน้ในเร่ืองการถ่ายทอดวิชาการให้เกษตรกรโดยเฉพาะการปฏิบติัตามหลกัเกษตรดีท่ีเหมาะสม (Good 
Agricultural Practice-GAP) เพื่อให้ชาวไร่ท่ีอยูใ่นโครงการผลิตสับปะรดสดไดคุ้ณภาพดีและผลผลิตต่อไร่
สูง ท าใหมี้ผลตอบแทนและคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

    ส่วนผลไมร้วม บริษทัฯ มีการส่งเสริมให้ชาวไร่ปลูกมะละกอและฝร่ัง เพื่อประกนัว่าบริษทัฯจะมี
วตัถุดิบเพียงพอต่อความตอ้งการและมีคุณภาพในระดบัหน่ึง  มะละกอเป็นพืชท่ีมีอายุสั้น โดยอายุจากปลูก
ถึงเร่ิมเก็บเก่ียว 8 เดือนและสามารถเก็บเก่ียวไดอี้กไม่เกิน 2 ปี จากนั้นตอ้งเร่ิมปลูกรุ่นใหม่ ส าหรับฝร่ังเป็น
พืชอายุยาว โดยอายุจากปลูกถึงเร่ิมเก็บเก่ียว 8 เดือนและสามารถเก็บเก่ียวต่อไปไดอี้ก 5-6 ปี มะละกอและ
ฝร่ังจะมีผลผลิตออกในปริมาณมากในช่วงเดือนตุลาคม – เมษายน หลงัจากนั้นจะมีปริมาณลดลง ว่านหาง
จรเข ้ปัจจุบนับริษทัฯมีชาวไร่ท่ีป้อนวตัถุดิบให้บริษทั ถึง 200 ราย ซ่ึงมีปริมาณเพียงพอกบัความตอ้งการ
ผลิตของบริษทั และราคาของวตัถุดิบไม่มีการผนัผวนมากนกั (ประมาณ 2.50 บาทต่อกิโลกรัม) เน่ืองจาก
มาตรการต่างๆท่ีบริษทัไดว้างไว ้เช่น การส่งเสริมใหมี้การปลูกและรับซ้ือ  วา่นหางจรเขมี้ระยะเวลาการปลูก
ก่อนเก็บเก่ียวคร้ังแรกเช่นเดียวกบัมะละกอและฝร่ัง นัน่คือ 8 เดือน อย่างไรก็ตามหลงัจากให้ผลผลิตแล้ว 
ชาวไร่สามารถเก็บเก่ียวไดทุ้กเดือน ติดต่อกนัถึง 2 ปี หากมีการดูแลรักษาท่ีดี โดยท่ีวา่นหางจรเขจ้ะออกผล
มากในช่วงหน้าฝนและออกน้อยในช่วงหนา้แลง้  และ มะพร้าว สายการผลิตน้ีอยูท่ี่ความใกลชิ้ดกบัแหล่ง
วตัถุดิบ ซ่ึงประจวบคีรีขนัธ์เป็นแหล่งของมะพร้าวท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 

สิทธิหรือข้อจ ากดัในการประกอบธุรกจิ 
             (1.) บัตรส่งเสริมการลงทุน 
   บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน    ส าหรับกิจการผลิตน ้ าสับปะรด
เขม้ขน้ สับปะรดบดละเอียด และน ้าสับปะรดกระป๋อง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บัต ร ส่ ง เ ส ริม เ ลขที่  1430(2)/2550 ส าห รั บกิ จก า รผลิต ภ าชนะบรร จุ ส่ิ งขอ งที่ ท า จ าก โลหะ                          
เร่ิมเปิดด ำเนินกำร 30เมษำยน 2550 
 สิทธิและประโยชน์ ส ำคญั สรุปดงันี้ 

1. ไดรั้บอนุญาติน าคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการ คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยูใ่นอุปการะคุณของ   
   บุคคลทั้งสองประเภทเขา้มาในราชอาณาจกัรได ้ตามจ านวนและก าหนดระยะเวลาใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร     
   เท่าท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
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2. ใหค้นต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการท่ีไดรั้บอนุญาติใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรไดรั้บอนุญาติท างาน     
   เฉพาะต าแหน่งท่ีคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บอนุญาติใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

3. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติั 
4. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 8 ปี และหกัผลขาดทุนได ้5 ปี 
5. ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได ้8 ปี 
6. ไดรั้บอนุญาติใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกในอตัราร้อยละ 25 ของเงิน 
ลงทุน นอกเหนือไปจาการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

7. ไดรั้บอนุญาตใหน้ าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้
 เงื่อนไขทีต้่องปฏิบัติดงันี้ 

1. บุคคลต่างดา้วท่ีไดรั้บการส่งเสริมไม่อนุญาติใหป้ฎิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดน้อกเหนือขอบเขตหนา้ท่ีของต าแหน่งท่ี 
  ไดรั้บอนุมติัและจะตอ้งเร่งรัดฝึกอบรมสนบัสนุนคนไทยใหส้ามารถปฎิบติังานตามท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
   แทนคนต่างดา้วภายในเวลาท่ีก าหนด และจะตอ้งรายงานคนต่างดา้ววา่ไดฝึ้กอบรมใหค้นไทยไดรั้บความ 
  ช านาญเพียงไร ตามแบบและวธีิการท่ีส านกังานก าหนด 

2. ตอ้งใชท่ี้ดินท่ีไดรั้บอนุญาติเพ่ือประกอบกิจการส่งเสริมเท่านั้น 
3. ในกรณีท่ีมีการค ้าประกนัเคร่ืองจกัร จะตอ้งจดัส่งเอกสารเคร่ืองจกัรท่ีขอยกเวน้ภายใน 1 ปีนบัจากวนัส้ินสุด 
   การน าเขา้ จะตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรท่ีไดอ้นุมติัยกเวน้เฉพาะในกิจการตามบตัรส่งเสริม และจะตอ้งไม่จ านอง  
  จ าหน่าย โอน ใหเ้ช่า หรือ ยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนใชเ้คร่ืองจกัรท่ีไดรั้บยกเวน้ 

4. จะตอ้งยืน่รายการเพ่ือขออนุมติัการน าเขา้วตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็นก่อนการน าเขา้ไม่นอ้ยกวา่ 2 เดือน 
5. จะตอ้งจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย ส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมแยกต่างหากจากกิจการส่วนอ่ืนเพ่ือ 
  ประโยชน์ในการค านวณก าไรสุทธิท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

6. วตัถุดิบและวสัดุจ าเป็น จะตอ้งใชใ้นการประกอบผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการส่งออก และเฉพาะในกิจการท่ีไดรั้บ 
   การส่งเสริม 

7. จะตอ้งแจง้ยนืยนัโครงการต่อส านกังานเม่ือครบ 6 เดือน ครบ 1 ปี และ ครบ 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกบตัร 
  ส่งเสริม 

8. เม่ือเปิดด าเนินการจะตอ้งรายงาน การเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการถือหุน้ระหวา่งผูมี้สญัชาติไทยและคนต่าง 
  ดา้ว ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานภายใน 31 กรกฎาคม ของปีถดัไป เร่ืองอ่ืนๆเป็นคร้ังคราว ตามแบบ 
  และภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

9. จะตอ้งจดัใหมี้ระบบป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายกบัส่ิงแวดลอ้ม หรือก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือความ 
  เดือดร้อนแก่ผูอ้ยูใ่กลเ้คียง 

10. จะตอ้งปฎิบติัตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
11. การหยดุด าเนินกิจการเป็นระยะเวลาเกิน 2 เดือน ตอ้งไดรั้บอนุญาติจากส านกังาน 
12. จะตอ้งอ านวยความสะดวกแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีในการตรวจสอบ 
13. กรรมวธีิการผลิตหรือบริการ จะตอ้งเป็นไปตามโครงการท่ีเสนอและไดรั้บการอนุมติั 
14. คุณภาพผลิตภณัฑต์อ้งเป็นไปตามมาตราฐานสากล 
15. กรณีมีการยา้ยภูมิล าเนาของผูไ้ดรั้บการส่งเสริม ตอ้งแจง้ใหส้ านกังานทราบทุกคร้ังพร้อมดว้ยหนงัสือ 
   รับรองของกระทรวงพาณิชย ์

บัตรส่งเสริมเลขที่ 1308(2)/2556 ส าหรับกิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือส่ิงปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทค
โนโลยีท่ี่ทันสมยั(ยกเว้นการผลติน า้ดืม่ และไอศรีม)เร่ิมเปิดด ำเนินกำร 4มีนำคม2556 
 สิทธิและประโยชน์ ส ำคญั สรุปดงันี้ 

1.ไดรั้บอนุญาติน าคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการ คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยูใ่นอุปการะคุณของ   
  บุคคลทั้งสองประเภทเขา้มาในราชอาณาจกัรได ้ตามจ านวนและก าหนดระยะเวลาใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร     
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 เท่าท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
2.ใหค้นต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการท่ีไดรั้บอนุญาติใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรไดรั้บอนุญาติ 
ท างานเฉพาะต าแหน่งท่ีคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บอนุญาติใหอ้ยูใ่น 
ราชอาณาจกัร 
3.ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติั 
4.ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 8 ปี และหกัผลขาดทุนได ้5 ปี 
5.ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได ้8 ปี 
6.ไดรั้บอนุญาติใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกในอตัราร้อยละ 25 ของเงิน 
ลงทุน นอกเหนือไปจาการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 
7.ไดรั้บอนุญาตใหน้ าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้
เงื่อนไขทีต้่องปฏิบัติดงันี้ 
1. บุคคลต่างดา้วท่ีไดรั้บการส่งเสริมไม่อนุญาติใหป้ฎิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดน้อกเหนือขอบเขตหนา้ท่ีของ 
ต าแหน่งท่ีไดรั้บอนุมติั และจะตอ้งเร่งรัดฝึกอบรมสนบัสนุนคนไทยใหส้ามารถปฎิบติังานตามท่ีไดรั้บ 
การส่งเสริมแทนคนต่างดา้วภายในเวลาท่ีก าหนด และจะตอ้งรายงานคนต่างดา้ววา่ไดฝึ้กอบรมใหค้น 
ไทยไดรั้บความช านาญเพียงไร ตามแบบและวธีิการท่ีส านกังานก าหนด 

 2. ตอ้งใชท่ี้ดินท่ีไดรั้บอนุญาติเพ่ือประกอบกิจการส่งเสริมเท่านั้น 
 3.ในกรณีท่ีมีการค ้าประกนัเคร่ืองจกัร จะตอ้งจดัส่งเอกสารเคร่ืองจกัรท่ีขอยกเวน้ภายใน 1 ปีนบัจากวนั 
    ส้ินสุดการน าเขา้ จะตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรท่ีไดอ้นุมติัยกเวน้เฉพาะในกิจการตามบตัรส่งเสริม และจะตอ้งไม่ 
    จ านองจ าหน่าย โอน ใหเ้ช่า หรือ ยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนใชเ้คร่ืองจกัรท่ีไดรั้บยกเวน้ 
 4.จะตอ้งยืน่รายการเพ่ือขออนุมติัการน าเขา้วตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็นก่อนการน าเขา้ไม่นอ้ยกวา่ 2 เดือน 
 5.จะตอ้งจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย ส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมแยกต่างหากจากกิจการส่วนอ่ืนเพ่ือ 
    ประโยชน์ในการค านวณก าไรสุทธิท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 6.วตัถุดิบและวสัดุจ าเป็น จะตอ้งใชใ้นการประกอบผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการส่งออก และเฉพาะในกิจการท่ี 
    ไดรั้บการส่งเสริม 
7. จะตอ้งแจง้ยนืยนัโครงการต่อส านกังานเม่ือครบ 6 เดือน ครบ 1 ปี และ ครบ 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกบตัร   
    ส่งเสริม 
8. เม่ือเปิดด าเนินการจะตอ้งรายงาน การเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการถือหุน้ระหวา่งผูมี้สญัชาติไทยและคน 
    ต่างดา้ว ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานภายใน 31 กรกฎาคม ของปีถดัไป เร่ืองอ่ืนๆเป็นคร้ังคราว  
    ตามแบบ และภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
9. จะตอ้งจดัใหมี้ระบบป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายกบัส่ิงแวดลอ้ม หรือก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือความ 
     เดือดร้อนแก่ผูอ้ยูใ่กลเ้คียง 
10.จะตอ้งปฎิบติัตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
11.การหยดุด าเนินกิจการเป็นระยะเวลาเกิน 2 เดือน ตอ้งไดรั้บอนุญาติจากส านกังาน 
12.จะตอ้งอ านวยความสะดวกแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีในการตรวจสอบ 
13.กรรมวธีิการผลิตหรือบริการ จะตอ้งเป็นไปตามโครงการท่ีเสนอและไดรั้บการอนุมติั 
14.คุณภาพผลิตภณัฑต์อ้งเป็นไปตามมาตราฐานสากล 
15.กรณีมีการยา้ยภูมิล าเนาของผูไ้ดรั้บการส่งเสริม ตอ้งแจง้ใหส้ านกังานทราบทุกคร้ังพร้อมดว้ยหนงัสือ 
     รับรองของกระทรวงพาณิชย ์
16.จะตอ้งไม่ใชแ้รงงานต่างดา้วไร้ฝืมือในโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

              (2.)  สิทธิอืน่ 
   บริษทัฯ ผา่นการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง ตามรายละเอียดในหนา้ 4-6  
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(3.) ข้อจ ากดัในการประกอบธุรกจิ 
                    ปัจจุบนัประเทศออสเตรเลีย โดยหน่วยงาน Australian Customs and Border Protection Service ได้
ก าหนดใหมี้ anti-dumping measures ส าหรับสินคา้สับปะรดในบรรจุภณัฑ์ ทั้งท่ีมีขนาดบรรจุเล็กกวา่หน่ึงกิโลกรัม 
และขนาดบรรจุท่ีใหญ่กว่าหน่ึงกิโลกรัม ท าให้ความสามารถในการแข่งขนัของผูผ้ลิตจากประเทศไทยส่วนใหญ่ 
ลดลงอย่างมีนัยส าคญั เม่ือเทียบกบัประเทศผูผ้ลิตในต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ดีบริษทัได้มีการยื่นขอพิจารณา
ทบทวน anti-dumping measures ไปและไดรั้บผลเป็น zero dumping duty หากซ้ือขายไม่ต ่ากวา่ Ascertained 
Export Prices (AEPs)ท่ีก าหนด 

แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนั        

              ในปี 2556 ประเทศไทยมีการส่งออกสับปะรดกระป๋อง มูลค่ารวมประมาณ 15,100 ลา้นบาท ลดลงจากปี 
2555 ประมาณ 1,400 ลา้นบาท ส่วนหน่ึงมาจากผลผลิตสับปะรดสดลดลง โดยตวัเลขประมาณการผลผลิตสับปะรด
สดรวมในปี 2556 อยูท่ี่ 1.8 ลา้นตนัในปี 2557 คาดวา่จะประสบกบัปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบเน่ืองจากแนวโนม้
ภัยแล้ง และคาดผลผลิตสับปะรดสดรวมจะใกล้เคียงกับปี2556   ซ่ึงจะท าให้ราคาวตัถุดิบสูงกว่าปกติโดย
เปรียบเทียบ อยา่งไรก็ตามราคาขายน่าจะปรับตวัตามราคาวตัถุดิบ จาการคาดหมายว่ามีฟ้ืนตวัของความตอ้งการท่ี
ปรับตวัดีข้ึนในตลาดสหรัฐอเมริกา และ ยุโรป บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) ยงัมุ่งเน้นและคงไวใ้นตลาด
ดงักล่าว ท่ีมีฐานลูกคา้ คู่ค่า และ พนัธมิตรท่ีท าธุรกิจร่วมกนัมาอยา่งยาวนาน ในขณะเดียวกนัมีเป้าหมายท่ีจะขยาย
ฐานตลาดเพิ่มข้ึน ในตลาดท่ีมีอัตราการเติบโตและราคาดีเช่น ตลาดเอเชีย ตะวนัออกกลาง รวมถึงตลาด
ภายในประเทศ ควบคู่ไปกบัการพฒันาสินคา้ผลไมก้ระป๋อง ผลไมใ้นบรรจุภณัฑ์พลาสติก และผลิตภณัฑ์แปรรูป
ชนิดต่างๆ จากผลไม้ประเภทต่างๆ เช่น มะพร้าว มะละกอ มะม่วง ว่านหางจรเข ้เป็นตน้ เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การตลาดและยอดขายใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  
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ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสับปะรดกระป๋องระหว่างปี  2547-2556 
ปี ปริมาณการส่งออก อตัราเปล่ียนแปลง มูลค่าการส่งออก อตัราการเปล่ียนแปลง 
 (ลา้นหีบมาตรฐาน) % (ลา้นเหรียญสหรัฐ) % 

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 
2555 
2556 

22.62 
23.17 
29.19 

                     29.61 
29.01 

                 -15.94 
2.43 

                  25.98 
                    1.44 
                   -2.03 

408.00 
433.69 
634.60 
535.00 
500.00 

-27.37 
                 6.30 

 46.33 
-15.69 
  -6.54 

แหล่งขอ้มูล  :   สมาคมผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูป / ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร / กรมศุลกากร 

 - กลยทุธ์ทำงกำรตลำด 
กลยทุธ์ในกำรแข่งขันโดยสังเขป 
ความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัท ได้แก่ 

1） ฐานลูกคา้ของบริษทั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ท่ีมีการด าเนินธุรกิจกบับริษทัมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน 

โดยครอบคลุมทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูน้ าเข้า ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านค้าขายปลีก ผูผ้ลิตอาหารและธุรกิจ

ใหบ้ริการดา้นอาหาร  

2） ฐานลูกไร่ ท่ีไหก้ารสนบัสนุนการผลิตของบริษทัมาอยา่งต่อเน่ืองยาวนานเช่นกนั ซ่ึงลูกไร่ส่วนใหญ่

มีแหล่งเพาะปลูกสับปะรดอยูใ่กลก้บัโรงงานของบริษทัโดยส่วนใหญ่อยูภ่ายใตร้ะบบ Contract Farming, 

Big Grower, Quality Grower ท  าใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์ทั้งในแง่ปริมาณและความต่อเน่ืองของวตัถุดิบ 

ตน้ทุนการขนส่งท่ีต ่ากวา่ และการควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ 

3） ความหลากหลายของสินคา้ บริษทัมีความสามารถในการผลิตสับปะรดกระป๋องไดห้ลากหลายทั้ง

ในแง่ของขนาดกระป๋องท่ีใช้บรรจุ ประเภทการตัดช้ินสับปะรด และน ้ าท่ีใช้บรรจุ ซ่ึงท าให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของตลาดต่างๆไดค้รอบคลุมทัว่ทุกภูมิภาคซ่ึงมีความตอ้งการแตกต่างกนัไป 

4） การควบคุมการผลิตและเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิต ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัผลิตใน

อเมริกาและยุโรปและไดรั้บการดูแลรักษาบ ารุงอยา่งดีตลอดระยะเวลาการผลิต ท าให้สินคา้ท่ีผลิตออกมามี

คุณภาพท่ีสม ่าเสมอเป็นท่ียอมรับจากลูกคา้นานาประเทศ 
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5） คุณภาพของสินคา้ จากมาตรฐานต่างๆท่ีบริษทัไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับระดบั

นานาชาติ และช่ือเสียงท่ีบริษทัไดส้ั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานเป็นเคร่ืองรับประกนัถึงคุณภาพของสินคา้

และบริการของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี 

- ลกูค้ำกลุ่มเป้ำหมำย 
             ผูน้  าเขา้รายใหญ่ในต่างประเทศต่าง ๆ  ตวัแทนจ าหน่าย   Supermarket chain และ Blending House 

ลักษณะของลูกค้ำ และควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงลูกค้ำกบับริษทั 
             ลูกคา้ของบริษทัมีทั้ง AGENT,  IMPORTER และ END USER ( SUPER  MARKET และ ร้านคา้ )    
80 %  ของยอดขาย  ขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ขาประจ าซ่ึงซ้ือขายกนัเป็นระยะเวลานานกว่า  10 ปีข้ึนไป  
เน่ืองจากลูกคา้มีความพึงพอใจในคุณภาพของสินคา้และการให้บริการตามความตอ้งการท่ีไดต้กลงกนัไว้
อย่ า ง ต่อ เ น่ืองและสม ่ า เสมอ  นอกจาก น้ีบ ริษัทย ัง ได้ มี การว ัดดัช นีความพึ งพอใจของ ลูกค้า                      
(Customer Satisfaction Index) อยา่งต่อเน่ืองและไดก้ าหนดเป็นเป้าหมายของบริษทัท่ีทุกคนในองคก์รตอ้ง
ช่วยผลกัดนัใหมี้การปรับปรุงดชันีความพึงพอใจของลูกคา้ใหเ้พิ่มข้ึนทุกปี 

- ตลำดหลกัของกำรจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์ 
ในเชิงภูมิศาสตร์ ตลาดหลกัของบริษทัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ภูมิภาคหลกั 

1. ทวีปอเมริกา รวมถึงประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศในแถบลาตินอเมริกา โดยมี

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศคู่คา้ท่ีมีมูลค่าสูงสุดของบริษทั ซ่ึงมีมูลค่าการจ าหน่ายประมาณร้อยละ 30 

ของปริมาณการส่งออกของบริษทัในแต่ละปีในอดีตบริษทัเคยมีความได้เปรียบทางการค้าในประเทศ

สหรัฐอเมริกาเน่ืองจากระบบภาษีทุ่มตลาดของกระทรวงพาณิชยข์องสหรัฐอเมริกาท่ีมีต่อบริษทัทัว่ไป แต่

จากการยกเลิกภาษีทุ่มตลาดดงักล่าวในปีพ.ศ.2547 ท าใหก้ารแข่งขนัในตลาดดงักล่าวมีความรุนแรงมากข้ึน 

2. ทวีปยุโรป และกลุ่มประเทศยุโรปตะวนัออก และสหพนัธรัฐรัสเชีย การจ าหน่ายสินคา้ของบริษทั

ไปยงักลุ่มประเทศดงักล่าวมีสัดส่วนเป็นอนัดบัสองรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดส่วนประมาณ

ร้อยละ 35 ของแต่ละปี ตลาดกลุ่มน้ีเป็นตลาดหลกัส าหรับผลิตภณัฑน์ ้าสับปะรดเขม้ขน้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการ

จ าหน่ายใหก้บั Blending houses ต่างๆในกลุ่มประเทศยุโรป ในส่วนสับปะรดกระป๋องกลุ่มตลาดน้ีเป็นกลุ่ม

ท่ีมีความอ่อนไหวต่อราคามากท่ีสุด ส่วนหน่ึงเน่ืองจากสามารถยอมรับคุณภาพของสินคา้ไดห้ลากหลายท า

ให้มีผูผ้ลิตท่ีสามารถจ าหน่ายเขา้ไปในตลาดน้ีมีจ านวนมากและหลากหลายเช่นกนั เช่นเดียวกบัประเทศ

สหพนัธรัฐรัสเชีย ซ่ึงมีความตอ้งการสินคา้สับปะรดกระป๋องเติบโตอยา่งกา้วกระโดดในช่วงท่ีผา่นมา 
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3. ทวปีเอเชีย รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ลูกคา้ในกลุ่มน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งลูกคา้ญ่ีปุ่นมีความ

ตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงและท าการคา้โดยอาศยัความเช่ือใจต่อกนัเป็นอยา่งมาก มีมูลค่าการคา้ในแต่ละ

ปีประมาณร้อยละ18 ส าหรับประเทศเกาหลี ปัจจุบนัเป็นลูกคา้หลกัส าหรับผลิตภณัฑ์วา่นจรเขบ้ดละเอียด

บรรจุถุงปลอดเช้ือซ่ึงมียอดสั่งซ้ือเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

4. กลุ่มประเทศในตะวนัออกกลาง ประเทศคู่คา้หลกัในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ประเทศอิหร่าน ซ่ึงมีความตอ้งการ

สินคา้สับปะรดกระป๋อง จดัเป็นกลุ่มลูกคา้ใหม่ของบริษทัอีกกลุ่มหน่ึง ซ่ึงให้การยอมรับในคุณภาพของ

สินคา้ของบริษทัเป็นอยา่งสูง แต่ภูมิภาคดงักล่าวยงัมีความผนัผวนทางการเมืองสูง 

- กำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 
การจ าหน่ายสินคา้ของทางบริษทัในส่วนของสับปะรดกระป๋องและน ้ าสับปะรดเขม้ขน้ เป็นการ

ส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศเกือบ100% โดยการด าเนินธุรกิจของบริษทัมีหลายช่องทาง รวมถึงการ
จ าหน่ายผ่านตวัแทนทั้งภายในและต่างประเทศ การจ าหน่ายตรงต่อผูน้ าเขา้ในประเทศปลายทาง จ าหน่าย
ตรงต่อกลุ่มซุปเปอร์มาเก็ตโดยตรง และการจ าหน่ายต่อบริษทัผูผ้ลิตอาหารและผูใ้ห้บริการดา้นอาหารต่างๆ 
กวา่ 80% ของฐานลูกคา้ท่ีด าเนินธุรกิจกบับริษทั เป็นลูกคา้ท่ีมีการซ้ือขายกนัอยา่งต่อเน่ืองมานานกวา่ 10 ปี
ข้ึนไป กวา่ 95% ในการจ าหน่ายสินคา้สับปะรดกระป๋องของบริษทัจะใชต้ราฉลากสินคา้ของลูกคา้ ทั้งน้ีจะมี
การท าสัญญาการซ้ือขายโดยมีการตกลงรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์ปริมาณ ราคาและก าหนดการส่งมอบเป็น
การล่วงหนา้ ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีระยะเวลาประมาณ 1 ถึง 6 เดือน ระยะเวลาของสัญญานั้นข้ึนอยูล่กัษณะของ
ลูกคา้ สถานการณ์ทางวตัถุดิบและตลาด กบัการเจรจาต่อรองระหว่างบริษทักบัผูซ้ื้อ จากการจดัท าการวดั
ดชันีความพึงพอใจของลูกคา้ Customer Satisfaction Index ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในคุณภาพของ
สินคา้ท่ีมีความสม ่าเสมอ ตรงกบัความตอ้งการและความสามารถในการส่งมอบไดต้ามขอ้ตกลงท่ีมีต่อกนั  

- นโยบำยด้ำนรำคำ 
ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ สินคา้ท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจอยูน้ี่จดัในกลุ่มสินคา้โภคภฑัณ์ทางการเกษตรซ่ึงกลไก

ดา้นราคาจะเป็นไปตามสภาวะตลาดและการแข่งขนั การตั้งราคาสินคา้จึงเป็นไปตามสภาวะทางการตลาด 
โดยบริษทัใช้นโยบายบริหารก าไรขั้นต้นในแต่ละสถานการณ์เป็นหลักส าคญัในการตั้งราคาขาย โดย
พิจารณาระหวา่งตน้ทุนและราคาตลาดของสินคา้ทุกประเภทรายการประกอบกนั 
การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ลกัษณะของฤดูกาลหรือวฎัจักรการประกอบธุรกจิ 
 โดยปกติแมบ้ริษทัจะท าการผลิต  11 เดือนใน 1 ปี และปิด 1 เดือนเพื่อท าการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ก็ตามแต่ฤดูกาลก็ยงัมีผลต่อการผลิตของบริษทั เน่ืองจากใน 1 ปี จะมี 2 ฤดู การผลิตคือในช่วง
ฤดูร้อน (มีนาคม  ถึง  พฤษภาคม) และในช่วงฤดูหนาว (ตุลาคม  ถึง  ธนัวาคม) ท่ีมีปริมาณสับปะรดมากกวา่
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ในช่วงอ่ืน ๆ ของปี  ดงันั้นราคาวตัถุดิบก็จะมีการข้ึนลงตามปริมาณของสับปะรดท่ีมีในแต่ละช่วงเวลาของ
การผลิต 

การผลติ 
 บริษทัมีโรงงานส าหรับผลิตสับปะรดกระป๋อง 1  แห่ง  โดยมีท่ีตั้งโรงงานดงัน้ี 
 โรงงาน    :      212  หมู่ 16  ต.อ่าวนอ้ย  ถนนเพชรเกษม อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77000 

 โทรศพัท ์(032) 811-224-31    โทรสาร(032) 811-240 
 

แผนทีโ่ดยสังเขป  โรงงาน  บริษัท  ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั  (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 

 
 

 
 

วตัถุดิบและผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ ( SUPPLIER ) 

 วัตถุดิบทีส่ ำคัญ 
วตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตสับปะรดกระป๋อง ไดแ้ก่ สับปะรดสด น ้ าตาล กระป๋องบรรจุสับปะรดและวสัดุ
หีบห่อ บริษทัจะซ้ือสับปะรดสดจากชาวไร่  ส่วนวตัถุดิบอ่ืนส่วนใหญ่บริษทัจะซ้ือจากผูผ้ลิตในประเทศ 

              - กระป๋องบรรจุสับปะรด  กระป๋องท่ีใช้บรรจุสับปะรดกระป๋องมี 5 ขนาดคือ  ขนาด 8 ออนซ์           
15  ออนซ์, 20 ออนซ์, 30 ออนซ์  และ108 ออนซ์ บริษทัสามารถผลิตกระป๋องใชเ้องไดท้ั้งหมด  ส าหรับแผน่
เหล็กวิลาส ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตกระป๋องส่วนใหญ่บริษทัฯ จะท าการสั่งซ้ือจากผูผ้ลิตทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  
              -  สับปะรดสด   เน่ืองจากบริษทัตั้งโรงงานอยู่ในแหล่งปลูกสับปะรดแหล่งใหญ่และมีอตัราการ
ขยายพื้นท่ีเพาะปลูกสับปะรดเพิ่มข้ึนทุกปี  จากสถิติพื้นท่ีการเพาะปลูกท่ีไดมี้การส ารวจในปัจจุบนันบัว่า
เป็นแหล่งผลิตสับปะรดสดแหล่งใหญ่ท่ีมีปริมาณรวมกนัถึง ร้อยละ50 ของ ผลผลิตสับปะรดสดของประเทศ
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โดยท่ีบริษทัตั้งอยู่ในบริเวณท่ีมีการท าไร่สับปะรดในเน้ือท่ีจ านวนมากโดยเฉพาะในเขต อ าเภอเมือง    
บริษทัจึงได้ด าเนินการสร้างนโยบายท่ีจะสร้างความมัน่คง ในอาชีพการท าไร่สับปะรดของชาวไร่ในเขต
บริเวณใกลเ้คียงและรอบๆ บริษทัในเขตอ าเภอเมือง  และเขตอ าเภอใกลเ้คียงท่ีไม่ห่างไกลจากบริษทัฯ มาก
นกั  เพื่อท่ีจะให้ชาวไร่เหล่าน้ีสามารถประกอบอาชีพต่อไปในระยะยาว และบริษทัสามารถมีวตัถุดิบป้อน
โรงงานในการผลิตไดเ้พียงพอสอดคลอ้งกบัก าลงัการผลิตแผนการผลิตระยะยาวได ้บริษทัไดส้ร้างระบบ
ต่างๆ    ข้ึนมาโดยเร่ิมจากปี 2530 ดงัต่อไปน้ี 
              1.บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัระบบส่งเสริมการท าไร่สับปะรดแบบมีสัญญากบัชาวไร่  
ลูกคา้บริษทัฯ โดยมีการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 
              ปี 2530 คดัเลือกชาวไร่ผูป้ลูกสับปะรด  จ  านวนเร่ิมตน้ จ านวน 300 ราย พื้นท่ีการท าไร่ประมาณ 
30,000 ไร่ ในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอกุยบุรีเพื่อท าไร่โครงการส่งเสริมแบบมีสัญญาโดยมีหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 

1.1   บริษทัเขา้ไปวางแผนแนะน าวิธีการท าไร่ของบริษทัฯ ให้มีระบบการปลูกท่ีเหมาะสมมีการ
ดูแลรักษาต่างๆให้ถูกวิธี ควบคุมวิธีการใช้สารเคมี ปุ๋ย-ยาต่างๆในการดูแลผลผลิตให้ได ้
ปริมาณและคุณภาพเหมาะสม สอดคล้องกบัความตอ้งการในการน ามาผลิตเป็นสับปะรด
กระป๋อง 

1.2   บริษทัรับประกนัราคาขั้นต ่า ส าหรับชาวไร่ในโครงการตั้งแต่ ปี2530 เป็นตน้มาจนถึง
ปัจจุบนั 

1.3   บริษทัจดัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการท าไร่ นกัวิชาการเกษตร  เพื่อเขา้ไปแนะน าดูแลชาวไร่อยา่ง
ใกลชิ้ดในแปลงปลูกสับปะรดของชาวไร่ 

1.4   บริษทัประกนัการรับซ้ือผลผลิตสับปะรดจากสมาชิกชาวไร่ในโครงการส่งเสริมในปริมาณท่ี
ได้มีการส ารวจและประเมินผลผลิตซ่ึงตกลงกนัระหว่างบริษทัฯกบัชาวไร่ในโครงการไว้
ล่วงหนา้เพื่อให้ชาวไร่ในโครงการมีความมัน่ใจในการท าไร่และสามารถขายผลผลิตท่ีไดมี้
การตกลงกบับริษทัไดโ้ดยผลผลิตสับปะรดท่ีออกมาไม่เสียหายเน่าทิ้งในช่วงฤดูท่ีอาจจะมี
ผลผลิตสับปะรดลน้เกินก าลงัการผลิตของโรงงานต่าง ๆ 

1.5   บริษทัจดัท าแปลงทดลองและสาธิตข้ึนในบริเวณพื้นท่ีของบริษทั  เพื่อเป็นท่ีทดลองวิจยัและ
สาธิตให้ เกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดไดม้าศึกษาเพื่อน าไปปรับปรุงวิธีการท าไร่ให้ถูกวิธีเพื่อ
เพิ่มผลผลิตต่อไร่และผลผลิตมีคุณภาพท่ีดีสอดคล้องกับความต้องการในระบบการผลิต
สับปะรดกระป๋องท่ีมีคุณภาพ 

               2. บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน)ไดท้  าโครงการร่วมกนั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส) โดยบริษทัรับเป็นตลาดให้กบั  ธกส. และท่ี ธกส.จะเป็นผูร้วบรวมผลผลิตสับปะรดจาก
สับปะรดจากชาวไร่ซ่ึงสมาชิกของ ธกส.เพื่อน ามาส่งขายให้กบับริษทั  โดยมีการก าหนดปริมาณเป้าหมาย
การผลิตและจ านวนไร่ล่วงหน้าในแต่ละไตรมาสของแต่ละปีการผลิต  และบริษทัรับประกนัราคาขั้นต ่า
พร้อมทั้งจดัใหมี้นกัวชิาการเขา้ไปแนะน าหรือใหค้วามรู้กบัชาวไร่สมาชิก ธกส. ในบางโอกาสดว้ย 
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         ในการท าโครงการร่วมระหว่าง  บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) และ ธกส. จากผลการด าเนิน
ด าเนินงานท่ีผ่านมาถึงปัจจุบนั  ส่งผลให้เกษตรกรชาวไร่ผูป้ลูกสับปะรดท่ีส่วนใหญ่เป็นลูกค้าสินเช่ือ
ของธกส.สามารถมีความมัน่ใจในการท าไร่สับปะรดเน่ืองจากบริษทัรับเป็นตลาดท่ีแน่นอนให้  พร้อมรับซ้ือ
สับปะรดในราคาประกนั และ ธกส.  ก็สามารถท่ีจะพิจารณาส่งเสริมการให้สินเช่ือการปลูกสับปะรดแก่
เกษตรกรในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์    ไดอ้ย่างต่อเน่ืองในระยะยาวดว้ยความมัน่ใจท่ีจะให้เกษตรกร
สามารถประกอบอาชีพการปลูกสับปะรดและมีตลาดใหก้บัเกษตรอยา่งแน่นอน 

3. บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) ไดท้  าโครงการร่วมมือทางวิชาการร่วมกบับริษทัผูผ้ลิตและ
จ าหน่ายสารเคมีเกษตร   ท่ีน ามาใช้ในการปลูกสับปะรดหลายบริษัท  รวมทั้งร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานทางการเกษตรของทางราชการต่างๆ ในการท่ีจะแนะน าทดลองสาธิตแสดงความรู้วิชาการเกษตร
แผนใหม่ให้กบัชาวไร่ผูป้ลูกสับปะรด    จดัท าเอกสารความรู้ต่างๆเก่ียวกบัเร่ืองสับปะรดรวมทั้งจดัแสดง
นิทรรศการด้านเกษตรเป็นประจ าทุกปีในช่วงเดือนสิงหาคม   เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ดา้นเทคโนโลยี่
การเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตสับปะรดกระป๋อง  ให้เกษตรกรและผูส้นใจทัว่ไปในเขตจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ไดเ้ขา้ชม   เพื่อหาความรู้ในการท่ีจะน าไปพฒันาระบบการท าไร่สับปะรด เพื่ออุตสาหกรรม
อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
             กล่าวโดยสรุปในแผนการด าเนินการดา้นวตัถุดิบ   บริษทัมีนโยบายท่ีจะสร้างความมัน่ใจในการท า
ไร่สับปะรดของชาวไร่ในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   โดยเฉพาะในเขตอ าเภอเมืองท่ีบริษทัฯตั้งด าเนินการ
ผลิตสับปะรดกระป๋องในปัจจุบนั   โดยท่ีบริษทัจะเพิ่มจ านวนสมาชิกชาวไร่โครงการส่งเสริมการท าไร่แบบ
มีสัญญาข้ึน โดยพิจารณาคดัเลือกจากชาวไร่รายย่อยทั่วๆ ไป ท่ีเป็นลูกค้าประจ าของบริษทัฯ รวมทั้ ง
รับประกนัปริมาณผลผลิตของชาวไร่ตามขอ้ตกลงกนัไว ้ซ่ึงนโยบายเพิ่มจ านวนสมาชิกชาวไร่ในโครงการ
ส่งเสริมน้ี  จะเป็นหลกัประกนัท่ีจะสร้างความมัน่ใจในการท าไร่ต่อไป  และบริษทัก็จะสามารถมีความมัน่ใจ
ในการท่ีจะวางแผนการผลิตในระยะยาว ไดโ้ดยมีวตัถุดิบพอเพียงและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการผลิตควบคู่
ไปกบัอาชีพการท าไร่สับปะรดของเกษตรกร 

สัดส่วนการซ้ือวตัถดิุบในประเทศและต่างประเทศ 
       2554  2555  2556  
สดัส่วนการซ้ือวตัถุดิบในประเทศ : ต่างประเทศ              96.0 : 4.0                  91.0 : 9.0                98.0 : 2.0 
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ขั้นตอนและเทคโนโลยี่การผลติ 
แผนผงัโดยย่อของกรรมวธีิการผลติสับปะรดกระป๋อง 

          สบัปะรด 
                 เขา้เคร่ืองคดัขนาด 
เก็บน ้ าท่ีได ้

น ้าสบัประรด            ปอกเปลือกและเจาะแกน    ขดูเน้ือจากเปลือก 
จากการปอกเปลือกและเจาะแกน 

                เศษเน้ือสบัปะรด 
เคร่ืองสกดั-           จิกตา     ตรวจเลือกส่วนดี 
น ้าสบัปะรด   จากการจิกตา 

    ลา้งลูกสบัปะรด 
 

คดัลูกสบัปะรดท่ีพอเหมาะ 
 

เคร่ืองหัน่สบัปะรด 
 
สบัปะรดช้ินใหญ่  สบัปะรดเตม็แวน่  สบัปะรดช้ินคละ(pieces) 

     (chunks)       (slices)  และสบัปะรดล่ิม(tidbits) 
 

       คดัขนาดของสบัปะรดแต่ละช้ินและบรรจุกระป๋อง       ช้ินสบัปะรดไม่ไดข้นาด     เคร่ืองท าสบัปะรดช้ินยอ่ย 
    

      ดูดอากาศออกจากกระป๋อง    สบัปะรดช้ินยอ่ย 
   และเติมน ้ าสบัปะรดหรือน ้ าเช่ือม 

 
ปิดกระป๋อง    ใส่น ้ าสบัปะรดหรือน ้ าเช่ือมและ
ตม้ 

 
น่ึงฆ่าเช้ือโรค     บรรจุกระป๋อง 

 
ท าใหก้ระป๋องเยน็  ปิดฉลาก   ท าใหก้ระป๋องเยน็ 

บรรจุกล่อง 
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แผนผงัโดยย่อของกรรมวธีิน ้าสับปะรดและน า้สับปะรดเข้มข้น 
 

เน้ือแล่จากเปลือก,แกน 
เศษเน้ือจากตดัแต่ง,จิก  

                                                                                 สบัปะรดลูกเลก็ 
 

    เคร่ืองตีแหลก 
 

  เคร่ืองคั้นน ้ าสบัปะรด             กาก 
 
     ถงัเก็บน ้ าสบัปะรด 
 

   ขบวนการใหค้วามร้อน ( 60 - 62 oC ) 
 
    เคร่ืองแยกตะกอน            กาก 
 

ถงัเก็บน ้ าสบัปะรด 
 
ใหค้วามร้อน(85-92 oC)    ถงัพกัน ้ าสบัปะรดก่อนผลิตconc. 

 
      ถงัเก็บ     เคร่ืองระเหยน ้ า evaporation 

 
ส่งไปใชท้ าpacking media    ถงัปรับคุณภาพ blending tank 

 
เคร่ืองท าความเยน็ chiller 
 
บรรจุลง bin หรือ drum 

 
                                      เก็บสตอ๊ค 

          
            ส่งออก 
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แผนผงัวิธีการผลติผกัและ/หรือผลไม้รวม โดยสังเขป 
 

 วตัถุดิบ 
 

คดัคุณภาพ 
 

    ลา้ง 
 

ปอกเปลือกและแยกเมลด็   เปลือกและเมลด็ 
 
   ท าเป็นช้ิน    อาหารสตัว/์ท้ิง 

 
คดัขนาดของช้ิน    ช้ินท่ีไม่ไดข้นาด 

 
บรรจุลงกระป๋อง 

 
ดูดอากาศออกและเติม 
packing media 

 
ปิดฝากระป๋อง 

 
น่ึงฆ่าเช้ือโรค 

 
ท าใหก้ระป๋องเยน็ 

 
  ปิดฉลาก 

 
บรรจุกล่อง 

 
   ส่งออก 

 

เทคโนโลยีใ่ช้ในการผลติและแหล่งทีม่า 
เทคโนโลยี่ในการผลิตสับปะรดกระป๋อง ได้ก าเนิดข้ึนท่ีฮาวายแลว้ยา้ยฐานมาไตห้วนั  ฟิลิปปินส์ และไทย 

ตามล าดบั  ดงันั้นเทคโนโลยีท่ี่ไทยถือวา่ทนัสมยัท่ีสุดของอุตสาหกรรมสบัปะรดกระป๋อง 
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ความเพยีงพอของเคร่ืองจักรและบุคคลในการผลติ 
 บริษทัไดล้งทุนติดตั้งเคร่ืองจกัรผลิตสับปะรดกระป๋องตั้งแต่ปี 2520 เร่ือยมาและมี LINE การผลิต
มากถึง 15 LINE สามารถผลิตสับปะรดกระป๋องไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ พร้อมกนัน้ีบริษทัมี
คลงัสินคา้ท่ีเก็บสินคา้ไดถึ้ง1.7 ลา้นหีบมาตรฐาน   ส าหรับเคร่ืองจกัรผลิตน ้ าสับปะรดเขม้ขน้มีเพียงพอและ
สามารถผลิตสินคา้แต่ละชนิดไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้เช่นกนั 
              ดา้นบุคคลากร  บริษทัมีพนกังานท่ีเติบโตมาพร้อมกบับริษทัฯ   บริษทัมีการพฒันาบุคคลากรทุก
ระดบัอย่างต่อเน่ือง ให้มีความสามารถและรอบรู้ทั้งในดา้นเทคนิคและในการด้านจดัการ เม่ือพนกังานมี
ความช านาญความสามารถพร้อมจะไดรั้บการปรับต าแหน่งหนา้ท่ีให้สูงข้ึนหรืออาจโอนยา้ยไปรับต าแหน่ง
ท่ีสูงข้ึนในกลุ่มบริษทั 
              ปริมาณบุคคลากรมีเพียงพอในการผลิต   
              ดา้นแรงงานเป็นแรงงานทอ้งถ่ินและจงัหวดัใกลเ้คียง บางคร้ังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานบา้ง 
อยา่งไรก็ตามเป็นปัญหาท่ีไม่รุนแรงมาก ทั้งน้ีเพราะไดว้างแผนการผลิตล่วงหนา้เป็นรายเดือน และแผนผลิต
ดงักล่าวไดถู้กปรับตามความเหมาะสมแลว้จึงท าให้ทราบวา่ช่วงใดตอ้งใช้แรงงานเท่าไรล่วงหนา้   ท าให้มี
การจดัหาแรงงานไดเ้พียงพอ  
 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัมีระบบการก าจดัน ้ าเสียและไดมี้การวิเคราะห์คุณภาพของน ้ าเสียตลอดเวลาตามกฎหมายท่ี
ก าหนดและไม่มีประวติัการผดิกฎหมาย 
 
- บริษัท ทปิโก้ เอฟ แอนด์ บี จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยร่วมทุน ระหวา่ง บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) กบั 
Suntory Beverage & Foods Asia ผูผ้ลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม ซ่ึงประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑด์งัน้ี 

1. ทิปโก ้น ้าผลไม ้100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 
2. ทิปโก ้เวจจ้ี น ้าผกัผสมน ้าผลไมร้วม 100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 
3. ทิปโก ้ซุปเปอร์คิด น ้าผลไมแ้ละน ้าผกัผสมน ้าผลไมร้วม 100% ส าหรับเด็กบรรจุในกล่องขนาด  
     110 มิลลิลิตร 
4. ทิปโก ้ซุปเปอร์ฟรุต เอสเซนส์ น ้าทบัทิมสกดัเขม้ขน้ และน ้าพรุนสกดัเขม้ขน้ผสมผลฟิกบรรจุ 
     ในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร 
5. ทิปโก ้ฟรุตพลสั น ้าผลไม ้และน ้าผกัผสมน ้าผลไมร้วม 100 % ผสมเน้ืออโลเวรา บรรจุในกล่อง 
     ขนาด 180 มิลลิลิตร 
6. ทิปโก ้สควซี น ้าผลไม ้และน ้าผกัผสมน ้าผลไมร้วม 100% แบบพาสเจอร์ไรส์ บรรจุในกล่อง  
     300 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 
7. ทิปโก ้คูลฟิต น ้าผกัผสมน ้าผลไมร้วม 40% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 
8. ออรา เคร่ืองด่ืมน ้าแร่ธรรมชาติบรรจุในขวดขนาด 500 มิลลิลิตร และ 1.5 ลิตร 
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9. ซนัโทร่ี ทีพลสั เคร่ืองด่ืมชาอู่หลง โอทีพีพี บรรจุขวด PET500 มิลลิลิตร 
ตลาดน ้ าผลไม้และน ้ าผกัพร้อมด่ืมในประเทศไทยมีมูลค่าทั้ งหมด 11,925 ล้านบาท ในปี 2556 

สามารถจ าแนกตามคุณลกัษณะของสินคา้ออกเป็น 5 ประเภท 
 ตลาดน ้าผลไมแ้ละน ้าผกั 100 % (Premium market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู ่38%  
 ตลาดน ้าผลไมแ้ละน ้าผกั 40% (Medium  market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู ่5%  
 ตลาดน ้าผลไมแ้ละน ้าผกั 25% (Economy market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู ่14% 
 ตลาดน ้าผลไมแ้ละน ้าผกัต ่ากวา่ 25% (Super Eonomy market ) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู ่30% 
 ตลาดน ้าผลไมแ้ละน ้าผกัอ่ืนๆ เช่น น ้าล าไย น ้าตาลสด (Other market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู ่13% 

ในตลาดของน ้าผลไมแ้ละน ้ าผกัยงัสามารถแบ่งประเภทแบบตามลกัษณะการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ไดอี้กสอง 
แบบ คือ แบบท่ีสามารถเก็บไวท่ี้อุณหภูมิห้องและมีอายุประมาณ 6-12 เดือนหรือท่ีเรียกวา่ UHT และแบบท่ี
มีอายปุระมาณ 30-45วนั และตอ้งเก็บไวใ้นตูแ้ช่หรือท่ีเรียกวา่ 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
ประมาณ 50-55 บาทต่อลิตร ตลาดน ้ าผลไมร้วมทั้ง 5 ประเภทน้ี มูลค่าของ Premium market และ Medium 
market จะอยูร่าว 43% ของมูลค่าตลาดรวม 
 ตลาดน ้ าแร่  มีมูลค่าตลาดประมาณ 1,931 ลา้นบาท หรือประมาณ 136 ลา้นลิตร มีอตัราการเติบโต
สูงถึงร้อยละ 14 โดยบริษทัมีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 25 

ตลาดชาเพร้อมด่ืม มีมูลค่าตลาด 16,000 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 20 
อยา่งไรก็ตามอุปสรรคท่ีส าคญัมากประการหน่ึงคือปัญหาดา้นวตัถุดิบท่ีเป็น  ผลผลิตทางการเกษตร   

ซ่ึงคุณภาพและปริมาณจะข้ึนอยู่กับส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและปัจจยัอ่ืนๆ  ท่ีไม่สามารถควบคุมได้
ทั้งหมดและส่งผลกระทบต่อราคาของวตัถุดิบตลอดจนปริมาณท่ีอาจขาดแคลน 

ในบางช่วง การป้องกนัปัญหาดงักล่าวโดยการผลิตและเก็บสินคา้คงคลงัไวก่้อนจะท าให้มีตน้ทุน
การเก็บรักษาสูงและอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของสินคา้ได ้จึงตอ้งเก็บรักษาในระดบัท่ีพอเหมาะ 

บริษทัมีก าลงัการผลิตเคร่ืองด่ืม รวมเป็นมูลค่า 111ล้านลิตรต่อปี โดยบริษทัมีสินคา้อยู่ในตลาด
เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพหลกั 3 ตลาดดว้ยกนัคือตลาดน ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกั แบรนด์ท่ีใช้คือ ทิปโก ้น ้ าผลไม ้
100%, ทิปโก ้เวจจ้ี น ้ าผกัผสมน ้ าผลไม ้รวม 100%, ทิปโก ้ซุปเปอร์คิด น ้ าผลไม ้และน ้ าผกัผสมน ้ าผลไม้
รวม 100% ส าหรับเด็ก, ทิปโกส้ควซี น ้าผลไมแ้ละน ้าผกัผสมน ้ าผลไมร้วม 100% แบบพาสเจอร์ไรส์, ทิปโก ้
คูลฟิต น ้าผลไมแ้ละน ้าผกัรวม 40%, ทิปโก ้ฟรุตพลสั น ้าผลไม ้และน ้ าผกัผสมน ้ าผลไม ้100% ผสมเน้ืออโล
เวรา   
              ตลาดน ้ าแร่ แบรนด์ท่ีใช้คือ ออรา  ผลิตจากแหล่งน ้ าแร่ธรรมชาติบนเทือกเขาสูง 2,700 ฟุตจาก
ระดบัน ้าทะเล ท่ี ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ลึกลงไปจากพื้นดินใตภู้เขา  297 ฟุต มีแอ่งน ้ าขนาดใหญ่ท่ี
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เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติท่ีเรียกวา่ “น ้ าพุเยน็”  ซ่ึงมีเพียงไม่ก่ีแห่งในโลกและเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทย  
ถูกน ามาผลิตเป็นน ้าแร่ธรรมชาติบรรจุขวด โดยปราศจากกระบวนการท่ีใชส้ารเคมี   

ตลาดชาพร้อมด่ืม(Bothed Tea) แบรนด์ท่ีใช้คือ ซันโทร่ี ทีพลสั เป็นชาอู่หลงยี่ห้อแรก และยี่ห้อ
เดียวในประเทศไทย ท่ีมี OTPP มากกวา่ 70 มิลลิกรัม ในทุกๆ รสชาติ  OTPP ( Oolong Tea Polymerized 
Polyphenols ) มีความสามารถป้องกนัการดูดซึมไขมนัเขา้สู่ร่างกาย เพราะเขา้ไปขดัขวางขบวนการย่อย
ไขมนัเอมไซน์ไลเปสในล าไลเ้ล็ก 
ลกัษณะการน าผลติภัณฑ์หรือบริการไปใช้ 

เป็นเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมประเภท น ้าผลไม ้น ้าแร่เยน็ธรรมชาติแทเ้พื่อสุขภาพและความสดช่ืนส าหรับ
ร่างกาย และชาพร้อมด่ืม 
ลกัษณะของลูกค้า 
 จดัจ าหน่ายไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยผา่นบริษทัตวัแทนจ าหน่าย (Distributor)  ไปยงัร้านคา้
ปลีกต่างๆ ทัว่ประเทศ 

สิทธิหรือข้อจ ากดัในการประกอบธุรกจิ 

 บัตรส่งเสริมการลงทุน 
บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส าหรับกิจการผลิตน ้ าพืชผกัผลไม ้
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บัตรส่งเสริมเลขที่ 1733(2)/2549 ส าหรับกิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือส่ิงปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทค
โนโลยีท่ืทันสมยั (ยกเว้นการผลติน า้ดืม่ ลูกอม และไอศกรีม )เร่ิมเปิดด ำเนินกำร 31กรกฎำคม2549 
 สิทธิและประโยชน์ ส ำคญั สรุปดงันี้ 
1. ไดรั้บอนุญาติน าคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการ คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยูใ่นอุปการะคุณของ   

                    บุคคลทั้งสองประเภทเขา้มาในราชอาณาจกัรได ้ตามจ านวนและก าหนดระยะเวลาใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร     
                    เท่าท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

2. ใหค้นต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการท่ีไดรั้บอนุญาติใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรไดรั้บอนุญาติท างาน     
                    เฉพาะต าแหน่งท่ีคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บอนุญาติใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

3. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติั 
4. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 8 ปี และหกัผลขาดทุนได ้5 ปี 
5. ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได ้8 ปี 
 เงื่อนไขทีต้่องปฏิบัติดงันี้ 
1. บุคคลต่างดา้วท่ีไดรั้บการส่งเสริมไม่อนุญาติใหป้ฎิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดน้อกเหนือขอบเขตหนา้ท่ีของต าแหน่งท่ี  
ไดรั้บอนุมติัและจะตอ้งเร่งรัดฝึกอบรมสนบัสนุนคนไทยใหส้ามารถปฎิบติังานตามท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
แทนคนต่างดา้วภายในเวลาท่ีก าหนด และจะตอ้งรายงานคนต่างดา้ววา่ไดฝึ้กอบรมใหค้นไทยไดรั้บความ   
ช านาญเพียงไร ตามแบบและวธีิการท่ีส านกังานก าหนด 

2. ตอ้งใชท่ี้ดินท่ีไดรั้บอนุญาติเพ่ือประกอบกิจการส่งเสริมเท่านั้น 
3. ในกรณีท่ีมีการค ้าประกนัเคร่ืองจกัร จะตอ้งจดัส่งเอกสารเคร่ืองจกัรท่ีขอยกเวน้ภายใน 1 ปีนบัจากวนัส้ินสุด 

การน าเขา้ จะตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรท่ีไดอ้นุมติัยกเวน้เฉพาะในกิจการตามบตัรส่งเสริม และจะตอ้งไม่จ านอง  
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จ าหน่าย โอน ใหเ้ช่า หรือ ยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนใชเ้คร่ืองจกัรท่ีไดรั้บยกเวน้ 
4. จะตอ้งยืน่รายการเพ่ือขออนุมติัการน าเขา้วตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็นก่อนการน าเขา้ไม่นอ้ยกวา่ 2 เดือน 
5. จะตอ้งจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย ส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมแยกต่างหากจากกิจการส่วนอ่ืนเพ่ือ 

ประโยชน์ในการค านวณก าไรสุทธิท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
6. วตัถุดิบและวสัดุจ าเป็น จะตอ้งใชใ้นการประกอบผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการส่งออก และเฉพาะในกิจการท่ีไดรั้บ    

การส่งเสริม 
7. จะตอ้งแจง้ยนืยนัโครงการต่อส านกังานเม่ือครบ 6 เดือน ครบ 1 ปี และ ครบ 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกบตัร   

ส่งเสริม 
8. เม่ือเปิดด าเนินการจะตอ้งรายงาน การเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการถือหุน้ระหวา่งผูมี้สญัชาติไทยและคนต่าง 

ดา้ว ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานภายใน 31 กรกฎาคม ของปีถดัไป เร่ืองอ่ืนๆเป็นคร้ังคราว ตามแบบ    
และภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

9. จะตอ้งจดัใหมี้ระบบป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายกบัส่ิงแวดลอ้ม หรือก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือความ 
เดือดร้อนแก่ผูอ้ยูใ่กลเ้คียง 

10. จะตอ้งปฎิบติัตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
11. การหยดุด าเนินกิจการเป็นระยะเวลาเกิน 2 เดือน ตอ้งไดรั้บอนุญาติจากส านกังาน 
12. จะตอ้งอ านวยความสะดวกแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีในการตรวจสอบ 
13. กรรมวธีิการผลิตหรือบริการ จะตอ้งเป็นไปตามโครงการท่ีเสนอและไดรั้บการอนุมติั 
14. คุณภาพผลิตภณัฑต์อ้งเป็นไปตามมาตราฐานสากล 
15. กรณีมีการยา้ยภูมิล าเนาของผูไ้ดรั้บการส่งเสริม ตอ้งแจง้ใหส้ านกังานทราบทุกคร้ังพร้อมดว้ยหนงัสือ 

รับรองของกระทรวงพาณิชย ์

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 
ปี 2557 คาดการณ์อตัราการเติบโต ตลาดน ้ าผลไม ้100% ประมาณ ร้อยละ 8 ตลาดเคร่ืองด่ืมน ้ าแร่ 

ประมาณ ร้อยละ 18 และ เคร่ืองด่ืมชาบรรจุขวด ประมาณ ร้อยละ 15 ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายในประเทศ
โดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองเป็นตวัแปรท่ีจะส่งผลกระทบต่ออตัราการเติบโตโดยรวมได ้การแข่งขนั
ทางการตลาดของผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมยงัอยู่ในระดบัสูง เพื่อแย่งชิงและรักษาส่วนแบ่งการตลาด 
บริษทั ทิปโก ้เอฟ แอนด์ บี จ  ากดั จะยงัคงรักษาความเป็นผูน้ าส่วนแบ่งตลาด ในตลาดน ้ าผลไม ้100%  โดย
เน้นการสร้างคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์ คุณภาพท่ีคัดสรรของวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ท่ีให้
คุณประโยชน์ ต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั รวมถึงการพฒันาและออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื่อขยายฐาน
ตลาด และกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีการขยายฐานตลาดของ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกัไปยงัประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย เช่น เกาหลีใต ้จีน อินโดนีเชีย 
ฟิลิปปินส์ เป็นตน้  

ในส่วนของน ้ าแร่ ตรา ออรา บริษทัฯไดข้ยายก าลงัการผลิต เพิ่มข้ึนในปี 2557 เพื่อรองรับกบัการ
เติบโตของตลาดท่ีสูง โดยท่ีน ้าแร่ ตราออรา มาจากแหล่งธรรมชาติน ้าพุเยน็ ซ่ึงเป็นหน่ึงในแหล่งธรรมชาติท่ี
มีคุณภาพดีท่ีสุดของประเทศ โดยปีน้ีบริษทัจะมีการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดเพิ่มมากข้ึน  

ในปี 2557 บริษทัยงัคงด าเนินกิจกรรมการตลาดอยา่งต่อเน่ือง ส าหรับเคร่ืองด่ืมชาอู่หลง โอทีพีพี 
บรรจุขวด ตราซันโทร่ี ทีพลสั หลงัจากประสบความส าเร็จในการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ในปลายปีท่ีผ่านมา ซ่ึง
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เป็นเคร่ืองด่ืมชาท่ีมุง่เนน้ดา้นคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ และ มีรสชาติเป็นท่ีถูกใจและสร้างความสดช่ืนให้แก่
ผูบ้ริโภค 

- กลยทุธ์ธุรกจิ       

1. ผลิตสินคา้ท่ีเป็นท่ียอมรับของตลาดและรักษามาตรฐานของสินคา้ทั้งในดา้นคุณภาพและรสชาติ
อยา่งต่อเน่ือง  

2. ตอ้งมีความหลากหลายของสินคา้เพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งเตม็ท่ีบริษทัมีการ 
วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี 
ห่วงใยสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง 
3. จดัท ากิจกรรมทางการตลาดสม ่าเสมอ   เพื่อเป็นการรักษาสัมพนัธภาพกบัลูกคา้ตลอดจนสร้าง

ความจดจ าในยีห่อ้และความตอ้งการสินคา้ในคร้ังต่อ ๆ ไป 
4. วางแผนจดัซ้ือวตัถุดิบ  การผลิตสินคา้และการเก็บสินคา้คงคลงัให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของตลาด 
 5.  มีการบริหารตน้ทุนดา้นการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อด ารงสถานภาพของการแข่งขนั 
 6.  สามารถกระจายสินคา้ไดท้ัง่ถึงและมีระบบการหมุนเวยีนสินคา้ใหส้ดใหม่อยูเ่สมอ 

- ลกูค้ำกลุ่มเป้ำหมำย 
          กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีห่วงใยสุขภาพ และมองหาเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ (Health Conscious) 
 - ลกัษณะของลกูค้ำ และควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงลกูค้ำกบับริษทั 

   ลูกคา้ของบริษทัเป็นผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (End user) 
- นโยบำยด้ำนรำคำ 
           นโยบายดา้นราคาตั้งราคาอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 
- กำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 
           เป็นการขายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ การจดัจ าหน่ายสามารถแบ่งไดเ้ป็นสองส่วนดว้ยกนัคือ การจดั
จ าหน่ายผ่านผูแ้ทนจ าหน่าย (Distributor) ไปยงัร้านคา้ปลีก ร้านคา้ส่ง ร้านสะดวกซ้ือ เพื่อจ าหน่ายให้กบั
ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ซ่ึงเป็นช่องทางจดัจ าหน่ายหลกั ส่วนอีกทางคือทางบริษทัเป็นผูข้ายเองตามช่องทางการ
ออกร้านจ าหน่ายสินคา้และช่องทางจ าหน่ายพิเศษ  
           ส าหรับการส่งออก เร่ิมมีการส่งออกในปี 2544 ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั โดยในปี 2547 -2550 ไดมี้การ
ตั้งตวัแทนจ าหน่ายในตลาดตวัอย่างท่ีเลือกอย่างเป็นทางการ ยอดขายส่งออกในปี 2556 เติบโต9.61%
มากกวา่ในปีท่ีผา่นมา3% ในส่วนของตลาดต่างประเทศนั้น บริษทัเนน้ขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศในอาเซียน
ซ่ึงเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ในภูมิภาคน้ี  
การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ 
ลักษณะของฤดูกำลหรือวัฎจักรกำรประกอบธุรกจิ 
            แหล่งวตัถุดิบแบ่งไดเ้ป็น 2 แหล่ง 



 

 

32 

         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2556 
254625462546252252542546 

1. แหล่งวตัถุดิบในประเทศ บริษทัจะรับซ้ือผลไมส้ดชนิดต่าง ๆ เช่น ส้ม ฝร่ัง และสับปะรด  จาก
ชาวไร่โดยตรง  โดยมีนโยบายท่ีจะใชว้ตัถุดิบในประเทศให้มากยิ่งข้ึนเร่ือย ๆ  แต่ทั้งน้ีคงข้ึนอยูก่บัปริมาณ
วตัถุดิบ ซ่ึงจะมีจ านวนเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามฤดูกาล เช่น สับปะรดจะมีมากในช่วงเดือนมีนาคม ถึง 
พฤษภาคม  และอีกช่วงในเดือนตุลาคมถึงธนัวาคมเป็นตน้ 

2. แหล่งวตัถุดิบจากต่างประเทศ บริษทัจะซ้ือน ้ าผลไมเ้ขม้ขน้ (Juice Concentrate) มาใช ้เพื่อผลิต
น ้าผลไม ้ 
วัตถุดิบทีส่ ำคัญ 
             วตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตน ้ าผลไม ้คือ สับปะรด ฝร่ัง ส้ม และ ผลไมอ่ื้น ๆ  ซ่ึงซ้ือจากชาวไร่ และ 
น ้ าผลไมเ้ขม้ขน้และกล่องและซองบรรจุซ่ึงสั่งซ้ือจากต่างประเทศ มีสัดส่วนการสั่งซ้ือวตัถุดิบในประเทศ
และต่างประเทศอยูใ่นระดบั สัดส่วนเท่ากบั 41%  ต่อ 59% 
 

ขั้นตอนและเทคโนโลยีกำรผลิต 
แผนผงัโดยย่อของกรรมวธีิการผลติน า้ผลไม้ / เคร่ืองดื่มพร้อมดื่ม 

    น ้าผลไม ้/ วตัถุดิบ 
 
    ผสมตามสูตร 
 

        ใหค้วามร้อนเบ้ืองตน้ 45-50 oC 
 

        ใหค้วามร้อน 98-100 oC 
 

             ลดความเยน็ท่ีระดบั 25 oC 
 

                     บรรจุลงกล่อง 200 , 1,000 มิลลิลิตร 
   

         ติดหลอดส าหรับดูด 
 

                 เก็บสตอ็ค             

  
 เทคโนโลยีท่ีใ่ช้ในกำรผลิต 
 บริษทัซ้ือเคร่ืองบรรจุเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมจากต่างประเทศซ่ึงเป็นเคร่ืองท่ีทนัสมยั และมีปริมาณการ
สูญเสียนอ้ย 
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ควำมเพยีงพอของเคร่ืองจักรและบุคคลในกำรผลิต 
 บริษทัไดมี้การสร้างโรงงานเคร่ืองด่ืมข้ึน ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาโดยท่ีโรงงานดงักล่าวมีก าลงั
การผลิตพร้อมผลิตเพียงพอต่อความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึน โดยโรงงานดงักล่าวจะมีรูปแบบบรรจุภณัฑ์ 3 แบบ 
กล่าวคือ UHT , Pasteurized และ Aseptic PET โดยไดท้  าการเปิดตวัโรงงานท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาอยา่ง
เป็นทางการเม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2551ปัจจุบนับริษทัมีการใชอ้ตัราการผลิตอยูท่ี่ระดบั 80% ของก าลงัการ
ผลิตเตม็ท่ี 
 ดา้นบุคคลากร บริษทัมีพนกังานท่ีเติบโตมาพร้อมกบับริษทั บริษทัมีการพฒันาบุคลากรทุกระดบั
อย่างต่อเน่ือง ให้มีความสามารถและรอบรู้ทั้งในด้านเทคนิคและในด้านการจดัการ การด าเนินการของ
บริษทัเพื่อลดผลกระทบและผลการปฏิบติัจริงเทียบกบัอตัราสูงสุดท่ีกฎหมายก าหนดตลอดจนประวติัการ
กระท าผิดเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมบริษทัมีระบบการก าจดัน ้ าเสีย และได้มีการวิเคราะห์คุณภาพของน ้ าเสีย
ตลอดเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
- บริษัท ทปิโก้ รีเทล จ ากัด เป็นบริษทัยอ่ย ร่วมทุน ระหวา่ง บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั(มหาชน) กบั บริษทั 
ทิปโก ้เอฟ แอนด์ บี จ  ากดั ด าเนินธุรกิจคา้ปลีก ภายใตต้ราสัญญลกัษณ์ “Squeeze Juice Bar by Tipco” 
จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์น ้าผลไมป่ั้นสด โยเกิร์ตสด แฮปป้ีโยเกิร์ตโดยเนน้คุณภาพ คุณประโยชน์ นอกเหนือจาก
รสชาติ และ ยงัเป็นจุดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษทัในเครือ เช่น น ้ าผลไมทิ้ปโก ้สับปะรดสดหอมสุวรรณ 
เป็นตน้ 
             สภาพแวดลอ้มธุรกิจคา้ปลีกโดยรวม ปี2556 มีผลกระทบจากปัจจยัภายนอกท่ีเป็นผลกระทบหลกั 

โดยเฉพาะค่าแรง 300 บาท รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงปลายปี ท าให้ธุรกิจคา้ปลีกไดช้ะลอใน

การขยายธุรกิจ บริษทัได้มุ่งเน้นในการปรับโมเดลทางธุรกิจท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ี

เปล่ียนแปลงไปค่อนขา้งมากในปีท่ีผา่นมา 

 บริษทัไดมี้การปรับยุทธศาสตร์ เร่ืองของการปรับเมนูและรูปแบบของสาขาเก่าท่ีสร้างทั้งยอดขาย

และก าไรอยา่งต่อเน่ือง และวางแผนงานธุรกิจระยะยาวในการขยายสาขาใหม่ๆ โดยในการขยายสาขาใหม่

จะปรับขนาดและเมนูของร้านใหเ้หมาะสมกบัสาขาในแต่ละช่องทาง 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 

แนวโน้มรูปแบบการใช้ชีวิตนอกบา้นของสังคมเมืองยงัมีอยู่สูง แต่อาจจะได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ท่ีไม่ปกติทางการเมือง ส่งผลต่อการจบัจ่ายใชส้อย และยอดขายขของธุรกิจคา้ปลีก และ จากการ
ท่ีมีการปรับตวัสูงข้ึน ของค่าใชจ่้ายค่าพื้นท่ี และ ค่าแรง บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั มีแนวทางการปรับเปล่ียน
กลยุทธ์ด้านการบริหารจดัการ และ การตลาด ทั้งในเร่ืองรูปแบบร้านค้า สถานท่ี สินค้าและการบริการ 
เพื่อใหส้อดรับกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสร้างการรับรู้และจดจ าในตวั
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ร้านคา้ สินคา้ และการพฒันาสินคา้ใหม่ๆ ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขยายฐานลูกคา้ประจ าให้มีเพิ่มมาก
ข้ึน กระตุน้ใหลู้กคา้เพิ่มความถ่ึและมูลค่าในการซ้ือใหม้ากข้ึน   

 
- บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จ ากัด เป็นบริษทัยอ่ย ด าเนินธุรกิจดา้นการเกษตรและสารสกดัจากพืช โดยเน้น
ดา้นการวจิยัและพฒันาพนัธ์ุพืชและการเพาะปลูก โดยส่วนหน่ึงเป็นการสนบัสนุนการพฒันาวตัถุดิบท่ีใชใ้น
กลุ่มธุรกิจ ดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยบริษทัมีฟาร์มในการพฒันาสายพนัธ์ุและเพาะปลูกสับปะรดสาย
พนัธ์ุปัตตาเวีย เพื่อใช้ในการผลิตสับปะรดกระป๋อง และ สับปะรดสดทิปโก้หอมสุวรรณ เป็นสินค้าท่ี
จ  าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ และ ร้าน Squeeze Juice Bar by Tipco นอกจากน้ี บริษทัยงัด าเนินธุรกิจดา้นการ
สกดัสารจากพืชประเภทต่างๆ เพื่อน ามาเป็นวตัถุดิบ ส่วนประกอบของ อาหาร เคร่ืองด่ืม เคร่ืองส าอาง 
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารและ ยาบริษทั มีโรงงานสกดัสารจากพืชและสมุนไพรด้วยตวัท าละลายขนาดใหญ่
ท่ีสุดของประเทศไทยซ่ึงมีประสิทธิภาพและระบบความปลอดภยัในระดบัสูง โดยทางบริษทัมีบริการครบ
วงจรแก่ลูกคา้ตั้ งแต่การจดัหาวตัถุดิบการอบแห้งบดผงและผลิตเป็นสารสกดั อีกทั้งยงัมีบริการพฒันา
กระบวนการสกัดร่วมกับลูกค้าเร่ิมตั้ งแต่ระดับทดลองในห้องปฏิบัติการตลอดจนผลิตจริงในระดับ
อุตสาหกรรม 
               นบัจากวนัแรกท่ีแนะน าสับปะรดทิปโกห้อมสุวรรณเขา้สู่ตลาดอย่างจริงจงัจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั
รวม 3 ปีเตม็ (2554-2556) ไดรั้บการตอบรับอยา่งดีมากจากลูกคา้เป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ี
น่ายินดีของธุรกิจใหม่   การขายผลไมส้ดของทิปโกซ่ึ้งแตกต่างจาการขายน ้ าผลไมบ้รรจุกล่องอย่างส้ินเชิง  
ทั้งในดา้นของการขายและบริการ 

 ปี 2556  สับปะรดทิปโกห้อมสุวรรณสามารถสร้างยอดขายไดก้า้วกระโดด  เช่นเดียวกบัปีท่ีผา่นมา
โดยมียอดขายเพิ่มข้ึน 2 เท่า  แมป้ริมาณผลผลิตท่ีออกสู่ตลาดเพิ่มข้ึน แต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ผู ้บริโภคท่ีช่ืนชอบความโดดเด่นของคุณลักษณะและรสชาติท่ีเป็นเอกลักษณ์ของสับปะรดทิปโก ้           
หอมสุวรรรณ 
การตลาดและการแข่งขัน 

 สับปะรดทิปโก้หอมสุวรรณ มีคุณลักษณะท่ีแตกต่างจากสับปะรดทัว่ไป  ความสดสะอาดและ
ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค  โดยเฉพาะสับปะรดทิปโกห้อมสุวรรณมีความหอม  หวาน  เน้ือแน่นนุ่ม  ไม่กดัล้ิน   
มีวติามินสูงกวา่สับปะรดทัว่ไป  เป็นเอกลกัษณ์แตกต่างจากสับปะรดทัว่ไปในทอ้งตลาด  และไม่ไดต้ดัแต่ง
พนัธุกรรมท าใหเ้ป็นท่ีช่ืนชอบของลูกคา้เป็นอยา่งมาก 

ทางด้านของราคาบริษทัได้วางไวท่ี้สูงปานกลางเม่ือเทียบกบัคู่แข่งในตลาด  เน่ืองจากสับปะรด    
ทิปโกห้อมสุวรรณน้ีเป็นพนัธ์ุท่ีค่อนขา้งอ่อนแอ จึงตอ้งมีการดูแลอยา่งดีเพื่อให้ผลผลิตท่ีไดมี้คุณภาพดีกว่า
สับปะรดทัว่ๆ ไป ลกัษณะเปลือกท่ีบางท าใหต้อ้งเก็บเก่ียวและคดับรรจุอยา่งพิถีพิถนัเพื่อมิให้ช ้ าเสียหาย ซ่ึง



 

 

35 

         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2556 
254625462546252252542546 

ตอ้งใชแ้รงงานจ านวนมาก แต่ก็เป็นขอ้ดีต่อผูบ้ริโภคคือ ปอกง่าย ไม่ตอ้งคว ัน่ตา ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือ
เป็นผลสดและกลบัไปปอกเองท่ีบา้นได ้

กลุ่มลูกค้าสับปะรดทิปโก้หอมสุวรรณเป็นกลุ่มกวา้งตั้ งแต่เด็กจนถึงผูใ้หญ่ท่ีชอบในความเป็น
เอกลกัษณ์ของพนัธ์ุน้ี และตระหนกัถึงความคุม้ค่า ถึงแมว้า่ราคาจะสูงกวา่สับปะรดทอ้งตลาดเช่น สับปะรด
ศรีราชา   สับปะรดภูเก็ต และอ่ืน ๆ 

 สับปะรดทิปโกห้อมสุวรรณเนน้การจดัจ าหน่ายในห้างซุปเปอร์มาเก็ต  ไฮเปอร์มาร์เก็ต(พรีเม่ียม) 
ร้านคา้ทัว่ไปท่ีคดัสรรแลว้รวมถึงตลาดนกัท่องเท่ียวไทยและต่างชาติ  เราพยายามท่ีจะหาช่องทางจ าหน่ายให้
เพิ่มมากข้ึนใหค้รอบคลุมไดท้ั้งประเทศตั้งแต่ปีน้ีเป็นตน้ไป 
ด้านการค้าขาย 

สภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของความแห้งแล้ง  ระดบัน ้ าฝน และอุณหภูมิ  มี
ผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโต ผลผลิต คุณภาพโดยรวม และรสชาติของสับปะรดหอมสุวรรณทั้งส้ิน  การ
คาดการณ์ถึงแมท้  าไดย้ากแต่ก็ตอ้งมีแผนส ารองและปรับเปล่ียนการเพาะปลูกให้เหมาะสมเพื่อให้มีผลผลิต
หอมสุวรรณคุณภาพดีออกสู่ตลาดอยา่งต่อเน่ือง  ค่าแรงท่ีเพิ่มข้ึนแบบกา้วกระโดดและปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ 
ค่าขนส่งและค่าสถานท่ีจ าหน่ายท่ี เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนัปัจจยัลบท่ีฝ่ายจดัการตอ้งหาทางลดและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมาชดเชย 
โอกาส 

ในแต่ละปีประเทศไทยบริโภคสับปะรดสดในทุกภาคส่วนปีละ300,000 ตนั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
สับปะรดพนัธ์ุปัตตาเวีย (สับปะรดศรีราชา) ดว้ยรสชาติท่ีแตกต่างเป็นเอกลกัษณ์สับปะรดหอมสุวรรณยงั
สามารถเพิ่มส่วนแบ่งลูกคา้สับปะรดเดิมไดอี้กมากเพราะจากการท่ีเราท าตลาดมา 3 ปี ผูท่ี้ช่ืนชอบสับปะรด
ทิปโกห้อมสุวรรณมีแนวโน้มจะไม่กลบัไปบริโภคสับปะรดทัว่ไป ซ่ึงเป็นการแบ่งกลุ่ม ของผูบ้ริโภคได้
อย่ า งชัด เ จน   แ ละค าดว่ า จ ะ ได้ รั บก า ร ยอม รับ ในว งกว้า ง  วิ สั ยทัศ น์ขอ งหอม สุ ว รรณ คือ                                     
“ Thinking Of Premium Thai Pineapple, Thinking of Homsuwan” 

ธุรกิจสารสกดัจากพืชนบัจากปีพ.ศ.2554 เป็นตน้มา บริษทัไดใ้ห้บริการรับจา้งสกดัสารจากพืชและ

สมุนไพรต่างๆเพื่อป้อนใหก้บัลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศโดยปัจจุบนัสินคา้และบริการของบริษทัมีดว้ยกนั 

2 รูปแบบหลกัคือ 

- บริการรับจ้างสกัดสารสกัดจากพืชและสมุนไพรตามความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้เป็น

ส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเคร่ืองส าอางและยา 

- สกดัและจ าหน่ายสารสกดัจากพืชและสมุนไพรเพื่อใชเ้ป็นส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารเคร่ืองส าอางและยา 
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บริษทัมีโรงงานสกดัสารจากพืชและสมุนไพรดว้ยตวัท าละลายขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทยซ่ึง

มีประสิทธิภาพและระบบความปลอดภยัในระดบัสูง โดยทางบริษทัมีบริการครบวงจรแก่ลูกคา้ตั้งแต่การ

จดัหาวตัถุดิบการอบแหง้บดผงและผลิตเป็นสารสกดั อีกทั้งยงัมีบริการพฒันากระบวนการสกดัร่วมกบัลูกคา้

เร่ิมตั้งแต่ระดบัทดลองในห้องปฏิบติัการตลอดจนผลิตจริงในระดบัอุตสาหกรรม บริษทัมีความพยายาม

พฒันาระบบคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2556ไดรั้บการรับรองมารตฐานคุณภาพGMP  

เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์สารสกดัท่ีมีคุณภาพ ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้งเป็นการพฒันา

ประสิทธิภาพในการผลิต บริษทัมีทีมงานวจิยัและพฒันาท่ีสามารถตรวจสอบมาตรฐานของสารส าคญัในเชิง

ปริมาณ (Standardization) โดยใชเ้คร่ืองมือขั้นสูงไดแ้ก่GC และHPLC อีกทั้งยงัมีความร่วมมือกบัหน่วยงาน

ต่างๆ ของทางภาครัฐเพื่อพฒันาและน าเอานวตักรรมใหม่ๆ มาปรับใชใ้นการพฒันาสารสกดัสมุนไพร โดย

ในปี 2556 น้ี บริษทัไดเ้ร่ิมน าเทคโนโลยีการกกัเก็บสาร (Encapsulation technology) มาใชใ้นการผลิตสาร

สกดั อนัเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของสารสกดัใหดี้ยิง่ข้ึน 

นอกจากการรับจา้งสกดัอนัเป็นธุรกิจหลกัในขณะน้ี ในปีท่ีน้ีบริษทัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์สารสกดัจาก

พืชและสมุนไพรและจ าหน่ายแลว้หลายชนิด ไดแ้ก่ สารสกดัจากเปลือกมงัคุด สารสกดัจากวา่นหางจระเข ้

สารสกดักระเจ๊ียบ สารสกดัมะขามป้อม สารสกดัดอกอญัชัน ใยอาหารจากสับปะรด ใยอาหารจากเน้ือ

มะพร้าว เป็นตน้ 

เน่ืองจากธุรกิจสารสกดัเป็นธุรกิจใหม่ภายใตผ้ลิตภณัฑ์ในแบรนด์ทิปโก้ ในปี 2556บริษทัจึงได้

เปิดตวัธุรกิจโดยเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้และผลิตภณัฑ์ท่ีรู้จกักนัดีในวงการธุรกิจสารสกดัคือ งาน Food 

ingredients Asia 2013 และ งาน In-cosmetics Asia 2013 โดยในงานแสดงสินคา้ดงักล่าว ผลิตภณัฑ์สารสกดั

ของบริษทัไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมากจากผูร่้วมชมงาน 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 
แนวโนม้ของการให้ความส าคญัดา้นสุขภาพ และ ความงามเพิ่มสูงข้ึน และตลาดผลิตภณัฑ์ สินคา้

และบริการดา้นสุขภาพและความงามภายในประเทศ มีการเติบโตสูงในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา นบัเป็นโอกาส
ส าหรับ บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค จ ากดั ท่ีจะสร้างอตัราการเติบโตของยอดขายจากธุรกิจการสกดัสารจากพืช
และสมุนไพร ต่างๆ เพื่อเป็นวตัถุดิบให้กับผูผ้ลิตอาหาร เคร่ืองด่ืม อาหารเสริม เคร่ืองส าอาง และ ยา 
ภายในประเทศ ขณะเดียวกนัยงัมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกบัพนัธมิตร และ คู่คา้จากต่างประเทศ ท่ีมึ
ความตอ้งการวตัถุดิบจากสารสกดัจากพืชและสมุนไพรท่ีมีเฉพาะพื้นท่ีบางชนิด หรือมีตน้ทุนต ่ากวา่  
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3.ปัจจยัความเส่ียง 
ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบริษัท   

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 

ความเส่ียงทางธุรกจิระยะส้ัน 

ประเภท 
ลกัษณะ 
ความ
เส่ียง 

ระดบั 
ความ
เส่ียง 

สาเหตุ ผลกระทบและมาตรการในการรองรับ 

ผลิตและ
ส่ ง อ อ ก
สับปะรด
กระป๋อง 
น ้ า
สับปะรด
เ ข้ ม ข้ น
แ ล ะ
ผ ล ไ ม้
ร ว ม
กระป๋อง 
 

( ก ) 
ตน้ทุนทาง
การเงิน
สูงข้ึน 

2 ราคาวตัถุดิบราคา
สู ง ข้ึ น  ท า ใ ห้
ต้อ งก าร เ งินทุ น
หมุนวียนเพ่ิมข้ึน 
ซ่ึงแหล่งท่ีมาของ
เงินทุนเ ป็นเงินกู้
ร ะ ยะสั้ น  ท า ให้
ตน้ทุนทางการเงิน
เพ่ิมข้ึน   

ตน้ทุนทางการเงินท่ีเพ่ิมข้ึน ท าให้ความสามารถในการท าก าไรของบริษทัลดลง บริษทัจึง
ตอ้งมุ่งเนน้การบริหารเงินทุนเหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ทั้งในดา้นเครืนโยบาย
และเคร่ืองมือการบริหารลูกหน้ี และ การบริหารจดัการสินคา้คงคลงั 

 ( ข ) 
ความผนั
ผวนของ
อตัรา

แลกเปล่ียน 
 
 

5 แนวโน้มการฟ้ืน
ตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ประกอบ
กบัปัญหาการเมือง
ของไทย ส่งผลไป
ยงัเงินบาทอ่อนค่า 
อย่างไรก็ตามทั้ ง
สองปัจจยัดงักล่าว
มีความไม่แน่นอน 
ท า ใ ห้ อั ต ร า
แลกเปล่ียนมีความ
ผนัผวนข้ึนลงตาม 
 
 

ความเส่ียงในการขาดทุนอตัราแลกเปล่ียนจากกรณีความไม่แน่นอนท่ีอาจมีปัจจยัท่ีท  าให้
เกิดการแขง็ค่าของค่าเงินบาทอยา่งฉับพลนั บริษทัจึงปิดความเส่ียงของยอดขายระยะสั้น 
ดว้ยเคร่ืองมือบริหารอตัราแลกเปล่ียน เช่นสัญญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า หรือ
สญัญา ซ้ือขายสิทธิท่ีจะซ้ือหรือขายสกุลเงินตราต่างประเทศ กรณีมีสัญญาณของความผนั
ผวนระยะสั้นสูง 
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สถานการณ์ 
 ( ค ) 

ตน้ทุน
ผลิตภณัฑท่ี์

สูงข้ึน 
 

5 
 

สภาวะการแข่งขนั
ท่ี สู ง ข้ึ น  ท า ใ ห้
ต้นทุนค่าว ัตถุดิบ 
( สั บป ะ ร ด )  สู ง
รวมถึงค่าแรงงาน
ทางตรงท่ีต้องจ่าย
เ พ่ิม ข้ึนแบบก้าว
กระโดด ส่งผลให้
ต้นทุ น ก า รผ ลิ ต
สูงข้ึนมาก 

ตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน ส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทั บริษทัต้อง
บริหารตน้ทุน (Conversion cost) โดยการปรับปรุงค่าใช้จ่ายในดา้นต่างๆ เช่น การลดค่า
วตัถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง ควบคุมค่าใชจ่้ายผนัแปร เช่น การใช้น ้ าและไฟฟ้า 
และบริหารค่าใชจ่้ายคงท่ีโดยควบคุมปริมาณการผลิต (จ  านวนตนั) ให้เหมาะสม 

 ( ง ) 
ขาดแคลน
วตัถุดิบ 

(สบัปะรด) 

5 สภาวะการแข่งขนั
ท่ี สู ง ข้ึน  รวม ถึ ง
ส ภ า พ อ า ก า ศ ท่ี
แห้งแล้ง จากการ
เกิดปรากฏการณ์ 
El Nino ส่งผลให้
ป ริม าณวัต ถุ ดิ บ 
(สับปะรด) ท่ีเข้า
โรงงานน้อยกว่า
ปริมาณการผลิตท่ี
วางแผนไว ้

วตัถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต ส่งผลต่อการส่งสินคา้ให้ลูกคา้ล่าช้ากว่าแผน บริษทัตอ้ง
บริหารการจดัหาวตัถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพโดยการรักษาปริมาณวตัถุดิบจากสมาชิก
ส่งเสริมดว้ยการให้ราคาท่ีแข่งขนัได้ เสนอเง่ือนไขพิเศษในเร่ืองปริมาณ จดัหาวตัถุดิบ
จากแหล่งอ่ืน เพ่ือให้มีวตัถุดิบเขา้โรงงานอยา่งเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตามขอ้มูลสภาพ
อากาศ (El Nino) จากกรมอุตุนิยมวิทยา และแจง้ให้สมาชิกส่งเสริมทราบเป็นระยะ 
เพ่ือให้มีการดูแลวตัถุดิบอยา่งถูกวิธี และมีผลผลิตส่งเขา้โรงงานอยา่งสม ่าเสมอ 

 ( จ ) 
สถานการณ์

ทาง
การเมือง  

4 ส ถ า น ก า ร ณ์
ก า ร เ มื อ ง ใ น
ปั จ จุ บั น 
โดยเฉพาะปัญหา
เร่ืองการจ าน าขา้ว 
ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
ชุ ม นุ ม ข อ ง
เกษตรกร และมี
การ ปิดถนน ซ่ึ ง
เป็นเส้นทางหลัก
ใ น ก า ร ข น ส่ ง
สินคา้ของบริษทั 

สถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองอาจเป็นสาเหตุท าให้ระบบขนส่งสินคา้ของ เกิด
ความล่าชา้ ส่งผลต่อการส่งสินคา้ให้ลูกคา้ล่าชา้กวา่แผน บริษทัตอ้งบริหารเร่ืองการขนส่ง
สินค้า โดยประสานงานกับบริษัทขนส่งในการหาเส้นทางขนส่งส ารอง และขยาย
ระยะเวลาในการขนส่งให้นานข้ึน รวมถึงมีการวางแผนการขนส่งทางรถไฟมากข้ึน ใน
ด้านวตัถุดิบส าหรับการผลิต ต้องประสานงานกับผูข้ายในการปรับระยะเวลาในการ
ขนส่งให้เหมาะสม และเลือกวิธีการขนส่งท่ีสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งสะดวก เช่น การ
ปรับขนาดรถขนส่ง การเพ่ิมรอบในการขนส่ง เป็นตน้ 

 ( ฉ ) 
คุณภาพน ้า
ใชใ้นการ
ผลิต 

4 ปัญหาเร่ืองสภาวะ
แล้ง และแหล่งน ้ า
ดิบท่ีน ามาผลิตน ้ า
ใชใ้นโรงงาน 
 
 
 

ความไม่สม ่าเสมอคุณภาพน ้ าท่ีใช้ในการผลิตจากแหล่งน ้ า อาจส่งผลต่อคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ ์บริษทัไดท้  าการเปรียบเทียบคุณภาพของน ้ าดิบเร่ิมตน้จากแหล่งต่างๆ โดยใช้
เทคโนโลยี่ในการปรับปรุงคุณภาพน ้ าให้มีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตน ้ าใช้ และ
ปรับปรุงคุณภาพน ้าใชใ้ห้ดีข้ึน 
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 รวมถึงระบบการ
ผลิตน ้าใชท่ี้ยงัไม่มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
เ พี ย ง พ อ  ( เ ป็ น
ระบบกรองทราย) 
ท าให้ คุณภาพน ้ า
ใช้ในโรงงานย ัง
ไม่ดีเท่าท่ีควร เช่น 
น ้ ามีตะกอนและ
ขุ่น 

 
ความเส่ียงทางธุรกจิระยะยาว 
 

ประเภท 
ลกัษณะ 
ความเส่ียง 

ระดบั 
ความเส่ียง 

สาเหตุ ผลกระทบและมาตรการในการรองรับ 

ผลิตและส่งออก
สับปะรดกระป๋อง 
น ้ า สั บ ป ะ ร ด
เข้มขน้และผลไม้
รวมกระป๋อง 

( ก ) 
ความผนัผวน
ของอตัรา
แลกเปล่ียน 

5 แมว้่าปัจจยัในขณะน้ีจะบ่งช้ีไปทาง
ค่าบาทอ่อนตลอดปี 2557  แต่ใน
ระยะยาวมีหลายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ค่าเงินบาท หากมีเหตุการณ์ท่ีไม่อยู่
ในการคาดการณ์เกิดข้ึน จะมีโอกาส
ท่ีเงินบาทกลบัมาแขง็ค่าได ้

การแข็งค่าของเงินบาทจะท าให้ก  าไรบริษัท
ลดลง บริษทัท าการติดตามการเคล่ือนไหวของ
ค่าเงินอยา่งไกลชิ้ด หากมีสัญญาณท่ีเงินบาทจะ
กลับมาแข็งค่า จะเขา้ไปปิดความเส่ียงส าหรับ
ยอดขายในระยะยาว โดยพิจารณาใช้เคร่ืองมือ
ทางการเงินอ่ืนๆ มากข้ึน นอกเหนือไปจากการ
ซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า เช่น สัญญา 
ซ้ือสิทธิท่ีจะขายสกุลเงินตราต่างประเทศ กรณีมี
สญัญาณของความผนัผวนสูง 

 ( ข ) 
อตัราดอกเบ้ีย
ปรับตวัสูงข้ึน 

3 แมว้่าในขณะน้ีธนาคารแห่งประเทศ
ไทยมีแนวโน้มท่ีจะคงอตัราดอกเบ้ีย
หรืออาจจะลดอตัราดอกเบ้ียภายในปี
น้ี วตัถุประสงคเ์พ่ือกระตุน้เศรษฐกิจ 
อยา่งไรก็ตาม การท่ีเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ท่ีมีแนวโน้มปรับตวัดีข้ึนเร่ือยๆ ท า
ให้คาดการณ์ว่าสหรัฐฯ อาจจะปรับ
อตัราดอกเบ้ียข้ึนไดป้ระมาณปลายปี 
2557 ซ่ึงอาจเป็นแรงกดดันให้ไทย
ต้องข้ึนอัตราดอกเบ้ียเพ่ือป้องกัน
เงินทุนไหลออก 

อตัราดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึนจะท าให้ตน้ทุนทางการ
เงินเพ่ิมข้ึน   จะท าให้ตน้ทุนทางการเงินเพ่ืมข้ึน 
ความสามารถในการท าก าไรลดลง บริษทัจะ
ทบทวนโครงสร้างหน้ี เพ่ือลดความเส่ียงเพ่ือลด
ความเส่ียงจากการพ่ึงพาอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
เช่น การใช้ Medium Term Loan อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีมาแทนท่ีเงินกูร้ะยะสั้นท่ีอตัราดอกเบ้ียตาม
ตลาดการ เ งิน  (Money Market Rate) 
นอกจากนั้น ตอ้งพิจารณาเคร่ืองมือทางการเงิน
มาช่วยในการบริหารอตัราดอกเบ้ีย ทั้งน้ีข้ึนกบั
ความเหมาะสม 

 ( ค ) 
สภาพคล่องทาง

การเงิน 
 

5 จากความตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนท่ี
เพ่ิมข้ึน อาจท าให้วงเงินสินเช่ือระยะ
สั้นเพ่ือสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวียนท่ี
มีอยูใ่นปัจจุบนั ไม่เพียงพอ 

อาจเกิดความไม่ต่อเน่ืองในการบริหารเงินทุน
หมุน เ วี ยน  บ ริ ษัทจ ะ มีก ารทบทวนป รับ
โครงสร้างหน้ีระหวา่งหน้ีระยะยาวและหนีระยะ
สั้น รวมถึงการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในดา้น
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การบ ริหาร ลูกห น้ีและ สินค้าคงคลัง ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดควบคู่ไปกับการบริหาร
หน้ีสินระยะสั้น 

 ( ง ) 
ขาดแคลน
วตัถุดิบ 

(สบัปะรด) 

4 สภาพอากาศท่ีแห้งแล้งและมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา รวมถึง
สภาวะการแข่งขัน ท่ี สูง ข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง อาจท าให้เกิดปัญหาปริมาณ
วตัถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตตามท่ี
วางแผนไว ้

ปริมาณวตัถุดิบ (สับปะรด) น้อย ส่งผลต่อการ
ผลิตสินค้าไม่ทันตามความต้องการของลูกค้า 
บริษทัได้วางแผนเพ่ือเร่งการผลิตในช่วงไตร
มาส 2 และ 4 เพ่ือให้ได้ปริมาณตนัมากท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได้ จัดท าโครงการพิเศษเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการส่งวตัถุดิบของเกษตรกร เพ่ิม
โครงการ off season ในช่วงไตรมาส 3 และ
จดัหาแหล่งวตัถุดิบส ารอง เพ่ือให้มีสับปะรด
ป้อนเขา้โรงงานอยา่งสม ่าเสมอ 

 ( จ ) 
ขาดแคลน
วตัถุดิบ 
(มะพร้าว) 

3 สภาพอากาศท่ีมีการเปล่ียนแปลง
และสภาวะการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน อาจ
ท าให้มีปริมาณวตัถุดิบเข้าโรงงาน
น้อย ไม่เพียงพอต่อการผลิตตามท่ี
วางแผนไว ้

ปริมาณวตัถุดิบ (มะพร้าว) น้อย ส่งผลต่อการ
ผลิตสินค้าไม่ทันตามความต้องการของลูกค้า 
บริษทัได้ก  าหนดให้มีการผลิตสินค้าล่วงหน้า 
(ตาม order) ในช่วงไตรมาส 2 ซ่ึงยงัมีประมาณ
วตัถุดิบเพียงพอ เพ่ือเตรียมส าหรับการส่งออก
ในช่วงไตรมาส 3 และติดตั้ งเคร่ืองฆ่าเช้ือ 
(Pasteurization Unit) ส าหรับการเก็บรักษา
น ้ ากะทิในรูปแช่แข็งเ พ่ือน ามาใช้ในช่วงท่ี
วตัถุดิบขาดแคลน รวมถึงการศึกษาความเป็นไป
ไดใ้นการใช้กะทิผงผลิตน ้ ากะทิแทนการใช้เน้ือ
มะพร้าวสด 
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4.ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
สินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย 

รายการ มูลค่า (ล้านบาท) ภาระผูกพนั 
ส.น.ญ ประจวบ 

ครีีขันธ์ 
พระนคร 
ศรีอยุธยา 

เชียงใหม่ 

1.ท่ีดิน 19.90 79.50 
61.54* 

41.29 84.50 * ติดจ านอง 500 ลา้นบาท 
 

2.ค่าพฒันาท่ีดิน - 25.95 2.91 -  
3.อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 0.40 217. 95* 367.11 40.20 * ติดจ านอง 500 ลา้นบาท 
4.เคร่ืองใชส้ านกังาน 10.45 6.96 7.68 0.73 - 
5.ยานพาหนะ 4.88 2.70 2.92 - - 
6.เคร่ืองจกัรและส่วนประกอบ - 368.73 1,004.96 64.14 - 
7.เคร่ืองมือเคร่ืองใชอ้ปุกรณ์ 27.20 42.12 30.43 6.45 - 
8.ทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน 37.09 0.34 0.31 0.05 - 
9.งานระหวา่งก่อสร้าง 5.11 53.47 66.25 23.40 - 
10.เคร่ืองจกัรระหวา่งน าเขา้ - - - - - 
11.ส ารองทรัพยสิ์นเส่ือมสภาพ - (15.09) (20.20) - - 

รวม 105.02 844.17 1,503.64 219.47  
รวมทุก Location 2,672.30  

หมายเหตุ :  
1. อาคารส านกังานท่ีส านกังานใหญ่ เป็นการเช่าพื้นท่ี ชั้น 24,27-29 ของบริษทั ถนอมวงศบ์ริการ  โดย

มีค่าเช่าและค่าบริการ 14.31 ลา้นบาท ต่อปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

42 

         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2556 
254625462546252252542546 

 
รูปแบบเคร่ืองหมาย

การค้า 
ช่ือเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ เลขทะเบียน/

ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียน 

ระยะ
เวลา
คุ้มค
รอง 

  

 

บ ม จ . ทิ ป โ ก้
ฟดูส์ 

เคร่ืองด่ืมน ้ าแร่ธรรมชาติ น ้ าเปล่า น ้ าสมุนไพรท่ีไม่ใช้
ในทางการแพทย ์เคร่ืองด่ืมธัญญาหาร น ้ านมถั่วเหลือง 
เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ เคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมผ้สมวิตามินท่ีไม่ใช้
ในทางการแพทย ์

ค.281009 / ประเทศ
ไทย 

10 ปี 

 

    

บ ม จ . ทิ ป โ ก้
ฟดูส์ 

เคร่ืองด่ืมน ้าผลไม ้น ้าผกั น ้ าผกัผสมน ้ าผลไมร้วม น ้ าผลไม้
รวม เคร่ืองด่ืมธัญญาหาร น ้ านมถัว่เหลือง น ้ าขา้วโพด น ้ า
ลุกเดือย น ้ าสมุนไพรท่ีใช้ในทางการแพทย ์เคร่ืองด่ืมเกลือ
แร่ เคร่ืองด่ืมผสมวิตามิน น ้าแร่ น ้าด่ืม 
ชาเขียวพร้อมด่ืม ชาเขียวพร้อมด่ืมผสมน ้าผลไม ้กาแฟ ชา 

ค.272041 / ประเทศ
ไทย 
 
 
ค.272789/ประเทศ
ไทย 

10 ปี 
 
 

10 ปี 

 
นโยบายการลงทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556   บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในธุรกิจต่าง ๆ คือ  ธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายน ้ าผลไมแ้ละเคร่ืองด่ืมบรรจุพร้อมด่ืม   มูลค่ารวม 441.92ล้านบาท ธุรกิจคา้ปลีก มูลค่ารวม 
23.34 ลา้นบาท ธุรกิจผลิตสารสกดัจากสมุนไพร จ านวน  140.00 ลา้นบาท  และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายยาง
มะตอย  1,274.97   ลา้นบาท   โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 
30.5 ของสินทรัพยร์วม 
 เงินลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายยางมะตอย บริษทัมีวตัถุประสงคใ์นการถือเป็นเงินลงทุนระยะ
ยาว โดยท่ีอาจมีการขายในช่วงสั้นบา้งเม่ือไดก้ าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน อยา่งไรก็ตามบริษทัมีนโยบาย
การถือเงินลงทุนดงักล่าว ในอตัราร้อยละ 20-25 

 
5.ข้อพพิาททางกฎหมาย 
           - ไม่มี – 
 

6.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 
1.ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัท 
บริษัท  ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) [เดิมช่ือ บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)] 



 

 

43 

         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2556 
254625462546252252542546 

ประกอบธุรกิจหลกั ประเภทผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง   น ้ าสับปะรดและผลไมร้วม  ปัจจุบนัมีทุนช าระ
แลว้  482.58  ลา้นบาท 
สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ เลขท่ี 118/1 อาคารทิปโกถ้นนพระราม 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 
10400 

                เลขทะเบียนบริษทั บมจ.38                  Home Pagewww.tipco.net 
               โทรศพัท ์  0-2273-6200        โทรสาร 0-2271-4304, 0-2271-1600 

สถานท่ีตั้งส านกังานโรงงานเลขท่ี  212 หมู่ 16 ต าบลอ่าวนอ้ยอ าเภอเมืองจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์77210 
สถานท่ีตั้งส านกังานโรงงาน เลขท่ี  205/1 หมู่ 2 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริมจงัหวดัเชียงใหม่ 50180 

 
1.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัททปิโก้แอสฟัลท์จ ากดั  (มหาชน)   
ประกอบธุรกิจ ผลิตยางมะตอยและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม  ปัจจุบันบริษทัฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ24.32 มี       
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้  1,525.48 ลา้นบาท 
สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่เลขท่ี 118/1 อาคารทิปโกถ้นนพระราม 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 
10400 
 
บริษัททปิโก้ เอฟแอนด์บี จ ากดั 
ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม  ปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุน้ ในอตัราร้อยละ 50 มีทุนจดทะเบียน
ช าระแลว้ 600 ลา้นบาท 
สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่เลขท่ี 118/1 อาคารทิปโกถ้นนพระราม 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 
10400 
สถานท่ีตั้งส านกังานโรงงานเลขท่ี  212 หมู่16ต าบลอ่าวนอ้ยอ าเภอเมืองจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77210 
สถานท่ีตั้งส านกังานโรงงานเลขท่ี  90/1 หมู่7ต าบลสนบัทึบ อ าเภอวงันอ้ยจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13170 
 
บริษัททปิโก้ ไบโอเทค็ จ ากดั 
ประกอบธุรกิจ ผลิตสารสกดัจากสมุนไพรและการเกษตรปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99  มีทุนจดทะเบียน
ช าระแลว้ 36.8 ลา้นบาท 
สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่เลขท่ี 118/1 อาคารทิปโกถ้นนพระราม 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 
10400 
สถานท่ีตั้งส านกังานโรงงานเลขท่ี  504 ต าบลประจวบคีรีขนัธ์ อ าเภอเมืองจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77210 
 
บริษัททปิโก้ รีเทล  จ ากดั 
ประกอบธุรกิจ กิจการคา้ปลีก  ปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 50.99  และถือหุน้ผา่น บริษทั ทิปโก ้เอฟ
แอนดบี์ จ ากดั ในอตัราร้อยละ 49มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 50 ลา้นบาท 

http://www.tipco.net/
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สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่เลขท่ี 118/1 อาคารทิปโกถ้นนพระราม 6แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 
10400 
 
บริษัท  ทเีอฟบี ดสิทริบิวช่ัน  จ ากดั 
ประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายขายปลีก ขายส่ง  ปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุน้ผา่น บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ากดั   
ในอตัราร้อยละ 50  มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 0.25 ลา้นบาท (บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ากดั ถือหุน้ใน บริษทั  
ทีเอฟบี ดิสทิบิวชัน่  จ ากดั ในอตัราร้อยละ 100) 
สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่เลขท่ี 118/1 อาคารทิปโกถ้นนพระราม 6   แขวงสามเสนในเขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400 
 

1.3 บุคคลอ้างองิ 
นายทะเบียนหุน้   :  บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย)  จ ากดั 
เลขท่ี  62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยชั้น 4, 6-7    
ถนนรัชดาภิเษกคลองเตยกรุงเทพฯ    10110  โทรศพัท ์  0-2229-2800 
ผูส้อบบญัชี:  นายพรชยักิตติปัญญางามผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2778 และ/หรือ 

     นางสุวนียกิ์ตติปัญญางามผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  2899  
                                  87 อาคารโมเดอนทาวน์ชั้น 9-10 ซอยเอกมยั 3 คลองตนักรุงเทพฯ  10110 
                                   โทรศพัท ์    0-2382-0414 

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย : นายธวชัชยัจรณะกรัณย ์
ส านกังานทนายความซ.ชนะสงคราม 
เลขท่ี   52 / 3  ถนนพระสุเมรุกรุงเทพฯโทรศพัท ์  0-2282-2955 
 

2.ข้อมูลส าคญัอืน่ 
   - ไม่มี -  
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7.ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
7.1จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

บริษทัมีทุนจดทะเบียน 500ล้านบาท เรียกช าระแลว้ 482.58 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 482.58 
ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้เปล่ียนจากหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาทเม่ือวนัท่ี 19 
ธนัวาคม 2546) 

7.2ผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุ้น รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจ  านวนหุ้นท่ีถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ 

15 มีนาคม 2556มีรายละเอียดดงัน้ี  
ล าดบัท่ี รายช่ือผูถื้อหุน้ จ านวนหุ้น % 

1 น.ส. รวมสินทรัพยส์าคร 60,833,319 12.61 
2 นายสิทธิลาภทรัพยส์าคร 60,265,043 12.49 
3 นางเรียม  ทรัพยส์าคร 39,039,299 8.09 
4 น.ส. ลกัษณา  ทรัพยส์าคร  33,621,968 6.97 
5 น.ส. ปิยะรัตน์ทรัพยส์าคร 30,618,528 6.35 
6 นางอนุรัตน์เทียมทนั 26,966,765 5.59 
7 นายณภทัรทรัพยส์าคร 24,155,203 2.65 
8 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ  ากดั 12,801,407 2.59 
9 นายสมจิตตเ์ศรษฐิน  11,599,846 2.40 
10 นายสมมารถ  ธูปจินดา 11,500,000 2.38 

 
รายช่ือกลุ่มครอบครัวผูถื้อหุน้รายใหญ่ตามสัดส่วนการถือหุน้ ณ 15 มีนาคม 2556มีรายละเอียดดงัน้ี  

รายช่ือตระกลู จ านวนหุ้น(หุ้น) สัดส่วนการถือหุน้ % 
กลุ่มทรัพยส์าคร 249,011,998 51.60 
กลุ่มเทียมทนั 36,349,138 7.53 
กลุ่มเศรษฐิน 18,782,318 3.89 
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7.3การออกทรัพย์อืน่ 
- ไม่มี - 
7.4นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษทัและบริษทัย่อย จะจ่ายเงินปันผล เม่ือมีก าไรสะสมเป็นผลบวก  อตัราการจ่ายเงินปันผลข้ึนอยู่กบัผล
ประกอบการของบริษทัและโครงการลงทุนในอนาคตโดยก าหนดวา่ไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 ของก าไรสุทธิของ
เฉพาะกิจการ 
 

ปี 2556 2555 2554 2553 2552 
อตัราก าไรสุทธิ/หุน้ (0.1578) 0.1380 0.3313 (0.2694) 0.1902 
อตัราเงินปันผล/หุน้ 0.00 0.00 0.12 0.00 0.15 
อตัราการจ่ายเงินปัน
ผลต่อก าไรสุทธิ(%) 

0% 0% 36.2% 0% 78.9% 
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8.โครงการการจดัการ 

โครงสร้างองค์กร
 

 ่ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการ

  ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจอาหาร

ค ะกรรมการบริษัท     

4 Committees4 Committees4 Committeesคณะอนุกรรมการ ( ) 

1.                      
2.                                         
3.                              
4.                                             

ธุรกิจเคร่ืองดื่ม ธุรกิจการเกษตรและสารกลัด

ผูบ้ริหาร

8.1 ค ะกรรมการบริษัท 
1.  นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร     ประธานกรรมการ  

     2.  นางอนุรัตน์ เทียมทนั                       กรรมการ  
     3.  นายสมจิตต ์  เศรษฐิน    กรรมการ 
     4.  นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร            กรรมการ 
     5.  นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร               กรรมการ 
     6.  นายสุรเชษฐ ์ทรัพยส์าคร       กรรมการ 
    7.  นายวรัิช ไพรัชพิบูลย ์  กรรมการอิสระ 
    8.  นายชลิต ลิมปนะเวช                        กรรมการอิสระ 
    9.  นายพิชวฒัน์  ชมช่ืน                       กรรมการอิสระ 
  10.  นายไพศาล  พงษป์ระยรู                  กรรมการอิสระ 
  11.  นางลออ  เชาวนเมธา                         กรรมการอิสระ 
  12.  นายเอกพล พงศส์ถาพร  กรรมการผูจ้ดัการ 
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  13.  นายพิจารณ์  สลกัเพชร  เลขานุการ 
ค ะกรรมการตรวจสอบ 
1. นายวรัิช ไพรัชพิบูลย ์    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. นายพิชวฒัน์  ชมช่ืน   กรรมการ  
3. นางลออ  เชาวนเมธา    กรรมการ 
4. นางสาววนัทณีย ์   ผ ั้วผดุง  เลขานุการ 
ค ะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. นายพิชวฒัน์  ชมช่ืน   ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายสุรเชษฐ ์ทรัพยส์าคร  กรรมการ 
3. นายไพศาล  พงษป์ระยรู  กรรมการ 
ค ะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล  
คณะกรรมการบริษทัทั้งคณะท าหนา้ท่ีเป็นคณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาล 
ค ะอนุกรรมการประเมินความเส่ียงทางธุรกจิ  
1.  นายพรชยั  พลูสุขสมบติั                    ประธานกรรมการ  
2.  นายพีรพงษ ์ อาชวพงษส์วสัด์ิ           กรรมการ 
3.  นางสาวนิธิมา  องัอติชาติ          กรรมการ   
4.  นายประสงค ์ เอมมาโนชญ ์              กรรมการ 
5.  นายบญัชา  สุรัตนชยักุล  กรรมการ 
6.  นายมิกิโอ  สุดะ                              กรรมการ 
7.  นายประยกุต ์ อมรฤทธ์ิ              กรรมการ 
8.  นางสาวอาภสัรา  สุจริตวานิช              กรรมการ 
9.  นายพฤทธ์ิ  หาญผดุงกิจ                  กรรมการ  
10.  นายพิจารณ์   สลกัเพชร           กรรมการ 
11. นายธีระพงศ ์ สายสิญจน์              กรรมการ   
12. นายเดช  อยูช่า                           กรรมการ 
13. นายอรรถพล  ทองประเสริฐ                กรรมการ   
14. นายสมาน  สุดแสง                           กรรมการ  
15. นางชลฎา  เจริญศรี                           กรรมการ 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
การประชุมค ะกรรมการ 

จ านวนคร้ังการประชุม จ านวนเคร้ังเข้าร่วมการ
ประชุม 

น.ส.ลกัษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ 5 5 
นางอนุรัตน์  เทยีมทนั กรรมการ 5 5 
นายสุรเชษฐ์  ทรัพย์สาคร กรรมการ 5 5 

ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ
ก าหนดค่าตอบแทน 

2 2 

นายสมจติต์  เศรษฐิน กรรมการ 5 5 
น.ส.รวมสิน  ทรัพย์สาคร กรรมการ 5 5 
นายสิทธิลาภ  ทรัพย์สาคร กรรมการ 5 5 
นายวรัิช  ไพรัชพบูิลย์ กรรมการอสิระ 5 5 

ประธานค ะกรรมการ
ตรวจสอบ 

5 5 

นายพชิวฒัน์  ชมช่ืน กรรมการอสิระ 5 4 
กรรมการตรวจสอบ 5 5 
ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

2 2 

นางลออ  เชาวนเมธา กรรมการอสิระ 5 4 
กรรมการตรวจสอบ 5 4 

นายไพศาล  พงษ์ประยรู กรรมการอสิระ 5 5 
ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ
ก าหนดค่าตอบแทน 

2 2 

นายชลติ  ลมิปนะเวช กรรมการอสิระ 5 4 
นายเอกพล  พงศ์สถาพร กรรมการผู้จดัการ 5 5 

หมายเหตุ 
- นายพิชวฒัน์  ชมชื่น ได้ลาออกเม่ือวันที่ 31 มกราคม 2557 ตามข่าวที่แจ้งตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  เม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 

2557   
- แต่งตัง้ นายไพศาล  พงษ์ประยูร ด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2557ตามมติการประชมุคณะกรรมการ

บริษัท ครัง้ที่ 1/2257 
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8.2 ผู้บริหาร   
1. นายเอกพล พงศส์ถาพร  กรรมการผูจ้ดัการ    
2. นายประสงค ์ เอมมาโนชญ ์         ผูอ้  านวยการสายบริหารการเงิน 
3.นายพรชยั พลูสุขสมบติั   ผูอ้  านวยการสายธุรกิจอาหาร 
4. นายพีรพงษ ์อาชวพงษส์วสัด์ิ  ผูอ้  านวยการ ่ายธุรกิจเคร่ืองด่ืม – ธุรกิจคา้ปลีก 
5. นายบญัชา สุรัตนชยักุล  ผูอ้  านวยการสายธุรกิจคอนซูเมอร์ 
 
8.3 เลขานุการบริษัท 
           คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให้ นายพิจารณ์  สลกัเพชร ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั 
ตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2547  โดยบริษทัไดแ้ต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ท าหนา้ท่ี
เลขานุการบริษทั โดยก าหนดคุณวฒิุและคุณสมบติั ตลอดจนหนา้ท่ีความรับผดิชอบดงัน้ี 

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

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
- ด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และการประชุมผูถื้อหุน้ 
- จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและเก็บรักษา 
- ดูแลเปิดเผยขอ้มูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
- ให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้กบัคณะกรรมการในประเด็นดา้นกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบติัและขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 
- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปย ังผู ้เ ก่ียวข้อง ติดตามผล และรายงาน
คณะกรรมการ 
- ติดต่อและใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจการของบริษทัแก่กรรมการ 
- จดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และสนบัสนุนการพฒันากรรมการอยา่งต่อเน่ือง 
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- ประสานกบัท่ีปรึกษาภายนอก เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการละผู้บริหาร 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยูใ่น
ระดบัเหมาะสมตามอุตสาหกรรม ผลตอบแทนอยูใ่นระดบัค่าเฉล่ียกลางของตลาด และไดข้ออนุมติัจากผูถื้อ
หุ้นแล้ว กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มท่ีเหมาะสมตาม
ปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน กรรมการผูจ้ดัการและพนกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบติังานของ
แต่ละคน ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและ
เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและความชดัเจนในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
ผูถื้อหุ้นไดพ้ิจารณานโยบายและหลกัการค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2549 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2549  

ในปี 2556 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ีอน่ึงกรรมการแต่ละ
ท่านไม่ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัยอ่ย 
1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน (ต่อปี) 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ประกอบดว้ยเบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ค ะกรรมกา
รบริษัท 

ค ะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ค ะกรรมกา
รสรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

รวม 

นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร ประธานกรรมการ 310,000   310,000 
นางอนุรัตน์ เทียมทนั กรรมการ 290,000   290,000 
นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร กรรมการ 240,000   240,000 
นายสมจิตต ์เศรษฐิน กรรมการ 240,000   240,000 
นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร  - กรรมการ 

- กรรมการสรรหา
แ ล ะ ก า ห น ด
ค่าตอบแทน 
 

240,000 
 
 

 30,000 270,000 

นายวรัิช ไพรัชพิบูลย ์ -กรรมการอิสระ 
-ป ร ะ ธ า น
ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ 

240,000 200,000  440,000 
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นางลออ เชาวนเมธา -กรรมการอิสระ 
-ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ 

240,000 120,000  360,000 

นายชลิต  ลิมปนะเวช กรรมการอิสระ 240,000   240,000 
นายไพศาล พงษป์ระยรู -กรรมการอิสระ 

-กรรมการสรรหา
แ ล ะ ก า ห น ด
ค่าตอบแทน 

240,000  30,000 270,000 

นายพิชวฒัน์ ชมช่ืน -กรรมการอิสระ 
-ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ 
-ป ร ะ ธ า น
กรรมการสรรหา
แ ล ะ ก า ห น ด
ค่าตอบแทน 
 

240,000 120,000 50,000 410,000 

นายเอกพล พงศส์ถาพร กรรมการผูจ้ดัการ 240,000   240,000 
นายสิทธิลาภทรัพยส์าคร 
 

กรรมการ 
240,000   240,000 

 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

             ในปี 2556 บริษทัได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กบัผูบ้ริหารจ านวน        
11   ราย รวมทั้งส้ิน 26,247,196 บาท 
      2. ค่าตอบแทนอืน่ 
ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ   
                   - ไม่มี - 
ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 
          บริษทัได้จดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหาร โดยบริษทัได้สมทบในอตัราส่วนร้อยละ 5  
ของเงินเดือน  โดยในปี 2556 บริษทัไดจ่้ายเงินสบทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 10 ราย รวม
ทั้งส้ิน  987,379  บาท  กรรมการบริหารและผูบ้ริหารรวม 4 ราย มีรถยนต์ประจ าต าแหน่ง และผูบ้ริหาร 7  
รายไดรั้บเงินช่วยเหลือค่ารถยนตร์วมกนัเท่ากบั 965,010บาท 
8.5  บุคลากร 
บริษทัมีพนักงานทั้งหมด 2,331 คน โดยในปี 2556 บริษทัได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ านวนทั้งส้ิน        
403 ลา้นบาท   ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนสั เงินช่วยเหลือ
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พิเศษเงินประกนัสังคม เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้ นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนให้แก่
พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทัรวม 300 ลา้นบาท  
ทั้งน้ีบริษทัยงัให้ความส าคญัเร่ืองสุขภาพของพนกังานโดยจดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีซ่ึงใชง้บประมาณ 
671,510 บาท รวมถึงให้พนกังานฉีดวคัซีนป้องกนัเช้ือไวรัสไขห้วดัใหญ่ H1N1 เป็นจ านวนเงิน 52,210 บาท 
โดยในปีท่ีผ่านมาบริษทัได้จ่ายค่ารักษาพยาบาล (ประกนัสุขภาพ) ร่วม 1,403,701 บาท และเพื่อรณรงค์ให้
พนกังานหมัน่ออกก าลงักายเพื่อสุขภาพท่ีดีในระยะยาวบริษทัได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรม “TIPCO Sport Days” ข้ึน
ระหวา่งวนัท่ี 6 สิงหาคม-8 ตุลาคม 2556 ใชง้บประมาณทั้งส้ิน 212,000 บาท 
 

ปี 2556 บมจ.ทปิโก้ฟูดส์ บจ.ทปิโก้ เอฟแอนด์ บ ี บจ.ทปิโก้รีเทล บจ.ทปิโก้ไบโอเทค็ 
พนกังานปฎิบติัการ 2,105 478 137 180 
พนกังานบริหาร 149 101 10 21 
พนกังานในส านกังานใหญ่ 77 127 128 3 
รวม (คน) 2,331 706 275 204 
ค่าตอบแทนพนกังาน(ลา้นบาท) 403 227 45 28 
 
การเปลีย่นแปลงจ านวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
         ในช่วงปี 2553-2555 พนกังานของบริษทัทุกพื้นท่ีมีจ  านวนทั้งส้ิน ดงัน้ี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 มีจ  านวนพนกังานทั้งส้ิน   จ านวน2,095 คน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีจ  านวนพนกังานทั้งส้ิน   จ  านวน 2,000 คน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีจ  านวนพนกังานทั้งส้ิน    จ  านวน 2,505 คน 
 
ข้อพพิาทแรงงานทีส่ าคัญในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 
 บริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปี ท่ีผา่นมา ไม่มีการประทว้งหรือนดัหยุด
งานแต่ประการใด   
การพฒันาทรัพยากรบุคคล 

บริษทัให้ความส าคญัในการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและศกัยภาพ สอดคลอ้งกับกลยุทธ์และ

เป้าหมายทางธุรกิจ และส่งเสริมใหมี้บรรยากาศการท างานท่ีดีเพื่อให้พนกังานมีสุขภาพดีและมีความสุขในการ
ท างาน โดยมีแนวทางในการพฒันาบุคลากร คือ 

 เพิ่มขีดความสามารถของพนกังานใหมี้ความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
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 พฒันาพนกังานใหมี้ความรู้ความเช่ียวชาญสามารถตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงทาง
สังคม 

 ร่วมกบับริษทัซนัโตร่ี เบฟเวอเรจ แอนด ์ฟูด เอเชีย จ  ากดั ในการพฒันากลุ่มพนกังานดาว
เด่น (Talent) ใหเ้ขา้ร่วมหลกัสูตร Suntory-NUS General Management Program ณ 
ประเทศสิงคโปร์ 

 จดัหลกัสูตรอบรมในเร่ือง Culture Development Program (TIPCO)  ใหก้บัทีมผูบ้ริหาร
ระดบัสูงดว้ยหวงัวา่กลุ่มผูบ้ริหารจะเป็นแบบอยา่งและสร้างอิทธิพลท่ีดีต่อทีมงานของตน
เพื่อขยายผลทัว่ทั้งองคก์รได ้

 จดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์และสอดคลอ้งกบัองคก์รท่ีดี เช่นกิจกรรมHappy Workplace 
 
 นอกจากหลกัสูตรต่างๆ ท่ีจะสนบัสนุนพนกังานให้มีความพร้อมในการปฏิบติังานตามแผนธุรกิจ
ของบริษทัแลว้ บริษทัยงัได้จดัให้มีโครงการ ึกอบรมพนกังานในหลกัสูตรต่างๆ เช่น การตลาด การขาย 
การใหบ้ริการ การบญัชี การเงิน และการบริหารงานบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบติังานแก่
ตวับุคลากรและกลุ่มบริษทัเป็นจ านวนเงินทั้งส้ินประมาณร่วม 4 ลา้นบาท 

 

9.การก ากบัดูแลกจิการ 
 รายงานค ะอนุกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

 คณะกรรมการบริษทัฯในฐานะท่ีเป็นคณะอนุกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท า
ให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล    

บริษทัฯ ส่งเสริมการปฏิบติังานท่ีมีธรรมาภิบาลให้กับพนักงานทุกระดับชั้น โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่ือมัน่วา่บริษทัฯมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นธรรมต่อทุก ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตอยา่ง
ย ัง่ยนืของบริษทัฯ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของบริษทัฯ ท่ีมุ่งให้ธุรกิจเติบโตอยา่งต่อเน่ืองสามารถแข่งขนั
ได ้และเป็นท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ   

บริษทัฯไดอ้บรมเก่ียวกบัคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อส่ือสารนโยบายของ
บริษทัฯในเร่ืองน้ีไปยงัผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัอยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อให้พนกังานเห็นความส าคญั
ของธรรมาภิบาล และตระหนกัในความรับผิดชอบและปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ เพื่อก่อให้เกิด
วฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในบริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง  พร้อมกนัน้ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมรณรงคต่์อตา้น
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คอรัปชั่นทุกรูปแบบ ในปี 2556 ผลประเมินความพึงพอใจของพนักงานในเร่ืองการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชัน่ไดค้ะแนนสูงสุดทุกสถานประกอบการไดค้ะแนนเฉล่ีย  4.47 คะแนน (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 

 ผลของการยดึมัน่และด าเนินการตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท าให้บริษทัฯไดรั้บรางวลั  
SET Award  ในดา้นการรายงานการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจ  านวน 5 คร้ัง (ปี2546-2549 
และปี 2553)  ในปี 2556 ไดรั้บการประเมินการก ากบัดูแลท่ีดีโดยบรรษทัภิบาลแห่งชาติ ไดค้ะแนนรวม 89% 
ระดบั “ดีมาก” สูงกวา่คะแนนเฉล่ียของบริษทัใน SET 100 INDEX  ท่ีได ้88%  นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดรั้บการ
ประเมินคุณภาพการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2556 โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดค้ะแนน 98.50 
คะแนน คือ ระดบั“ดีเยีย่ม”    

   ในปี 2556 บริษทัไดรั้บรางวลั CSR-DIW Continuous Award 2556 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4ในฐานะ
ผู ้ประกอบการท่ีด า เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง ย ั่งยืน และพร้อมเข้า สู่
มาตรฐานสากล เทียบชั้น ISO 26000 ก้าวสู่  Sustainable Development จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม และยงัไดจ้ดัท ารายงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสถาบนัรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษทัมีการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดมา ส าหรับการดูแลดา้นทรัพยากรบุคคล บริษทัฯ เน้นในด้านการพฒันาความสามารถของ
พนกังานควบคู่ไปกบัการสร้างและส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีในการท างานใหก้บัพนกังานซ่ึงจากการด าเนินการ
ดา้นพฒันาทรัพยากรอย่างมีระบบมาอย่างต่อเน่ือง ท าให้บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลั
สถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน  เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนั จากกรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน  รางวลัสถานประกอบการดีเด่นดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน ระดบัประเทศ  จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน และยงัไดรั้บโล่ห์เกียรติคุณโครงการ
ลดการสูญเสียในวงจรการผลิตและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จากกรมพฒันา ีมือแรงงาน  

   ทั้งน้ีเพื่อบริษทัฯ จะสามารถเติบโตอย่างย ัง่ยืน และอยูร่่วมกบัสังคม และส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นสุข 
สมดงัความมุ่งหวงัของนโยบายการด าเนินงาน โดยมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 
                 (นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร) 
                   ประธานคณะอนุกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

      
 บริษทัไดน้ าหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย   ซ่ึงเป็นการน าขอ้พึงปฏิบติัจากหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน     ปี 
2549 มาก าหนดเป็นแนวปฏิบติัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีไดป้ฏิบติัมาระหว่างปี 2549-2555  มาปรับปรุง
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แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2555  เพื่อให้เทียบเคียงกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางของ OECD        
(The Organization for Economic Co-operation and Development) และหลกัเกณฑข์องอาเซียน  

 ทั้งน้ีในปี 2553 บริษทั ไดป้รับปรุงคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพิ่มเติม
อีกคร้ัง   โดยไดว้างโครงสร้างขององคก์รใหมี้ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบและวดัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน  และไดก้ าหนดแนวทางในการด าเนินธุรกิจรวมถึงขอ้พึงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มไว้
อยา่งชดัเจนในเล่มเดียวกนั  เพื่อให้มีความทนัสมยั เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
รวมถึงกฏระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ท่ีเปล่ียนไป  นอกจากน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัให้มีการอบรมเก่ียวกบัคู่มือน้ี
ในทุกสถานประกอบการของบริษทัในกลุ่มธุรกิจอาหาร เพื่อให้พนกังานเขา้ใจถึงการปฏิบติัตามการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจดงักล่าวอยา่งชดัเจน และถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตลอดจนผลกัดนั
ให้เกิดวฒันธรรมในการก ากับดูแลอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นรากฐานในการเติบโตอย่างย ัง่ยืนและสร้าง
มูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  

 ผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ประจ าปี 2556 โดยบรรษทัภิบาลแห่งชาติ บริษทัได้
คะแนนรวม 89% อยูใ่นระดบั“ดีมาก” ซ่ึงสูงกวา่คะแนนเฉล่ียของบริษทัใน SET 100 Index ท่ี  88%  โดยมี
รายละเอียดคะแนน ดงัน้ี 
      2556   2555 

สิทธิของผูถื้อหุน้           94%     97% 
 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียม 95%     92% 
 สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   83%     92% 
 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 88%     92% 
 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 85%     86% 

 
9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
ในปี 2556 บริษทัได้ทบทวนวิสัยทศัน์ เป้าหมายในการท างาน ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนการด าเนินการ
เร่งด่วนต่างๆ  เพื่อใหเ้หมาะกบัสภาพการท าธุรกิจในปัจจุบนัและในอนาคต วสิัยทศัน์ใหม่น้ี ไดเ้นน้เร่ืองการ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจซ่ึงไดแ้ก่ พนกังาน ผูบ้ริโภค คู่คา้ทางธุรกิจ ผูร่้วมทุน สังคม  และ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ บริษทัเนน้การบริหารตามมุมมอง  4  ดา้น คือ ดา้นการเงิน 
(Financial) ดา้นลูกคา้ (Customer) ดา้นการจดัการภายในองคก์ร (Internal Process) และดา้นการเติบโตของ
บุคลากร (Learning and Growth)  นอกจากน้ีบริษทัยงัน าองค์ประกอบท่ีท าให้ส าเร็จ (Critical Success 
Factors)  และจุดเด่น (Excellence) ของบริษทัมาปรับใชก้บัการด าเนินงานของบริษทั หรือพูดอีกนยัหน่ึงวา่ 
เป้าหมายของทุกหน่วยในองคก์ร เช่น เป้าหมายของแต่ละบุคคล แผนก  ่าย และสายธุรกิจ ถูกเช่ือมโยงเขา้
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ดว้ยกนั   เพื่อเสริมและผลกัดนัไปสู่เป้าหมายใหญ่และวิสัยทศัน์ขององคก์ร  นอกจากน้ีบริษทัยงัไดก้ าหนด
นโยบายต่างๆ  เช่น นโยบายคุณภาพซ่ึงเนน้เร่ืองการสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ โดยใชปั้จจยัดา้นบุคลากร 
กระบวนการท างาน  ความปลอดภยั ส่ิงแวดล้อม และสังคม เขา้มาผลักดนัอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างและ
สนบัสนุนใหเ้กิดจิตวญิญาณในการปฏิบติังานใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อสังคมและประเทศชาติ  คณะกรรมการ
บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาล ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการบริษทัทั้งคณะ และไดก้ าหนด
นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและ 
Website ของบริษทั  และยงัผลกัดนัให้เกิดการพฒันาในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีให้มีความชดัเจนเป็น
รูปธรรมยิง่ข้ึน  ดว้ยการปลูก ังให้เกิดจิตส านึกในองคก์รเพื่อให้พนกังานทุกคนไดเ้ขา้ใจและถือปฏิบติัตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี    

ในปี 2550 คณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาลได้อนุมติัให้ยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษทัจดทะเบียนปี 2549  ซ่ึงหลกัการปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
สิทธิของผู้ถือหุ้น 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
 ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัในปี 2556 มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 10 ท่าน ซ่ึงรวมถึงประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการอีก 2 ท่าน คือ      
นายชลิต ลิมปนเวช กรรมการอิสระ เขา้รับการผา่ตดันยัยต์า และนางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร กรรมการ  ติด
ภาระกิจในต่างประเทศ จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได ้โดยบริษทัไดก้ าหนดให้มีขั้นตอนในการประชุม
อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายตั้งแต่การเรียกประชุม การจดัส่งเอกสาร และแจง้วาระการประชุม และยงัให้
สารสนเทศท่ีเพียงพอแก่ผูถื้อหุน้ในเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อพิจารณาก่อนการประชุม รวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผู ้
ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทน (ดูรายเอียดเพิ่มเติมในเร่ืองความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุ้น) ปี 2556 บริษัทใช้ระบบ barcode ใน          
การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อใหท้ราบจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมและการนบัคะแนนลงมติ
แต่ละวาระได้รวดเร็วยิ่งข้ึน และในการลงคะแนนเสียง ประธานในท่ีประชุมไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึง
วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บตัรลงคะแนนก่อนการประชุมในการนบัคะแนนยงัก าหนดให้มีตวัแทน
จากกรรมการอิสระและผูส้อบบญัชีภายนอกเป็นพยานในการนบัคะแนนร่วมกบัพนกังานของบริษทั และยงั
มีการบนัทึกภาพพร้อมเสียงในการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากน้ียงัเปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทั สอบถามและแสดงความ
คิดเห็น พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมดงักล่าวไวใ้น Website ของบริษทั อยา่งไรก็ตามส าหรับเร่ืองการ
ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยในการเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหนา้ และ
ให้เวลาแก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยมากพอสมควร โดยเร่ิมปฏิบติัตั้งแต่ปี 2551 ซ่ึงไดล้งไวใ้น Website ของบริษทั
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บริษัทได้รับการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู ้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 255 6  โดย                         
ผลการประเมินอยูใ่นช่วงคะแนน 98.50  คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ผลประเมิน “ดีเยี่ยม” คะแนน
เฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวมเท่ากบั 90.81 คะแนน  
 
ความเท่าเทียมกนัของผู้ถือหุ้น 
          บริษทั ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ในการไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และมี
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการพิจารณา  บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผูถื้อหุ้นพร้อมทั้ งข้อมูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆรวมทั้งเอกสารท่ีตอ้งใชแ้สดงตวัเพื่อเขา้ประชุม หนงัสือมอบฉนัทะและ
รายละเอียดวธีิการมอบฉนัทะ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 14 วนั  นอกจากน้ีตั้งแต่การประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2549  เป็นตน้มา บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรับทราบขอ้มูลโดยเร็ว โดยได้
เผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไวใ้น Website ก่อนการจดัส่งเอกสาร   และตั้งแต่ปี 
2552 ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลใน Website ก่อนการประชุม 30 วนั   นอกจากน้ีบริษทัยงัไดก้ าหนดเวลาการประชุม
และสถานท่ีจดัประชุมท่ีเหมาะสมเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น    ในการด าเนินการปฏิบติัจริงใน
วนัประชุมผูถื้อหุ้น ไดเ้ปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชัว่โมงและยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซักถามไดโ้ดยอิสระ การลงคะแนนเสียงลงตามล าดบัวาระท่ีก าหนด ไม่มีการเพิ่ม
วาระการประชุมโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า มีการแจง้วิธีการลงคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อน
ลงคะแนน เปิดใหมี้การช้ีแจงและอภิปรายในท่ีประชุมก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุ้นทุกรายสามารถ
ลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกันยกเวน้ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียให้งดออกเสียง ดงักรณีเช่นวาระพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียตอ้งงดออกเสียง    ตั้งแต่ปี 2551 ไดเ้ผยแพร่วตัถุประสงคแ์ละ
หลกัเกณฑ์ให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยไดมี้โอกาสเสนอวาระการการประชุมและช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม
เป็นกรรมการผา่นทาง  Website ของบริษทั  ส าหรับปี 2556 บริษทัมีการประชุมผูถื้อหุ้น  1 คร้ัง  โดยท่ีวาระ
การประชุมในแต่วาระมีเน้ือหาเร่ืองรายละเอียดทัว่ไป เหตุผลและผลกระทบเพิ่มเติมและความเห็นของคณะ
กรรมการฯ  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีความเขา้ใจในเน้ือหาในแต่ละวาระและสามารถวิเคราะห์ตดัสินใจไดช้ดัเจน
มากข้ึน เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้และบริษทัยงัได้เพิ่มทางเลือกให้กบัผูถื้อหุ้นนอกจากมอบ
ฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมและลงความเห็นแทนแลว้  ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดย้งัสามารถมอบ
อ านาจให้กรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงแทน   ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ทุกคร้ัง กรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัอยา่งมาก กรรมการทุกท่านมีเป้าหมายท่ีจะเขา้ประชุมร่วมกนั
ทุกคร้ัง นอกจากมีเหตุจ าเป็นจริงๆ นอกจากน้ีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัยงัเขา้ร่วมประชุมเป็นประจ า และ
สม ่าเสมออีกดว้ย   
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 รายงานการประชุมมีรายละเอียดสาระส าคญัครบถ้วน เช่น กรรมการท่ีเขา้ประชุม ค าช้ีแจงของ
ประธานคณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่านอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้ซักถาม และแสดงความเห็นของผูถื้อหุ้น วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 
จ านวนคะแนนแยกเป็น เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีรายงาน
การประชุมดงักล่าวยงัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 14 วนั มีการเผยแพร่ผา่น Website ของบริษทั เพื่อให้
ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจดูความถูกตอ้งของมติ และเร่ืองท่ีอภิปรายหรือช้ีแจงในท่ีประชุมและให้ค  าแนะน า
เพิ่มเติมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีควรบนัทึกเพิ่มเติมหรือแกไ้ขไดก่้อนท่ีบริษทัจะน ารายงานการประชุมดงักล่าวเสนอ
เพื่อรับรองในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังถดัไป  
 บตัรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ มีระบบการจดัเก็บท่ีดี สามารถตรวจสอบและอา้งอิง
ได ้บริษทัไดแ้จง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัถดัไปโดยมติดงักล่าว
ระบุผลของมติว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละวาระอย่างครบถว้นให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดเ้ขา้
ประชุมไดท้ราบมติผลการประชุมไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 ส าหรับสิทธิในส่วนแบ่งก าไร บริษทัมีกลไกท่ีท าให้ผูถื้อหุ้นมีความมัน่ใจว่าจะไดรั้บผลตอบแทน
อยา่งครบถว้น โดยบริษทัมีโครงสร้างการถือหุ้นท่ีชดัเจน ไม่มีลกัษณะการถือหุ้นไขวก้นั แต่มีการถือหุ้นใน
ลกัษณะท่ีมีผูถื้อหุ้นร่วมกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง (บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ  ากดั (มหาชน)) ในรูปของเงิน
ลงทุนในหุน้สามญัในสัดส่วนเงินลงทุนในอตัราร้อยละ 24.32 ส าหรับมาตรการในการอนุมติัการท ารายการ
เก่ียวโยงกนั ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้น าเสนอคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณา
อนุมติั โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะงดออกเสียงในการอนุมติัรายการดงักล่าว นอกจากน้ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบยงัมีอ านาจหน้าท่ีในการดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และให้มีมาตรการดูแล
ขอ้มูลภายในเพื่อป้องกนัการน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติม ก าหนดให้ตอ้งรายงานให้
เลขานุการคณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ังท่ีมีการเคล่ือนไหวของการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหาร  
โดยเร่ิมตั้งแต่ปี 2547 จากเดิมท่ีตอ้งรายงานดว้ยตวัเอง นอกเหนือจากไดก้ าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร
เปิดเผยการถือหุน้ของบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง 
 
บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย   
บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอก โดยไดมี้การก าหนด“จริยธรรม
ในการประกอบธุรกิจ” ซ่ึงได้แก่การต่อต้านการคอร์รัปชั่น  การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมี                   
ความรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู ้ท่ี เ ก่ียวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม และการปฏิบติัดา้นแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนกังาน และข้อพึงปฏิบัติของบุคคล 3 
กลุ่ มหลัก ท่ี มี ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและมีส่วนได้เสียในบริษัทได้แก่  ฝ่ายจัดการ  (หมายถึง 
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คณะกรรมการบริษทั  ่ายบริหารระดบัสูง ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีระดบับงัคบับญัชา) พนักงาน และผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ โดยเฉพาะขอ้พึงปฏิบติัของ ่ายจดัการมีการระบุเป็นรายละเอียดขอ้พึงปฏิบติัของ ่ายจดัการต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 7 กลุ่มไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้หรือผูบ้ริโภค คู่คา้และ/หรือเจา้หน้ี คู่แข่งทางการ
คา้ ส่ิงแวดลอ้ม และการมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน โดยท่ีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจและขอ้พึง
ปฏิบัติดังกล่าวอยู่บนรากฐานของอุดมการณ์ในเร่ืองคุ ภาพและคุ ธรรม นอกจากน้ีย ังเน้นเร่ือง
กระบวนการก ากบัดูแลกิจการเพื่อไม่ให้ผูถื้อหุ้นรายใหญ่แทรกแซง การตดัสินใจใดๆของนักบริหารท่ี
บริหารงานโดยสุจริตและบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ  นอกจากน้ีบริษทัยงัตะหนกัดีวา่ เป็นส่วนหน่ึง
ของชุมชน จึงก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีดีต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม มีการก าหนดบุคลากรท่ีรับผิดชอบและกิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมให้เป็นไปตามนโยบาย 
(โปรดอ่านนโยบายเร่ืองความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมบน Website ของบริษทั) ซ่ึงกิจกรรมใน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและการช่วยเหลือชุมชนดงัตวัอย่างเช่น การรับโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่กลโ้รงงาน หรือโรงเรียน
อ่ืนตามความเหมาะสม เป็นโรงเรียนในอุปถัมภ์ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน จัดอุปกรณ์
การศึกษา หรือพฒันาโรงเรียนโดยวิธีการอ่ืนๆ อย่างเหมาะสม การสนบัสนุนเงินหรือผลิตภณัฑ์ส าหรับ
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ โรงเรียน วดั องค์กรอ่ืนๆ และชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงรักษา
ส่ิงแวดลอ้มในบริเวณโรงงานไม่ใหมี้หรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มชุมชนโดยรอบและอ่ืนๆอีก 
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
              บริษทัขจดัรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดว้ยการปฏิบติัตามนโยบายในจริยธรรมธุรกิจ 
โดยไดมี้การก าหนดขอ้พึงปฏิบติัของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงเนน้เร่ืองการ
ควบคุมไม่ใหเ้กิดผลกระทบทางลบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืน   นอกจากน้ีคณะกรรมการไดท้ราบถึงรายการ
ท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและไดพ้ิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุก
คร้ัง (โปรดดูรายละเอียดเร่ืองการขจดัความขดัแยง้ของผลประโยชน์เพิ่มในหวัขอ้ความเท่าเทียมกนัของผูถื้อ
หุ้นประกอบ) รวมทั้งยงัมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไดเ้พิ่มเติมในขอ้บงัคบัของ
บริษทัเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยซ่ึงได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในปี 2546 ให้
เพิ่มเติมขอ้บงัคบัดงักล่าว ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 “ขอ้บงัคบัของบริษทั หมวด 8 ขอ้ 48 ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนั หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ตามความหมายท่ี
ก าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีใชบ้งัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั
จดทะเบียนหรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนแลว้แต่กรณี ให้บริษทัปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆ ดว้ย” 
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 นอกจากน้ีบริษัทยงัได้ป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดยการให้พนักงานลงนามใน 
“ขอ้ตกลงเร่ืองการกระท าท่ีขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั” ซ่ึงบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวไดร้ะบุการลงโทษ
ทางวนิยัตามขั้นตอนและถึงขั้นเลิกจา้งหากพบวา่มีการจงใจ ่า ืนหรือละเมิดขอ้ตกลงและเพื่อให้มีมาตรการ
ดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติมได้ก าหนดให้
กรรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยการถือหุ้นของบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส  และตอ้ง
รายงานใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบริษทั ทราบทุกคร้ังท่ีมีการเคล่ือนไหวของการถือหุน้  
 รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จากนั้นน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั โดยท่ีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียงดออกเสียง และถา้
ขนาดของรายการท่ีใหญ่ตอ้งผา่นการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมทั้งลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์อน่ึง
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นรายการท่ีใชร้าคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการท ารายการ โดยจะมีการเปรียบเทียบราคา
ตลาดกบับริษทัอ่ืนอีก อยา่งนอ้ย 3 ราย   
 
 
จริยธรรมธุรกจิ  
    จริยธรรมธุรกิจไดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก ้เพื่อเป็นแนวทางและขอ้พึง
ปฏิบติัท่ีดีซ่ึงประกอบดว้ย อุดมการณ์ อนัไดแ้ก่ เช่ือมัน่ในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มุ่งมัน่ในความเป็นเลิศ 
และถือมัน่ในความรับผดิชอบต่อสังคม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ อนัไดแ้ก่ การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่
การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การปฏิบติัเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผูท่ี้เก่ียวข้อง ความ
รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มและการปฏิบติัดา้นแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนกังาน พร้อม
ทั้งก าหนดข้อพึงปฏิบติัส าหรับผูมี้ส่วนได้เสีย อันได้แก่ข้อพึงปฏิบัติของ ่ายจัดการ ข้อพึงปฏิบัติของ
พนกังาน และขอ้พึงปฏิบติัของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และขอ้เสนอแนะเม่ือเกิดปัญหา พร้อมทั้งส่ือให้กรรมการ
และพนกังานทุกคนทราบอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งลงนามรับทราบทุก 2 ปี และตกลงท่ีจะ
ถือปฏิบติั นอกจากน้ี ่ายจดัการตอ้งรับผดิชอบในการดูแลใหพ้นกังานท่ีอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาทุกคน ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดต่างๆอยา่งเคร่งครัด กรณีพนกังานไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ จะถูกพิจารณาลงโทษ
ตามระเบียบของบริษทั 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการ 

 เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี  สร้าง           
ความโปร่งใสบนพื้นฐานของความซ่ือสัตย ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการอยา่งย ัง่ยืน และ
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เพิ่ม ความเช่ือมัน่ให้ผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholders) คณะกรรมการบริษทัจึงมีนโยบายให้ด าเนินการตาม
บรรษทัภิบาล ดงัต่อไปน้ี 

1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบาทและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายอย่าง                          
มีประสิทธิภาพ 

2. จดัใหมี้ระบบการควบคุม และการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
3. ใหน้โยบายและทบทวนแผนยทุธศาสตร์/แผนธุรกิจกบั ่ายบริหาร 
4. ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
5. ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทุก ่าย 
6. ด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส มีคุณธรรม  สามารถตรวจสอบได ้
7. เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยเฉพาะเร่ืองผลประกอบการและงบการเงิน 
8. จดัใหมี้คู่มือจรรยาบรรณของบริษทั เพื่อใหก้รรมการ  ่ายบริหาร และพนกังานทุกคนถือปฏิบติั                                                               
9. ด าเนินกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมอยา่งเป็นรูปธรรมและ ่ายบริหารไดน้ านโยบายดงักล่าวไป

ใชป้ฏิบติัพร้อมทั้งส่ือสารใหพ้นกังานในองคก์รเขา้ใจและปฏิบติัอยา่งทัว่ถึง 
 

 ความรับผดิชอบของค ะกรรมการ 
             ทุกปีคณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาวา่จะปรับปรุงแกไ้ขนโยบายในการด าเนินการบรรษทัภิบาล 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของบริษทั สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ี  สร้างความ
โปร่งใสบนพื้นฐานของความซ่ือสัตย ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการอย่างย ัง่ยืน เพิ่มความ
เช่ือมัน่ให้ผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholder)  และสอดคล้องในการด าเนินธุกรกิจในปัจจุบนั ส าหรับปี 2552 
คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติให้แก้ไขนโยบายในการด าเนินการบรรษทัภิบาลขอ้ 9 ใหม่ ดงัน้ี ขอ้9. การ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมอยา่งเป็นรูปธรรม   
นอกจากน้ีเพื่อให้พนกังานทุกระดบัเขา้ใจและใชเ้ป็นแนวทางในการท างานอยูเ่สมอ ไดว้างรากฐานในเร่ือง
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการบริหารธุรกิจตั้งแต่การอบรมเร่ิมแรกเม่ือรับเขา้
ท างาน (Orientation) และยงัมีการทบทวนในเร่ืองดงักล่าวอยา่งนอ้ย ปีละ 2 คร้ัง และนอกจากน้ียงัก าหนด
เป็นค าถาม และ ใหเ้สนอความคิดเห็นในแบบส ารวจความคิดเห็นของพนกังานประจ าปี (Employee Opinion 
Survey)  เช่น “ท่านเห็นดว้ยกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ ปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส ทั้ง
ดา้นผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย” และ “ท่านเห็นดว้ยเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจอยา่งมี
ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม (CSR) และปฏิบติัตามนโยบายบริษทั” อีกดว้ย ซ่ึงผลการประเมิน
ทั้งสองหัวขอ้ในปี 2556 ได้คะแนน 4.32 และ 4.38 ตามล าดบั จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน นอกจากน้ี
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจซ่ึงนอกเหนือจากการส่ือสารให้พนกังานตระหนกัในเร่ือง
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การต่อตา้นการคอร์รัปชั่นแล้ว บริษทัยงัได้เพิ่มค าถามในแบบส ารวจความคิดเห็นของพนักงานประจ าปี 
2556 ว่า  “ท่านเห็นด้วยและจะปฏิบติัตามนโยบายบริษทัเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Anti-
corruption)” ซ่ึงผลการประเมินได ้4.47 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00  ทั้งน้ีการวางระบบในเร่ืองการก ากบั
ดูแลกิจการดงักล่าว ท าให้บริษทัสามารถผลกัดนัให้เกิดการปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองและกระตุน้ให้อยู่ในจิต
วญิญาณของพนกังานทุกระดบั 
9.2 ค ะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างกรรมการบริษัท ค ะกรรมการชุดย่อย และ ขอบเขตอ านาจหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
            คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถอย่างสูงพร้อมทั้ งมี          
การพฒันาตนเองตามหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างต่อเน่ือง 
คณะกรรมการไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนด และให้ความเห็นชอบในเร่ืองวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน
ธุรกิจและงบประมาณของบริษทั ตลอดจนก ากบัดูแลให้ ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและ
งบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการและ ่ายจัดการมีความ
รับผิดชอบตามหน้าท่ีต่อผูถื้อหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกบั
 ่ายจดัการ รวมทั้งไดมี้การทบทวนและประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสม ภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั  ตลอดจนมติท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษทับนพื้นฐานของหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้จัดตั้ ง
คณะอนุกรรมการข้ึน 4 คณะได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะอนุกรรมการประเมินความเส่ียงทางธุรกิจ 
ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัและหนา้ท่ีรับผิดชอบตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงไดมี้การก าหนดบทบาทและภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการกบั ่ายจดัการและ
คณะกรรมการกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 
อ านาจหน้าทีข่องค ะกรรมการบริษัท 
1. ดูแลและจดัการให้การด าเนินการของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั

ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  และรักษาผลประโยชน์ของบริษทับนพื้นฐานของหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 

2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทัและก ากบัควบคุมดูแลให้ ่ายจดัการด าเนินการให้
เป็นตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
ใหแ้ก่กิจการและความมัง่คัง่สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

3. จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีภายในไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัปิดบญัชี 
       ส้ินปีของบริษทัและจดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือมีความจ าเป็น 
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4. จดัประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาสและในการประชุมตอ้งมีกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ 
       ทั้งหมดการวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นมติถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธาน    
       ของท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
5. ใหค้  าปรึกษาร่วมอภิปรายปัญหาอยา่งกวา้งขวางโดยทัว่กนัและวนิิจฉยัดว้ยดุลยพินิจท่ีรอบคอบเร่ืองท่ี 
        เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
6.  จดัใหมี้การท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนณวนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ 
        หุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนและคณะกรรมการ- 
        บริษทัตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จส้ินก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
7. แต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ 
8. มอบอ านาจด าเนินการใหก้รรมการผูจ้ดัการในการด าเนินกิจการของบริษทัตลอดจนมีอ านาจแต่งตั้งและ 
       ถอดถอนพนกังานของบริษทัรวมทั้งก าหนดค่าตอบแทนในการท างานตามนโยบายของคณะกรรมการ 
       รวมทั้งมอบอ านาจด าเนินการแก่พนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของธุรกิจ 
9. พิจารณาอนุมติังบประมาณในการลงทุนและในการด าเนินกิจการของบริษทัประจ าปีรวมทั้งดูแลการใช ้
       ทรัพยากรของบริษทั 
10. ก าหนดหลกัการและนโยบายค่าตอบแทนการท างานของผูบ้ริหารระดบัสูง 
11. จดัใหมี้การควบคุมและตรวจสอบภายในตลอดจนจดัท าระบบการควบคุมทางการเงินการด าเนินงานและ 
       การก ากบัดูแลการปฏิบติังานรวมทั้งควบคุมและบริหารความเส่ียง 
12. จดัใหมี้การรายงานขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไปท่ีส าคญัต่อผูถื้อหุน้อยา่งครบถว้นถูกตอ้งเพียงพอ 
       และยนืยนัการตรวจสอบรับรองขอ้มูลท่ีรายงาน 
 
อ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ 
1. จดัการงานและด าเนินงานของบริษทัตามนโยบายและอ านาจท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 
2. ก าหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแผนธุรกิจประจ าปีรวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย

และแผนยทุธ์ศาสตร์ระยะยาวใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
3. บริหารการปฏิบัติงานผ่านคณะจัดการให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนธุรกิจโดยสร้าง

ความสามารถการแข่งขนัและใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้ 
4. จดัสรรทรัพยากรและสรรหาบุคคลากรท่ีมีศกัยภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
5. ส่งเสริมและสร้างวฒันธรรมองคก์รใหเ้ขม้แขง็และสนบัสนุนวสิัยทศัน์และการเติบโตของธุรกิจ 
6. ติดตามการด าเนินงานของบริษทัอยา่งใกลชิ้ด  วดัผลการด าเนินการและรายงานถึงกิจการท่ี ่ายจดัการได้

กระท าไปแลว้ต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นระยะและทนัสถานการณ์ 
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7. พิจารณากลัน่กรองและน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายและทิศทาง
ธุรกิจของบริษทัเร่ืองท่ีหากท าไปแลว้จะเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งส าคญัแก่กิจการของบริษทัและเร่ืองท่ี
ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

8. จดัท ารายละเอียดอ านาจด าเนินการภายในบริษทัเพื่อกระจายอ านาจให้พนกังานสามารถปฏิบติังานและ
ตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพมีความคล่องตวัโดยไม่เสียการควบคุม เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษทั
อนุมติั 

9. ท ารายงานสถานะการเงินและงบการเงินใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัทุกๆไตรมาส 
 
อ านาจหน้าทีข่องค ะกรรมการตรวจสอบ 
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษทัใหต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอและเช่ือถือได ้ 
2. ดูแลใหบ้ริษทัและ ่ายจดัการด าเนินการใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมี  

ประสิทธิภาพ  หากเห็นสมควรสามารถท่ีจะเชิญกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือเจา้หน้าท่ีของบริษทัเขา้ร่วม
ประชุม และใหข้อ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งได ้

3. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั พร้อมก าหนดค่าตอบแทน 
4. ดูแลใหบ้ริษทัและ ่ายจดัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
6.     จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั  ซ่ึงรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องมีความเห็นในเร่ืองต่างๆ ตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
อ านาจหน้าทีข่องค ะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1.   คณะอนุกรรมการมีหน้าท่ีท าการสรรหา   และเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมส าหรับการด ารง

ต าแหน่งกรรมการ   ตามระเบียบปฏิบติัเร่ืองการคดัเลือกสรรหากรรมการบริษทั    และพิจารณาผลงาน  
คุณสมบติั   และความเหมาะสมของกรรมการท่ีพน้ต าแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อแต่งตั้ งเป็น
กรรมการบริษทั 

2.   คณะอนุกรรมการมีหน้าท่ีเสนออตัราค่าตอบแทนและก าหนดเง่ือนไขในการว่าจา้ง และอตัราค่าจา้ง
ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการผูจ้ดัการ  และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัมอบหมาย 
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3.  คณะอนุกรรมการมีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่ออนุมติั  เก่ียวกบัอตัรา
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษทั  และกรรมการบริษทั  ตามระเบียบการพิจารณาผลตอบการ
ท างาน   เพื่อขอรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในภายหลงั 

4.   คณะอนุกรรมการมีหน้าท่ีให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผูสื้บทอดต าแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร  กรรมการผูจ้ ัดการ   และทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง 
ผูบ้ริหาร    และต าแหน่งท่ีส าคญัท่ีประธานกรรมการบริหาร   หรือกรรมการผูจ้ดัการไดจ้ดัเตรียมไว ้

5.    คณะอนุกรรมการ มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบเก่ียวกบักลยทุธ์ดงัต่อไปน้ี 
5.1 กลยทุธ์ดา้นทรัพยากรบุคคลส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 

         5.1.1 พิจารณาและให้ความเห็นต่อขอ้เสนอของประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ
ผูจ้ดัการ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั   เก่ียวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล
ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการท าธุรกิจของบริษทั 

         5.1.2       สร้างความมัน่ใจว่าแผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  ผูบ้ริหาร และต าแหน่งท่ี
ส าคญั  มีรายช่ือผูท่ี้อยูใ่นเกณฑท่ี์จะไดรั้บการพิจารณา   และตรวจสอบให้แน่ใจวา่แผนการ
สืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และต าแหน่งท่ีส าคญั  ไดรั้บการทบทวนอยู่
เสมอโดยประธานกรรมการบริหาร  และกรรมการผูจ้ดัการ 

5.2 กลยทุธ์ดา้นการประเมินผลและผลประโยชน์ตอบแทนส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
5.2.1ทบทวนกลยทุธ์ในการใหผ้ลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษทัพื่อรับรอง 
5.2.2 ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนและเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อการจูงใจให้ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพของตน  รวมถึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย  และอุทิศตน
เพื่อพฒันาธุรกิจของบริษทัอยา่งเต็มสติปัญญาและความสามารถในการปฏิบติังานทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว  รวมถึงการพิจารณาใหถื้อหุน้ของบริษทัดว้ย 

5.2.3 ให้ค  าเสนอแนะแก่ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ ถึงหลกัการพิจารณา
เงินเดือน  สวสัดิการค่าตอบแทน  และผลประโยชน์ต่างๆ แก่ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 

5.2.4 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบันโยบายและรูปแบบของการ
ให้ผลประโยชน์ตอบแทนซ่ึงออกแบบไวส้ าหรับการจูงใจ  และรักษาไวซ่ึ้งพนกังานท่ีมี
ความสามารถ  มีคุณภาพ  และมีศกัยภาพ 

 
อ านาจหน้าทีข่องค ะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล 
1. ก าหนดนโยบายบรรษทัภิบาลใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. ทบทวนนโยบายบรรษทัภิบาลและการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายเป็นระยะ 
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3. พิจารณาอนุมติัจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษทั 
 
 

อ านาจหน้าทีค่ ะอนุกรรมการประเมินความเส่ียงทางธุรกจิ 
1. หลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีจะท าลายเสถียรภาพขององคก์รในอนาคต 
2. ปฏิบติัตามทิศทางกลยทุธ์และค่านิยมขององคก์ร 
3. ก าหนดระดบัความรุนแรงของความเส่ียงในทุกกิจกรรม 
4. ก าหนดตวัช้ีวดัความเส่ียงท่ีชดัเจน 
5. ด าเนินการตรวจสอบอยา่งอิสระหรือจดัท าระบบการประเมินตนเองอยา่งสม ่าเสมอ  
6. หาความสมดุลระหว่างความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงในการตดัสินใจทางธุรกิจกบัค่าใช้จ่ายใน

การควบคุมความเส่ียงนั้น 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานแจ้งหรือส่งสัญญาณการเตือนให้ ่ายบริหารทราบทันทีท่ีเกิด

สถานการณ์เลวร้าย 
8. เปรียบเทียบตนเองกบับริษทัอ่ืนท่ีมีวธีิการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นเลิศ 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการ ์ในการสอบทานงบการเงิน 
นายวรัิช  ไพรัชพิบูลย ์(สมาารถดูประวติัไดจ้ากเอกสารแนบ 1 ) 

รายช่ือกรรมการทีม่ีความรู้ทางด้านการเงิน 
นายพิชวฒัน์  ชมช่ืน  นายสมจิตต ์เศรษฐิน  นายเอกพล  พงศส์ถาพรและนายวรัิช  ไพรัชพิบูลย ์

(สามารถดูประวติัไดจ้ากเอกสารแนบ 1) 
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
ข้ันตอนในการพจิาร าคัดเลอืกและแต่งตั้งกรรมการ  กรรมการอสิระ และกรรมการผู้จัดการ 

1. คณะกรรมการบริษทัก าหนดคุณสมบติัของกรรมการ  กรรมการอิสระ และกรรมการผูจ้ดัการ 
2. คณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าการกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ี   
       เหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไว ้เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

3. คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเลือกผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการ เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้    
      พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

4. คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผูท่ี้เหมาะสมเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 
คุ สมบัติกรรมการอสิระ 
1. เป็นผูมี้คุณสมบติัของกรรมการตามท่ีก าหนดไว ้
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2. เป็นกรรมการท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีแสดงความคิดเห็นโดยใชดุ้ลยพินิจของตนเองอยา่งเป็นอิสระและมี
จริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององคก์รเป็นหลกั โดยไม่ไดค้  านึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้รายยอ่ยหรือตนเอง  

3. เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ก าหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดี ดงัต่อไปน้ี 
3.1  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษทั บริษทัในเครือ 

บริษทัร่วม  หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (นับรวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตาม
กฎหมายหลกัทรัพย)์ 

3.2  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน
ประจ าหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อย
กวา่ 1 ปี  

3.3  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้งใน
ดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

3.4  ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแยง้  และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

3.5  เปิดเผยความสัมพนัธ์ใดๆ ท่ีอาจท าใหข้าดความเป็นอิสระ แก่คณะกรรมการบริษทั 
คุ สมบัติของกรรมการ 
2. เป็นบุคคลท่ีไม่มีประวติัด่างพร้อย 
3. เป็นผูมี้วสิัยทศัน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจไดดี้ 
4. เป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกท่ีเหมาะสม 
5. เป็นผูมี้ทกัษะในการส่ือความอยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. เป็นผูมี้แนวคิดทางธุรกิจและการตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ 
7. เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจดา้นการเงิน หรือการพาณิชยกรรมหรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์

เก่ียวกบัการบริหารธุรกิจ 
8. เป็นผูมี้ประสบการณ์เคยเป็นกรรมการของบริษทัหรือรัฐวสิาหกิจ 
คุ สมบัติของกรรมการผู้จัดการ 
1. มีคุณธรรมและไม่มีประวติัด่างพร้อย 
2. ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นนกับริหารและจดัการสมยัใหม่โดยอาชีพ 
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3. มีทกัษะและมีประสบการณ์ในการท างานหลากหลายหนา้ท่ีรวมทั้งธุรกิจต่างประเทศ 
4. มีความเป็นผูน้ าสูง วสิัยทศัน์กวา้ง มนุษยส์ัมพนัธ์ดี ส่ือสารกระจ่าง และบุคลิกเหมาะสม 
5. สามารถประสานความแตกต่างและความสามารถของพนกังานให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจและสอดคลอ้ง

กบัวฒันธรรมขององคก์ร 
6. มีทกัษะเร่ืองการตลาด การเงินและการบริหารบุคคล 
7. สามารถก ากบัดูแลและอ านวยการท างานของทั้งองคก์ร 
8. มองโอกาสธุรกิจไดดี้และแกปั้ญหาเป็นเยีย่ม 
หลกัเก ฑ์ในการพจิาร าคัดเลอืกกรรมการ 
1. บุคคลตอ้งมีคุณสมบติัของกรรมการตรงตามท่ีก าหนดไว ้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความหลากหลายของความช านาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทางและ

ควบคุมการด าเนินงานของบริษทั 
วธีิปฏิบัติและหลกัเก ฑ์การเลอืกตั้งกรรมการในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
1. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหน่ึงต าแหน่ง 
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต าแหน่งนั้น ให้ผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง

เท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่ โดยถือวา่หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง 
3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต าแหน่ง  ผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการในต าแหน่งนั้น 

ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนเกีย่วข้องกบัค ะกรรมการ  
ขอ้ 16. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง  ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัราหน่ึงในสาม 
ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงใน
สาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากกนั
ว่าผูใ้ดจะออก  ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง   
กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้
 

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

(3)   ขาดคุณสมบติั มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั    
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 พ.ศ. 2535 
  (4)   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 20. 

(5)   ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
 

ขอ้ 18.กรรมการคนใดลาออกจากต าแหน่ง  ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั  การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลา
ออกถึงบริษทัฯ      

กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึงจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยกนัก็ได ้
 

ข้อ 19.ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน  นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม  ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน  บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการ
แทนได ้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน ไม่มีการก าหนดสัดส่วน 
 มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
 

ขอ้ 20. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้  อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่ง  ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
ขอ้ 21. กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้
 

การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั มีจ  านวน 12 ท่านประกอบดว้ยผูมี้ความรู้และประสบการณ์หลากหลาย ซ่ึง
เป็นประโยชน์ต่อบริษทั  โดยประกอบดว้ย 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร                1 ท่าน                คิดเป็นร้อยละ  8 
             กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 11 ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 92 
             กรรมการอิสระ   5  ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 42 
 คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัของกรรมการอิสระเกินกวา่หน่ึงในสามและมี
จ านวนกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารมากกวา่ 1 ใน 2 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ 
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จ านวนกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุม (Significant Shareholders) เป็น
สัดส่วนท่ียติุธรรมต่อผูถื้อหุน้รายอ่ืน 

ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์และข้อบังคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตาม
หลกัการก ากบัดูแลท่ีดี โดยกรรมการบริษทัมีวาระการด ารงต าแหน่ง ซ่ึงตามขอ้บงัคบัฯของบริษทัก าหนดไว้
วา่ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง (โปรดดูรายละเอียด
ในเร่ืองการสรรหากรรมการและกรรมการผู ้จ ัดการ ในข้อ 2 ประกอบ) นอกจากน้ีตั้ งแต่ปี  2546 
คณะกรรมการบริษทัไดเ้ร่ิมประเมินตนเอง (Self - Assessment) และประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ 
กรรมการแต่ละท่านให้ความสนใจต่อการพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะและมาตรฐานการปฏิบติั
หนา้ท่ีของกรรมการในการบริหารงานบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพและมีการก ากบัดูแลท่ีดี  

 (โปรดดูหวัขอ้การประเมินคณะกรรมการประกอบ) 
 

     การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
 ประธานกรรมการและกรรมการ 5 ท่าน รวมเป็น 6  ท่านเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีความสัมพนัธ์ใดๆกบัผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ และโครงสร้างคณะกรรมการมีกรรมการอิสระเกินกว่าหน่ึงในสาม และมีจ านวนกรรมการท่ีไม่ใช่
ผูบ้ริหารมากกว่า 1 ใน 2 ของจ านวนกรรมการทั้ งคณะ ก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการ
บริหารงานท่ีดี   นอกจากน้ีการแบ่งแยกหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและการบริหารงาน
ประจ าอย่างชดัเจน (โปรดดูรายละเอียดบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของ กรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการ
บริษทัและคณะอนุกรรมการแต่ละคณะในหัวขอ้โครงสร้างการจดัการ) คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการหรือกรรมการ 
พร้อมทั้งพจิารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร    

เพื่อให้กลไกติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอ านาจในการบริหารงานมีความถูกต้องโปร่งใส  
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการร่วมก าหนดขอบเขตในการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
(โปรดดูขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ) 

 
  กระบวนการก าหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน 
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บริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยูใ่น
ระดบัเหมาะสมตามอุตสาหกรรม และไดข้ออนุมติัจากผูถื้อหุ้นแล้ว กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็น
กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มท่ีเหมาะสมตามปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน กรรมการผูจ้ดัการและ
พนกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบติังานของแต่ละคน ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บไดผ้่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและความชดัเจน
ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดับสูง ผูถื้อหุ้นได้พิจารณานโยบายและ
หลักการค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดับสูงแล้วในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2549 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2549  

ในแต่ละปีคณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาว่าค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการเหมาะสมหรือไม่โดยเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกนัและขนาดธุรกิจในระดบั
เดียวกนั 
9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยใชห้ลกัเกณฑก์ารปฏิบติังานเหมือนกนั  ซ่ึง
เขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก ้ การบริหารงานในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมปฏิบติั 
ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทัพิจารณาส่งตวัแทนของบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมตามอตัราส่วนการลงทุน 

2. บริษทัยอ่ยรายงานผลการด าเนินงานและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุก
ไตรมาส  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

3. จดักิจกรรมร่วมกนัทั้งบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  เพื่อใหรั้บทราบแผนการด าเนินงานไปใน
แนวทางเดียวกนั 

4. การจดัท างบประมาณตอ้งน ามารวมกนั  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา
ร่วมกนัทั้งกลุ่มธุรกิจอาหาร 

5. การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาสโดยผา่นการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มีการโยกยา้ยหรือเล่ือนต าแหน่งภายในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโกไ้ดต้ลอดและอายกุารท างาน
นบัต่อเน่ือง 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
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บริษทัมีการก าหนดนโยบายและขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้ผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยเฉพาะในช่วง  1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนนโยบาย
ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 
- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยใช้ขอ้มูลใดๆขององค์กรซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณะ 
- ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัขององคก์รต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง 

- ก าหนดให้คณะผูบ้ริหารระดบัสูง   5  คนแรกคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหารตอ้ง
รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อส านกังานก .ล .ต  .ตามระเบียบขอ้ก าหนดอยา่งเคร่งครัด
และขอความร่วมมือคณะกรรมการบริษทัหา้มซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะหวา่งหลงัประชุมคณะกรรมการ
บริษทัและก่อนส่งขอ้มูลให้ตลาดหลกัทรัพยห์รือส านกังานก .ล .ต  . อยา่งไรก็ตามตั้งแต่ปี   2547  ทุก
คร้ังท่ีมีการซ้ือขายหลักทรัพยข์องบริษทัต้องส่งรายงานซ้ือขายผ่านเลขานุการบริษทัจากเดิมท่ี
รายงานดว้ยตนเอง เพื่อน าส่งส านกังานก .ล .ต  .ต่อไปนอกเหนือจากน้ีตอ้งรายงานการถือหุ้นของ
บริษทัของคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงในแต่ละไตรมาสเพื่อให้ทราบความเคล่ือนไหวใน
การถือหุน้ของบริษทั (เร่ิมปี 2546) 

มาตรการลงโทษ 
 มีการตกัเตือนหรือลงโทษทางวนิยัตามหลกัเกณฑก์ารบริหารงานบุคคลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบติัและการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี น าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแต่ละปี  รวมถึงค่าสอบบญัชี เพื่อเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ทั้งน้ี
รายช่ือผูส้อบบญัชีท่ีจะเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  จะตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
             ในปี 2556 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  ประกอบดว้ย 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
บริษทัและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีรวมจ านวน 2,505,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
     งบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวม  จ านวน 1,055,000   บาท 
     งบการเงินของบริษทัยอ่ย 5  บริษทั  จ  านวน  1,450,000  บาท 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าบริการอ่ืน  จ  านวน  320,000  บาท 

9.7 การปฎบิัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอื่นๆ 
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ในเร่ืองการบริหารความเส่ียง จากเดิมระยะเวลาในการทบทวนเร่ืองการบริหารความเส่ียงจะท าทุก 
6 เดือนปรับเปล่ียนเป็นให้ มีระบบเตือนภยั และทบทวนเป็นประจ าถึงขนาดของความรุนแรงว่ามีการ
เปล่ียนแปลงมากข้ึนหรือน้อยลง รวมทั้งมาตรการท่ีใช้ในการแกไ้ขและป้องกนัว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ 
ระยะเวลาและความถ่ีในการทบทวนข้ึนอยู่กบัลกัษณะของรายการควรท าบ่อยแค่ไหน ซ่ึงไดน้ าไปปฏิบติั
ตั้งแต่ปี 2547 โดยมีการก าหนดสัญญาณเตือนภยัท่ีชดัเจนข้ึน ระบุความรุนแรงเป็นระดบัพร้อมใชสี้ประกอบ 
เช่นสีแดง แปลวา่ รุนแรงมาก เป็นตน้ซ่ึงนอกจากระบุระดบัความรุนแรงแลว้ ยงัประเมินถึงโอกาสท่ีจะเกิด
และผลกระทบท่ีจะไดรั้บ และปลูก ังใหเ้กิดการบริหารความเส่ียงในทุกระดบัของการปฏิบติังาน โดยมีการ
ประชุมย่อยทุกวนัในระดบัหน่วยงาน ประชุมทุกเดือนในระดบั ่าย และระดบัจดัการ และประชุมทุก 6 
เดือน ในระดับคณะอนุกรรมการประเมินความเส่ียงทางธุรกิจ พร้อมกันน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ก าหนดให ่้ายตรวจสอบการควบคุมภายในตรวจสอบการบริหารความเส่ียงวา่สามารถปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่  
มีความคืบหน้าในการแกไ้ขในแต่ละประเด็นอย่างไรบา้ง  ซ่ึงมีการพิจารณาทุกไตรมาส  ถา้มีส่ิงใดท่ีตอ้ง
ปรับปรุงคณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

ในเร่ืองเลขานุการบริษัทไดก้ าหนดบุคคลท่ีเก่ียวเน่ืองและมีความรู้ความสามารถเฉพาะ พร้อมทั้งมี
ความเขา้ใจในเร่ืองกฎหมายต่างๆ รวมถึงหลกัเกณฑ์ ขอ้ก าหนด และหลกัปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นอยา่งดี ซ่ึงบริษทัไดแ้ต่งตั้ง
และส่งอบรมหลกัสูตรเลขานุการบริษทัแลว้ในปี 2547 

ในเร่ืองการเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการ
ประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไวใ้น Website ของบริษทัก่อนจดัส่งเอกสาร และก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ย 
30 วนั โดยเร่ิมปฏิบติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2551 วนัท่ี 24 เมษายน 2551เป็นตน้ไป 

 ในเร่ืองให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีโอกาสเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ  ในปี 2549 บริษทัได้
เร่ิมให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระโดยส่งหนงัสือถึงผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ให้แจง้ถึงผูถื้อหุ้นของบริษทั ใน Website ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อ
หุ้นส่วนนอ้ยไดมี้โอกาสเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เขา้สมคัรเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระ
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระตามกระบวนการสรรหาของบริษทั เพื่อให้ทนัการคดัเลือกกรรมการแทน
กรรมการอิสระท่ีออกตามวาระ และตั้งแต่ปี 2551 เสนอผา่น Website ของบริษทัไดโ้ดยตรง  

 ในเร่ืองควรมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อส่ือสารกับค ะกรรมการ ในกรณีท่ีผูมี้ส่วน
ได้เสียมีประเด็นท่ีเป็นห่วงเก่ียวข้องกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน  ระบบควบคุมภายในท่ี
บกพร่อง หรือการท าผดิกฎหมายและผดิจรรยาบรรณ ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อส่ือสารกบัคณะกรรมการ
ไดโ้ดยตรงตาม ช่ือ ต าแหน่ง ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท์และท่ีอยูท่างอีเมล์ ของกรรมการทุกท่านตามรายละเอียด
ใน Website ของบริษทั 
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 ในเร่ืองควรก าหนดนโยบายในการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน ซ่ึงได้ปฏิบติัแล้วใน        
ปี 2549 

 ในเร่ืองให้จัดท ารายงานความเห็นจากการท าหน้าที่ของค ะกรรมการชุดย่อยให้รายงานประจ าปี  
ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่รายงานประจ าปี 2548 

 ในเ ร่ืองประธานกรรมการ ก าหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดยอ่ยตั้งแต่ปี 2546   และประธานกรรมการไม่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเร่ิมในปี 
2550 

 ในเร่ืองจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานให้ค ะกรรมการ ในกรณีท่ีบริษทัไม่ได้มีการประชุม
กรรมการบริษทัทุกเดือน บริษทัจดัท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน โดย
ไดเ้ร่ิมจดัท าตั้งแต่ปี 2550 และปรับปรุงการรายงานใหม่ในปี 2552 

 ในเ ร่ืองหลักการและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้ จัดการและผู้บริหารระดับสูง 
คณะอนุกรรมการ  สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ร่างหลกัการและนโยบายให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาและน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัแลว้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2549 

 ในเร่ืองแผนสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานเป็นประจ าถึงแผนสืบ
ทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง  จดัท าและรายงานโครงการส าหรับพฒันาผูบ้ริหาร
เป็นประจ าทุกปีโดยไดเ้ร่ิมท าตั้งแต่ปี 2548 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2551 มีการประเมินตนเองเร่ืองการปฏิบติัตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามหวัขอ้จ านวน 82 ขอ้ยอ่ย ในแบบฟอร์มของศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแลกิจการบริษทั
จดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สิงหาคม 2550 โดยคณะกรรมการมีการประเมินล่วงหนา้ก่อน
การประชุม และมติจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัโดยขอ้ท่ีกรรมการ
เห็นวา่ยงัไม่ไดป้ฏิบติัหรือไม่แน่ใจในความสมบูรณ์ของการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 ในเร่ืองเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า 
โดยท่ีประชุมให้เร่ิมปฏิบติัในปี 2551 บริษทัแจง้ให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยทราบถึงการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุม พร้อมหลกัเกณฑผ์า่น  Website ของบริษทั เพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

  ในเร่ืองประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระ ยงัไม่ไดป้ฏิบติัดว้ยความไม่พร้อมของผูถื้อหุ้นใหญ่ท่ี
จะปรับปรุงและกรรมการอิสระไม่ประสงคท่ี์จะรับต าแหน่ง 

  ในเร่ืองค ะกรรมการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการชัดเจน  ยงัไม่ได้ก าหนดวาระท่ี
กรรมการจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุด  เน่ืองจากเกรงวา่จะหาผูท่ี้เหมาะสมมาเป็นกรรมการไม่ได ้
ถึงแมข้ณะน้ี IOD ไดจ้ดัท าท าเนียบของ Chartered director ข้ึน แต่มีผูผ้า่นเกณฑน์อ้ยมาก  
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  ในเร่ืองค ะกรรมการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการชุดย่อยชัดเจน ยงัไม่ไดป้ฏิบติั 
เหตุผลเดียวกนักบัก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 

  ในเร่ืองค ะกรรมการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการให้
เหมาะสมกับลักษ ะหรือสภาพธุรกิจ  มีนโยบายก าหนดให้กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 บริษทั  แต่ไม่ไดก้  าหนดการเป็นกรรมการในบริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียน 

        มีมาตรการชดเชยในกร ีที่ผู้มีส่วนได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
ของผู้มีส่วนได้เสีย ไดร้ะบุไวใ้นจรรยาบรรณ  ถา้บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฏหมายแลว้ไปละเมิดสิทธิของผูมี้
ส่วนไดเ้สีย  ตอ้งใหศ้าลพิจารณาวา่บริษทัไดส้ร้างความเสียหายจริง 

  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความจ าเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการ  เพื่ออภิปราย
ปัญหาต่างๆ เกีย่วกบัการจัดการทีอ่ยู่ในความสนใจและแจ้งกรรมการผู้จัดการทราบผลการประชุมด้วย มีการ
ประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  ซ่ึงไดเ้ร่ิมปฏิบติัใหม่ตั้งแต่ปี 2552  เป็นตน้มา 
 
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในค ะกรรมชุดย่อย  

รายช่ือกรรมการ(จ านวน
คร้ังที่ เ ข้า ร่วมประชุม/
จ านวนคร้ังทีป่ระชุม) 

ค ะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ค ะกรรมการ
ส ร ร ห า แ ล ะ
ก า ห น ด
ค่าตอบแทน 

ค ะกรรมการ
บริษัท 

ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร
ประชุมผู้ถือหุ้น 

น.ส.ลกัษณา ทรัพย์สาคร   5/5 1/1 
นางอนุรัตน์  เทยีมทนั   5/5 1/1 
นายวรัิช  ไพรัชพบูิลย์ 4/4  5/5 1/1 
นายสุรเชษฐ์  ทรัพย์สาคร  2/2 5/5 1/1 
นายสมจติต์  เศรษฐิน   5/5 1/1 
นายชลติ  ลมิปนะเวช   4/5 - 
น.ส.รวมสิน  ทรัพย์สาคร   5/5 - 
นายสิทธิลาภ  ทรัพย์สาคร   5/5 1/1 
นายไพศาล  พงษ์ประยรู  2/2 5/5 1/1 
นางลออ  เชาวนเมธา 4/5  4/5 1/1 
นายพชิวฒัน์  ชมช่ืน 5/5 2/2 4/5 1/1 
นายเอกพล  พงศ์สถาพร   5/5 1/1 
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การประเมินค ะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน)  ไดจ้ดัใหมี้การประเมินคณะกรรมการ ดงัต่อไปน้ี 
 กรรมการแต่ละท่านประเมินตนเองและประเมินคณะกรรมการ  ตามแบบฟอร์มของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  เพื่อตรวจสอบความครบถว้นในการท าหนา้ท่ีในคณะกรรมการ  และ
คณะกรรมการบรรษทัภิบาล  
 คณะกรรมการประเมินบทบาทและประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง  โดยการอภิปราย
ทบทวนหวัขอ้วาระการประชุมท่ีผา่นมา  และผลงานท่ีส าคญั   เช่น  ผลการด าเนินงานในรอบปีเทียบกบัแผน
ธุรกิจ   ประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง   การก าหนดยุทธศาสตร์   การอนุมติัแผนธุรกิจ  การ
พิจารณาการลงทุนท่ีส าคัญ  เป็นต้น  ส่วนท่ีคณะกรรมการยงัปฏิบัติไม่ได้คือ ประธานกรรมการเป็น
กรรมการอิสระ  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระเกินกวา่คร่ึงหน่ึงของคณะกรรมการ   
 กรรมการประเมินประธานกรรมการ  ดว้ยการอภิปรายกรรมการช่ืนชมประธานกรรมการวา่ปฏิบติั
หน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมท าให้บรรยากาศในการประชุมดีมาก ด ารงความเป็นกลางและเปิดโอกาสให้
กรรมการทุกท่านแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่จ  ากดัเวลาในการประชุมแต่ละวาระ  ท าให้กรรมการมี
ความรู้สึกวา่มีคุณค่าท่ีท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินตนเอง  ท าหน้าท่ีครบถว้นตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ปฎิบติัตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯและส านักงานกลต. ได้ประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชีภายนอกและผู ้
ตรวจสอบบญัชีภายใน  บางคร้ังได้แยกประชุมกับผูต้รวจสอบทั้ งสอง ่ายเป็นเอกเทศประชุมร่วมกับ
กรรมการโดยไม่มีผูบ้ริหารพร้อมไดน้ าผลการประชุมแจง้ให้ผูบ้ริหารปรับปรุงแกไ้ขท าหนา้ท่ีสอบทานงบ
การเงินและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 คณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ประเมินตนเอง  ผลการท างานเป็นไปตาม
นโยบายท่ีก าหนดไวเ้ป็นอยา่งดี   
 กรรมการผูจ้ ัดการประเมินตนเอง  และถูกประเมินโดยคณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  และประธานกรรมการ  โดยพิจารณาผลการปฏิบติัหน้าท่ี  อาทิเช่น    ผลการด าเนินงานของ
บริษทั  การวดัผลการด าเนินงานระดบัองคก์ร  (Business Performance Scorecard)   การตั้งเป้าหมายในการ
ท างานรายบุคคล (Smart Goal)   การบรรลุเป้าหมายธุรกิจ งบประมาณ แผนงาน เป็นตน้ 

 คณะกรรมการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ท างานครบถว้นมีประสิทธิภาพมาก  
ท าให้บริษัททราบถึงความเส่ียงได้ครบถ้วน  พร้อมทั้ งแนะน าให้ปฏิบัติตามหลักการท่ีถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
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 คณะกรรมการประเมินคณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนวา่สามารถแนะน าส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั  เช่น การบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์ การให้ความเห็นเก่ียวกบัโครงสร้างเงินเดือน  
เป็นตน้ 

 ในการประเมินคณะกรรมการไม่พบส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงท่ีมีนยัส าคญั 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ คณะกรรมการไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ เขา้ใจบทบาทและ
หนา้ท่ีของตนเอง  เขา้ใจธุรกิจและสถานการณ์ของบริษทั เป็นอย่างดี     และกรรมการแต่ละท่านอุทิศเวลา
ท าหนา้ท่ีอยา่งมีส่วนร่วมต่อผลงานของคณะกรรมการ 

ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลทั้งรายงานทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปให้
มีความถูกตอ้ง ทนัเวลาและโปร่งใส ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานข้ึน
เฉพาะมีผูรั้บผิดชอบคือ ผูอ้  านวยการสารบริหารการเงินนายประสงค ์ เอมมาโนชญ์ ท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสาร
กับผู ้ล ง ทุน  ซ่ึ ง ผู ้ล ง ทุนสามารถ ติด ต่อขอทราบข้อมู ลบ ริษัท ได้ ท่ี โทร  0 2 -27368 16  ห รือ ท่ี                      
Website : www.tipco.netหรือท่ี e-mail address :  Prasong@tipco.netปี 2557 บริษทัปรับปรุง Website ท่ีผู ้
ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้สะดวกข้ึน  ซ่ึงได้แยกหัวข้อนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor)ไว้
โดยเฉพาะ 
 

10.ความรับผดิชอบต่อสังคม 
รายงานการด าเนินธุรกจิอย่างมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม 
บริษทั ด าเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และดว้ยความตระหนกัดีวา่เป็น
ส่วนหน่ึงของชุมชน จึงมุ่งมัน่ในการแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมโดยท าหน้าท่ีเป็น
พลเมืองดีท่ีอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งเต็มภาคภูมิ และไดป้ลูก ังแนวความคิดดงักล่าวให้กบัพนกังาน
ทุกระดบัชั้นในทุกบริษทั ซ่ึงไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูจ้ดัการ และเจา้หน้าท่ีระดบั
บงัคบับญัชา พนกังาน และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืนๆ ให้ถือปฏิบติัเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั ตลอดจนจดัท า
เอกสารนโยบายและหลกัการดา้นความรับผิดชอบของบริษทั เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัในทุกกรณีอยา่งสม ่าเสมอและจริงจงั จนกล่าวไดว้า่   การด าเนินธุรกิจและการปฏิบติังานอยา่งมีความ
รับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมนั้นเป็นหลกัประจ าใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคนในกลุ่มธุรกิจอาหารทิป
โกต้ามนโยบาย“ทปิโก้ พฒันาธุรกจิควบคู่กบัส่ิงแวดล้อมและสังคม” 

http://www.tipco.net/
mailto:Prasong@tipco.net
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 นอกจากน้ี เพื่อให้การบริหารงานและการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมของบริษทัเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าว  บริษทั จึงไดแ้ต่งตั้งคณะท างานเพื่อส่ิงแวดลอ้ม
และสังคม  ซ่ึงประกอบด้วยตวัแทน ่ายบริหารด้านการสนับสนุนและส่งเสริมส่ิงแวดล้อมและสังคม 
หัวหน้าคณะท างาน  คณะท างานและเลขานุการ ประจ าโรงงานแต่ละแห่งและส านักงานใหญ่                  
โดยก าหนดหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ ดังนี้ 

1. น าเสนอเพื่อพิจารณาใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมส าหรับหน่วยงานราชการ     
และ ชุมชนในแต่ละพื้นท่ีท่ีสังกดั 

2. ประสานงานและด าเนินกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั 
3. ดูแล สอดส่อง และน าเสนอกิจกรรมเพื่อให้การจดัการด้านส่ิงแวดล้อมของโรงงานเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนด กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. เป็นศูนยก์ลางการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมด้านส่ิงแวดลอ้มและสังคม

ผา่น ส่ือทอ้งถ่ิน 
5. จดัท าแผนกิจกรรมประจ าปี และเสนองบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการสนับสนุนด้าน

ส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
6. กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมของบริษทัตามท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

 ทั้งน้ี ให้คณะท างานเพื่อส่ิงแวดล้อมและสังคม มีการจดัประชุมเพื่อการวางแผน ด าเนินกิจกรรม 
ติดตามงาน และรายงานผลการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมให ่้ายบริหารทราบอยา่งสม ่าเสมอ  

 โดยก าหนดแผนกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1.กจิกรรมด้านสังคม 

 สนบัสนุนทุนการศึกษาใหก้บัโรงเรียนในชุมชน 

 สนบัสนุนทุนการศึกษาใหก้บับุตรเกษตรกรท่ีส่งวตัถุดิบ 

 ออกหน่วยชุมชนสัมพนัธ์ร่วมกบัชุมชนใกลเ้คียงและหน่วยงานราชการ เช่น ออกหน่วยดูแลสุขภาพ

ผูสู้งอายรุ่วมกบัโรงพยาบาลในชุมชน   

 สนบัสนุนงบประมาณตามปีงบประมาณของบริษทัเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม 

2.กจิกรรมด้านส่ิงแวดล้อม 

 สนบัสนุนกิจกรรมดา้นการอนุรักษพ์นัธ์สัตวน์ ้าร่วมกบัประมงจงัหวดั 

 ส่งเสริมโครงการลดขยะในโรงเรียนโดยเขา้ไปใหค้วามรู้และสนบัสนุนงบประมาณ 

 โครงการสร้าง ายชะลอน ้า 
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3.กจิกรรมด้านศาสนา 

 จดัท าโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อส่งเสริมให้พนกังานมีจิตส านึกในเร่ืองการให้ การ

อาสา การท าความดี  

        ในปี 2556 บริษทัไดรั้บรางวลั CSR-DIW Continuous Award 2556 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
ยงัไดจ้ดัท ารายงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอซ่ึงเป็น
การแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัมีการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งต่อเน่ืองตลอดมา 
จากนโยบายของบริษทัท่ีไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบติังานให้อยูบ่นพื้นฐานของความซ่ือสัตย ์โปร่งใสและ
เป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตวัท่ีขดัแยง้กบัประโยชน์ของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนัรวมถึงการ
เก็บรักษาความลบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงไดก้ าหนดให้มีช่องทางการรับเร่ือง
ร้องเรียน/ทุจริต คือ 

 เปิดโอกาสใหแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระท าความผดิกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ตามท่ีอยู ่

เบอร์โทรศพัท ์และ E-mail address ของกรรมการทุกท่านตามท่ีปรากฏไวใ้น website ของบริษทั  

 ออกพบปะชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น 

 สานเสวนาร่วมกบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชนและชุมชน 

 จดัใหมี้กระบวนการด าเนินการหลงัจากมีผูแ้จง้ขอ้ร้องเรียน โดยใหมี้การตรวจสอบขอ้มูลและมีการ

รายงานต่อคณะกรรมการผูจ้ดัการ 

 
ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของชุมชน Community Satisfaction Level 

(CSL) ซ่ึงบริษทัด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองนั้นผลการส ารวจในปี 2556 ไดรั้บความพึงพอใจโดยเฉล่ีย 4.44 
คะแนน สูงกวา่ปีท่ีแลว้4.22 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00  โรงงานประจวบคีรีขนัธ์ ได ้4.51 คะแนน  สูงกวา่
ผลการส ารวจในปีก่อนท่ีได ้4.49 คะแนน  โรงงานเชียงใหม่ได ้4.40 คะแนน สูงกวา่ปีก่อนท่ีได ้3.68 คะแนน 
และโรงงานวงันอ้ยได ้ 4.40 คะแนน สูงกวา่ปีก่อนท่ีได ้4.37 คะแนน ทั้งน้ีบริษทัไดม้อบหมายให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งน าขอ้เสนอแนะต่างๆ ของชุมชนไปด าเนินการปรับปรุงและแกไ้ขต่อไป 

และเพื่อให้การรับรู้และตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้การปฏิบติัอย่างแทจ้ริง             
บริษทัไดน้ าไปก าหนดเป็นกรอบใหญ่ในการด าเนินธุรกิจ โดยใน ปี 2556 บริษทัไดมี้การจดัท าวิสัยทศัน์ 
และ ค่านิยมร่วม ใหม่  ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
“เป็นบริษัทที่ขับเคลือ่นช้ีน าตลาดเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่แก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกจิ”(ผูมี้ส่วนร่วมทางธุรกิจ :  
พนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกจิ ผู้ร่วมทุน สังคม ) 

ค่านิยมร่วม (Core Value) ก าหนด  5 ขอ้ ตามตวัยอ่วา่ TIPCO มีความหมายดงัน้ี 
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T มาจากค าวา่ Teamwork (ท างานเป็นทีม)  
I  มาจากค าวา่ Innovation (มุ่งเนน้วตักรรม)  
P มาจากค าวา่ Passion for excellence (มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ) 
C มาจากค าวา่ Commitment to Customer(รับผดิชอบต่อลูกคา้) และ 
O มาจากค าวา่ Openness  (เปิดกวา้งแบ่งปัน)  

โดยยงัคงเนน้ถึงความสัมพนัธ์ของวิสัยทศัน์และค่านิยมร่วมของบริษทัเพื่อผลกัดนัให้เกิดการเติบโต
อย่างย ัง่ยืน ในเร่ืองค่านิยมร่วมได้กล่าวถึงความมุ่งมัน่ท่ีมอบให้กบัลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงลูกคา้ทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกหน่วยงานของบริษทั โดยให้ทุกหน่วยงานของบริษทัตระหนักถึงจิตและวิญญาณในการ
ใหบ้ริการและเสนอสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคและผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ท่ีก่อให้เกิดวฒันธรรมในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ซ่ึงในปี 2556 ผลคะแนนจากการส่งแบบประเมินความ
พึงพอใจจากลูกคา้กลุ่มต่างๆ (Customer Satisfaction Index) ไดรั้บการตอบรับในระดบัพอใชถึ้งดีมาก โดย
เฉล่ียอยูท่ี่ 97.1% เท่ากบัปีก่อนแต่ต ่ากวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้98.0% 

บริษทั ยงัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานซ่ึงเป็นกลไกส าคญัในการผลกัดนัให้เกิดการเติบโต
อยา่งต่อเน่ือง บริษทัไดมี้การจดัท าการส ารวจความคิดเห็นของพนกังาน Employee Opinion Survey (EOS) 
ท่ีมีต่อองค์กรในเร่ืองภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง สวสัดิการ การบริหารงานและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   ในปี 
2556 ผลส ารวจได4้.12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00  ต  ่ากวา่ปีก่อนท่ีได ้4.17 คะแนน โดยส่วนท่ีไดค้ะแนน
มากท่ีสุด คือการต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ รองลงมาคือความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  ส่วนท่ีได้
คะแนนต ่าสุด คือการจ่ายผลตอบแทนแบบผนัแปร  การส่ือสารในองคก์ร และ สภาวแวดลอ้มในการท างาน  
ซ่ึง ่ายจดัการรับไปปรับปรุงต่อไปนอกจากน้ีในดา้นการพฒันาทรัพยากรบุคคล บริษทัไดมี้การทบทวนและ
ก าหนดศกัยภาพและความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับพนกังาน ทั้งในส่วน Core Competency และ Managerial 
Competency ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายธุรกิจ มีโครงการพฒันาความสามารถส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง  
นอกจากน้ีพนักงานในระดับอ่ืนๆ แต่ละหน่วยงานได้มีการประเมินและก าหนดแผนการพฒันาเป็น
รายบุคคลโดยมีตวัช้ีวดัคือ Core Competency Index (CCI) เพื่อพฒันาศกัยภาพของพนกังานและสะทอ้นให้
เห็นถึงเส้นทางในการเจริญกา้วหนา้ในบริษทั (Career Path) ให้พนกังานท่ีมีศกัยภาพไดเ้รียนรู้และพฒันาให้
ครบทุกดา้น เพื่อรองรับวสิัยทศัน์ใหม่ของบริษทั  

นอกจากน้ีบริษทัยงัไดส่้งแบบส ารวจความพึงพอใจของคู่คา้ (Supplier) ไดร้ะดบัความพึงพอใจเฉล่ีย 
4.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนสูงกว่าปีก่อนท่ีได ้4.65 คะแนน โดยบริษทัไดน้ าความคิดเห็น
ต่างๆ มาปรับปรุงโดยก าหนดบุคคลท่ีรับผิดชอบและระยะเวลาในการด าเนินการท่ีแน่นอน พร้อมกบัมีการ
ประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อให้เป็นบริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลท่ีดีและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอย่างเท่า
เทียมกนั 
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(หมายเหตุ คะแนน 1-5 มีความหมายดงัน้ี 5 หมายถึง ดีมาก  4 หมายถึงดี  3 หมายถึงพอใช้ 1 และ 2                   
หมายถึง ตอ้งปรับปรุง 

 
            ในปี 2556 บริษัทได้ด าเนินกจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  ในด้านต่างๆ ดังนี ้
ด้านสังคม 

 สนับสนุนผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมน ้ าแร่ออร่า ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในวนัท่ี  5 
ธันวาคม 2556 ณ พระราชวงัไกลกงัวล อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพื่อแจกจ่ายให้กบั
ประชาชนท่ีเขา้ร่วมรับเสด็จในวนัมหามงคล จ านวน 300  ลงั 

 สนับสนุนผลติภณัฑน์ ้ำผลไมท้ปิโก้ ในปี 2556จ ำนวน 4,800 ลงั ให้แก่สภำกำชำดไทย เพื่อใช้
รบัรองผูท้ีม่ำบรจิำคโลหติและใชใ้นกจิกรรมต่ำงๆ ของสภำกำชำดไทย  

 สนับสนุนผลิตภณัฑ์น ้ ำผลไม้ทิปโก้ ช่วยผู้ประสบภัยวำตภัยจำกพำยุไห่เยี่ยน ในประเทศ
ฟิลปิปินสจ์  านวน 10,800 กล่อง 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

 สนบัสนุนผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมน ้าแร่ออรา ในกิจกรรมตามรอยพระบาทพ่ออยา่งพอเพียงร่วมสร้าง าย
ชะลอน ้า ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 

 สนับสนุนผลิตภณัฑ์น ้ าผลไมทิ้ปโก้เพื่อใช้ในการสนับสนุนจดักิจกรรมแรลล่ี ท่องเท่ียว ถ่ายภาพ 
กิจกรรมเรียนรู้เพื่ออนุรักษป่์าชายเลน    

 สนบัสนุนน ้ำแรอ่อรำ ในกจิกรรม "ชำ้งปลกูปำ่ คนืน ้ำใจใหน้ ้ำสำ" องคก์ำรสวนพฤกษศำสตร ์ต.แม่
แรม อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่ 
 

ด้านการศึกษา 

 มอบทุนการศึกษาให้กบับุตรพนักงาน บุตรเกษตรกรและโรงเรียนในชุมชน รวมจ านวนทั้งหมด 
219 ทุน เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 511,500 บาท 

 สนบัสนุนโรงเรียนบา้นบึงอยา่งต่อเน่ืองโดยการมอบเงินช่วยเหลือค่าจา้งครูสอนอนุบาล และมอบ
ขา้วสารใหเ้ป็นอาหารกลางวนัของนกัเรียน โรงเรียนบา้นบึง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เป็นประจ าทุก
เดือน  

ด้านศิลปะ ประเพ  ีวฒันธรรม และ ศาสนา 

 ร่วมเป็นเจา้ภาพทอดกฐินสามคัคีพร้อมเปิดโรงทาน ณ ส านกัสงฆพ์ุทธสิงขร และร่วมเป็นเจา้ภาพ
ทอดกฐินสามคัคีส านกัสงฆบ์า้นบึง และวดัรอดประดิษฐ ์ในจงัหวดั 

 สนบัสนุนผลิตภณัฑกิ์จกรรมน ้าผลไมทิ้ปโก ้ในโครงการ “พิธีท าบุญตกับาตรหนงัสือดี” 
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  สนบัสนุนผลิตภณัฑกิ์จกรรมเทศกาลวนัสงกานต ์วนัเขา้พรรษา ถวายโรงทาน ฯลฯ 
 

        ทั้งน้ี กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก ้ยงัไดส้นบัสนุนช่วยเหลืออ่ืนๆ เช่น การออกเยีย่มเยยีนชุมชน การส่ง
พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆร่วมกบั องคก์ร หน่วยงานราชการโรงเรียนวดั ฯลฯ 
 

การเปิดเผยเกีย่วกบัการป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาส่งเสริมให้บริษทัเขา้ร่วมแสดงเจตจ านงปฏิบติัตามหลักการต่อตา้น

คอรัปชัน่ในประเทศไทย (Anti –Corruption Collective Action in Thailand)ในปี 2553ร่วมกบัสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สมาคาบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ สมาคมธนาคารไทย  และส านกังานคณะกรราการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. บริษทัมีนโยบายในการด าเนินการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่โดยไดจ้ดัท าแนวทางการปฏิบติั เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทัซ่ึงไดผ้า่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
2.  คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่โดยไดแ้สดงเจตนารมณ์เขา้      

ร่วมกบัโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตโดยบริษทัไดร่้วมให้สัตยา
บรรณเพื่อรับทราบขอ้ตกลงตามค าประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดงักล่าวในการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ  

             นอกจากน้ีบริษทัไดมี้การด าเนินการเพื่อป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ดงัน้ี 
(1) บริษัทได้ส่ือสารไปทั้งระดับกรรมการผูบ้ริหารและพนักงานโดยก าหนดให้การด าเนินการทุก

กระบวนการอยูใ่นขอบข่ายกฎหมายอยา่งเคร่งครัดหรือถา้เกิดขอ้ผิดผลาดในกระบวนการด าเนินงาน 
เน่ืองจากความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ใหรั้บโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิง่เตน้ใหพ้น้ผดิ 

(2)  บริษทัจดัให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการ ่า ืนหรือพบเห็นการกระท าทุจริต    
คอร์รัปชัน่และมีมาตรการคุม้ครองให้กบัผูร้ายงานทั้งน้ีรายละเอียดของนโยบายและการด าเนินการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
(เวบ็ไซตบ์ริษทั) ภายใตห้วัขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
11.1ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

              คณะกรรมการได้จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกด้านทั้ งด้านการเ งิน                  
การปฏิบติังานการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและการบริหารความเส่ียง
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และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการบริหารงาน การดูแลทรัพยสิ์น 
รวมถึงผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกท่าน บริษทัมีการก าหนดอ านาจด าเนินการในการอนุมติั
และก าหนดความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานเป็นล าดบัขั้น มีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการพฒันาพนกังานระดบัผูจ้ดัการและผู ้มีศกัยภาพให้ผา่นหลกัสูตร Internal Quality 
Audit ISO 9001 : 2000 ท าให้สามารถตรวจสอบการปฏิบติังานขา้มสายงาน มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
แยกเป็นอิสระ ตั้ งแต่ปี 2547 ได้จ้างบริษทัภายนอกท าการตรวจสอบภายในให้ซ่ึงจะร่วมกันพิจารณา
แผนงานตรวจสอบภายในและรายงานตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ    
 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทั ยงัได้จดัแก้ไขอ านาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการคดัเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถเขา้มาบริหารงานใน
ฐานะกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงพิจารณาผลตอบแทนท่ีให้แก่กรรมการ และพนกังานเพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมตามผลงาน และยงัไดจ้ดัตั้งคณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาล เพื่อก าหนดนโยบายบรรษทัภิ
บาล จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและมีการทบทวนนโยบายและการประเมินผลการปฏิบติัตาม
นโยบายเป็นระยะๆ มีการสร้างวฒันธรรมการก ากบัดูแล เน่ืองจากบริษทัมีความเช่ือเร่ืองการบริหารงานดว้ย
คุณภาพและคุณธรรม ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุก ่ายซ่ึงจะเป็นส่วนช่วยผลกัดนัให้บริษทัมีการ
เติบโตอยา่งย ัง่ยนืได ้ 
 11.2  ระบบการควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2556  เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2556 โดยมีกรรมการอิสระ       
3  ท่าน  เขา้ร่วมประชุมดว้ย  คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยการ
อนุมติัแบบประเมินท่ี ่ายบริหารจดัท าและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ในด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน บริษทัมีการก าหนดอ านาจด าเนินการ ขั้นตอนการปฏิบติัของ
ผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ มีระบบงบประมาณและการพิจารณาความเป็นไปไดข้องโครงการ
ลงทุนก่อนลงทุนในทรัพยสิ์น มีระบบการติดตามหากผลการด าเนินงานแตกต่างจากงบประมาณ และยงัมี
การแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนัเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยมีระบบ
รายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผดิชอบ 

ในด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน บริษทัมีการก าหนดอ านาจด าเนินการ ขั้นตอนการปฏิบติัของ
ผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ มีระบบงบประมาณและการพิจารณาความเป็นไปไดข้องโครงการ
ลงทุนก่อนลงทุนในทรัพยสิ์น มีระบบการติดตามหากผลการด าเนินงานแตกต่างจากงบประมาณ และยงัมี
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การแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนัเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยมีระบบ
รายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผดิชอบ 

ในด้านการตรวจสอบภายใน บริษทัจา้งบริษทัภายนอกปฏิบติังานตรวจสอบภายในเพื่อให้มัน่ใจว่า
การปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินส าคญัของบริษทัไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด รวมถึง
ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  และเพื่อให้บริษทัภายนอกดงักล่าวมี
ความเป็นอิสระ สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเต็มท่ี   คณะกรรมการจึงก าหนดให้บริษทัท่ี
รับหน้าท่ีตรวจสอบภายในดงักล่าวรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก าหนดขอบเขตในการตรวจสอบร่วมกนักบัคณะกรรมการตรวจสอบอีกดว้ย 
 ในด้านการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินความเส่ียงทาง
ธุรกิจ เพื่อท าหน้าท่ีก าหนดขอบเขตและนโยบายในการบริหารความเส่ียง รวมทั้งมีการจดัประชุมร่วมกบั
ผูจ้ดัการ ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดและประเมินความเส่ียงของกิจการทุก 6 เดือนในไตรมาสท่ี 2 และ 4 และ
ก าหนดให้มีการประชุมย่อยทุกวนัในระดับหน่วยงาน และประชุมทุกเดือนในระดับ ่ายจัดการและ
คณะกรรมการบริหาร  พร้อมทั้งก าหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียงท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของ
บริษทั   มีการก าหนดสัญญาณเตือนภยั  มีการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  
และมีการจดัท ารายงานบริหารความเส่ียงซ่ึงสามารถตรวจสอบได ้ ตั้งแต่ปี 2547   คณะกรรมการตรวจสอบ
ก าหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในติดตามการบริหารความเส่ียงวา่ผูบ้ริหารไดท้  าตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ หรือถา้
ไดท้  าแลว้จะลดความเส่ียงไดจ้ริงหรือไม่ และใหน้ าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงทางธุรกิจของบริษทัและ

การก ากบัดูแลกิจการโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจและสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลต่อความ
โปร่งใสและงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยประจ าปี 2556 ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน
ร่วมกบั ่ายบริหารและผูส้อบบญัชีของบริษทัไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานถูกตอ้ง ครบถว้น 
เช่ือถือได ้สมเหตุสมผล ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม
และถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ดงัท่ีผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัไวแ้ลว้ในรายงานของผูส้อบบญัชี 
รายงานค ะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน)ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 
ท่าน โดยนายวิรัชไพรัชพิบูลย ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายพิชวฒัน์ ชมช่ืน และนางลออ เชาวน
เมธา เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
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คณะกรรมการบริษทัซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูต้รวจสอบภายใน 
อยา่งเป็นทางการจ านวน 5คร้ัง และไดร่้วมปรึกษาหารือกบัผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชีภายนอกและ ่าย
บริหารหลายคร้ัง ซ่ึงมีสาระส าคญัสรุปผลการปฏิบติังานไดด้งัต่อไปน้ี 

 
1. ร่วมก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปี เพื่อทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

กบั บริษทั ออดิต แอนด ์แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทั นอกจากน้ี
ยงัเนน้ถึงการบริหารความเส่ียงของธุรกิจซ่ึงไดม้อบหมายใหผู้ต้รวจสอบภายในท าการทบทวนทุกไตรมาส  

2. ได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินประจ าไตรมาสและประจ าปีเพื่อน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั พบวา่งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้นและเช่ือถือได ้

3. ไดส้อบทานการท ารายการระหวา่งบริษทักบับุคคลและนิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเห็นวา่รายการ
ดงักล่าวเป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของบริษทัในราคาท่ีสมเหตุสมผลและไดมี้การเปรียบเทียบราคา
กบัผูข้ายรายอ่ืนๆทุกคร้ัง 

4. ไดส้อบทานใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและไม่พบขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัท่ี
อาจก่อให้เกิดผลกระทบท่ีมีสาระส าคญั และเน้นย  ้าให้ ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และ
ระบบการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 
นอกจากนั้น พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี 2556รวมทั้งส่งเสริมและ
ผลกัดนัใหก้ารปฏิบติังานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

5. ติดตามโครงการลงทุนของบริษทั โดยสอบถามความคืบหนา้และรับฟังรายงานจาก ่ายจดัการ
เป็นระยะ ๆ 
             6.   สอบทานการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้งและโปร่งใส
แก่ผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เก่ียวข้องทุก ่าย พบว่าบริษทัฯได้ปฏิบัติครบถ้วน ถูกต้องตามข้อก าหนดและตาม
กฎหมาย 

7. ไดพ้ิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทับญัชีกิจ 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2556 ดว้ยเป็นบริษทัท่ีมีมาตรฐานการตรวจสอบท่ีดี มีช่ือเสียง
และประวติัการท างานดี 
             โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการด าเนินงานหลักของบริษทัฯและได้พิจารณา
ร่วมกบัผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ ผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความพอใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในปัจจุบันมีความเพียงพอ และมีการพฒันาอย่าง
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ต่อเน่ือง มีระบบการก ากบัดูแลกิจการและการบริหารความเส่ียงท่ีดี รวมทั้งกระบวนการการจดัท างบการเงิน
ของบริษทัมีระบบการควบคุมอยา่งเหมาะสมเพียงพอ และงบการเงินของบริษทัฯไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน เช่ือถือได ้นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การสอบทานกฏหมาย ขอ้บงัคบัและ
ระเบียบปฏิบติัต่างๆอย่างสม ่าเสมอรวมทั้งไดมี้การประเมินเพื่อให้มัน่ใจว่า บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั และระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้ง 
                          นายวรัิชไพรัชพิบูลย ์
       ประธานกรรมการตรวจสอบ 
          วนัท่ี24  กุมภาพนัธ์ 2557 

11.3 การตรวจสอบภายใน 
                ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2547 คร้ังท่ี  3/2547 ไดแ้ต่งตั้ง    
บริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จ ากดัให้ปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัตั้งแต่         
วนัท่ี3 สิงหาคม 2547 ซ่ึงบริษทัออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซลัแตนท ์จ ากดั ไดม้อบหมายให้นางพิไล  
เป่ียมพงศ์สานต์ต าแหน่งผูต้รวจสอบภายใน เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายใน
ของบริษทัคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบติัของบริษทัออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซัล
แตนท ์จ ากดั และนางพิไล  เป่ียมพงศส์านตแ์ลว้เห็นวา่มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว
เน่ืองจากมีความเป็น อิสระและมีประสบการณ์ในปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะ33 ปีเคย
เขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบติังานด้านตรวจสอบภายในได้แก่Certified Public 
Account an (Thailand)– (CPA No.2336)และ Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal 
Auditors – (CIA No.30861)โดยบริษทัยงัไดใ้ห้ ่ายจดัการเพื่อท าหนา้ท่ีประสานงานกบัผูต้รวจสอบท่ีวา่จา้ง
จากภายนอกดว้ย 
               ทั้งน้ีการพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งถอดถอนโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษทัจะตอ้งผา่นการอนุมติัหรือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบติั
ของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 
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12.รายการระหว่างกนั 
รายการบญัชีระหวา่งบริษทัทิปโกฟู้ดส์  (จ  ากดั  ) มหาชนและบริษทัยอ่ยท่ีมีกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในปี 2556 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
       ลกัษณะรายการ บริษัท / ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

           (ล้านบาท) 
    นโยบายการคดิราคา 
 

1.   รายไดอ่ื้นๆ บจ.ซนัทอร่ี ฯ ญ่ีปุ่น            130.71   ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
 บจ.ซนัทอร่ี ฯ สิงคโปร์                  0.66 ราคาท่ีท ากบับุคคลภายนอก 

             รวม            131.37  
2.    ซ้ือสินคา้ บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์                  1.14 ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
   ราคาท่ีท ากบับุคคลภายนอก 

              รวม               1.14  
3.    รับบริการและอ่ืนๆ บจ.  ถนอมวงศบ์ริการ                  8.87  ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
 บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์                  0.62    ราคาท่ีท ากบับุคคลภายนอก 
 บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ                  0.98  

              รวม             10.47  

4. รับบริการงานก่อสร้าง บจ.  ถนอมวงศบ์ริการ             11.69 ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 

   ราคาท่ีท ากบับุคคลภายนอก 

              รวม             11.69  

 

 

 รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทั  ทิปโก ้เอฟแอนดบี์  จ ากดั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

       ลกัษณะรายการ บริษัท / ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

           (ล้านบาท) 
    นโยบายการคดิราคา 
 

1.    ขายสินคา้ บจ.สยามคอนเทนเนอร์ฯ                0.28 ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
 บจ.เรยโ์คลแอสฟัลท ์                0.22 ราคาท่ีท ากบับุคคลภายนอก 
 บจ.  ถนอมวงศบ์ริการ                2.72  
 บมจ.  ทิปโกแ้อสฟัลท ์                2.24  
 บจ.  รัตนะจิตต ์                0.44  
 บจ.  ไทยบิทูเมน                 0.27  
 บจ. ไทยสเลอร่ีซีล                0.04  
 บจ. ทิปโก ้มารีไทม ์                0.09  

 รวม              6.30  
2.    รับบริการและอ่ืนๆ บมจ.  ทิปโกแ้อสฟัลท ์                 0.38 ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
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 บจ.  ถนอมวงศบ์ริการ                 9.25 ราคาท่ีท ากบับุคคลภายนอก 
 บจ.สยามคอนเทนเนอร์ฯ                  0.47  

 รวม            10.10  
   

 รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทั  ทิปโก ้รีเทล  จ ากดั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

       ลกัษณะรายการ บริษัท / ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

           (ล้านบาท) 
    นโยบายการคดิราคา 
 

1.    รับบริการและอ่ืนๆ บจ.  ถนอมวงศบ์ริการ                  2.21 ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
 บมจ.  ทิปโกแ้อสฟัลท ์                  0.12 ราคาท่ีท ากบับุคคลภายนอก 

               รวม                2.33  
 
รายการค่าบริการและอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นค่าเช่าอาคารทิปโกก้บับริษทัถนอมวงศบ์ริการจ ากดัเป็นค่าใชจ่้าย

ของบริษทัฯ  บริษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ  ากดั และบริษทั ทิปโก้ รีเทล จ ากดั จ  านวนเงิน 8.87 ล้านบาท         
5.52 ล้านบาท และ 1.09 ล้านบาท ตามล าดับ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างละเอียดโดยได้
เปรียบเทียบค่าเช่าและส่ิงอ านวยความสะดวก(Facility) กับตึกต่างๆระดับเดียวกนัในกรุงเทพฯและมี
ความเห็นว่าอตัราค่าเช่ามีความเหมาะสมแล้วและได้เสนอคณะกรรมการบริษทัซ่ึงพิจารณาอนุมติัโดย
กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดอ้อกเสียง 

รายการซ้ือสินคา้กบับริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์ จ ากดั (มหาชน) เป็นการซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงการซ้ือ
ทุกคร้ังมีการเปรียบเทียบราคากบัผูข้ายสินคา้รายอ่ืน(supplier)ทุกรายการท่ีเกิดข้ึนตามระเบียบการจดัซ้ือของ
บริษทัฯท่ีก าหนดไวใ้นกระบวนการจดัซ้ือตามระบบคุณภาพISO 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนระหว่างบริษัทบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน เป็นรายการ
ด าเนินการทางธุรกิจตามปกติและไดผ้่านการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหลงัจากไดผ้่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบก่อนแลว้ซ่ึงเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมติัท่ีเหมาะสมตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษทัทุกประการรวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการจดัซ้ือปกติซ่ึงตอ้งมีการเปรียบเทียบราคากบั
ผูข้ายรายอ่ืนและราคาท่ีซ้ือขายกนัเป็นราคาตามราคาตลาด 
มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 รายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนและอาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคตจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัหลงัจากผา่นการตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นไปตามขั้นตอนการ
อนุมติัท่ีเหมาะสมตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกระบวนการจดัซ้ือซ่ึงตอ้งมีการเปรียบเทียบราคา
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และคดัเลือกผูข้ายทุกคร้ังรวมทั้งมีการประเมินผลผูข้ายเพื่อจดัอนัดบัอีกดว้ยโดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียงด
ออกเสียงในการอนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าว 
 
นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

รายการระหวา่งกนัของบริษทัท่ีเกิดข้ึนและอาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคตจะเป็นรายการท่ีด าเนินการ
ทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิมไม่มีรายการใดเป็นพิเศษไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษทับริษทัยอ่ยกบั
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งน้ีบริษทัจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัหรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ
พิจารณาตรวจสอบและใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการ
ดว้ยพร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการดงักล่าวพร้อมทั้งเหตุผลในการท ารายการต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ในรายงานประจ าปีนอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบัประกาศค าสั่งหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยรวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยงและการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคม
นกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยทั้งน้ีหากมีรายการระหวา่งกนัของบริษทัหรือบริษทั
ยอ่ยเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนไดส่้วนเสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตบริษทั
จะไดใ้หค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น
ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนบริษทั
จะไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว
เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินการ 

1. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคญั 
ตารางสรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 2554-2556 

 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 % 2555 % 2554 % 2556 % 2555 % 2554 %

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 36,914 0.6% 46,699 0.8% 41,150 0.7% 15,496 0.5% 27,556 0.8% 21,455 0.6%

เงินลงทุนชัว่คราว 674 0.0% 395 0.0% 308 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 759,647 12.3% 786,800 13.0% 577,512 10.0% 197,442 6.2% 243,023 7.3% 226,100 6.7%

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 51,000 1.6% 31,500 0.9% 289,300 8.5%

สินคา้คงเหลือ 1,340,461 21.8% 1,365,154 22.6% 1,480,004 25.6% 771,019 24.1% 860,135 25.8% 1,023,875 30.1%

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 0 0.0% 7,001 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 7,564 0.2% 0 0.0%

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 20,532 0.3% 14,116 0.2% 22,147 0.4% 11,678 0.4% 10,249 0.3% 15,478 0.5%

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 2,158,227 35.0% 2,220,165 36.8% 2,121,119 36.6% 1,046,635 32.7% 1,180,028 35.4% 1,576,207 46.4%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินลงทุนเผ่ือขาย 720 0.0% 6,634 0.1% 11,142 0.2% 720 0.0% 6,634 0.2% 11,142 0.3%

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,274,973 20.7% 1,076,470 17.8% 976,513 16.9% 647,110 20.2% 647,110 19.4% 647,110 19.1%

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 465,337 14.5% 465,362 13.9% 210,812 6.2%

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 4,000 0.1% 4,000 0.1% 4,180 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,634,512 42.8% 2,637,140 43.7% 2,607,004 45.0% 986,020 30.8% 980,532 29.4% 904,248 26.6%

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 37,788 0.6% 27,655 0.5% 30,280 0.5% 33,414 1.0% 27,080 0.8% 27,388 0.8%

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื 0 0.0% 3,454 0.1% 4,254 0.1% 0 0.0% 3,454 0.1% 4,254 0.1%

เงินมดัจ าและเงินประกนั 11,950 0.2% 23,763 0.4% 15,836 0.3% 2,329 0.1% 2,147 0.1% 2,325 0.1%

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ 33,564 0.5% 30,167 0.5% 12,870 0.2% 17,942 0.6% 21,959 0.7% 8,517 0.3%

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 2,999 0.0% 4,010 0.1% 8,939 0.2% 1,571 0.0% 1,840 0.1% 3,949 0.1%

รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 4,000,505 65.0% 3,813,293 63.2% 3,671,018 63.4% 2,154,443 67.3% 2,156,117 64.6% 1,819,744 53.6%

รวมสินทรัพย์ 6,158,732 100.0% 6,033,458 100.0% 5,792,137 100.0% 3,201,077 100.0% 3,336,145 100.0% 3,395,952 100.0%

หน่วย : พนับาท

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม

สินทรัพย์

บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
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2556 % 2555 % 2554 % 2556 % 2555 % 2554 %

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,734,754 28.2% 1,356,899 22.5% 1,238,071 21.4% 939,754 29.4% 750,000 22.5% 746,000 22.0%

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 814,287 13.2% 864,182 14.3% 552,467 9.5% 194,057 6.1% 269,279 8.1% 189,882 5.6%

เจา้หน้ีคา่เคร่ืองจกัร 0 0.0% 0 0.0% 69,614 1.2% 0 0.0% 0 0.0% 4,152 0.1%

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 490,090 8.0% 393,339 6.5% 302,995 5.2% 281,622 8.8% 180,616 5.4% 124,657 3.7%

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 3,419 0.1% 3,697 0.1% 8,296 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 7,826 0.2%

เจา้หน้ีตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 11,873 0.2% 0 0.0% 10,850 0.2% 7,017 0.2% 0 0.0% 10,855 0.3%

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 16,642 0.3% 18,098 0.3% 16,572 0.3% 4,766 0.1% 4,749 0.1% 4,216 0.1%

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 3,071,065 49.9% 2,636,214 43.7% 2,198,866 38.0% 1,427,216 44.6% 1,204,643 36.1% 1,087,586 32.0%

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 

หน้ีสินระยะยาว-สุทธิ 234,284 3.8% 721,135 12.0% 1,091,367 18.8% 152,855 4.8% 431,238 12.9% 606,889 17.9%

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื 3,718 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 3,718 0.1% 0 0.0% 0 0.0%

ประมาณการตน้ทนุการร้ือถอน 2,660 0.0% 2,366 0.0% 2,830 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 39,028 0.6% 34,357 0.6% 40,050 0.7% 31,504 1.0% 27,940 0.8% 34,005 1.0%

 รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 279,690 4.5% 757,858 12.6% 1,134,247 19.6% 188,077 5.9% 459,178 13.8% 640,894 18.9%

รวมหน้ีสิน 3,350,755 54.4% 3,394,072 56.3% 3,333,112 57.5% 1,615,293 50.5% 1,663,821 49.9% 1,728,481 50.9%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 500,000 8.1% 500,000 8.3% 500,000 8.6% 500,000 15.6% 500,000 15.0% 500,000 14.7%

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้

หุ้นสามญั 482,579,640 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท

                                    เรียกช าระเตม็มลูคา่แลว้ 482,580 7.8% 482,580 8.0% 482,580 8.3% 482,580 15.1% 482,580 14.5% 482,580 14.2%

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย

ของบริษทัร่วมท่ีซ้ือในราคาต ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชี 1,518 0.0% 1,518 0.0% 1,518 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วมโดย

ไมไ่ดสู้ญเสียอ านาจควบคุมของบริษทัร่วม 3,140 0.1% 3,140 0.1% 3,140 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 5,656 0.1% 3,197 0.1% 1,130 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

ก าไรสะสม

จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 50,000 0.8% 50,000 0.8% 50,000 0.9% 50,000 1.6% 50,000 1.5% 50,000 1.5%

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,821,063 29.6% 1,706,648 28.3% 1,543,159 26.6% 1,055,584 33.0% 1,131,729 33.9% 1,123,046 33.1%

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (16,609) -0.3% (35,354) -0.6% (19,514) -0.3% (2,379) -0.1% 8,015 0.2% 11,846 0.3%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 2,347,347 38.1% 2,211,728 36.7% 2,062,011 35.6% 1,585,785 49.5% 1,672,324 50.1% 1,667,471 49.1%

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 460,630 7.5% 427,659 7.1% 397,014 6.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,807,977 45.6% 2,639,387 43.7% 2,459,025 42.5% 1,585,785 49.5% 1,672,324 50.1% 1,667,471 49.1%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,158,732 100.0% 6,033,458 100.0% 5,792,137 100.0% 3,201,077 100.0% 3,336,145 100.0% 3,395,952 100.0%

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : พนับาท

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2556 
254625462546252252542546 

 

 

2556 % 2555 % 2554 % 2556 % 2555 % 2554 %

รายได้จากการขายและการให้บริการ 5,588,199 100.0% 5,442,120 100.0% 4,825,086 100.0% 2,268,038 100.0% 2,397,625 100.0% 2,458,308 100.0%

ต้นทุนขายและบริการ 4,030,334 72.1% 3,701,197 68.0% 3,274,826 67.9% 2,162,186 95.3% 2,041,016 85.1% 2,052,695 83.5%

ก าไรขั้นต้น 1,557,866 27.9% 1,740,923 32.0% 1,550,260 32.1% 105,853 4.7% 356,609 14.9% 405,613 16.5%

รายไดอ่ื้น 305,612 5.5% 245,304 4.5% 324,181 6.7% 186,697 8.2% 195,295 8.1% 122,025 5.0%

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,863,478 33.3% 1,986,227 36.5% 1,874,441 38.8% 292,550 12.9% 551,904 23.0% 527,638 21.5%

คา่ใช้จ่ายในการขาย (1,373,626) -24.6% (1,288,208) -23.7% (1,151,091) -23.9% (160,451) -7.1% (186,806) -7.8% (127,287) -5.2%

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (420,624) -7.5% (453,565) -8.3% (409,289) -8.5% (116,494) -5.1% (193,015) -8.1% (148,973) -6.1%

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร (29,797) -0.5% (32,837) -0.6% (29,428) -0.6% (29,797) -1.3% (32,837) -1.4% (29,428) -1.2%

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 39,430 0.7% 211,617 3.9% 284,633 5.9% (14,192) -0.6% 139,246 5.8% 221,950 9.0%

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 202,496 3.6% 156,258 2.9% 178,960 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ 241,926 4.3% 367,875 6.8% 463,593 9.6% (14,192) -0.6% 139,246 5.8% 221,950 9.0%

ตน้ทนุทางการเงิน (89,358) -1.6% (102,485) -1.9% (93,780) -1.9% (55,338) -2.4% (61,861) -2.6% (52,717) -2.1%

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 152,568 2.7% 265,389 4.9% 369,813 7.7% (69,531) -3.1% 77,385 3.2% 169,233 6.9%

ภาษีเงินได้ (5,182) -0.1% (13,346) -0.2% (9,873) -0.2% (6,615) -0.3% (10,792) -0.5% (9,355) -0.4%

ก าไรส าหรับปี 147,386 2.6% 252,043 4.6% 359,939 7.5% (76,146) -3.4% 66,593 2.8% 159,878 6.5%

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่

(7,222) -0.1% (874) 0.0% 4,605 0.1% (7,222) -0.3% (874) 0.0% 4,605 0.2%

เงินลงทนุเผ่ือขาย (5,770) -0.1% (4,491) -0.1% 10,779 0.2% (5,770) -0.3% (4,491) -0.2% 10,779 0.4%

(1,523) 0.0% (31) 0.0% 52 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 2,598 0.0% 1,535 0.0% 0 0.0% 2,598 0.1% 1,535 0.1% 0 0.0%

ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 30,722 0.5% (12,110) -0.2% 24,542 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (60) 0.0% 132 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี 18,744 0.3% (15,839) -0.3% 39,978 0.8% (10,394) -0.5% (3,831) -0.2% 15,384 0.6%

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 166,131 3.0% 236,204 4.3% 399,917 8.3% (86,539) -3.8% 62,762 2.6% 175,262 7.1%

การแบง่ปันก าไร 

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 114,415 2.0% 221,398 4.1% 343,626 7.1% (76,146) -3.4% 66,593 2.8% 159,878 6.5%

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 32,971 0.6% 30,645 0.6% 16,314 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

147,386 2.6% 252,043 4.6% 359,939 7.5% (76,146) -3.4% 66,593 2.8% 159,878 6.5%

การแบง่ปันก าไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 133,159 2.4% 205,559 3.8% 383,604 8.0% (86,539) -3.8% 62,762 2.6% 175,262 7.1%

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 32,971 0.6% 30,645 0.6% 16,314 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

166,131 3.0% 236,204 4.3% 399,917 8.3% (86,539) -3.8% 62,762 2.6% 175,262 7.1%

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.2371 0.4588 0.7121 (0.1578) 0.1380 0.3313

การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียน

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ี

เป็นเงินตราต่างประเทศ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
หน่วย : พนับาท
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2556 
254625462546252252542546 

 

2556 2555 2554 2556 2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 152,568 265,389 369,813 (69,531) 77,385 169,233

ปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับสุทธิ

                                 -จากกิจกรรมด าเนินงาน

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 236,540 220,722 197,134 118,464 106,413 102,351

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย - ตดับญัชี 156 21 225 0 1 0

หน้ีสูญ 0 507 0 0 507 0

หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 0 (529) 529 0 (529) 529

ขาดทนุจากสินคา้เส่ือมสภาพ (โอนกลบั) (45,808) 54,758 (7,849) (26,416) 45,024 (4,563)

ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินคา้ 7,973 0 0 7,973 0 0

(ก าไร)ขาดทนุจากการแปลงคา่เงินตราต่างประเทศ 21,640 (12,008) 10,704 13,116 (12,506) 4,831

(ก าไร)ขาดทนุจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย (1,523) 0 (706) 26,821

ก าไรจากการขายเงินลงทนุเผ่ือขาย (10,068) (592) (24,983) (10,068) (592) (24,983)

(ก าไร)ขาดทนุจากการขายและเลิกใช้ทรัพยสิ์นถาวร (728) 4,678 6,875 (1,930) (1,617) 200

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 0 20,204 0 0 0 0

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 5,825 5,527 5,214 4,201 4,037 3,854

เงินปันผลรับ 0 0 0 (37,113) (46,391) 0

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (202,496) (156,258) (178,960) 0 0 0

รายไดด้อกเบ้ียรับ (100) (97) (58) (1,532) (10,068) (9,834)

คา่ใช้จ่ายดอกเบ้ียจ่าย 88,772 101,582 92,554 55,160 61,683 52,538

252,751 503,906 471,196 51,619 250,168 294,156

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของเงินทนุด าเนินงาน

สินทรัพย ์(เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 21,472 (205,129) 61,376 47,995 (12,558) 42,927

สินคา้คงเหลือ 63,643 58,523 (664,397) 107,477 117,966 (500,715)

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 796 10,286 (22,290) 1,735 3,618 (10,224)

เงินมดัจ าและเงินประกนั (1,267) (8) (529) (182) 179 62

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 893 3,166 2,312 269 269 (2,109)

หน้ีสินเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (84,448) 276,642 81,637 (80,992) 53,550 17,495

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 1,221 1,526 (2,596) (3,915) 13,882 (4,927)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (1,153) (11,221) (2,601) (638) (10,103) (1,923)

ส่วนปรับปรุงผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 0 (31) 52 0 0 0

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 253,907 637,660 (75,839) 123,368 416,971 (165,258)

จ่ายดอกเบ้ีย (92,808) (98,826) (89,739) (56,607) (61,074) (50,879)

รับคืนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจ่ายล่วงหน้า 0 1,839 0 0 1,839

จ่ายภาษีเงินได้ (8,921) (35,998) (1,793) (2,488) (32,781) (1,529)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 152,179 504,675 (167,370) 64,273 324,955 (217,667)

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2556 
254625462546252252542546 

 
 

2556 2555 2554 2556 2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราว(เพ่ิมข้ึน) ลดลง (278) 92 (44) 0 0 0

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 0 0 0 (19,500) (23,200) (15,300)

ขายเงินลงทุนเผ่ือขาย 10,211 609 25,630 10,211 609 25,630

ซ้ือเงินลงทุนเผ่ือขาย 0 0 (1,009) 0 0 (1,009)

เงินรับจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 0 0 0 0 62

ขายทรัพยสิ์นถาวร 6,156 2,919 11,506 2,267 2,687 1,127

ซ้ือทรัพยสิ์นถาวร (194,618) (244,590) (282,662) (112,297) (171,304) (146,590)

ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (4,610) (820) (475) (4,225) (514) (82)

จ่ายช าระเงินมดัจ าคา่เคร่ืองจกัร 0 (7,920) 0 0 0 0

จ่ายช าระเจา้หน้ีคา่เคร่ืองจกัร 0 (69,614) (11,706) 0 (4,152) 0

รับเงินปันผล 37,113 46,391 0 37,113 46,391 0

รับดอกเบ้ีย 100 97 58 1,532 10,068 9,834

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (145,926) (272,835) (258,701) (84,899) (139,353) (126,390)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 2,856 (172) 70 4,754 0 (1,938)

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 375,000 119,000 426,000 185,000 4,000 176,000

จ่ายช าระเจา้หน้ีคา่เคร่ืองจกัรระยะยาว (9,260) (9,260) (26,412) 0 0 0

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (5,188) (4,112) (3,258) (3,264) (2,530) (1,989)

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 0 20,000 300,000 0 0 300,000

จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาว (379,538) (293,769) (274,000) (178,000) (123,000) (134,000)

เงินปันผลจ่าย 0 (57,909) 0 0 (57,909) 0

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (16,131) (226,223) 422,400 8,490 (179,439) 338,073

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 93 (67) 74 75 (63) 71

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (9,785) 5,549 (3,597) (12,060) 6,101 (5,913)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 46,699 41,150 44,746 27,556 21,455 27,368

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 36,914 46,699 41,150 15,496 27,556 21,455

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด

เจา้หน้ีคา่เคร่ืองจกัร 0 0 16,324 0 0 4,024

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 3,269 6,442 4,232 3,269 5,137 2,661

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
หน่วย : พนับาท
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              อตัราส่วนทางการเงินที่ส าคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน

2556 2555 2554 2556 2555 2554
สภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.7 0.8 1.0 0.7 1.0 1.4

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.5

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.1 0.2 0.0 0.1 0.3 -0.2

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 9.4 9.2 11.0 13.0 11.4 12.6

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 39 39 33 28 32 29

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 3.0 2.7 2.2 2.8 2.4 2.0

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 121 135 165 130 154 182

อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี (เท่า) 10.9 9.4 14.2 16.2 11.0 17.9

ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 34 39 26 23 33 20

CASH  CYCLE (วนั) 127 135 172 136 153 191

ความสามารถในการท าก าไร

ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้                     (%) 4.9% 10.0% 16.7% -4.8% 4.0% 9.6%

อตัราส่วนก าไรขั้นตน้    (%) 27.9% 32.0% 32.1% 4.7% 14.9% 16.5%

อตัราก าไรสุทธิ    (%) 2.0% 4.1% 7.1% -3.4% 2.8% 6.5%

ประสิทธิภาพ

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์    (%) 1.9% 3.7% 5.9% -2.4% 2.0% 4.7%

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร    (%) 4.3% 8.3% 13.0% -7.5% 6.6% 17.2%

อตัราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7

นโยบายการเงิน

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้                  (เท่า) 1.2 1.3 1.4 1.0 1.0 1.0

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 2.7 3.6 4.9 -0.3 2.3 4.2

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั

( CASH  BASIS) (เท่า) 0.7 1.6 0.0 0.8 2.0 -0.6

อตัราการจ่ายเงินปันผล    (%) 0.0% 0.0% 16.9% 0.0% 0.0% 36.2%

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
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2. ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานประจ าปี  

ปี 2556 บริษทั มีก ำไรสุทธิรวม 114.4 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน 107 ลำ้นบำท (หรือร้อยละ48) เป็น
ผลมำจำกยอดขำยและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรในส่วนของธุรกิจส่งออกผลไมก้ระป๋องลดลง เน่ืองดว้ย
กำรท่ีสับปะรดสดท่ีเป็นวตัถุดิบปรับตวัสูงข้ึนในช่วงคร่ึงปีหลงั ในขณะท่ีรำคำขำยยงัไม่สำมำรถปรับรำคำ
ข้ึนไดใ้นอตัรำเดียวกนักบัรำคำท่ีเพิ่มข้ึนของวตัถุดิบ รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรรวม 5,588.2 ลำ้นบำท 
เพิ่มข้ึนจำกปีก่อน 146.1 ลำ้นบำท (หรือร้อยละ 2.7) รำยไดส่้วนท่ีเพิ่มข้ึนมำจำกธุรกิจเคร่ืองด่ืมและธุรกิจ
กำรเกษตรและสำรสกดั และมีรำยไดอ่ื้นจ ำนวน 305.6 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำกปี 2555 จ ำนวน 60.3 ลำ้นบำท 
(หรือร้อยละ 24.6) ตน้ทุนขำยและบริกำร เท่ำกบั 4,030.3 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 329.1 ลำ้นบำท (หรือร้อยละ 8.9) 
ท ำใหก้ ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 1,557.9 ลำ้นบำท ลดลง 183.1 ลำ้นบำท (หรือร้อยละ 10.5)  
 
การวเิคราะห์รายได้ 
การวเิคราะห์รายได้จากการขายรวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำย ปี2554 ปี2555 ปี2556 อตัรำกำรเติบโต(%) 

 รำยได ้ % รำยได ้ % รำยได ้ % 2555/2554 2556/2555 

ในประเทศ 2,917.3 60.5 3,292.3 60.5 3,460.6 61.9 12.9 5.1 

ต่ำงประเทศ 1,907.8 39.5 2,149.8 39.5 2,127.6 38.1 12.7 -1.0 

รวม 4,825.1 100.0 5,442.1 100.0 5,588.2 100.0 12.8 2.7 

 
สัดส่วนรายได้ระหว่างการขายในประเทศและต่างประเทศ 

ในปี 2556 สัดส่วนกำรขำยระหวำ่งในประเทศและต่ำงประเทศ มีอตัรำส่วนเท่ำกบั 62:38 โดยยอดขำย
ในประเทศมีสัดส่วนมำกข้ึนเทียบกบัปี 2555 เน่ืองจำกยอดขำยจำกธุรกิจส่งออกผลไมบ้รรจุกระป๋องและน ้ำ
ผลไมเ้ขม้ขน้ลดลง จำกปริมำณกำรส่งออกลดลงโดยเปรียบเทียบ ในขณะท่ีเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมมีอตัรำกำร
ขยำยตวัของยอดขำยของตลำดในประเทศสูงข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2555 
ยอดขายรวมในปี 2556 
          ในปี 2556 ยอดขำยรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.7โดยมำจำกกำรเพิ่มข้ึนของยอดขำยในส่วนของธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม ทั้งท่ีเป็นยอดขำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
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1. ธุรกจิอาหาร 
 ธุรกิจกำรส่งออกสับปะรดกระป๋องและน ้ำสับปะรดเขม้ขน้ มียอดขำยลดลง ส่วนหน่ึง   เน่ืองมำจำก
กำรขำดแคลนวตัถุดิบคือสับปะรดสด อนัเป็นผลมำจำกอำกำศท่ีแห้งแล้งท ำให้สับปะรดสดในประเทศ
ออกมำสู่ตลำดน้อย ประกอบกบัเกิดภยัธรรมชำติในประเทศฟิลิปปินส์ซ่ึงเป็นผูส่้งออกสับปะรดรำยใหญ่
ของโลก ส่งผลให้ประสบกับปัญหำขำดแคลนสับปะรดสดในภูมิภำค ผลักดันให้รำคำสับปะรดสดใน
ประเทศปรับเพิ่มสูงข้ึนผิดปกติในช่วงไตรมำส 4 ซ่ึงปกติเป็นช่วงออกผลผลิตของสับปะรด ในขณะท่ีรำคำ
ส่งออกไม่สำมำรถปรับเพิ่มข้ึนไดใ้นระดบัเดียวกนักบัตน้ทุนสับปะรดสดเขำ้โรงงำน ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ือง มำ
จำกปี 2555 ท่ีประสบกบัควำมซบเซำของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกำ และยโุรป แมว้ำ่รำคำส่งออกจะเร่ิมปรับตวั
ดีข้ึนตั้งแต่ปลำยไตรมำสท่ี 2 ของปี 2556 จำกกำรท่ีตลำดสหรัฐอเมริกำปรับตวัดีข้ึนบำ้ง ตำมเศรษฐกิจท่ีฟ้ืน
ตวั แต่ยงัมีภำวะกำรแข่งขนัท่ีสูงกดดนัดำ้นรำคำเน่ืองจำกปริมำณควำมตอ้งกำรยงัไม่กลบัมำอยูร่ะดบัท่ีควร
จะเป็นอยำ่งไรก็ตำมยอดขำยขยำยตวัไดดี้ในบำงตลำด ไดแ้ก่ เกำหลีใต ้จีน และขยำยตลำดเขำ้ไปในประเทศ
แถบยโุรปตะวนัออก และอำฟริกำใต ้อีกดว้ย 
 เพื่อขยำยขอบข่ำยของธุรกิจอำหำรในกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดก้วำ้งขวำงยิง่ข้ึน ใน
ปี 2556 บริษทัไดมี้ผลิตภณัฑใ์หม่ส่งออกไปยงัต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ กะทิบรรจุกระป๋อง  เน่ืองจำกบริษทัมี
จุดเด่นในกำรอยูใ่กลแ้หล่งวตัถุดิบ และมีประสบกำรณ์ในกำรผลิตผลไมบ้รรจุกระป๋อง ท ำใหส้ำยกำรผลิต
ไดรั้บกำรยอมรับ และมีควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนัซ่ึงคำดวำ่จะมีกำรเติบโตของยอดขำยอยำ่งมีศกัยภำพ
ต่อไป นอกจำกนั้นในกลุ่มของผลไมบ้รรจุถว้ยพลำสติก ไดเ้พิ่มผลิตภณัฑใ์หม่ ไดแ้ก่ มะม่วงบรรจุถว้ย
พลำสติกขนำด 4 ออนซ์ ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำดเช่นกนั 
 
2.ธุรกจิเคร่ืองดื่มพร้อมดื่ม 

 มีกำรเติบโตข้ึนทั้งยอดขำยในประเทศและต่ำงประเทศ แมว้ำ่ภำพรวมเศรษฐกิจในประเทศยงัอยูใ่นช่วง
ชะลอตวัยอดขำยท่ีเพิม่ข้ึนมำจำกกลุ่มน ้ ำผลไม ้100% โดยบริษทัยงัคงมุ่งเนน้กำรสร้ำงกำรรับรู้และเขำ้ใจถึง
คุณประโยชน์ของน ้ำผลไมใ้หผู้บ้ริโภคเขำ้ใจมำกยิง่ข้ึน นอกจำกนั้นไดมี้กำรพฒันำผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคมำกข้ึน โดยในระหวำ่งปี 2556 ไดมี้ผลิตภณัฑอ์อกใหม่ ไดแ้ก่  

1. ผลิตภณัฑก์ลุ่มน ้ำ 100% ส ำหรับเด็ก ตรำซุปเปอร์คิดไดมี้กำรปรับปรุงสุตรพร้อมทั้ง ลิขสิทธ์ิใช้
บรรจุภณัฑรู์ปกำร์ตูนจำกค่ำยดีสนีย ์ 

2. ผลิตภณัฑก์ลุ่มชำ ภำยใตต้รำ ซนัโทรี “ทีพลสั” “ชำอู่หลง” ท่ีมีสำรโอทีพีพี ในขวด PET 3 รส 
ไดแ้ก่ รสตน้ต ำรับ สูตรปรำศจำกน ้ำตำล และรสกำร์ดิเนียผสมเลมอน 
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ผลิตภณัฑท่ี์ออกใหม่ไดรั้บกำรตอบรับเป็นอยำ่งดี โดยน ้ ำผลไมต้รำซุปเปอร์คิด กำรมีรูปกำร์ตูนดีสนียท์  ำให้
เป็นท่ีสนใจของเด็กท่ีกลุ่มเป้ำหมำย นอกจำกนั้นผลิตภณัฑช์ำอู่หลง ตรำทีพลสั ท่ีแมว้ำ่จะออกมำจ ำหน่ำยใน
ไตรมำสท่ี 4  แต่ป็นปัจจยัท่ีโดดเด่น ท ำใหย้อดขำยเพิ่มข้ึนอยำ่งมำก   
               ส ำหรับยอดขำยต่ำงประเทศของธุรกิจเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม มีกำรเติบโตเช่นกนั จำกกำรไดรั้บกำร
สนบัสนุนอยำ่งต่อเน่ือง โดยเฉพำะ ประเทศเกำหลีใต ้และ สำธำรณรัฐประชำชนจีน  
 ส ำหรับผลิตภณัฑน์ ้ำแร่ออรำ ยอดขำยมีอตัรำกำรเติบโตสูงข้ึนมำก อยำ่งไรก็ตำม ในปี 2556 บริษทั
ประสบปัญหำก ำลงักำรผลิตไม่เพียงพอ ท ำใหบ้ริษทัมีขอ้จ ำกดัในกำรรองรับยอดขำยท่ีเพิ่มข้ึน บริษทัจึงไดมี้
กำรลงทุนเคร่ืองจกัรใหม่เพิ่มเติม เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเพิ่มก ำลงักำรผลิตอยำ่งเต็มรูปแบบรองรับ
ส่วนแบ่งกำรตลำดท่ีคำดว่ำจะขยำยตวัอีกมำก ซ่ึงคำดว่ำจะติดตั้งเสร็จและเร่ิมด ำเนินกำรผลิตได้ในช่วง     
ไตรมำสท่ี 1 ของปี 2557 
 
3. ธุรกจิค้าปลกี 
 Squeeze Juice Bar ยอดขำยชะลอตวัลง เป็นผลจำกสภำพแวดลอ้มธุรกิจคำ้ปลีกโดยรวม โดยเฉพำะ
กำรปรับอตัรำค่ำแรง 300 บำท และค่ำเช่ำพื้นท่ี ทีปรับสูงข้ึนอยำ่งมำก ตั้งแต่ปี 2555 รวมถึงสถำนกำรณ์ทำง
กำรเมืองในช่วงปลำยปี 2556 บริษทั จึงไดช้ะลอกำรขยำยธุรกิจ โดยมุ่งเน้นกำรปรับรูปแบบทำงธุรกิจให้
เหมำะสมกบัสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ณ ส้ินปี 2556 เช่น กำรปรับขนำดพื้นท่ี กำรหำ
สถำนท่ีใหม่ๆเช่น โรงพยำบำล สถำนออกก ำลงักำย กำรปรับเปล่ียนรำยกำรสินคำ้และรำคำ  ธุรกิจ Squeeze 
Juice Bar มีจ  ำนวนสำขำทั้งหมด 59 สำขำ บริษทัด ำเนินกำรเอง 48 สำขำ และแฟรนชำยส์ จ  ำนวน 11 สำขำ 
 
4. ธุรกจิการเกษตรและสารสกดัจากพชื 
 ธุรกิจขำยผลไมส้ด ในปี 2556 ยอดขำยสับประรด “หอมสุวรรณ” เติบโตอยำ่งมำกในปี 2556 เทียบ
กบัปี 2555 จำกควำมโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ นอกจำกนั้นฝ่ำยกำรตลำดไดเ้นน้ช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำยตำมห้ำงซุปเปอร์มำเก็ต ไฮเปอร์มำเก็ต (พรีเม่ียม) ร้ำนค้ำชั้นน ำทัว่ไป รวมถึงตลำดตำมแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีน่ำสนใจ ซ่ึงท ำใหผ้ลิตภณัฑก์ระจำยถึงลูกคำ้เป้ำหมำยไดท้ัว่ถึงมำกข้ึน 
 ธุรกิจสำรสกดัจำกพืช ในปี 2556 จำกกำรพฒันำผลิตภณัฑ์สำรสกดัจำกพืชและสมุนไพรเพิ่มข้ึน
หลำยชนิด เช่น สำรสกดัจำกเปลือกมงัคุด สำรสกดจัำกว่ำนหำงจรเข ้สำรสกดัจำกกระเจ๊ียบ สำรสกดัจำก
มะขำมป้อม สำรสกดัจำกใยอำหำรจำกสับปะรด ใยอำหำรจำกมะพร้ำว เป็นตน้ รวมทั้งกำรน ำเทคโนโลยี
ใหม่มำใชใ้นกำรผลิตสกดัสำร ท ำให้เพิ่มประสิทธิภำพของสำรสกดัให้ดียิ่งข้ึน และจ ำหน่ำยภำยใตแ้บรนด์
ทิปโก ้ท ำใหบ้ริษทัมียอดขำยเพิ่มมำกข้ึน  นอกจำกนั้นบริษทัไดด้ ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำดมำกข้ึน โดยเขำ้
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2556 
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ร่วมงำนแสดงสินคำ้และผลิตภณัฑ์ เพื่อส่งเสริมภำพลกัษณ์และสร้ำงกำรรับรู้ในวงกำรธุรกิจสำรสกดัให้
กวำ้งขวำงมำกข้ึน ซ่ึงผลิตภณัฑส์ำรสกดัของบริษทัไดรั้บควำมสนใจอยำ่งมำก     
 การวเิคราะห์รายได้อืน่ 

รำยไดอ่ื้น 2554 2555 2556 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 2.4 43.7 - 

หน้ีสงสัยจะสูญโอนกลบั - 0.5 - 

ขำดทุนจำกสินคำ้เส่ือมสภำพโอนกลบั 7.8 - 45.8 

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน - 0.6 10.1 

ค่ำสนบัสนุนทำงกำรตลำด 248.7 144.9 194.9 

รำยไดจ้ำกกำรขำยวตัถุดิบและเศษวสัดุ 6.3 6.0 7.4 

อ่ืนๆ 59.0 49.6 47.4 

รวม 324.2 245.3 305.6 

 
ก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียนในปี 2556 ไม่มีกำรรับรู้รำยไดอ่ื้น จำกอตัรำแลกเปล่ียน มีผลกระทบจำก

อตัรำแลกเปล่ียนมีควำมผนัผวนอยำ่งรุนแรงในช่วงไตรมำส 2 และค่ำเงินบำทอ่อนค่ำมำกในช่วงปลำยปี ท ำ
ให้เกิดภำระจำกกำรแปลงค่ำอตัรำแลกเปล่ียนตำมรำคำตลำดจำกกำรท ำสัญญำซ้ือขำยอตัรำแลกเปล่ียน
ล่วงหน้ำในช่วงคร่ึงปีแรก ในขณะท่ี ปี 2555 ช่วงปลำยปี ค่ำเงินบำทแข็งค่ำข้ึนท ำให้รับรู้ก ำไรจำกอตัรำ
แลกเปล่ียนจำกกำรท ำสัญญำซ้ือขำยอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ค่อนขำ้งมำก 

หนีส้งสัยจะสูญโอนกลับ เน่ืองจำกรำยกำรหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีรำยหน่ึงท่ีบริษทัไดต้ั้งเอำไว้
แลว้ไดถู้กตดัออกไปเป็นหน้ีสูญซ่ึงรำยกำรหน้ีสูญดงักล่ำวไดร้วมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยอ่ืนแลว้ 

ขำดทุนจำกสินค้ำเส่ือมสภำพโอนกลับ สินคำ้ท่ีตั้งส ำรองเส่ือมสภำพ ตำมหลกัเกณฑ์บญัชีตำมอำยุ
กำรใชง้ำนท่ีเหลือ แต่เน่ืองจำกตั้งไวเ้กินในปีก่อนหนำ้ จึงโอนกลบัมำเป็นรำยได ้

ค่ำสนับสนุนทำงกำรตลำดเป็นเงินสนับสนุนจำก บริษทั ซันโทร่ี เบฟเวอเรจ แอนด์ฟูดส์เอเชีย 
จ  ำกดั (เดิมเป็น บริษทั ซนัโตร่ี เบฟเวอเรจ แอนด์ ฟูดส์ ลิมิเต็ด) ส ำหรับกำรท ำโฆษณำ และกำรส่งเสริมกำร
ขำยส ำหรับผลิตภณัฑ์ภำยใต ้ตรำสินคำ้ของ บริษทั ซันโตร่ี เบฟเวอเรจ แอนด์ ฟูดส์ ลิมิเต็ด ท่ีผลิตและ
จ ำหน่ำยโดยบริษทัยอ่ย (บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ  ำกดั) และไดร้วมเงินพิเศษจำกกำรซ้ือสินคำ้ตำมเป้ำที
ไดก้ ำหนดไวใ้นรำยกำรน้ีดว้ย 

ก ำ ไ รจ ำกก ำรขำ ย เ งินล ง ทุน  เ ป็ นก ำ ไ ร ท่ี ม ำ จ ำ กก ำรข ำย  ใบส ำ คัญแสดง สิท ธิ ขอ ง                          
บริษทั ทิปโก ้แอสฟัลส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยได้อ่ืน ค่ำขนส่งและประกันจำกกำรขำยในเทอม CIF ได้รวมเป็นส่วนหน่ึงในรำยได้อ่ืน       
บริษทับนัทึกรำยไดจ้ำกกำรขำยในเทอม FOB รำยไดค้่ำขนส่งและประกนัจำกกำรขำยไดถู้กบนัทึกไวใ้น
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รำยไดอ่ื้น ส่วนค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่บริษทัเรือและบริษทัประกนัไดร้วมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำร
ขำยและบริหำรแลว้  
การวเิคราะห์ต้นทุนขายและก าไรข้ันต้น 

 ปี2554 ปี2555 ปี2556 

   ลำ้น
บำท 

% 
ยอดขำย 

  ลำ้น
บำท 

% 
ยอดขำย 

  ลำ้นบำท % 
ยอดขำย 

ยอดขำย 4,825.1 100.0 5,442.1 100.0 5,588.2 100.0 

ตน้ทุนขำย 3,274.8 67.9 3,701.2 68.0 4,030.3 72.1 

ก ำไรขั้นตน้ 1,550.3 32.1 1,740.9 32.0 1,557.9 27.9 

 
 ในปี 2556 อตัรำก ำไรขั้นตน้ลดลงค่อนขำ้งมำก เป็นผลมำจำกธุรกิจส่งออกสับปะรดกระป๋อง ท่ี
รำคำสับปะรดสดท่ีเป็นตน้ทุนหลกัสูงข้ึนมำกจำกกำรท่ีมีปริมำณผลผลิตสับปะรดภำยในประเทศนอ้ยกวำ่ท่ี
คำดกำรณ์และประเทศฟิลิปปินส์ประสบกบัภยัธรรมชำติ ส่งผลให้ผลผลิตสับปะรดรวมไม่เพียงพอ ท ำให้มี
กำรแข่งขนัรำคำรับซ้ือสับปะรดสดในตลำดอย่ำงรุนแรง ในขณะท่ีรำคำส่งออกสับปะรดกระป๋องและน ้ ำ
สับปะรดเขม้ขน้ไม่สำมำรถปรับรำคำได้ทนักบักำรเพิ่มข้ึนของรำคำสับปะรดสดซ่ีงเป็นตน้ทุนหลกัของ
ตน้ทุนขำย  ในส่วนของธุรกิจในประเทศทั้งธุรกิจเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม ธุรกิจคำ้ปลีก และธุรกิจกำรเกษตรและ
สำรสกดั ยงัคงรักษำอตัรำก ำไรขั้นตน้ไดใ้กลเ้คียงกบัปีท่ีผำ่นมำ 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่ำใชจ่้ำย ปี2554 ปี2555 ปี2556 

   ลำ้น
บำท 

% 
ยอดขำย 

  ลำ้น
บำท 

% 
ยอดขำย 

  ลำ้นบำท % 
ยอดขำย 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 1,560.4 32.3 1,741.8 32.0 1,794.2 32.1 

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรโดยรวม ในปี 2556 เพิ่มข้ึนเน่ืองจำกในระหวำ่งปี 2556 บริษทัได้

จดัตั้งบริษทัยอ่ย คือ บริษทั ทีเอฟบี ดิสทริบิวชัน่ จ  ำกดั โดย บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ  ำกดั ถือหุ้น 100 %
ด ำเนินธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจคำ้ปลีกและคำ้ส่ง ซ่ึงท ำให้เกิดมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพิ่มมำกข้ึน ซ่ึงต่อมำ
บริษทัไดพ้ิจำรณำแลว้วำ่เป็นธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดค่ำใชจ่้ำยมำกเกินไป จึงไดห้ยดุกำรด ำเนินกำรไวช้ัว่ครำว  
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รายงานการวเิคราะห์กระแสเงินสด 
ค่ำใชจ่้ำย ปี2554 ปี2555 ปี2556 

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน    

      ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 369.8 265.4 152.6 

      ปรับกระทบยอดก ำไรก่อนภำษีเงินไดเ้ป็นเงินสด
รับสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

101.4 238.5 100.2 

        ปรับ เงินทุนหมุนเวยีนสุทธิ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -638.6 0.8 -100.6 

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน -167.4 504.7 152.2 

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมลงทุน -258.7 -272.8 -145.9 

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจดัหำเงิน   422.4   -226.2   -16.1 

ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปล่ียนในเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด 

 
0.1 

 
0.1 

 
0.1 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -3.6 5.5 -9.8 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดยกมำ 44.7 41.1 46.7 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดยกไป 41.1 46.7 36.9 

 
ในปี 2556 บริษทัมีเงินสดรับสุทธิไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 152 ลำ้นบำท ซ่ึงลดลงจำกปี 2555 

เน่ืองจำกกำรลดลงของก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน กำรตั้งส ำรองสินคำ้เส่ือมสภำพ กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
เจำ้หน้ีกำรคำ้ ส่วนเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมกำรลงทุนและจดัหำเงินในปี 2556  มีกำรเปล่ียนแปลงเงินสดจ่ำย
สุทธิลดลงจำกปี 2555 มำจำกกำรลงทุนในสินทรัพยถ์ำวรลดลง และมีเงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนเผื่อ
ขำย กำรกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มมำกข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบักำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำว และไม่มี
กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
สภาพคล่อง 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง ปี2554 ปี2555 ปี2556 
สินทรัพยห์มุนเวยีนต่อหน้ีสินหมุนเวยีน (เท่ำ) 1.0 0.8 0.7 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบ้ีย (เท่ำ) 4.9 3.6 2.7 
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ) 1.4 1.3 1.2 

 
ในปี 2556 อตัรำส่วนสินทรัพยห์มุนเวยีนต่อหน้ีสินหมุนเวยีนลดลงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัปี 2555

เน่ืองจำกมีหน้ีสินหมุนเวยีนเพิ่มข้ึน เน่ืองจำกมีกำรใชเ้งินกูร้ะยะสั้นเพิ่มมำกข้ึน เพื่อน ำมำใชใ้นเงินทุน
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หมุนเวยีนเพิ่มมำกข้ึนจำกยอดขำยและกำรผลิต ท่ีเพิ่มมำกข้ึน ท ำใหมี้ตน้ทุนขำยและค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและ
บริหำรสูงข้ึน และ น ำไปเป็นส่วนหน่ึงในกำรช ำระคืนเงินกูร้ะยะยำว   

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย ในปี 2556 บริษทัมีอตัรำส่วนลดลงจำกปี 2555
เน่ืองจำกก ำไรก่อนจ่ำยดอกเบ้ียและภำษีลดลง  

อัตรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  มีอตัรำท่ีดีข้ึนเล็กนอ้ยในปี 2556 เน่ืองจำกบริษทัมีก ำไรสุทธิ
114.4 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นผลหลกัมำจำกกำรรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทั ทิปโก ้แอสฟัลส์ จ ำกดั 
(มหำชน) และท ำใหมี้ก ำไรสะสมเพิ่มมำกข้ึนท ำใหส่้วนของผูถื้อหุน้เพิ่มมำกข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2555 ในขณะ
ท่ีบริษทัมีหน้ีสินสถำบนักำรเงินรวมลดลง ประมำณ 390 ลำ้นบำท 

 
ความสามารถในการท าก าไร 

อตัรำส่วน ปี2554 ปี2555 ปี2556 
อตัรำก ำไรขั้นตน้ (%) 32.1 32.0 27.9 
อตัรำก ำไรสุทธิ (%) 7.1 4.1 2.0 
อตัรำส่วนผลตอบแทนของส่วนของผูถื้อหุน้(%) 16.7 10.0 4.9 

 
อัตรำก ำไรขั้นต้นในปี 2556 มีอตัรำก ำไรขั้นตน้ลดลง เม่ือเทียบกบั ปี 2555 ทั้งน้ีเป็นผลกระทบจำก

ธุรกิจส่งออกผลไมก้ระป๋องเป็นหลกั เน่ืองตน้ทุนวตัถุดิบเฉล่ียมีกำรปรับตวัสูงข้ึนอย่ำงมำก และปริมำณ
วตัถุดิบท่ีใชใ้นกำรผลิตนอ้ยกวำ่เป้ำหมำย ท ำให้ตน้ทุนขำยสูงข้ึน แต่ไม่สำมำรถปรับรำคำขำยไดใ้นสัดส่วน
เดียวกนักบักำรเพิ่มข้ึนของตน้ทุนขำย ส่วนธุรกิจเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม ธุรกิจคำ้ปลีก และ ธุรกิจกำรเกษตรและ
สำรสกดั มีก ำไรขั้นตน้ใกลเ้คียงกบัปีก่อนหนำ้ 

อัตรำก ำไรสุทธิในปี 2556 มีอตัรำก ำไรสุทธิลดลง เน่ืองจำกมีอตัรำก ำไรขั้นตน้รวมลดลง และมี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำยมำกข้ึน เน่ืองจำกมีกำรออกสินคำ้ใหม่ โดยค่ำใช้จ่ำยส่วนหน่ึงได้รับค่ำ
สนบัสนุนทำงกำรตลำดเป็นเงินสนบัสนุนจำก บริษทั ซนัโทร่ี เบฟเวอเรจ แอนด์ฟูดส์เอเชีย จ  ำกดั (เดิมเป็น 
บริษทั ซันโตร่ี เบฟเวอเรจ แอนด์ ฟูดส์ ลิมิเต็ด) ส ำหรับกำรท ำโฆษณำ และกำรส่งเสริมกำรขำยส ำหรับ
ผลิตภณัฑภ์ำยใต ้ตรำสินคำ้ของ บริษทั ซนัโตร่ี เบฟเวอเรจ แอนด ์ฟูดส์ ลิมิเตด็ และจดัอยูใ่นรำยไดอ่ื้นๆ  

อัตรำส่วนผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้น ในปี 2556 ลดลง เน่ืองจำกผลก ำไรสุทธิลดลง และ ส่วน
ของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน  

 
 
 



 

 

14 

         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2556 
254625462546252252542546 

คุณภาพของสินทรัพย์และอตัราส่วนทางการเงิน 

สัดส่วนของสินทรัพย ์ ปี2554 ปี2555 ปี2556 
ลูกหน้ีกำรคำ้สุทธิ 8% 13% 12% 
สินคำ้คงเหลือ 26% 23% 22% 
เงินลงทุนและเงินใหกู้ย้มื-สุทธิ 16% 18% 21% 
ท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ 45% 44% 43% 
เงินประกนั - - - 
อ่ืนๆ 5% 5% 2% 

สัดส่วนของลูกหน้ีกำรคำ้เพิ่มข้ึนในปี 2555 จำกปี 2554 โดยระยะเวลำเก็บหน้ีโดยเฉล่ีย 33 วนัในปี 
2554 และ 39 วนั ในปี 2555 ซ่ึงเท่ำกนัในปี 2556 และ  บริษทัไดข้ยำยตลำดไปยงัลูกคำ้ใหม่ๆ เพื่อทดแทน
ลูกคำ้เดิมท่ีอยู่ในประเทศท่ีมีปัญหำทำงเศรษฐกิจ โดยลูกคำ้รำยใหม่โดยเฉพำะกำรไปยงัตลำดใหม่ๆท่ีมี
ควำมเส่ียงบริษทัจะพิจำรณำกำรให้เครดิตอยำ่งระมดัระวงั และมีกำรติดตำมหน้ีอย่ำงเคร่งครัด  จำกสภำพ
เศรษฐกิจท่ียงัไม่ฟ้ืนตวั มีลูกคำ้บำงรำยขอยืดระยะเวลำช ำระหน้ี เน่ืองจำกมีปัญหำสภำพคล่อง ซ่ึงบริษทัได้
ผ่อนปรนให้ตำมควำมเหมำะสมกรณีท่ีเป็นลูกคำ้ประจ ำท่ีเป็นลูกคำ้ของบริษทัเป็นระยะเวลำนำน ท ำให้
ระยะเวลำเก็บหน้ีโดยเฉล่ีย เพิ่มข้ึนเป็น 39 วนั  

สัดส่วนสินคำ้คงเหลือเพิ่มข้ึนในปี 2554 ผลไมส้ดออกมำสู่ตลำดมำก ตน้ทุนต ่ำลง ท ำให้บริษทัจึง
ทยอยท ำกำรผลิตเก็บไวเ้ป็นสินคำ้ส ำเร็จรูปไวร้อขำยตำมนโยบำยกำรบริหำรสินคำ้คงเหลือ สัดส่วนสินคำ้
คงเหลือจึงเพิ่มข้ึน และ จ ำนวนวนัสินคำ้คงเหลือ เพิ่มเป็น 165 วนั ในปี 2555 บริษทัทยอยส่งออกสินคำ้
คงเหลือท่ีมีอยู ่ประกอบกบัเน่ืองจำกมีผลไมส้ดท่ีเป็นวตัถุดิบออกมำสู่ตลำดมำก ท ำให้รำคำต ่ำลง และยงัไม่
มีแนวโน้มจะเพิ่มข้ึน บริษทัจึงไม่มีนนโยบำยเก็บสินคำ้คงเหลือ ท ำให้จ  ำนวนวนัสินคำ้คงเหลือ ลดลงเป็น 
135 วนั ในปี 2556 เน่ืองจำกขำดแคลนวตัถุดิบ ไม่เพียงพอกบักำรผลิต ไดน้ ำสินคำ้คงเหลือทยอยส่งมอบให้
ลูกคำ้ จ  ำนวนวนัสินคำ้คงเหลือจึงลดลง เท่ำกบั 121 วนั 

เงินลงทุนเป็นเงินลงทุนในบริษทั ทิปโก ้แอสฟัลส์ จ ำกดั (มหำชน) โดยมีนโยบำยใหส้ัดส่วนกำรถือ
หุ้นอยู่ท่ี 20-25% เงินลงทุนดงักล่ำวไดถู้กบนัทึกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย ตำมหลกักำรบนัทึกบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป ซ่ึงสำมำรถทรำบตน้ทุนท่ีซ้ือมำในรำคำทุนไดจ้ำกหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ของบริษทัฯ มีกำรซ่อมแซมและบ ำรุงอยูส่ม  ่ำเสมอทุกปี ในปี 2555 ไดมี้
กำรลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเสริมสำยกำรผลิตเดิมท่ีโรงงำนผลิตเคร่ืองด่ืม ท่ีโรงงำนผลิตผลไมก้ระป๋องมีกำร
ลงทุนส ำหรับสำยกำรผลิตของผลิตภณัฑ์ใหม่ ไดแ้ก่ สับปะรดในบรรจุภณัฑ์ถว้ยพลำสติก, สับปะรดบรรจุ
ในถุงอลูมิเนียม ส่วนท่ีโรงงำนผลิตเคร่ืองด่ืมน ้ำแร่ เป็นกำรลงทุนเพื่อบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมี
อยู่ ในปี 2556 มีกำรเสริมสำยกำรผลิตเดิมท่ีโรงงำนผลิตเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม ลงทุนเคร่ืองจกัรเพิ่มส ำหรับ
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ผลิตภณัฑ์กะทิและโครงกำร Green Energy ท่ีโรงงำนผลิตผลไมก้ระป๋อง ส่วนโรงงำนผลิตน ้ ำแร่ ไดมี้กำร
ลงทุนเคร่ืองจกัรเพิ่มก ำลงักำรผลิต จะติดตั้งแลว้เสร็จในปี 2557 

 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

อตัรำส่วน ปี2554 ปี2555 ปี2556 
อตัรำผลตอบแทนสินทรัพย ์(%) 5.9 3.7 1.9 
อตัรำผลตอบแทนสินทรัพยถ์ำวร(%) 13.0 8.3 4.3 

 
ในปี 2554 ยอดขำยฟ้ืนตวัข้ึน ประกอบกบัไม่ไดมี้กำรลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย ์โดยใชป้ระโยชน์

มำกข้ึนจำกสินทรัพยท่ี์ไดล้งทุนไปแลว้จำกช่วงท่ีผ่ำนมำ ท ำให้อตัรำส่วนผลตอบแทนสินทรัพยแ์ละอตัรำ
ผลตอบแทนสินทรัพยถ์ำวรเพิ่มข้ึนมำก และอตัรำส่วนไดล้ดลงอีกคร้ังในปี 2555 ยอดขำยของธุรกิจสับปะรด
กระป๋องท่ีลดลง ประกอบกับกำรตั้ งส ำรองสินค้ำเส่ือมสภำพท ำให้ก ำไรสุทธิน้อยลง และในปี 2556 
อตัรำส่วนไดล้ดลงอยำ่งมำกจำกกำรลดลงของผลประกอบกำรของธุรกิจสับปะรดกระป๋อง 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

“บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั 
บริษทัขอรับรองวา่ ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควร
ตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูล ในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตาม
ระบบดงักล่าว 

(3)  บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว  
และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์  2557 ต่อผูส้อบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง
แลว้บริษทัไดม้อบหมายให้ นายพิจารณ์ สลักเพชร เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายพิจารณ์ สลักเพชร ก ากบัไวบ้ริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรอง
ความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

             ช่ือ                ต าแหน่ง                         ลายมือช่ือ 

 
1. นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร กรรมการ              ............................................………………………  
 
 
 
2. นายเอกพล พงศส์ถาพร กรรมการผูจ้ดัการ               .........................................................................…… 
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เอกสารแนบ 1 

 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท ของ บมจ.ทปิโก้ฟูดส์ 
 

1.ขอ้มลูของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ เลขานุการบริษทั 
1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ตามตาราง ดงัน้ี 
ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บ 
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุ 
ทาง การศึกษา /ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วย 

งาน/ 
บริษทั/ 
ประเภท 
ธุรกิจ 

นส.ลักษณา  
ทรัพย์สาคร   

*ได้รับการ

แต่งตัง้เป็น
กรรมการเมื่อ
วนัท่ี22มีนาคม 
2519 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

61 
ปี 

ปริญญาโท : MBA Wharton Business 
School, University of Pennsylvania, 
USA 
ปริญญาตรี : บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัการอบรม
บทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย :  
 -Director Accredited Program (DAP) 

 

33,861,267  
หุ้น คิดเป็น 
7.02% 

น้องสาวของนาง
อนุรัตน์ เทียมทัน 
และนายสิทธิลาภ 
ทรัพยส์าคร,พี่สาว
ของนางสาวรวม
สิน ทรัพย์สาคร 
แ ล ะพี่ ส า ว ข อ ง
ภรรยานายสมจิตต ์
เศรษฐิน 

พ.ศ. 2556 
– ปัจจุบนั 
 
พ.ศ. 2556 
– ปัจจุบนั 
 
พ.ศ. 2556 
– ปัจจุบนั 
 
 
พ.ศ. 2555– 
ปัจจุบนั 
พ.ศ. 2555 
– ปัจจุบนั 
 
พ.ศ. 2555 
– ปัจจุบนั 

 
พ.ศ. 2554– 
ปัจจุบนั 
 
 

 
 

ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษทั ทิปโก ้เอฟ
แอนดบี์  จ  ากดั 
 
บริษทั ทิปโกแ้อส
ฟัลท ์จ ากดั 
(มหาชน)  
 

 บริษทั สยามคอน
เทนเนอร์
เทอร์มินอล จ ากดั    
บริษทั ปิยะณรงค์
วทิย ์จ  ากดั 
 

บริษทั วณิชภาค 
จ ากดั 
 

บริษทั ถนอมวงศ์
บริการ จ ากดั 



 
         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2556 
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นางอนุรัตน์ 

เทียมทัน*
ได้รับการ
แต่งตัง้เป็น
กรรมการเมื่อ
วนัท่ี22 มีนาคม 
2519 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

64ปี M.Sc.(Biochemistry) TheAmerican 
University, Washington, D.C., USA
วทบ. สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์การอบรม
บทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย :  
 -2547 Director Accredited Program  

 -2544 Chairman Program 2000 

 

 

26,966,765
หุ้ น คิ ด เ ป็ น 
5.59% 

พี่ ส า ว น า ย       
สิทธิลาภ ทรัพย์
สาคร ,  นางสาว
ลัก ษณ า  ท รั พ ย์
สาคร  ,นางสาว
ร วม สิ น  ท รั พ ย์
สาครและพี่สาว
ของภรรยานายสม
จิตต ์เศรษฐิน 
 

ปี 2557 
 
 
 
ปี 2551 – 
ปัจจบุนั 
 
 
ปี 2546–
2556 
 
 
 
 
ปี 2546–
2556 
 
 
 
 

 

กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 

บริษทั ทิปโก้ฟดูส์ 
จ ากดั (มหาชน) ,
บริษทั ถนอมวงศ์
บริการ จ ากดั , 
บริษทั สยามคอน
เทนเนอร์
เทอร์มินอล จ ากดั    
 
 
บริษัททิปโก้ฟดูส์ 
จ ากดั (มหาชน), 
บริษัท ทิปโก้แอส
ฟัลท์ จ ากดั 

(มหาชน), 
 
บริษัทถนอมวงศ์
บริการ จ ากดั 
 

นายสุรเชษฐ์   
ทรัพย์สาคร*
ได้รับการ
แต่งตัง้เป็น
กรรมการเมื่อ

วนัท่ี  14 
สิงหาคม 2546 

ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

51ปี บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต(การเงิน) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปี 2531 
                                                
บริหารธุรกิจบณัฑิต(การบญัชี) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี่ราชมงคล         
ปี 2528 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย : 
- 2549 Oil Outlook in 2006” program 
- 2549 Thailand’s Economic Outlook 
- 2547 Director Certification Program    
(DCP), Diploma, IOD 
- 2546 Director Certification Program 
(DCP), Certificate of Completion, IOD 
 
  

ไม่มี ลู ก พี่ ลู ก น้ อ ง      
นางอนุรัตน เทียม
ทนั, นายสิทธิลาภ 
ท รั พ ย์ ส า ค ร  ,
นางสาวลักษณา 
ท รั พ ย์ ส า ค ร ,
นางสาวรวมสิน 
ทรัพย์สาคร และ
ลูกพี่ ลูกน้องของ
ภรรยานายสมจิตต ์
เศรษฐิน 
 

ปี 2554 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2547 – 
ปัจจบุนั 
 
 
ปี 2544–
2553 
 
ปี 2543 
 
 
 
ปี 2537 – 
2542 
 
 
ปี 2535 – 
2540 
 
 

กรรมการผู้จดัการ 
 
 
ประธาน 
กรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
รองกรรมการ
ผู้จดัการ 
 
ผู้จดัการอาวโุส
สายการบริหาร 
 
 
อาจารย์พิเศษ 
 
 
 
อาจารย์พิเศษ 
 
 
 

บริษัท ถนอมวงศ์
บริการ จ ากดั 
 
บริษทั ยไูนเตด็ เป
เปอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษัท ถนอมวงศ์
บริการ จ ากดั 
 
บริษัทถนอมวงศ์
บริการ จ ากดั 
 
 
ภาควิชา
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทรยาลยัราช
ภฏัจนัทรเกษม 
 
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลยัเทค
โนโลยีร่าชมงคล 
 

นายสมจิตต์ 
เศรษฐิน*
ได้รับการ
แต่งตัง้เป็น
กรรมการเมื่อ

วนัท่ี  28 

61 
ปี 

ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก 
Babson College, Wellesley, 
Massachusetts  ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

11,599,846  
หุ้น คิดเป็น 
2.4% 
 
 

น้ อ ง เ ข ย           
นางอนุรัตน์ เทียม
ทนั, น.ส. ลกัษณา 
ท รั พ ย์ ส า ค ร ,      
น า ย สิ ท ธิ ล า ภ 

ปี 2550 – 
ปัจจบุนั 
 
 
ปี 2548 –

กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 

บริษัท ทิปโก้ ไบโอ
เท็ค จ ากดั 
 
 
บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ 



 
         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2556 
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กนัยายน 2548 

ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

ไทย :  
-2546Director Accreditation Program 

(DAP) 

 - 2556Director Certification Program 

(DCP) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพย์สาครและ 
น . ส . ร ว ม สิ น 
ทรัพยส์าคร 
 

ปัจจบุนั 
 
ปี 2544 – 
ปัจจบุนั 
 
 
ปี 2529 – 
ปัจจบุนั 
 
 
ปี 2523 - 
2529 

 
 
กรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ 
 
 
กรรมการบริหาร 
 
 
 
ผู้อ านวยการ
อาวโุสฝ่ายสินเช่ือ 
 

จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ทิปโก้แอส
ฟัลท์ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษัท ทิปโก้แอส
ฟัลท์ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
ธนาคารเชส แมน
ฮตัตนั สาขาไทเป 

นส.รวมสิน  
ทรัพย์สาคร          

*ได้รับการ

แต่งตัง้เป็น
กรรมการ   
เมื่อปี พ.ศ.
2528 

ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

60ปี ปริญญาตรี : B.S. Boston University, 
Boston, Mass 
ปริญญาโท : MBA The American 
University, Washington DCการอบรม
บทบาทหน้าท่ีกรรมการ/สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย :  
-2556 Director Accreditation Program 

(DAP) 

  ปริญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, Mass  ปริญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, Mas 

48,437,398  
หุ้น คิดเป็น 
10.04% 

น้ อ ง ส า ว            
น า ง อ นุ รั ต น์      
เ ที ย ม ทั น  ,          
น า ย สิ ท ธิ ล า ภ 
ท รั พ ย์ ส า ค ร
นางสาวลักษณา 
ทรัพย์สาคร  และ 
พี่สาวของภรรยา
น า ย ส ม จิ ต ต ์
เศรษฐิน 

ปี 2555 – 
ปัจจบุนั 
 
ปี 2555– 
ปัจจบุนั 
 
 
ปี 2525– 
ปัจจบุนั 
 
 

 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 

บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท สยามคอน
เทนเนอร์ 
เทอร์มินอล จ ากดั 
 
บริษัท ถนอมวงศ์
บริการ จ ากดั 
 
 

นายเอกพล  

พงศ์สถาพร*
ได้รับการ
แต่งตัง้เป็น
กรรมการเมื่อ
วนัท่ี 1
พฤษภาคม  

2555 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

48 ปี ปริญญาโท : MBA (Finance/Marketing) 
Northwestern University, USA 
ปริญญาตรี : วทิยาศาตร์บณัฑิต (เคมี
วศิวกรรม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัการ
อบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย :  
 -Director Certificate Program 

 -Collective Bargaining for Successful 

Labor Relations 

 -AMFInternational Marketing 

Conference 

- Powerful Psychology in Branding & 

Marketing 

 - เปิดเคล็ดลบัRetail Go Asian ท า

อยา่งไรให้ส าเร็จ 

 

ไมม่ี ไมม่ี ปี 2555 – 
ปัจจุบนั 
 
 
 

ปี 2552 – 
2555 
 
 
ปี 2549 – 
2555 
 
 
ปี 2543 – 
2549 
 
 
 
 
 
 
 
ปี 2537 – 
2542 

กรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
รักษาการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูจ้ดัการทัว่ไป 
Corp. Planning 

บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษทั ไทยฟิลม์
อินดสัตรี จ  ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั ไทยคอป
เปอร์อินดสัตรี 
จ  ากดั (มหาชน) 
 
DHL ประเทศ
เวยีดนาม 
Regional Sales 
Manager DHL 
ประเทศสิงคโปร์ 
National Sales 
Manager DHL  
ประเทศไทย 
 
บริษทั กรุงเทพ
ผลิตเหล็ก จ ากดั 



 
         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2556 
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ปี 2527 – 
2536 
 

 
 
ผูจ้ดัการ 

(มหาชน) 
 
ฝ่ายขาย 
ภายใน 
ประเทศ 
SCG 

นายวิรัช 

ไพรัชพิบูลย์*
ได้รับการ
แต่งตัง้เป็น
กรรมการเมื่อ

วนัท่ี7กนัยายน
2550 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูไ้ม่
มีอ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

65 
ปี 

ปริญญาตรี  : เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ Adam State College, 
Colorado, USA 
Executive Development Program, 
Princeton University, USA 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย :  
-Role of the Compensation Committee 

Program (RCC) – 2551 

-Audit Committee Program (ACP) – 

2547 

-Director Certification Program (DCP)– 

2545 

-Thai Institute of Directors Association 

IOD - 2545 

 

ไมม่ี ไมม่ี ปี2550 – 
ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 
 
ปี2542 – 
ปัจจบุนั 
 
ปี 2543 
 
ปี 2538 
 
 
 
ปี 2535 

กรรมการอิสระ
และประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 
 
กรรมการอิสระ 
และ กรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการผู้จดัการ 
 
กรรมการรอง
ผู้จดัการใหญ่ด้าน
การเงิน 
 
ผู้อ านวยการฝ่าย
สินเช่ือ 

บริษทั 
ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บมจ. ธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา 
 
 
บมจ. ธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา 
 
บงล. ศรีมิตร 
 
บจก. สยามกล
การ 
 
 
 
ธนาคารเชส
แมนฮนัตนั สาขา
กรุงเทพฯ 
 
 
 
 

นายชลิต

ลิมปนะเวช*
ได้รับการ
แต่งตัง้เป็น
กรรมการเมื่อ
วนัท่ี24
เมษายน 2551 

ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูไ้ม่
มีอ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

61 
ปี 

ปริญญาโท  : MPA คณะรัฐศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี  : บริหารธุรกิจ สาขา

การตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญัการ
อบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย :  
 -Director Certificate Program  

 -Financial Statements for Directors      

-Audit Committee Program  

ไมม่ี ไมม่ี ปี 2551 – 
ปัจจบุนั 
 
 
 
ปี 2554 – 
ปัจจบุนั 
 
ปี 2554 – 
ปัจจบุนั 
 
 
 
ปี 2546 -
2554 
 
 
 

กรรมการอิสระ 
 
 
 
 
อปุนายก ฝ่าย
วิชาการ  
 
ประธานกลุม่
การตลาดและ
กรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒุิ 
 
กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 

บริษทั 
ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั 
(มหาชน) 
 
สมาคมการตลาด 
แห่งประเทศไทย 
 
สมาคมการจดัการ 
ธุรกิจแห่ง 
ประเทศไทย 
(TMA) 
 
บริษัท ชโูอเซ็นโก 
(ประเทศไทย) 
จ ากดั 
 
 



 
         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2556 
254625462546252252542546 

ปี2546 -
2553 
 
 
ปี2518 -
2532 
 
 
 

คณบดี 
 
 
 
Account 
Executive and 
Executive 
Director 
 

คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
อสัสมัชญั 
 
Lintas Thailand 

นายพิชวัฒน์  

ชมชื่น*ได้รับ

การแต่งตัง้
เป็นกรรมการ
เมื่อวนัท่ี26
เมษายน 2543 

ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูไ้ม่
มีอ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

63 
ปี 

ปริญญาโท  : M.A. Political Science, 
Eastern New Mexico University, 
USA. 
ปริญญาตรี  : รัฐศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์การอบรม
บทบาทหน้าท่ีกรรมการ/สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย :  
 -Directors Certification Program, IOD 

 -Thai Institute of Director, IOD 

 -บทบาทกรรมการท่ีดีและท าหน้าท่ีท่ี

ปรึกษาแก้ไขปัญหาบริษัท 

 -Board Performance Evaluation and 

Director Compensation 

 -คณุภาพงบการเงิน และการสร้างความ

น่าเช่ือถือของกิจการ 

 

50,000  หุ้น 
คิดเป็น 
0.01% 

ไมม่ี ปี 2555 – 
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 

ปี2530 
 
 

ปี 2527 
 
 

ปี 2523 
 
 

ปี 2521 
 
 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการ
ตรวจสอบ และ
ประธาน
อนกุรรมการสรร
หาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
 
กรรมการผู้จดัการ 
 
 
ผู้ พิพากษาสมทบ
ศาลแรงงาน 
 
กรรมการผู้จดัการ 
 
 
ผู้อ านวยการด้าน
ทรัพยากรบคุคล 
 
 

บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 

 
บริษัท ไอ ที เอ็ม ซี 
จ ากดั 
 
 
 
 
บริษัท FORTIS 
จ ากดั 
 
บริษัท รองเท้าบา
จา(ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 
 

นายไพศาล  

พงษ์ประยูร*
ได้รับการ
แต่งตัง้เป็น
กรรมการเมื่อ

วนัท่ี2เมษายน 
2555 

ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูไ้ม่
มีอ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

64 
ปี 

ปริญญาโท :  วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมอตุสาหกรรม Fairleigh 
Dickinson  
University, USA 
ปริญญาตรี  : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมโยธา Villanova University, 
USA 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย :  
 -Directors Accreditation  Program 

 

ไมม่ี ไมม่ี ปี 2555 – 
ปัจจบุนั 

 
 
 
ปี 2543 -
2553 
 
 

ปี 2540– 
2542 
 
 
ปี 2536 – 
2540 
 
 
 
 

กรรมการอิสระ 
และ อนกุรรมการ
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
 
ผู้อ านวยการฝ่าย 
Head of 
Business Partner 
 
กรรมการผู้จดัการ 
 
 
 
ผู้อ านวยการกอง
พาณิชย์ 
 
 
 
 

บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ 
จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
บริษัท ทรู คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษัท สามารถ 
เคเบิลซิสเต็ม 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท เทเลคอม
เอเชีย จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 



 
         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2556 
254625462546252252542546 

ปี 2535 – 
2536 
 
 
ปี 2534 – 
2535 
 
 
ปี 2532 – 
2534 
 
 
 

ผู้จดัการโครงการ
พฒันาอสงัริม
ทรัพย์ 
 
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการ 
 
 
ผู้จดัการโครงการ
พิเศษ 
 
 
 

บริษัท ไทวา เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากดั 
 
 
บริษัท ไฮเทค 
อินดสัตรี เอสเตท 
จ ากดั 
 
บริษัท ซิโน-ไทย 
เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
คอนสตรัคชัน่ 
จ ากดั 
 

นางลออ  

เชาวนเมธา*
ได้รับการ
แต่งตัง้เป็น
กรรมการเมื่อ
วนัท่ี2เมษายน 
2555 

ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูไ้ม่
มีอ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

59 
ปี 

ปริญญาตรี  : วิทยาศาสตร์บณัฑิต
เทคนิคอาหาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Mini MBA 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย :  
 -Directors Certification Program 

- Board Reporting 

 - Business Risk Assessment 

 - Supply Chain Management 

 - Strategic Planning 

 - Introduction to Lean Management 

 - Creative Thinking 

 - Effective Plant Management 

 

ไมม่ี ไมม่ี ปี 2555 – 
ปัจจบุนั 

 
 
ปี2554– 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2549 -
2554 
 

ปี 2548– 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2547 – 
2548 
 
 
ปี 2547 
 
 
ปี 2547 
 
 
 
 
ปี 2544 – 
2547 
 
ปี 2540 – 
2547 
 
 
ปี 2536 – 
2547 
 
 

กรรมการอิสระ 
และ กรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการบริหาร 
 
 
Plant Manager, 
 
 
กรรมการบริหาร 
 
 
Quality 
Management 
Representative 
 
General Manager 
 
 
 
 
 
 
 
Manufacturing 
Director 
 
อนกุรรมการด้าน
เทคนิค กลุม่
สบัปะรด 
 
อนกุรรมการร่าง
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ผลไม้
กระป๋องและน า้
ผลไม้ 

บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ 
จ ากดั (มหาชน) 

 
 
บริษัทนดัดาภิรมย์  
จ ากดั 
 
Sakol Bottling 
Co.,Ltd. 
 
บริษัท สิรินทร์
เพลสเชอร์ จ ากดั 
 
Sakol Group 
 
 
 
Thai Garment 
Export Co.,Ltd. 
 
Freelance 
Consultant ด้าน
ระบบงานคณุภาพ 

ISO, GMPs, QA 
 
Tipco Food 
Group 
 
สมาคมผู้ผลิต
อาหารส าเร็จรูป 
 
 
ส านกังาน
มาตรฐาน
อตุสาหกรรม
แห่งชาติ 
 



 
         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2556 
254625462546252252542546 

 
ปี 2525 - 
2529 

 
Superintendent 
 

 
Dole Thailand 
Co.,Ltd. 

นายพิจารณ์ 

สลักเพชร*
ได้รับการ
แต่งตัง้เป็น
เลขานุการ    
เมื่อวนัท่ี25
มีนาคม 2547 

57 
ปี 

ปริญญาโทบญัชีและปริญญาตรีบญัชี
จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย :  
-Company Secretary Program  

-Effective Minute Taking  

 

ไมม่ี ไมม่ี ปี2549 – 
ปัจจบุนั 
 

 
ปี2547– 
ปัจจบุนั 

 
ปี 2533-
2548 
 
ปี 2532 
 
 
ปี 2523 - 
2531 

ผู้จดัการอาวโุส
ฝ่ายบญัชีและ
ควบคมุภายใน 
 
เลขานกุารบริษัท 
 
 
ผู้จดัการสายบญัชี
และการเงิน 
 
ผู้จดัการแผนก
บริหาร 
 
เจ้าหน้าท่ีบญัชี
และงบประมาณ 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ 
จ ากดั (มหาชน)  
 
บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ 
จ ากดั (มหาชน)  
 
บริษัทท่อธารา 
จ ากดั 
 
บริษัท ปนูซีเมนต์
ไทยจ ากดั 

นายพรชยั 
พูลสุขสมบัติ 

52 
ปี 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ และปริญญา
ตรีสตัวแพทย์ จากจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ไมม่ี ไมม่ี ปี 2556 
 
 
ปี2543 – 
2556 
 
 
ปี2541 – 
2543 
 

ปี2540 - 
2541 

ผูอ้  านวยการสาย
ธุรกิจอาหาร 
 
ผู้อ านวยการ
การตลาดสาย
ธุรกิจต่างประเทศ 
 
ผู้จดัการทัว่ไป 
 
 
Commercial 
Director 
 

บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ 
จ ากดั (มหาชน)  
 
 
Suram Trading 
Corporation 
 
Thai Copper 
Industries 

        

นายบัญชา  
สุรัตนชัยกลุ 

54 
ปี 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไมมี่ ไมมี่ ปี2556-
ปัจจุบนั 
 
ปี2553-
2556 
 
 
ปี2547-
2553 
 
ปี 2539-
2546 
 
ปี 2531-
2538 
 
 
 

ผูอ้  านวยการสาย
ธุรกิจคอนซูมเมอร์ 
 
รองประธาน
กรรมการอาวุโส 
 
 
ผูอ้  านวยการสาย
ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 
 
ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่าย
การตลาด 
 
ผูอ้  านวยการฝ่าย
การตลาดและฝ่าย
ขาย 
 
 

บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ 
จ ากดั (มหาชน) 

 
บริษทัแอลเอฟ
เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 
 
บริษทัทิปโกเ้อฟ
แอนดบี์ จ ากดั 
 
บริษทัดูเม็กซ์ 
จ  ากดั  
 
บริษทับริสตอลไม
เยอร์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั 
 



 
         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2556 
254625462546252252542546 

ปี 2523-
2525 
 
 
ปี 2522-
2531 

ผูบ้ริหารผลิตภณัฑ ์
 
 
 
ผูจ้ดัการผลิตภณัฑ ์

บริษทัแกล็กโซ 
(ประเทศไทย) 
จ ากดั 
 
บริษทัอินช์เคป
มาร์เก็ตต้ิง 
(ประเทศไทย) 
จ ากดั 

นายประสงค์ 
เอมมาโนชญ์ 

47 ปี ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
Cleveland State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี สาขาสงัคมวิทยาและ
มานษุยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย :  
-Director Accreditation Program 

62/2007 

 

ไมม่ี ไมม่ี ปี 2556 – 
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
ปี 2553 – 
2556 
 
 
ปี 2552 – 
2556 
 
ปี 2549 – 
2552 
 
 
ปี 2547 – 
2552 
 
 
ปี 2546 – 
2547 
 
ปี 2538 – 
2546 

ผูอ้  านวยการสาย
บริหารการเงิน 
 
กรรมการบริษทั 
 
 
กรรมการบริษทั 
 
 
กรรมการบริษทั 
 
 
 
รองกรรมการ
ผูจ้ดัการอาวโุส 
 
กรรมการบริษทั 
 
 
 
ประธานเจา้หนา้ที
บริหารการเงิน 
 
 
ผูจ้ดัการกลุ่ม 
 
 
ผูจ้ดัการฝ่าย
วางแผนกลยทุธ์
องคก์ร 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั ทิปโก ้เอฟ
แอนดบี์ จ ากดั 
 
บริษทั ทิปโก ้รี
เทล จ ากดั 
 
บริษทัไทยฟิลม์ 
อินดสัตร่ี 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั ไทยฟิลม์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั มาสเตอร์ 
แอด จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั มาสเตอร์ 
แอด จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั ร้ีด เทรด
เด็กซ์ จ ากดั 
 
บริษทั อินเตอร์ 
ฟาร์อีสท ์
วศิวการ 
จ ากดั  
 (มหาชน) 
 
 
 

นายเซอชิิ   
อูเอโนะ 

61ปี ปริญญาโท : M.B.A., New York 

University, Leonard N. Stern 

School of Business, U.S.A. 

ปริญญาตรี : (Commerce), 

Doshisha University, Kyoto, 

ไมมี่ ไมมี่ ปี2556-
ปัจจุบนั 
 
ปี2554-
2556 
 
 

Chief Operating 
Officer 
 
Executive Officer, 
Overseas Business 
Division II 
 

บริษทัทิปโกเ้อฟ
แอนดบี์ จ ากดั 
 
Calbee, Inc., 
Tokyo, Japan 
 
 



 
         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2556 
254625462546252252542546 
Japan 

 

ปี2553-
2554 
 
 
 
ปี 2550-
2553 
 
 
 
ปี 2545-
2550 
 
 
 
ปี 2540-
2545 

Executive General 
Manager, 
International 
Strategy Division,  
 
President and CEO 
 
 
 
 
Executive General 
Manager, Food 
and Beverage 
Division,  
 
Vice President, 
Sales and 
Marketing 
 

Suntory Limited, 
Tokyo, Japan 
 
 
 
Suntory 
International 
Corporation, New 
York, U.S.A. 
 
Suntory 
Limited,Tokyo, 
Japan 
 
 
 
Suntory 
International 
Corporation, New 
York, U.S.A. 
 

นายพีรพงษ์ 
อาชวพงษ์
สวัสด์ิ 

43 
ปี 

ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจการค้า
ระหวา่งประเทศ จาก University of 
New Orleans, USA 
ปริญญาตรีสาขาการตลาด จาก 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ไมม่ี ไมม่ี ปี2555 – 
ปัจจุบนั 
 
 
ปี2548-
2555 
 
 
ปี2546-
2548 
 
ปี2545-
2546   
 
 
ปี 2543-
2544 
ปี 2541-
2543 
 

Commercial 
Director – 
Beverage& Retail 
 
Senior Manager - 
Retail Business & 
Food Services 
 
Retail Business 
Manager 
 
Business 
Development 
Manager 
 
Channel 
Manager – QSR 
Brand Manager 
– Carnation 
 

บริษัท ทิปโก้เอฟ
แอนด์บี จ ากดั 
 
 
บริษัท ทิปโก้ รีเทล 
จ ากดั 
 
 
บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ 
จ ากดั (มหาชน) 

 
 
Nestle Co,Ltd. 
 
Nestle Co,Ltd. 
 
 
 

นส.นิธิมา      
อังอติชาติ 

47 ปี ปริญญาโท:MBA 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ประกาศนียบตัร วิชาชีพการสอบบญัชี

ชัน้สงู มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี:บญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไมม่ี ไมม่ี ปี 2556 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2548– 
2556 
 
 
 

ผูอ้  านวยการฝ่าย
บญัชีและการเงิน 
 
ผูจ้ดัการอาวโุส 
ฝ่ายการเงินและ
วางแผน 
 
 

บริษทั ทิปโก ้เอฟ
แอนดบี์ จ ากดั 
 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
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การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย :  
-เลขานกุารบริษัท- นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 

ปี 2542– 
2548 
 
 
ปี 2541– 
2542 
 
 
 

ผูจ้ดัการ ฝ่าย
การเงินและ
วางแผน 
 
Financial 
controller 
(Thailand) 
 
 
 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
Media Trans Asia 
(Thailand) and its 
affiliated 
companies 
 

1.2  หนา้ท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

คุณวุฒิ และคุณสมบัต ิ

- ปริญญาตรี (ดา้นบญัชีหรือกฎหมาย) 
- มีความรู้เร่ืองหลกักฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและ กลต. 
- มีมนุษยสมัพนัธ์และความสามารถส่ือสารดี 

- มีประสบการณ์ท างานต าแหน่งน้ีมาก่อน 

- มีความรู้เร่ืองบรรษทัภิบาล 
หน้าที่ความรับผดิชอบ 

- ด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน และการประชุมผูถื้อหุน้ 

- จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและเกบ็รักษา 
- ดูแลเปิดเผยขอ้มูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 
- ใหค้ าปรึกษาและขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้กบัคณะกรรมการในประเด็นดา้นกฎหมาย ระเบียบปฏิบติั
และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 
- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้ง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ 
- ติดต่อและใหข้อ้มลูเก่ียวกบักิจการของบริษทัแก่กรรมการ 
- จดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และสนบัสนุนการพฒันากรรมการอยา่งต่อเน่ือง 
- ประสานกบัท่ีปรึกษาภายนอก เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย 

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

รายช่ือบริษัท บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอืน่หรือบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
ร   รายช่ือผูบ้ริหาร  1 2 3 4 1 1 2 
นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร X X  X  X X / 

  นางอนุรัตน์   เทียมทนั /   /   / / 
  นายสมจิตต ์  เศรษฐิน / /  /  ///   
  นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร /      / / 

  นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร /     / / / 

นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร /      /  

  นายเอกพล    พงศส์ถาพร // // // // //    
  นายวรัิช        ไพรัชพิบูลย ์ /        

  นายชลิต        ลิมปนะเวช /        

  นายพิชวฒัน์  ชมช่ืน /        

  นายไพศาล    พงษป์ระยรู /        

  นางลออ        เชาวนเมธา /        

หมายเหตุ   บริษทั  หมายถึง  บมจ. ทิปโกฟู้ดส์  
บริษทัยอ่ย 

1  หมายถึง   บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ  ากดั  
2  หมายถึง    บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั 
3 หมายถึง    บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ  ากดั 

4 หมายถึง    บริษทั ทีเอฟบี ดีสทริบิวชัน่ จ  ากดั 
บริษทัร่วม  

1  หมายถึง  บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์
บริษทัอ่ืนและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1  หมายถึง   บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จ ากดั 
2  หมายถึง   บริษทั สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอน จ ากดั 

X  =  ประธาน          /  =  กรรมการ          //  =  กรรมการผูจ้ดัการ       /// = กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (CEO) 
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3.ประวติัคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมท่ีถกูลงโทษของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจ
ควบคุมในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535หรือพระราชบญัญติัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  
 

- ไม่มี – 
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เอกสารแนบ 2 

 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 
 

รายช่ือกรรมการของบริษทัยอ่ยตามตาราง ดงัน้ี 
 รายช่ือบริษทัยอ่ย 
                                    รายช่ือกรรมการ 

บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ากดั 

นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร         X 
นายสมจิตต ์ เศรษฐิน / 
นายเอกพลพงศส์ถาพร // 
นายประสงค ์ เอมมาโนชญ ์ / 
นางสาวลกัขณา  ลีละยทุธโยธิน / 
นายโทรุ  มิยานากะ  / 
นายฮอง ซิก ปาร์ค / 
นายโนบุฮิโร่  โทริอิ / 
 

 หมายเหตุ 
1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการผูจ้ดัการ 

 2.  บริษทัยอ่ย ใหห้มายถึง บริษทัย่อยท่ีมีนยัส าคญั เช่น มีรายไดเ้กินกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 
ตามงบก าไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด 
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เอกสารแนบ 3 

 
 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
1.รายละเอยีดหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้ง นายพิจารณ์  สลกัเพชร ให้ปฎิบติัหน้าท่ีเป็นหัวหน้างานก ากับดูแลการ
ปฏิบติังานมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นศูนยก์ลางการก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัให้เป็นไป
ตามกฎหมายกฎระเบียบขอ้บงัคบันโยบายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้งเช่นธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, ส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต., ส านกังานคณะกรรมการคปภ.,ส านกังานกกพ.หรือหน่วยงาน
ทางการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายดา้นการ
ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูบ้ริหารระดบัสูงฝ่ายงานหรือหน่วยงานและพนกังานตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมายรวมถึงมีการส่ือสาร
กบัพนกังานไดต้ระหนกัว่าพนกังานทุกคนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการศึกษาและท าความเขา้ใจใน
กฎหมายรวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องในงานท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม
กฎเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัด(ประวติั ตามเอกสารแนบ 1 ) 
 
2.รายละเอยีดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งบริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซัลแตนท์ จ  ากดัให้ปฏิบติัหน้าท่ีผู ้
ตรวจสอบภายในของบริษทั ซ่ึงบริษทัออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซัลแตนท์ จ  ากดั ไดม้อบหมายให้นาง
พิไล  เป่ียมพงศส์านตต์ าแหน่งผูต้รวจสอบภายใน เป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายใน
ของบริษทั 

ประวตัิ นางพไิล  เป่ียมพงศ์สานต์ 
การศึกษาและวุฒิทางวชิาชีพ 

- บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- Mini MBA. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- Certified Public Account an (Thailand) – (CPA No.2336) 

- Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors – (CIA No.30861) 

- Director Certification Program (DCP) – IOD รุ่น 9/2544 
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ประสบการณ์ 
2524 – 2537 ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
2537- 2539 ผูช่้วยผูว้า่การฝ่ายบญัชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
2538 – 2540 นายกสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
2542 – ปัจจุบนั ประธานบริษทั ออดิต แอนด ์แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
งานตรวจสอบภายใน 
2547 –  ปัจจุบนั กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก ้
2543 –  ปัจจุบนั บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 
2546 – ปัจจุบนั บริษทั ยไูนเตด็ เปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
2546 –  ปัจจุบนั บริษทั โรงแรมปาร์คนายเลิศ จ ากดั 
งานประเมินระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
2554 – 2557 การควบคุมงบประมาณ การจดัซ้ือ / วา่จา้ง การควบคุมรายไดค้่าเช่าพื้นท่ีและการจดัท า
สัญญาเช่าพื้นท่ีและการควบคุมทรัพยส์นถาวร ฯลฯ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทุนรวม
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์างแห่ง โดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จ  ากดั 

      งานการอบรม 
ปี 2537 – 2540  สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย – จดัหลกัสูตรการอบรมและร่วมเป็น
วทิยากร 
ปี 2541 – 2544  American Corporation for Thailand Internal Auditor Training Program ร่วมกบั
กระทรวงแรงงานฯ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สถาบนั KENAN, Price Waterhouse Coopers, 
TRIS และสมาคมผูต้รวจสอบภายใน ฯลฯ 

- ท าหนา้ท่ีกรรมการโครงการฝึกอบรม จดัท าหลกัสูตร ร่วมเป็นวทิยากร หลกัสูตร “Internal Auditing 

for New Internal Auditor” ส าหรับผูจ้บปริญญาตรีท่ีวา่งงาน เน่ืองจากถูกเลิกจา้งช่วงวกิฤต

เศรษฐกิจ ปี 2541 จ านวน 22 รุ่น ประมาณ 1,000 คน 
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เอกสารแนบ 4 

 
รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
 
                                              -ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 

 
อ่ืน ๆ  
 
                                              -ไม่มี- 
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