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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ วตั ถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดาเนินงาน
พันธกิจ:นาสุ ขภาวะทีด่ ีส่ ู สังคม
ความหมายของสุ ขภาวะที่ดี คือการมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดีซ่ ึ งต้องได้มาจากการดาเนินชีวิตโดยรวม
มิใช่จากการเน้นทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งต้องใช้ท้ งั วินยั และเวลาไม่มีทางลัด ดังนั้น ทิปโก้ จึงไม่ใช่บริ ษทั ที่มุ่งขาย
ผลิ ตภัณฑ์เพี ยงอย่างเดี ยวแต่ เราเป็ นบริ ษ ทั ที่ เกิ ดมาเพื่ อเรี ย นรู ้ เข้าใจการใช้ชี วิตของผูค้ นและคิ ดค้นเพื่ อ
นาเสนอรู ปแบบการใช้ชีวิตที่นามาซึ่ งสุ ขภาวะที่ดีโดยใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การเป็ นตัวตอบโจทย์ของการนา
สุ ขภาวะที่ดีสู่สังคม
วิสัยทัศน์ :เป็ นบริษัททีข่ ับเคลือ่ นชี้นาตลาดเพือ่ สร้ างมูลค่ าเพิม่ แก่ ผ้ มู ีส่วนร่ วมทางธุรกิจ
(ผู้มีส่วนร่ วมทางธุรกิจ คือ พนักงานผู้บริโภคคู่ค้าทางธุรกิจผู้ร่วมทุนสั งคม)
เพื่อให้พนั ธกิจของเราเป็ นจริ ง ทิปโก้ไม่สามารถเป็ นเพียงแค่ผสู ้ นองตอบความต้องการของผูบ้ ริ โภคเท่านั้น
แต่ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่ช้ ีนาและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค รวมถึงรู ปแบบการใช้ชีวิต
ด้วย และการขับ เคลื่ อนชี้ นาตลาดดัง กล่ า วจะต้องน ามาซึ่ ง มู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ ทุ ก ฝ่ ายที่ เกี่ ย วข้องไม่ ว่า จะเป็ น
พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ พันธมิตร ผูถ้ ื อหุ ้น ผูส้ นับสนุ นทางการเงิ น ตลอดจนชุ มชนและสังคม กล่ าวคือต้อง
นามาซึ่ งชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของทุกฝ่ าย
บริ ษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2519 โดยมีทุน จดทะเบียนเริ่ มต้น 10
ล้านบาท ปัจจุบนั มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มีทุนชาระแล้ว 482 .6 ล้านบาท บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประกอบ
ธุ รกิจหลักประเภทผลิตและจาหน่ายสับปะรดกระป๋ อง น้ าสับปะรดเข้มข้น น้ าผลไม้รวมและเครื่ องดื่มบรรจุ
พร้ อมดื่ ม น้ าแร่ ธรรมชาติพร้ อมดื่ ม และผลิ ตสารสกัดจากสมุนไพรและการเกษตร โดยจาหน่ ายทั้งในและ
ต่างประเทศ ทิปโก้ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 เป็ นแห่งแรกของโลกในด้านการผลิตสับปะรดซึ่ ง
ได้ปรับปรุ งเป็ น ISO 9001 Version 2000 และยังผ่านการรับรองระบบ HACCP (HAZARD ANALYTICAL
CRITICAL CONTROL POINT) จากบริ ษทั SGS(Thailand) จากัด นอกจากนี้ ยงั ได้รับ SGF TRMAV
(Sure–Global– Fair) การไดัรับการรับรองมาตรฐานเป็ นหลักประกันต่อคุ ณภาพสิ นค้าของบริ ษทั ว่าเป็ น
สิ นค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ในเดือนธันวาคม 2549 บริ ษทั ได้ผา่ นการรับรองระบบ ISO 22000 ซึ่ งเป็ น
ระบบเกี่ยวกับ Food Safety Management โดยเป็ นโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋ องรายแรกในประเทศไทย ที่
ได้รับการรับรองและยังเป็ นบริ ษทั แรกในโลกที่ได้รับการตรวจประเมินแบบ Integrate ระหว่างระบบ ISO
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9001:2000, GMP, HACCP และ ISO 22000 พร้อมกันในครั้งเดียว และในวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 ทิปโก้ ได้
ประกาศอีกก้าวหนึ่ งของความสาเร็ จ ด้วยการได้รับการรับรอง “Single Food Audit Pack” โดยเป็ นบริ ษทั
อาหารแห่ งแรกในประเทศไทย ที่ ผ่านการตรวจสอบในทุ กระบบพร้ อมกันในครั้ งเดี ยว ได้แก่ระบบ ISO
9001, ISO 22000, HACCP, GMP และ IFS ในปี 2551 บริ ษทั ได้รับมาตรฐาน FAI ซึ่ งเป็ นโปรแกรมการ
ตรวจสอบ Food Safety and Food Security โดยสถาบัน FAI (Food Audit International) โดยที่ทิปโก้ ได้รับ rating
"Excellent" นอกจากนี้ ยงั ได้รับ Organic Aloe Vera Certified จากกรมวิชาการเกษตรและ Organic
Agriculture Certification Thailand สาหรับการปลูกว่านหางจรเข้อีกด้วย ในปี 2554 โรงงานผลิตสับปะรด
กระป๋ องได้รับใบรับรองมาตรฐาน มรท.8001-2553ระดับสมบูรณ์ข้ นั ริ เริ่ ม นอกจากนั้น ในปี 2557 โรงงาน
จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ยังได้ได้รับรางวัล สถานประกอบการดี เด่ นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิ การ
แรงงานเป็ นปี ที่ 4 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิ การและคุม้ ครองแรงงาน รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้าน
ความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ระดับประเทศ จากกรมสวัส ดิ ก ารและ
คุ ม้ ครองแรงงาน และยังได้รับโล่ ห์เกี ยรติ คุณโครงการลดการสู ญเสี ยในวงจรการผลิ ตและเพิ่มผลิ ตภาพ
แรงงาน จากกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
ทิปโก้ ได้รับรางวัลในการส่ งเสริ มด้านความรับผิดชอบสังคม (CSR) เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์และรางวัล
CSR-DIW Continuous Award 2557 ได้รับต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 5 ในฐานะผูป้ ระกอบการที่ดาเนินงานด้านความ
รั บผิดชอบต่อสั งคมอย่างต่อเนื่ อง ยัง่ ยืน และพร้ อมเข้า สู่ มาตรฐานสากล เที ยบชั้น ISO 26000 ก้าวสู่
Sustainable Development จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ งต่อมา ทิปโก้ ได้รับการ
ประเมินผลการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ประจาปี 2557 โดยบรรษัทภิบาลแห่ งชาติ มีคะแนนรวม 81%
อยูใ่ นระดับ“ดีมาก”
จากความเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในตลาดน้ าผลไม้และนาเสนอนวัตกรรมใหม่ๆสู่ ตลาดอย่างต่อเนื่ อง ในปี
2557 ทิปโก้จึงได้รับรางวัล รางวัล “สุ ดยอดแบรนด์ที่แข็งแกร่ งและทรงพลังที่สุดในประเทศไทย ปี 2014”
สาขากลุ่มสิ นค้า น้ าผลไม้ จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในงานประกาศผลการสารวจ “สุ ดยอดแบรนด์ที่
แข็งแกร่ งและทรงพลังที่สุดในประเทศไทย ปี 2014” (The Most Powerful Brand of Thailand 2014) จัดโดย
ภาควิชาการตลาด คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาฯ อย่างต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 เพื่อประเมินคุณค่าและจัด
อันดับแบรนด์ผลิตภัณฑ์จากการเก็บข้อมูลผูบ้ ริ โภครวม 12,000 ตัวอย่างทัว่ ประเทศ โดยงานวิจยั นี้ ถือเป็ น
การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล และการรั บ รู ้ แบรนด์ข องผูบ้ ริ โภคชาวไทยที่ ค รอบคลุ ม และมากสุ ดครั้ งหนึ่ ง ใน
ประเทศไทย
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นอกจากนี้ ทิปโก้ ยังมีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีการดาเนิ นการป้ องกันความ
เสี่ ยงและขจัดอุปสรรคในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างเป็ นขั้นตอน ตั้งแต่ปี 2552 เป็ นต้นมา ทิปโก้ ได้เน้นในเรื่ อง
การปรับปรุ งกระบวนการจัดการภายในตั้งแต่ประมาณการความต้องการสิ นค้าของลูกค้าจนถึง การส่ งมอบ
สิ นค้า (Demand & Supply Management) อีกด้วย ทิปโก้ มีเป้ าหมายในการดาเนิ นธุ รกิจ ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี
คุ ณภาพออกสู่ ตลาด โดยเลื อกใช้วตั ถุ ดิบที่ มีคุณภาพ ควบคุ มการผลิ ตให้มีประสิ ทธิ ภาพ พร้ อมทั้งขายใน
ราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการสู งสุ ดของผูบ้ ริ โภคส่ งผลให้
ในปี นี้ ทิป โก้ ได้มี ก ารปรั บ มาตราฐานการดู แลสั ง คมและแรงงานของทิ ป โก้ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ
ข้อเรี ยกร้องและมาตราฐานของลูก ค้าจากกลุ่มยุโรป โดยเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กขององค์กร BSCI (Business
Social Compliance Initiative) และ SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) ซึ่ งจะต้องดาเนิ นธุ รกิจและ
การผลิ ตตาม แนวทางปฏิ บ ตั ิ และระบบการติ ด ตามตรวจสอบการปฏิ บ ัติต ามมาตรฐานด้า นสั ง คมใน
กระบวนการผลิต ที่เน้นการดูแลสังคมสิ่ งแวดล้อม และแรงงาน
ในส่ ว นของพัฒ นาและปรั บ ปรุ งกระบวนการผลิ ต นั้ น ทางโรงงานได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรและลดต้นทุนการผลิ ตโดยการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและมีประสิ ทธิ ภาพ
มาปรั บ ปรุ ง รวมถึ ง การติ ดตั้ง เครื่ องจักรใหม่ เพื่อให้ส ามารถรองรั บ การขยายการเติ บโตที่ จะเพิ่ ม ขึ้ นใน
อนาคตด้วย จากการที่ รัก ษาระดับ คุ ณ ภาพและมาตรฐานการผลิ ตตลอดมา ท าให้บริ ษ ทั สามา รถรั ก ษา
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ารายใหญ่ พร้อมทั้งมีการซื้ อขายอย่างต่อเนื่ องตลอดช่วง 38 ปี ที่ผา่ นมา จนเป็ นที่กล่าว
ขานว่า ทิปโก้ มุ่งเน้นการผลิตแต่สินค้าที่มีคุณภาพและมีราคาที่เหมาะสม (Competitive Price)
ความสาเร็ จของ ทิปโก้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของพนักงานและทีมบริ หารที่พร้อมจะนาสิ่ งที่ดีที่สุด
เพื่อเสนอให้กบั ลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้าคือความภาคภูมิใจของเรา นอกจากนี้ เรายังมีการพัฒนาการที่
ไม่หยุดยั้งในการสร้างสิ นค้าที่มีคุณภาพออกสู่ ตลาด เรามีทีมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ และยังมีโปรแกรมการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ องแรงบันดาลใจของเราจะดาเนิ นต่อไป เราได้เตรี ยมการที่จะนาเสนอสิ นค้าและ
วิธีการใหม่ๆให้กบั ผูบ้ ริ โภคในปี ต่อๆไป เราได้ต้ งั ปฏิญาณกับตนเองว่าเราจะนาความปรารถนาของลูกค้า
เป็ นที่ต้ งั และจะเป็ นส่ วนหนึ่งที่จะทาให้วถิ ีชิวติ ของผูบ้ ริ โภคดียงิ่ ๆ ขึ้นไป

1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
ปี พ.ศ. 2532 บริ ษทั ฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นโดยการจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และมีการกระจายหุ ้นสู่ ประชาชนทัว่ ไป ทั้งนี้ ยงั คงกลุ่มผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่
เป็ นกลุ่มบุคคลเดิม โดยมีสัดส่ วนการถือครองหุ น้ ลดลง
ปี พ.ศ. 2536 บริ ษทั ฯ ได้ขยายการลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จากัด โดยได้ขยายธุ รกิ จ
เข้าสู่ ตลาดน้ าผลไม้พร้ อมดื่ม ซึ่ งผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้ของบริ ษทั ได้รับการตอบรับอย่างดี จากตลาดผูบ้ ริ โภค
3
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ภายในประเทศ ต่อมาบริ ษทั ฯ ได้ทุ่มเทให้กบั การวิจยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายเพิ่มผลิตภัณฑ์อย่างน้อยปี ละหนึ่ งผลิตภัณฑ์ โดยเริ่ มตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2540 เป็ นต้นมา ในปี 2550 ได้มี ก ารจับ มื อเป็ นพันธมิ ตร กับ บริ ษ ทั ซันโทรี่ ประเทศญี่ ปุ่ น มี เป้ าหมาย
ร่ วมกันกับบริ ษทั ซันโทรี่ ในการขยายตลาดทั้งผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯ มีความเชี่ ยวชาญและผลิตภัณฑ์เด่นจาก
บริ ษ ทั ซันโทรี่ ไปยังตลาดในประเทศและตลาดอาเซี ยน โดยใช้โรงงานเครื่ องดื่ มที่ ทนั สมัยที่ อาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ นแหล่งผลิ ตในสายธุ รกิ จเครื่ องดื่ ม ทิปโก้ยงั คงสร้ างความเติบโตอย่างต่อเนื่ อง
ด้วยกลยุทธ์สาคัญที่เน้นให้ความสาคัญด้านคุณภาพสิ นค้าและการแนะนาสิ นค้าใหม่ จากผลงานการพัฒนา
สิ นค้าโดยทีมงานมืออาชี พ และการลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ซึ่ งได้สร้ างความเข้มแข็งให้กบั
ตราสิ นค้าทิปโก้ให้ได้รับความเชื่อถือและเป็ นที่ไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคเสมอมา
ปี พ.ศ. 2547 บริ ษทั ฯ ได้ขยายธรุ กิจใหม่เข้าสู่ ธุรกิ จค้าปลี ก น้ าผลไม้ปั่นสด โดยใช้ตราผลิ ตภัณฑ์ Squeeze
Juice Bar โดยเริ่ มต้นเพียง 10 สาขา จนถึ งปี พ.ศ. 2550 ได้จดั ตั้งบริ ษทั ทิปโก้ รี เทล จากัด เพื่อรองรั บ
การขยายตัวของธุ รกิจนี้ ปั จจุบนั มีร้าน Tipco Squeeze Juice Bar ทั้งสิ้ น 52 สาขา โดยบริ ษทั เป็ นเจ้าของ 44
สาขาและเป็ น Franchise 8 สาขา บริ ษทั ได้มีการปรับยุทธศาสตร์ เรื่ องของการปรับเมนูและรู ปแบบ ของ
สาขาเก่าที่สร้ างทั้งยอดขายและกาไรอย่างต่อเนื่ อง และวางแผนงานธุ รกิจระยะยาวในการขยายสาขาใหม่ๆ โดย
ในการขยายสาขาใหม่จะปรับขนาดและเมนูของร้านให้เหมาะสมกับสาขาในแต่ละช่องทาง
ปี พ.ศ. 2550 บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในบริ ษทั ทิปโก้ ไบโอเทค จากัด ซึ่ งมีสินทรัพย์ที่สาคัญคือ พื้นที่เพาะปลูก
จานวน 6,899 ไร่ 1 งาน 20.4 ตารางวา ห้องปฏิบตั ิการชีววิทยา Tissue Culture Lab สาหรับคัดเลือกและขยาย
สายพันธุ์พืช และโรงงานสกัดสารจากพืช
ปี พ.ศ. 2552 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดตัวสับปะรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุ วรรณ ซึ่ งได้รับการตอบรับจากผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี
โดยสับปะรดพันธุ์น้ ี มีลกั ษณะเด่นคือ กลิ่ นหอม เนื้ อมีสีเหลื องทองทั้งลูก เนื้ อแน่ น ไม่ฉ่ าน้ า ตาสับปะรดตื้น
มีความสุ กทัว่ กันทั้งลูก ปริ มาณวิตามินซี สูงกว่าสับปะรดศรี ราชาถึ ง 4 เท่า และยังมีโรงงานสกัดสารจากพืช
และสมุนไพรด้วยตัวทาละลายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพและระบบความปลอดภัย
ในระดับสู ง โดยทางบริ ษทั มีบริ การครบวงจรแก่ลูกค้าตั้งแต่การจัดหาวัตถุ ดิบการอบแห้งบดผงและ ผลิ ต
เป็ นสารสกั ด อี ก ทั้ง ยัง มี บ ริ การพัฒ นากระบวนการสกัด ร่ วมกั บ ลู ก ค้า เริ่ มตั้ง แต่ ร ะดั บ ทดลองใน
ห้องปฏิบตั ิการตลอดจนผลิตจริ งในระดับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ.2556 บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งเน้นและให้ความสาคัญอย่างจริ งจังในการพัฒนาศักยภาพของ บริ ษทั ทิปโก้
ไบโอเท็ค จากัดโดยพัฒนาระบบคุ ณภาพการผลิ ตและการขยายการทากิ จกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ ง
โรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพรนี้ ประกอบไปด้วยกระบวนการสกัดแบบใช้ตวั ทาละลายขนาดใหญ่
ที่สุดของประเทศไทย ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพและระบบความปลอดภัยในระดับสู ง โดยทางบริ ษทั มีบริ การครบ
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วงจรแก่ลูกค้าซึ่ งได้รับการรับรองมารตฐานคุณภาพ Good Manufacturing Practice (GMP) จากสถาบันอาหาร
(National Food Institute)
ปี พ.ศ.2557 บริ ษทั ฯได้ทาการติดตั้งเครื่ องจักรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกาลังการผลิ ตน้ าแร่ ธรรมชาติตราออรา แล้ว
เสร็ จในเดือนเมษายน จึงทาให้ปัจจุบนั บริ ษทั สามารถเพิ่มกาลังการผลิตขึ้นเป็ น 2 เท่า เพื่อเร่ งการผลิตให้ทนั
กับความต้องการของตลาด ที่มีอตั ราการเติบโตที่สูงมาก
การรับรองคุณภาพของสิ นค้ ามาตรฐานสากลต่ างๆโดยมีลาดับดังต่ อไปนี้
ปี พ.ศ. 2537
มาตรฐาน ISO 9002 โดยเป็ นโรงงานสับปะรดกระป๋ องแห่ งแรกของโลกที่ได้รับ
มาตรฐานนี้ โดยการรั บ รองของส านัก งานผลิ ต ภัณ ฑ์ ม าตรฐานอุ ต สาหกรรม
และสถาบัน RW TUV ประเทศเยอรมัน
ปี พ.ศ. 2538
มาตรฐาน HACCP โดยการรับรองของ เอสจีเอส (ประเทศไทย)
ปี พ.ศ. 2543
มาตรฐาน ISO 9002 สาหรับผลิตภัณฑ์น้ าสับปะรด และน้ าสับปะรดเข้มข้น โดย
การรับรองของ SGF International E.V./IRMA ประเทศเยอรมัน
ปี พ.ศ. 2545
มาตรฐาน HALAL รับรองโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
มาตรฐาน KOSHER รับรองโดย Thai Kashurt Service Co., Ltd.
ปี พ.ศ. 2545/2546
มาตรฐาน BRC ที่ ผคู ้ า้ ปลี กในเครื อสหราชอาณาจักรได้จดั ทาขึ้ น เพื่อประเมิ น
ผูผ้ ลิ ตอาหารที่ ส่งไปประเทศอังกฤษ ได้รับการรั บรองโดย เอสจี เอส (ประเทศ
ไทย) และโดย EFAIA (SAI GLOBAL)
ปี พ.ศ. 2546
มาตรฐาน ISO 9001 version 2000 รับรองโดยเอสจีเอส (ประเทศไทย)
ปี พ.ศ. 2547
มาตรฐาน International Food Standard (IFS) ที่ผคู้ า้ ปลีกในประเทศเยอรมันและ
ฝรั่งเศส ได้จดั ทาขึ้นเพื่อประเมินผูผ้ ลิ ตอาหารที่ส่งไปประเทศแถบยุโรป รับรอง
โดยเอสจีเอส ประเทศเยอรมัน
ปี พ.ศ. 2549
มาตรฐาน ISO 22000 ในเรื่ อง Food Safety Management เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตอาหาร
รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานนี้ รับรองโดย เอสจีเอส(ประเทศไทย)
ปี พ.ศ. 2550
ได้รับการตรวจประเมินแบบ Integrated Audit รวม 5 ระบบพร้ อมกัน คือ ISO
22000, ISO 9001, GMP, HACCP, และ IFS (Single Food Audit Pack) เป็ นบริ ษทั
แรกของประเทศไทย รั บรองโดย เอสจี เอส (ประเทศไทย) ซึ่ งต่อมา เอสจีเอส
ได้ใช้ทิปโก้เป็ นต้นแบบของการตรวจประเมินแบบ Integrate Audit สาหรับทัว่
โลกในปี เดียวกันบริ ษทั ได้รับการรับรองระบบ GMA-SAFE AUDIT ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาในเรื่ อง Food Safety โดย Food Audit International (FAI)
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ปี พ.ศ. 2550/2551
ปี พ.ศ. 2551/2552

ปี พ.ศ. 2552
ปี พ.ศ. 2553
ปี พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2555

ปี พ.ศ. 2556

ปี พ.ศ. 2557

ได้รับการรับรองสิ นค้าว่านหางจระเข้บดออกานิ กปลอดเชื้ อ ตั้งแต่การปลูกในไร่
จนถึงการผลิตในโรงงาน โดยกรมวิชาการเกษตร
ได้รับการรับรอง IFOAM Organic Standards สิ นค้าว่านหางจระเข้บดออกานิ ก
ปลอดเชื้ อตั้งแต่การปลูกในไร่ จนถึ งการผลิตในโรงงาน โดยสานักงานมาตรฐาน
เกษตรอินทรี ยไ์ ทย
ได้รับการรับรอง Food Safety and Food Security Audit Program ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดย FAI (ประเทศไทย) ซึ่ งผลการประเมินอยูใ่ นระดับ “Excellent”
มาตรฐาน ISO 9001 version 2008 รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย)
ได้รั บ รางวัล ธรรมมาภิ บ าลสิ่ ง แวดล้อ ม ของโรงงานจัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์
ใบรั บรองมาตรฐาน มรท.8001-2553 ระดับ สมบู รณ์ ข้ นั ริ เริ่ ม และรางวัลสถาน
ประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน
โรงงานประจวบได้มี ก ารเพิ่ ม ขอบเขตของการรั บ รองส าหรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่
เช่ น ผลิ ตภัณฑ์น้ ามะพร้ าว (Coconut water) ได้รับการรับรองมาตรฐานGMP /
HACCP / BRC / IFS และ ผลิตภัณฑ์ผลไม้ในถ้วยพลาสติก(Fruit in Plastic Cup) ได้รับ
การรั บ รองมาตรฐานGMP/HACCP/IFS ผลิ ต ภัณ ฑ์ สั บ ปะรดสามารถผ่ า น
มาตรฐานโรงงานของ TESCO และ YUM ผลิ ตภัณฑ์สับปะรดผลไม้รวม
น้ าสั บประรดเข้ม ข้น และผลิ ตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ สามารถแสดงเครื่ องหมาย
STAR K ของ Kosher ได้แล้วนอกเหนือจากการที่ได้รับการรับรองกระบวนการผลิต
ในเดือนมิถุนายนได้รับการรับรองมาตราฐานระบบคุณภาพสิ นค้าอาหารสาหรับ
ธุ รกิจค้าปลีก ประเทศอังกฤษ (British Retail Consortium, BRC) และโรงงานสกัดสาร
จากพืชและสมุนไพร ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ Good Manufacturing
Practice (GMP) จากสถาบันอาหาร (National FoodInstitute)
ผ่านการรับรองเรื่ อง IFS ในส่ วนของผลิตภัณฑ์ Canned Coconut Milk Aseptic
and Frozen pineapple single strength juice และ รวมทั้งได้ Kosher เพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์coconut water with pomegranate juice และ coconut water with mango
flavor
ผ่านการรับรองสถานภาพผูป้ ระกอบการระดับมาตรฐาน เออีโอ
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การเปลีย่ นแปลงในปี ทีผ่ ่านมา
ในปี 2557 บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด(มหาชน) ปริ มาณผลผลิตสับปะรดของไทยที่ออกสู่ ตลาดลดลง
อย่างมีนยั สาคัญ ส่ งผลให้ราคาวัตถุสับปะรดพุง่ ขึ้นสู งที่สุดเป็ นประวัติการณ์ของอุตสาหกรรมสับปะรดไทย
ซึ่ ง ในระยะสั้ นอาจนับ ได้ว่า เป็ นปั จ จัย บวกที่ จ ะสร้ า งแรงจู ง ใจให้ก ับ ชาวไร่ ส่ ว นหนึ่ ง หัน กลับ มาปลู ก
สับปะรดมากขึ้นและอาจมีผลให้ราคาสับปะรดลดต่าลง อย่างไรก็ตามความผันผวนของราคาสับปะรดใน
ประเทศอาจส่ งผลเสี ยในระยะยาว เพราะอาจเป็ นเหตุปัจจัยให้ทางตลาดหันไปหาสิ นค้าจากแหล่งผลิ ตใน
ประเทศอื่นๆมากขึ้น โดยเฉพาะในภาวะความซบเซาของเศรษฐกิจโลกที่ต่อเนื่ องมาจากปี 2556 และความ
ขัดแย้งทางการเมืองของหลายประเทศทัว่ โลก ที่ทาให้กาลังซื้ อในตลาดโลกชะลอลง และความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบนี้เกิดกับผลผลิตของไทยเท่านั้น
ทิปโก้ตระหนักถึงความสามารถในการแข่งขันทางธุ รกิจของไทยที่ถดถอยลงอย่างเนื่ อง และเห็นถึง
ความจาเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้องพลิกฟื้ นสถานการณ์และสร้างความยัง่ ยืนให้กบั อุตสาหกรรมสับปะรดของไทย
ทิปโก้ได้ริเริ่ มการทาโครงการเกษตรแบบพันธสัญญา (Contract Farming)ในรู ปแบบใหม่ กล่าวคือ จะเป็ น
รู ปแบบที่เน้นความร่ วมมื อและให้การสนับสนุ นแก่ ชาวไร่ ในด้านต่างๆ ตั้งแต่เทคนิ คทางการเพาะปลู ก,
ระบบชลประทาน, การเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ในส่ วนของราคารับซื้ อจะใช้หลักการประกันรายได้
ขั้นต่ าต่อไร่ เพื่อแก้ปัญหาความผันผวนของรายได้ของชาวไร่ อนั เป็ นเหตุมาจากราคาสับปะรดในตลาด ณ
ปัจจุบนั ชาวไร่ เข้าร่ วมโครงการนี้กว่า 100 ราย และคาดว่าผลของโครงการนาร่ องจะปรากฎในช่วงประมาณ
ปลายปี 2558 ถึง 2559 แม้วา่ โครงการนี้จะเป็ นโครงการระยะยาว ที่อาจต้องใช้เวลาไม่ต่ากว่า 3 – 5 ปี แต่ทิป
โก้เล็งเห็นว่าเป็ นหนทางที่จะนาความยัง่ ยืนมาสู่ อุตสาหกรรมสับปะรดไทย
ปี 2557 บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จากัด สาหรับธุ รกิ จสับปะรดพันธุ์ หอมสุ วรรณ มีการขยายช่ อง
ทางการจัดจาหน่ายเพิ่มขึ้น เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ น ซู เปอร์ มาร์ เก็ตชั้นนา
และผูแ้ ทนจัดจาหน่ า ย โดยการวางจาหน่ ายมี 2 ประเภทคื อ จาหน่ า ยทั้ง ผล และตัดแต่ งเป็ นชิ้ นในถุ ง มี
เอกลักษณ์ ตามแบบของทิปโก้สับปะรดพันธุ์หอมสุ วรรณคือ เสี ยบไม้หอมสุ วรรณ และติดสติ๊กเกอร์ หอม
สุ วรรณบนแพ็ค ผลตอบรับจากผูบ้ ริ โภค ยังคงดาเนิ นไปด้วยดี เนื่ องจากราคาไปด้วยกันกับคุณภาพ และอยู่
ในระดับแข่งขันกับสับปะรดสายพันธุ์พิเศษอื่น ๆ ในทุก ๆ วัน ผลผลิ ตที่ออกจากฟาร์ มจะถูกส่ งตรงไปยัง
DC ของลูกค้า วันต่อวัน แต่ยงั คงไม่เพียงพอต่อความต้องการ นัน่ ก็เพราะคือ ทิปโก้สับปะรดพันธุ์หอม
สุ วรรณ คือสับปะรดพันธุ์พรี เมี่ยมอย่างแท้จริ ง
ธุ รกิจสารสกัด ในปี 2557 นี้ นับเป็ นโอกาสที่ดีที่บริ ษทั ได้แสดงศักยภาพในการสร้างรายได้และทา
กาไรสุ ทธิ ได้เป็ นปี แรกนับแต่เริ่ มต้นดาเนินธุ รกิจสารสกัดจากพืชมา อีกทั้งยังได้ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือก และ
ได้รับประกาศนียบัตรให้เป็ นโรงงานที่มีธรรมมาภิบาลสิ่ งแวดล้อมโรงงานหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรม
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ปี 2557 บริ ษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์ บี จากัด ภาพรวมตลาดน้ าผลไม้มีการเติบโตไม่มากนัก เนื่ องจาก
สภาพเศรษฐกิ จที่ค่อนข้างชะลอตัว อย่างไรก็ตาม สัดส่ วนของตลาดน้ าผลไม้ยงั อยู่ในกลุ่มน้ าผลไม้ 100%
เป็ นหลัก ทิปโก้ในฐานะผูน้ าตลาดน้ าผลไม้ 100% เปิ ดตัวแคมเปญเพื่อปลุกกระแสสุ ขภาพตั้งแต่ตน้ ปี 2557
โดยการเชิ ญชวนผูบ้ ริ โภคให้ดื่ม “ทิปโก้ น้ าส้มแท้ 100% คั้นสดลงกล่อง อร่ อยสดชื่ น ของจริ ง” โดยคว้า
ตัวพรี เซ็นเตอร์ คนใหม่ “เคน-ภูภูมิ” ทาหน้าที่เชิ ญชวนให้หนั มาใส่ ใจดูแลสุ ขภาพ โดยเน้นถึ งรสชาติ และ
คุณประโยชน์ที่แตกต่างที่ได้จากการคั้นสดลงกล่อง ไม่ได้ทามาจากน้ าส้มเข้มข้น (Not From Concentrate)
ด้วยสื่ อการตลาดแบบครบวงจร ทั้งทางสื่ อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่ งพิมพ์ สื่ อกลางแจ้ง รวมถึ งสื่ อออนไลน์ เพื่อ
เข้าถึงกลุมผูบ้ ริ โภคได้ทงั่ ถึงยิ่งขึ้น แคมเปญนี้ ทาให้ทิปโก้เป็ นผูน้ าทางด้านน้ าส้มอย่างแท้จริ ง และยังได้นา
นวัตกรรมใหม่ของน้ าผักผสมน้ าผลไม้ ภายใต้ยี่ห้อ ทิปโก้ โปรไฟเบอร์ ลงสู่ ตลาด โดยชู จุดขายที่แตกต่าง
ด้วยปริ มาณไฟเบอร์ สูงถึ ง 5 เท่า พร้ อมมัลติวิตามิน บรรจุ ในขวด PET ขนาด 300 มล. และกล่ องขนาด
1 ลิตร พร้ อมด้วยสื่ อการตลาดครบวงจรที่เน้นประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปรับปรุ งระบบขับถ่าย ซึ่ ง
ทาให้ทิปโก้สามารถขยายฐานลูกค้าในกลุ่มน้ าผักผสมน้ าผลไม้ได้เป็ นอย่างดี
ในกลุ่มน้ าผลไม้ 100% สาหรับเด็กตราทิปโก้ซุปเปอร์ คิด ที่ประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างสู งจากการ
license การ์ ตูนคลาสสิ คตลอดกาล มิกกี้เม้าส์ จากค่าย Disney เพื่อให้เกิดความสนใจและทดลองดื่มจากเด็กๆ
และเน้นสื่ อการตลาด ในให้ความรู ้ กบั เด็กๆถึ งในโรงเรี ยน และสื่ อที่จุดขาย ซึ่ งในปี นี้ ได้เพิ่มรสชาติ ใหม่
“มิกซ์ เบอร์รี่” ออกสู่ ตลาดเพื่อเพิ่มทางเลือกในเรื่ องรสชาติ ให้กบั เด็กๆมากขึ้น
ในด้านของน้ าแร่ ออรา มีการเปิ ดตัวขวดและฉลากใหม่ที่มีรูปลักษณ์ทนั สมัยยิ่งขึ้น โดยเน้นสื่ อที่จุด
ขาย สิ่ งพิมพ์ และ สื่ อตามแนวรถไฟฟ้ า ชูจุดขาย “จุดประกายออราในตัวคุณ” พร้อมทั้งเพิ่มขนาด 330 มล. สู่
ตลาดเพื่อเป็ นขยายฐานลู กค้าของออราให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงเป็ นผลให้น้ าแร่ ออราสามารถกลับมาครอง
ส่ วนแบ่งที่ 23% ได้ในที่สุด
บริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นที่ จะพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และดี ต่อสุ ขภาพ รวมถึ งสื่ อสารให้ผบู้ ริ โภค
เข้าใจในการดูแลสุ ขภาพว่าการมีสุขภาพที่ดีเป็ นเรื่ องที่สนุ กสนาน และทาได้ง่ายๆในทุกวัน เพราะทิปโก้
หวังอยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีกนั ถ้วนหน้า
ปี 2557 บริ ษัท ทิปโก้ รี เทล จากัด จากผลกระทบในปี 2556 ที่เกิ ดจากปั จจัยการเมือง มี ผลทาให้
สภาวะตลาดโดยรวมของธุ รกิ จบริ โภคนอกบ้านซบเซา ทางบริ ษทั ฯ จึงปรับยุทธศาสตร์ และมุ่งเน้นที่การ
ปรับโมเดลของสาขาเก่ามุ่งเน้นยอดขาย ควบคุ มค่าใช้จ่ายเพื่อสร้ างกาไรอย่างต่อเนื่ อง โดยการขยายสาขา
ใหม่ก็มีการปรับเปลี่ยนโดยมุ่งเน้นที่การขยายสาขาขนาดเล็กและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม เพื่อปรับให้เข้ากับ
สถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นในปี ที่ ผ่านมา ในขณะเดี ยวกันบริ ษ ทั ฯ ยัง คงพัฒนาสิ นค้าใหม่ ๆที่ ตอบสนองกลุ่ ม
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ผูบ้ ริ โภครักสุ ขภาพอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี 2557 บริ ษทั ได้ออกผลิ ตภัณฑ์นมถัว่ เหลื อง 100% ตรา Happy
Soya ซึ่งวางขายเฉพาะที่สาขาของ Squeeze Juice Bar เท่านั้น
ในปี นี้ 2558 ยุทธศาสตร์ ที่เราได้วางแผนและพัฒนาเพื่อการขยายการเติบโตขึ้น อย่างต่อเนื่ องและ
มัน่ คง โดยบริ ษทั ฯมุ่งเป้ าที่จะกลับมาขยายสาขาให้มากขึ้นกว่าปี ที่ผา่ นมา หลังจากตลาดบริ โภคนอกบ้านมี
แนวโน้มที่ดีข้ ึน

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
นโยบายการแบ่ งการดาเนินงานของบริษัทฯในกลุ่ม
ที ม ผู ้บ ริ หารของบริ ษัท จะรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลการด าเนิ น งานในบริ ษัท ทิ ป โก้ ฟู ด ส์ จ ากั ด (มหาชน)
บริ ษัท ทิ ป โก้ เอฟแอนด์ บี จ ากัด บริ ษัท ทิ ป โก้ รี เทล จ ากัด บริ ษัท ทิ ป โก้ ไบโอเท็ ค จ ากั ด และ
บริ ษทั ทีเอฟบี ดิสทริ บิวชัน่ จากัด(เรี ยกรวมเป็ น กลุ่มธุรกิ จอาหารทิ ปโก้ )โดยที่บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่น
มีทีมบริ หารแยกต่างหากจากกัน
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่ วมและบริษัททีเ่ กี่ยวข้ องกัน
แผนภูมิแสดงความสั มพันธ์

TIPCO
TIPCO F&B

50%

24.21 %

TASCO(บริษทั ร่ วม)

100%

TFB DISTRIBUTION

TIPCO RETAIL

100%
75.49%

TIPCO BIOTECH
BBBBBbbBbBIOTE
CH

บริษัทที่มีผ้ ูถือหุ้น/คณะกรรมการร่ วมกัน
THANOMWONGSE
SIAM CONTAINER TERMINAL
RUAMSAPSIN
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ข้ อมูลของบริษัทย่ อยบริษัทร่ วมและบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
1. บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จากัด (มหาชน) (TASCO)
ประเภทกิจกำร : โรงงานผลิตและจาหน่าย ยางแอสฟัลท์ ยางมะตอยน้ า ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากยางมะตอย
หรื อมีส่วนผสมของยางมะตอยอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ : 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุ งเทพฯ โทรศัพท์ 0-2273-6000
ทุนจดทะเบียน : 1,721.23 ล้านบาท มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว: 1,534.27 ล้านบาท
หลักทรัพย์
: เป็ นหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534
คณะกรรมกำร : นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
ประธานกรรมการ
นายสมจิตต์
เศรษฐิน
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
นายชัยวัฒน์ ศรี วรรณวัฒน์
กรรมการผูจ้ ดั การ
นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นายจ๊าคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล
กรรมการ
นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค
กรรมการ
นายจ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์
กรรมการ
นายจ๊าคส์ ลีออสท์
กรรมการ
นายอูกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอชองส์ เดอแซงต์-เลเช่ร์ กรรมการ
นายปานเฉลิม สุธาธรรม
กรรมการอิสระ
นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์
กรรมการอิสระ
นายโก บัน เฮ็ง
กรรมการอิสระ
นายนิพนธ์ สุทธิมยั
กรรมการอิสระ
นายนพพร เทพสิ ทธา
กรรมการอิสระ
นายพรี ศิลป์ ศุภผลศิริ
กรรมการอิสระ
2. บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์ มนิ อล จากัด
ประเภทกิจกำร : สถานีตรวจและรับจ้างบรรจุสินค้าเข้าตูค้ อนเทนเนอร์ โดยทาการขนส่งสิ นค้า
ในระบบตูค้ อนเทนเนอร์ ทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ เพื่อการนาเข้าและส่งออก
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ : 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ
ทุนจดทะเบียน : 250 ล้านบาท มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนทีเ่ รียกชำระแล้ ว: 250 ล้านบาท
คณะกรรมกำร : นายประวิทย์ กันตะสิ ริพิทกั ษ์
กรรมการ
นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
กรรมการ
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นางสาวปิ ยะรัตน์ ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นายณรงค์ชยั อานวยโชคหิ รัญ
กรรมการ
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254625462546252252542546
3. บริษัท ถนอมวงศ์ บริการ จากัด
ประเภทกิจกำร : เป็ นผูร้ ับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน ซ่อมบารุ ง และบริ การขนส่ง
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ : 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุ งเทพฯ โทรศัพท์ 0-2273-6000
ทุนจดทะเบียน : 2,500 ล้านบาท มูลค่าหุน้ ละ 1,000 บาท
ทุนทีเ่ รียกชำระแล้ ว: 2,500 ล้านบาท
คณะกรรมกำร : นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
ประธานกรรมการ
นางอนุรัตน์
เทียมทัน
กรรมการ
นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นายสุรเชษฐ์
ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นางสาวปิ ยะรัตน์ ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นายสามารถ
ธูปจินดา
กรรมการ
4. บริษัท รวมทรัพย์ สิน จากัด
ประเภทกิจกำร : เป็ นผูซ้ ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิ ทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุ ง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น
ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ : 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุ งเทพฯ โทรศัพท์ 0-2273-6000
ทุนจดทะเบียน : 80 ล้านบาท มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
ทุนทีเ่ รียกชำระแล้ ว: 80 ล้านบาท
คณะกรรมกำร : นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
ประธานกรรมการ
นางอนุรัตน์
เทียมทัน
กรรมการ
นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นายสุรเชษฐ์
ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นางสาวปิ ยะรัตน์ ทรัพย์สาคร
กรรมการ
5.บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์ บี จากัด
ประเภทกิจกำร : ผลิตเครื่ องดื่มบรรจุพร้อมดื่ม
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ : 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุ งเทพฯ
ทุนจดทะเบียน : 600 ล้านบาท มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนทีเ่ รียกชำระแล้ ว: 600 ล้านบาท
คณะกรรมกำร : นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
นายเอกพล พงศ์สถาพร
นายประสงค์ เอมมาโนชญ์
นางสาวลักขณา ลีละยุทธโยธิน
นายมานาบุ เซกิ
นายฮอง ซิก ปาร์ค

โทรศัพท์ 0-2273-6200

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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นายเคอิสุเกะ อินาคากิ
6. บริษัท ทิปโก้ รีเทล จากัด
ประเภทของกิจกำร : ร้านค้าปลีก เครื่ องดื่มและอาหาร
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ : 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุ งเทพฯ
ทุนจดทะเบียน : 50 ล้านบาท
ทุนเรียกชำระแล้ ว : 50 ล้านบาท
คณะกรรมกำร : นายเอกพล พงศ์สถาพร
นายประสงค์ เอมมาโนชญ์
นายฮอง ซิก ปาร์ค
นายมานาบุ เซกิ

กรรมการ

โทรศัพท์ 0-2273-6200

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

7. บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จากัด
ประเภทของกิจกำร: ทาฟาร์ม ปลูกพืช และสมุนไพร ซึ่งใช้เป็ นส่วนผสมในการเภสัชกรรม รวมทั้งจัดตั้งโรงงานเพื่อ
การผลิต หรื อแปรสภาพส่วนผสมของเภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ : 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุ งเทพฯ โทรศัพท์ 0-2273-6200
ทุนจดทะเบียน : 50 ล้านบาท
ทุนเรียกชำระแล้ ว : 36.8 ล้านบาท
คณะกรรมกำร : นางอนุรัตน์ เทียมทัน
กรรมการ
นายเอกพล
พงศ์สถาพร
กรรมการ
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
กรรมการ
8. บริษัท ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จากัด
ประเภทของกิจกำร : จัดจาหน่ายขายปลีก ขายส่ง
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ : 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุ งเทพฯ
ทุนจดทะเบียน : 1 ล้านบาท
ทุนเรียกชำระแล้ ว : 0.25 ล้านบาท
คณะกรรมกำร : นายเอกพล พงศ์สถาพร
นายพีรพงศ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์
นายกฤษฎิ์ เศรษฐิน

โทรศัพท์ 0-2273-6200

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1.4 ความสั มพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นส่ วนใหญ่
บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ส่วนได้เสี ยของผูบ้ ริ หารในบริ ษทั รายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละบริ ษทั ที่มีความเกี่ยวข้องกันบริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วม
และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องบางบริ ษทั เป็ นลูกค้าของบริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน) บางบริ ษทั เป็ นSupplier ให้บริ การขนส่ ง
สิ นค้าหรื อวัตถุดิบโดยที่ ราคาของสิ นค้าที่ ขายให้หรื ออัตราค่าบริ การที่ บริ ษทั ดังกล่าวคิ ดกับบริ ษทั จะเป็ นราคาตลาดมี
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นโยบายราคาระหว่ า งกัน เป็ นไปตามหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 4 และไม่ มี สั ญ ญาผู ก พัน ระหว่า งกัน โดย
คณะกรรมการของบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในฐานะกรรมการหรื อเป็ นผูถ้ ือหุน้ ดังรายระเอียดต่อไปนี้
1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
2. นางอนุรัตน์ เทียมทัน
3. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
4. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
5. นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร
6. นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร

ตารางแสดงความสั มพันธ์ ระหว่างคณะกรรมการของบริษัทฯกับบริษัททีเ่ กี่ยวข้ องกันที่สาคัญ มีดังนี้
บริษทั ที่เกีย่ วข้ อง

นายบจ.ถนอมวงศ์
บริ การ

บมจ.ทิปโก้แอส
ฟัลท์

ประเภทและลักษณะ
ธุรกิจ

ความสัมพันธ์ กบั บริษทั ที่เกีย่ วข้ อง

ความสัมพันธ์ กบั บริษัท/
ชื่อผู้ถือหุ้นและร้ อยละของหุ้นที่ถือต่ อหุ้น
ทั้งหมดในบริษทั ที่เกี่ยวข้ อง
จ า ห น่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
%
ปิ โ ต ร เ ลี ย ม รั บ เ ห ม า นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร 15.23%
ก่อสร้ างอาคารถนนและ นางอนุรัตน์ เทียมทัน
กรรมการ นางอนุรัตน์ เทียมทัน
15.23%
ซ่อมบารุ งผิว
นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร ก รรมการ นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร 15.23%
นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร 15.23%
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสุรเชษฐ์ทรัพย์สาครถือ 1หุ้น
ผลิ ตและจ าหน่ า ยยาง
แอสฟั ล ต์ อิ ม ัล ชั น และ นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ บมจ.ทิปโก้ฟดู ส์
จาหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง นายสมจิตต์ เศรษฐิน
กรรมการ
นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ

บจ.สยามคอนเทน ทาการจัดตั้งสถานี บรรจุ
เนอร์เทอร์มินอล แ ล ะ รั บ จ้ า ง บ ร ร จุ
สิ นค้าเข้าตูค้ อนเทนเนอร์
แ ล ะ ท าธุ รก รร มด้ า น
ขนส่ ง และบริ การด้ า น
Shipping
บจ.รวมทรัพย์สิน ท าการจัด ซื้ อ จัด หา รั บ
เช่ า เช่ าซื้ อถื อกรรมสิ ทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุ ง ใช้
และจัดการโดยประการ
อื่ น ๆซึ่ งทรั พ ย์ สิ นใดๆ
ตลอดจนดอกผลของ
ทรัพย์สินนั้น

%
24.21%

%
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร 16.65%
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
กรรมการ นางอนุรัตน์ เทียมทัน
16.65%
นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร ก รรมการ นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร 16.65%
นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร 16.65%
%
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร 20.00%
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
กรรมการ นางอนุรัตน์ เทียมทัน
20.00%
นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร ก รรมการ นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร 20.00%
นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร 20.00%
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ ำงรำยได้ ทเี่ กิดจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ หรื อบริ กำรให้ บุคคลภำยนอก ในระยะ 3 ปี
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ผลิตภัณฑ์/บริ การ

ดาเนินการโดย

สับประรดกระป๋ องและ บมจ.ทิปโก้ฟดู ส์
น้ าสับปะรดเข้นข้น
ผลไม้รวม,อื่นๆ
บมจ.ทิปโก้ฟดู ส์
บจ.ทิปโก้ รี เทล
บจ.ทิปโก้ ไบโอเท็ค
เครื่ องดื่มพร้อมดื่ม
บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี
รวม

% การถือ
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
หุน้
ของ
รายได้
%
รายได้
%
รายได้
%
บริ ษทั
1,734.53 31.87 1,631.28 29.19 1,440.30 26.15
508.30
75.49
100.00
50.00

9.34

553.11

9.90

639.58

11.61

3,199.29 58.79 3,403.81 60.91 3,427.92 62.24
5,442.12 100.00 5,588.20 100.00 5,507.80 100.00

-บริ ษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตและจาหน่ายผลิ ตภัณฑ์ ในกลุ่มธุ รกิจอาหาร ซึ่ งประกอบไปด้วย
ผลิตภัณฑ์ดงั นี้
1. สับปะรดกระป๋ อง (Canned Pineapple) บริ ษทั สามารถผลิตสับปะรดบรรจุในกระป๋ องขนาด
ต่าง ๆ ถึ ง 5 ขนาด คือ 8 ออนซ์ 15 ออนซ์ 20 ออนซ์ 30 ออนซ์ และ 108 ออนซ์ ชนิ ดต่าง ๆ เช่น สับปะรด
เต็มแว่น (Slice) สับปะรดชิ้นใหญ่(Chunk) สับปะรดลิ่ม(Tidbit) สับปะรดชิ้นคละ(Pieces) สับปะรดลูกเต๋ า
(Diced) หรื อ (Cubes) สั บ ปะรดชิ้ นย่อย(Crushed)ให้เป็ นไปตามมาตรฐานของผูน้ าเข้าและมาตรฐาน
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. น้ าสับปะรดเข้มข้น (Pineapple Juice Concentrate) บริ ษทั สามารถผลิตน้ าสับปะรดเข้มข้นบรรจุ
ถุงชนิดแช่แข็ง (Frozen) ชนิดปลอดเชื้อ (Aseptic) และชนิ ดใส่ สารกันบูด (Preservative ) บรรจุในถังเหล็ก
ขนาด 200 ลิตร
3. สับปะรดบดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ (Aseptic Crushed) บริ ษทั ผลิตสับปะรดบดละเอียดบรรจุ
ถุงปลอดเชื้อขนาด 23 ลิตร และ 200 ลิตร
4. สับปะรดบรรจุในถ้วยพลาสติก (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 โดยสามารถบรรจุสับปะรดลิ่ม(Tidbit) สับปะรดชิ้นคละ(Pieces) สับปะรดลูกเต๋ า(Diced)
หรื อ (Cubes) ในถุงดังกล่าว
6. ผลไม้รวม (Canned Tropical Fruit Salad) บริ ษทั ผลิ ตผลไม้รวมส่ งออกไปขายต่างประเทศ
ทั้งหมดบรรจุในกระป๋ องขนาดต่าง ๆ ถึง 4 ขนาด คือ 15 ออนซ์ 20 ออนซ์ 30 ออนซ์ และ108 ออนซ์
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7. ผลไม้รวมบรรจุในถ้วยพลาสติก (Tropical fruit salad in plastic cup) ขนาดบรรจุ 4 ออนซ์ และ 8
ออนซ์
8. ว่านหางจระเข้กระป๋ อง (Canned Aloe Vera) ชนิดลูกเต๋ า (Diced) ขนาด 108 ออนซ์
9.ว่ า นหางจระเข้บ ดละเอี ย ดบรรจุ ถุ ง ปลอดเชื้ อ (Aseptic Crush) บริ ษ ัท ผลิ ต ว่ า นหางจระเข้
บดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อขนาด 23 ลิตร และ 200 ลิตร ซึ่ งเป็ นสิ นค้าตัวใหม่ในตลาดต่างประเทศ
10. ผลิตภัณฑ์ กะทิ บรรจุในกระป๋ องขนาด15 ออนซ์ และ น้ ามะพร้าวบรรจุกระป๋ อง240 มิลลิลิตร
และ 520 มิลลิลิตร
ผลิ ตภัณฑ์หลักของธุ รกิ จอาหาร คือ สับปะรดกระป๋ อง และน้ าสับปะรดเข้มข้นโดยคิดเป็ นรายได้
ประมาณร้ อยละ68 ของยอดขายรวม ในปี 2557 นอกจากนี้ ยงั มี ผลิ ตภัณฑ์อื่นๆที่ สาคัญ ได้แก่ ผลไม้รวม
บรรจุกระป๋ อง ว่านหางจระเข้บรรจุกระป๋ อง สับปะรดบดละเอียดและว่านหางจระเข้บดละเอียดบรรจุถุง
ปลอดเชื้อ น้ ามะพร้าวบรรจุกระป๋ องกะทิค้ นั สดบรรจุกระป๋ อง เป็ นต้น
การปลูกสับปะรดมีลกั ษณะเป็ นวัฎจักร (Cycle) โดยจะกินระยะเวลาประมาณ 4 ปี โดยวัฎจักรนี้ จะ
เป็ นไปตามภาวะปริ มาณและราคาของสับปะรดสด โดยทัว่ ไปผลผลิ ตสับปะรดสดในประเทศไทยนั้นจะ
ขึ้นอยูก่ บั การเพาะปลูกสับปะรดของเกษตรกรรายย่อย ช่วงใดที่ผลสับปะรดสดมีราคาดี เกษตรกรจะทาการ
ปลูกสับปะรดกันมาก จนกระทัง่ มี ปริ มาณสู งเกิ นความต้องการของตลาด ราคาผลสับปะรดสดก็จะตกต่ า
ส่ งผลให้เกษตรกรทยอยเลิกทาการเพาะปลูกสับปะรดหันไปปลูกพืชอื่นที่มีราคาดีกว่าแทน ทาให้ปริ มาณ
ผลสั บ ปะรดที่ ผ ลิ ตได้มี จานวนลดน้อยลงจนกระทัง่ ไม่ เพีย งพอต่ อความต้องการของตลาด จากนั้นผล
สับปะรด ก็จะมีราคาสู งขึ้นจนจูงใจให้เกษตรกรเริ่ มทาการเพาะปลูกสับปะรดใหม่อีกครั้ง โดยที่สับปะรด
1 รุ่ น สามารถเก็บเกี่ยวได้ติดต่อกันเป็ นระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี
นอกจากนี้ การให้ผลสับปะรดสดยังมีลกั ษณะเป็ นฤดูกาล โดยปี หนึ่ งๆ สับปะรดจะออกผลมากใน
2 ช่วงด้วยกันคือ มีนาคม – พฤษภาคม และ ตุลาคม – ธันวาคม (High Season)
บริ ษทั ได้จดั ทาโครงการเพื่อวางแผนความสม่าเสมอของปริ มาณผลสับปะรดสดที่จะเข้าผลิตหรื อ
กล่าวอีกนัยหนึ่ ง หาฐานการผลิ ตที่มนั่ คง เช่ น การจัดทา Contact farming โครงการ Big grower โดยมีการ
กาหนดมาตรฐานของพื้นที่ เพาะปลู ก โครงการ Quality grower โดยการกาหนดมาตรฐานการเพาะปลู ก
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนต่อไร่ ที่สูง ทาให้ตน้ ทุนของชาวไร่ ลดลง โครงการดังกล่าวบางโครงการมีการประกัน
ราคาขั้นต่า บางโครงการมีการให้ Incentive ถ้าได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด นอกจากนี้ ทางบริ ษทั ยัง
มุ่งเน้นในเรื่ องการถ่ายทอดวิชาการให้เกษตรกรโดยเฉพาะการปฏิ บตั ิตามหลักเกษตรดี ที่เหมาะสม (Good
Agricultural Practice-GAP) เพื่อให้ชาวไร่ ที่อยูใ่ นโครงการผลิ ตสับปะรดสดได้คุณภาพดีและผลผลิตต่อไร่
สู ง ทาให้มีผลตอบแทนและคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
ส่ วนผลไม้รวม บริ ษทั ฯ มีการส่ งเสริ มให้ชาวไร่ ปลูกมะละกอและฝรั่ง เพื่อประกันว่าบริ ษทั ฯจะมี
วัตถุดิบเพียงพอต่อความต้องการและมีคุณภาพในระดับหนึ่ ง มะละกอเป็ นพืชที่มีอายุส้ ัน โดยอายุจากปลูก
ถึงเริ่ มเก็บเกี่ยว 8 เดือนและสามารถเก็บเกี่ยวได้อีกไม่เกิน 2 ปี จากนั้นต้องเริ่ มปลูกรุ่ นใหม่ สาหรับฝรั่งเป็ น
พืชอายุยาว โดยอายุจากปลูกถึ งเริ่ มเก็บเกี่ยว 8 เดือนและสามารถเก็บเกี่ยวต่อไปได้อีก 5-6 ปี มะละกอและ
ฝรั่ ง จะมี ผ ลผลิ ต ออกในปริ มาณมากในช่ ว งเดื อ นตุ ล าคม – เมษายน หลัง จากนั้น จะมี ป ริ มาณลดลง
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ว่านหางจระเข้ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯมีชาวไร่ ที่ป้อนวัตถุ ดิบให้บริ ษทั ถึ ง 200 ราย ซึ่ งมีปริ มาณเพียงพอกับความ
ต้องการผลิ ตของบริ ษทั และราคาของวัตถุ ดิบไม่มีการผันผวนมากนัก (ประมาณ 2.50 บาทต่อกิ โลกรั ม)
เนื่ อ งจากมาตรการต่ า งๆที่ บ ริ ษ ัท ได้ว างไว้ เช่ น การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารปลู ก และรั บ ซื้ อ ว่า นหางจรเข้มี
ระยะเวลาการปลูกก่อนเก็บเกี่ยวครั้งแรกเช่นเดียวกับมะละกอและฝรั่ง นัน่ คือ 8 เดือน อย่างไรก็ตามหลังจาก
ให้ผลผลิตแล้ว ชาวไร่ สามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกเดือน ติดต่อกันถึง 2 ปี หากมีการดูแลรักษาที่ดี โดยที่วา่ นหาง
จรเข้จะออกผลมากในช่ วงหน้าฝนและออกน้อยในช่ วงหน้าแล้ง และ มะพร้ าว สายการผลิ ตนี้ อยู่ที่ความ
ใกล้ชิดกับแหล่งวัตถุดิบ ซึ่ งประจวบคีรีขนั ธ์เป็ นแหล่งของมะพร้าวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
สิ ทธิหรือข้ อจากัดในการประกอบธุรกิจ
(1.) บัตรส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน สาหรับกิจการผลิ ต
น้ าสับปะรดเข้มข้น สับปะรดบดละเอียด และน้ าสับปะรดกระป๋ อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
บั ต รส่ งเ สริ มเล ข ที่ 1430(2)/2550 ส าหรั บกิ จ ก ารผ ลิ ต ภ าช นะ บ รร จุ สิ่ งข อ งที่ ท าจาก โล ห ะ
เริ่ มเปิ ดดำเนินกำร 30เมษำยน 2550
สิทธิและประโยชน์ สำคัญ สรุปดังนี้
1. ได้รับอนุญาตินาคนต่างด้าวซึ่งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ านาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยูใ่ นอุปการะคุณของ
บุคคลทั้งสองประเภทเข้ามาในราชอาณาจักรได้ ตามจานวนและกาหนดระยะเวลาให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
เท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
2. ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ านาญการที่ได้รับอนุญาติให้อยูใ่ นราชอาณาจักรได้รับอนุญาติทางาน
เฉพาะตาแหน่งที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาติให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรที่ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิ
4. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และหักผลขาดทุนได้ 5 ปี
5. ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลไปรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ 8 ปี
6. ได้รับอนุญาติให้หกั เงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกในอัตราร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุน นอกเหนือไปจาการหักค่าเสื่ อมราคาตามปกติ
7. ได้รับอนุญาตให้นาหรื อส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้
เงื่อนไขทีต่ ้ องปฏิบัติดงั นี้
1. บุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริ มไม่อนุญาติให้ปฎิบตั ิหน้าที่อื่นใด้นอกเหนือขอบเขตหน้าที่ของตาแหน่งที่
ได้รับอนุมตั ิและจะต้องเร่ งรัดฝึ กอบรมสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฎิบตั ิงานตามที่ได้รับการส่งเสริ ม
แทนคนต่างด้าวภายในเวลาที่กาหนด และจะต้องรายงานคนต่างด้าวว่าได้ฝึกอบรมให้คนไทยได้รับความ
ชานาญเพียงไร ตามแบบและวิธีการที่สานักงานกาหนด
2. ต้องใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาติเพื่อประกอบกิจการส่งเสริ มเท่านั้น
3. ในกรณี ที่มีการค้ าประกันเครื่ องจักร จะต้องจัดส่งเอกสารเครื่ องจักรที่ขอยกเว้นภายใน 1 ปี นับจากวันสิ้นสุด
การนาเข้า จะต้องใช้เครื่ องจักรที่ได้อนุมตั ิยกเว้นเฉพาะในกิจการตามบัตรส่งเสริ ม และจะต้องไม่จานอง
จาหน่าย โอน ให้เช่า หรื อ ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้เครื่ องจักรที่ได้รับยกเว้น
4. จะต้องยืน่ รายการเพื่อขออนุมตั ิการนาเข้าวัตถุดิบหรื อวัสดุจาเป็ นก่อนการนาเข้าไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน
5. จะต้องจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย สาหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มแยกต่างหากจากกิจการส่วนอื่นเพื่อ
ประโยชน์ในการคานวณกาไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
6. วัตถุดิบและวัสดุจาเป็ น จะต้องใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการส่งออก และเฉพาะในกิจการที่ได้รับ
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
การส่งเสริ ม
7. จะต้องแจ้งยืนยันโครงการต่อสานักงานเมื่อครบ 6 เดือน ครบ 1 ปี และ ครบ 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกบัตร
ส่งเสริ ม
8. เมื่อเปิ ดดาเนินการจะต้องรายงาน การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการถือหุน้ ระหว่างผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยและคนต่าง
ด้าว ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานภายใน 31 กรกฎาคม ของปี ถัดไป เรื่ องอื่นๆเป็ นครั้งคราว ตามแบบ
และภายในระยะเวลาที่กาหนด
9. จะต้องจัดให้มีระบบป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหายกับสิ่ งแวดล้อม หรื อก่อให้เกิดอันตรายหรื อความ
เดือดร้อนแก่ผอู ้ ยูใ่ กล้เคียง
10. จะต้องปฎิบตั ิตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
11. การหยุดดาเนินกิจการเป็ นระยะเวลาเกิน 2 เดือน ต้องได้รับอนุญาติจากสานักงาน
12. จะต้องอานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
13. กรรมวิธีการผลิตหรื อบริ การ จะต้องเป็ นไปตามโครงการที่เสนอและได้รับการอนุมตั ิ
14. คุณภาพผลิตภัณฑ์ตอ้ งเป็ นไปตามมาตราฐานสากล
15. กรณี มีการย้ายภูมิลาเนาของผูไ้ ด้รับการส่งเสริ ม ต้องแจ้งให้สานักงานทราบทุกครั้งพร้อมด้วยหนังสื อ
รับรองของกระทรวงพาณิ ชย์

บัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1308(2)/2556 สาหรั บกิจการผลิตหรื อถนอมอาหารหรื อสิ่ งปรุ งแต่ งอาหารโดยใช้ เทค
โนโลยีท่ ี่ทันสมัย(ยกเว้ นการผลิตนา้ ดืม่ และไอศรีม)เริ่ มเปิ ดดำเนินกำร 4มีนำคม2556
สิทธิและประโยชน์ สำคัญ สรุปดังนี้
1.ได้รับอนุญาตินาคนต่างด้าวซึ่งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ านาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยูใ่ นอุปการะคุณของ
บุคคลทั้งสองประเภทเข้ามาในราชอาณาจักรได้ ตามจานวนและกาหนดระยะเวลาให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
เท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
2.ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ านาญการที่ได้รับอนุญาติให้อยูใ่ นราชอาณาจักรได้รับอนุญาติ
ทางานเฉพาะตาแหน่งที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาติให้อยูใ่ น
ราชอาณาจักร
3.ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรที่ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิ
4.ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และหักผลขาดทุนได้ 5 ปี
5.ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลไปรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ 8 ปี
6.ได้รับอนุญาติให้หกั เงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกในอัตราร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุน นอกเหนือไปจาการหักค่าเสื่ อมราคาตามปกติ
7.ได้รับอนุญาตให้นาหรื อส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้
เงื่อนไขทีต่ ้ องปฏิบัติดงั นี้
1.บุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริ มไม่อนุญาติให้ปฎิบตั ิหน้าที่อื่นใด้นอกเหนือขอบเขตหน้าที่ของ
ตาแหน่งที่ได้รับอนุมตั ิ และจะต้องเร่ งรัดฝึ กอบรมสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฎิบตั ิงานตามที่ได้รับ
การส่งเสริ มแทนคนต่างด้าวภายในเวลาที่กาหนด และจะต้องรายงานคนต่างด้าวว่าได้ฝึกอบรมให้คน
ไทยได้รับความชานาญเพียงไร ตามแบบและวิธีการที่สานักงานกาหนด
2. ต้องใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาติเพื่อประกอบกิจการส่งเสริ มเท่านั้น
3.ในกรณี ที่มีการค้ าประกันเครื่ องจักร จะต้องจัดส่งเอกสารเครื่ องจักรที่ขอยกเว้นภายใน 1 ปี นับจากวัน
สิ้นสุดการนาเข้า จะต้องใช้เครื่ องจักรที่ได้อนุมตั ิยกเว้นเฉพาะในกิจการตามบัตรส่งเสริ ม และจะต้องไม่
จานองจาหน่าย โอน ให้เช่า หรื อ ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้เครื่ องจักรที่ได้รับยกเว้น
4.จะต้องยืน่ รายการเพื่อขออนุมตั ิการนาเข้าวัตถุดิบหรื อวัสดุจาเป็ นก่อนการนาเข้าไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน
5.จะต้องจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย สาหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มแยกต่างหากจากกิจการส่วนอื่นเพื่อ
ประโยชน์ในการคานวณกาไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
6.วัตถุดิบและวัสดุจาเป็ น จะต้องใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการส่งออก และเฉพาะในกิจการที่
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
ได้รับการส่งเสริ ม
7. จะต้องแจ้งยืนยันโครงการต่อสานักงานเมื่อครบ 6 เดือน ครบ 1 ปี และ ครบ 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกบัตร
ส่งเสริ ม
8. เมื่อเปิ ดดาเนินการจะต้องรายงาน การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการถือหุน้ ระหว่างผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยและคน
ต่างด้าว ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานภายใน 31 กรกฎาคม ของปี ถัดไป เรื่ องอื่นๆเป็ นครั้งคราว
ตามแบบ และภายในระยะเวลาที่กาหนด
9. จะต้องจัดให้มีระบบป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหายกับสิ่ งแวดล้อม หรื อก่อให้เกิดอันตรายหรื อความ
เดือดร้อนแก่ผอู ้ ยูใ่ กล้เคียง
10.จะต้องปฎิบตั ิตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
11.การหยุดดาเนินกิจการเป็ นระยะเวลาเกิน 2 เดือน ต้องได้รับอนุญาติจากสานักงาน
12.จะต้องอานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
13.กรรมวิธีการผลิตหรื อบริ การ จะต้องเป็ นไปตามโครงการที่เสนอและได้รับการอนุมตั ิ
14.คุณภาพผลิตภัณฑ์ตอ้ งเป็ นไปตามมาตราฐานสากล
15.กรณี มีการย้ายภูมิลาเนาของผูไ้ ด้รับการส่งเสริ ม ต้องแจ้งให้สานักงานทราบทุกครั้งพร้อมด้วยหนังสื อ
รับรองของกระทรวงพาณิ ชย์
16.จะต้องไม่ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝืมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริ ม

(2.) สิ ทธิอนื่
บริ ษัท ฯ ผ่ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพมาตรฐานสากลต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตามรายละเอี ย ด
ในหน้า 5-6
3.) ข้ อจากัดในการประกอบธุรกิจ
ปั จจุบนั ประเทศออสเตรเลีย โดยหน่วยงาน Australian Customs and Border Protection Service
ได้กาหนดให้มี anti-dumping measures สาหรับสิ นค้าสับปะรดในบรรจุภณ
ั ฑ์ ทั้งที่มีขนาดบรรจุเล็กกว่า
หนึ่ งกิ โลกรั ม และขนาดบรรจุที่ใหญ่กว่าหนึ่ งกิ โลกรั ม ทาให้ความสามารถในการแข่งขันของผูผ้ ลิ ตจาก
ประเทศไทยส่ วนใหญ่ ลดลงอย่างมี นัยสาคัญ เมื่ อเที ยบกับประเทศผูผ้ ลิ ตในต่ างประเทศ แต่อย่างไรก็ ดี
บริ ษทั ได้มีการยืน่ ขอพิจารณาทบทวน anti-dumping measures ไปและได้รับผลเป็ น zero dumping duty หาก
ซื้ อขายไม่ต่ากว่า Ascertained Export Prices (AEPs)ที่กาหนด

แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขัน
ในปี 2557 ประเทศไทยมีการส่ งออกสับปะรดกระป๋ อง มูลค่ารวมประมาณ 16,052 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2556 ประมาณ 940 ล้านบาท ส่ วนหนึ่ งมาจากผลผลิ ตสับปะรดสดลดลง โดยตัวเลขประมาณการ
ผลผลิตสับปะรดสดรวมในปี 2557 อยูท่ ี่ 1.9 ล้านตันในปี 2558 คาดว่าจะประสบกับปั ญหาการขาดแคลน
วัตถุดิบเนื่องจากแนวโน้มภัยแล้ง และคาดผลผลิตสับปะรดสดรวมจะใกล้เคียงกับปี 2557 ซึ่ งจะทาให้ราคา
วัตถุดิบสู งกว่าปกติโดยเปรี ยบเทียบ อย่างไรก็ตามราคาขายน่าจะปรับตัวตามราคาวัตถุดิบ จากการคาดหมาย
ว่ามี ฟ้ื นตัวของความต้องการที่ ป รั บตัวดี ข้ ึ นในตลาดสหรั ฐอเมริ ก า และ ยุโรป บริ ษทั ทิ ป โก้ฟู ดส์ จากัด
(มหาชน) ยังมุ่งเน้นและคงไว้ในตลาดดังกล่าว ที่มีฐานลูกค้า คู่คา้ และ พันธมิตรที่ทาธุ รกิจร่ วมกันมาอย่าง
ยาวนาน ในขณะเดียวกันมีเป้ าหมายที่จะขยายฐานตลาดเพิ่มขึ้น ในตลาดที่มีอตั ราการเติบโตและราคาดีเช่น
ตลาดเอเชีย ตะวันออกกลาง รวมถึงตลาดภายในประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ นค้าผลไม้กระป๋ อง ผลไม้
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
ในบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก และผลิ ตภัณฑ์แปรรู ปชนิ ดต่างๆ จากผลไม้ประเภทต่างๆ เช่ น มะพร้ าว มะละกอ
มะม่วง ว่านหางจระเข้ เป็ นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและยอดขายให้บรรลุตามเป้ าหมาย
ปริมาณและมูลค่ าการส่ งออกสั บปะรดกระป๋ องระหว่ างปี 2547-2557
ปี

ปริ มาณการส่งออก
อัตราเปลี่ยนแปลง
มูลค่าการส่งออก
(ล้านหี บมาตรฐาน)
%
(ล้านเหรี ยญสหรัฐ)
2547
21.50
-34.97
279.13
2548
23.04
7.16
309.21
2549
28.28
22.74
350.70
2550
25.08
-11.32
385.00
2551
26.91
7.29
518.90
2552
22.62
-15.94
408.00
2553
23.17
2.43
433.69
2554
29.19
25.98
634.60
2555
29.61
1.44
535.00
2556
29.01
-2.03
500.00
2557
25.80
-11.60
498.80
แหล่งข้อมูล : สมาคมผูผ้ ลิตอาหารสาเร็ จรู ป / สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร / กรมศุลกากร

อัตราการเปลี่ยนแปลง
%
6.39
10.78
13.42
9.78
34.78
-27.37
6.30
46.33
-15.69
-6.54
-0.25

- กลยุทธ์ ทำงกำรตลำด
กลยุทธ์ ในกำรแข่ งขันโดยสั งเขป
ความได้ เปรียบในการแข่ งขันของบริษัท ได้ แก่
1） ฐานลูกค้าของบริ ษทั ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นลูกค้าที่มีการดาเนิ นธุ รกิจกับบริ ษทั มาอย่างต่อเนื่ องยาวนาน
โดยครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม ไม่ ว่า จะเป็ นผูน้ าเข้า ซุ ป เปอร์ ม าเก็ ต ร้ า นค้า ขายปลี ก ผูผ้ ลิ ตอาหารและธุ ร กิ จ
ให้บริ การด้านอาหาร
2） ฐานลูกไร่ ที่ไห้การสนับสนุนการผลิตของบริ ษทั มาอย่างต่อเนื่องยาวนานเช่นกัน ซึ่ งลูกไร่ ส่วนใหญ่
มีแหล่งเพาะปลูกสับปะรดอยู่ใกล้กบั โรงงานของบริ ษทั โดยส่ วนใหญ่อยู่ภายใต้ระบบ Contract Farming,
Big Grower, Quality Grower ทาให้บริ ษทั ได้รับประโยชน์ท้ งั ในแง่ปริ มาณและความต่อเนื่ องของวัตถุดิบ
ต้นทุนการขนส่ งที่ต่ากว่า และการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
3） ความหลากหลายของสิ นค้า บริ ษทั มีความสามารถในการผลิตสับปะรดกระป๋ องได้หลากหลายทั้ง
ในแง่ ข องขนาดกระป๋ องที่ ใ ช้บ รรจุ ประเภทการตัด ชิ้ นสั บ ปะรด และน้ า ที่ ใ ช้บ รรจุ ซึ่ ง ท าให้ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดต่างๆได้ครอบคลุมทัว่ ทุกภูมิภาคซึ่ งมีความต้องการแตกต่างกันไป
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4） การควบคุ มการผลิ ตและเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิ ต ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเครื่ องจักรที่ทน
ั สมัยผลิ ตใน

อเมริ กาและยุโรปและได้รับการดูแลรักษาบารุ งอย่างดีตลอดระยะเวลาการผลิต ทาให้สินค้าที่ผลิตออกมามี
คุณภาพที่สม่าเสมอเป็ นที่ยอมรับจากลูกค้านานาประเทศ
5） คุณภาพของสิ นค้า จากมาตรฐานต่างๆที่บริ ษทั ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เป็ นที่ยอมรับระดับ
นานาชาติ และชื่อเสี ยงที่บริ ษทั ได้สั่งสมมาเป็ นระยะเวลายาวนานเป็ นเครื่ องรับประกันถึงคุณภาพของสิ นค้า
และบริ การของบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี

- ลูกค้ำกลุ่มเป้ ำหมำย
ผูน้ าเข้ารายใหญ่ในต่างประเทศต่าง ๆ ตัวแทนจาหน่าย Supermarket chain และ Blending House
ลักษณะของลูกค้ ำ และควำมสั มพันธ์ ระหว่ ำงลูกค้ ำกับบริ ษทั
ลูกค้าของบริ ษทั มีท้ งั AGENT, IMPORTER และ END USER ( SUPER MARKET และ ร้านค้า )
80 % ของยอดขาย ขายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าขาประจาซึ่ งซื้ อขายกันเป็ นระยะเวลานานกว่า 10 ปี ขึ้นไป
เนื่ องจากลูกค้ามีความพึงพอใจในคุณภาพของสิ นค้าและการให้บริ การตามความต้องการที่ได้ตกลงกันไว้
อย่ า งต่ อ เนื่ องและสม่ า เสมอ นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง ได้ มี ก ารวั ด ดั ช นี ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า
(Customer Satisfaction Index) อย่างต่อเนื่ องและได้กาหนดเป็ นเป้ าหมายของบริ ษทั ที่ทุกคนในองค์กรต้อง
ช่วยผลักดันให้มีการปรับปรุ งดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าให้เพิ่มขึ้นทุกปี

- ตลำดหลักของกำรจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์
ในเชิงภูมิศาสตร์ ตลาดหลักของบริ ษทั สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ภูมิภาคหลัก
1. ทวีปอเมริ กา รวมถึงประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริ กา และกลุ่มประเทศในแถบลาตินอเมริ กา โดยมี
ประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นประเทศคู่คา้ ที่มีมูลค่าสู งสุ ดของบริ ษทั ซึ่ งมีมูลค่าการจาหน่ายประมาณร้อยละ 35
ของปริ ม าณการส่ ง ออกของบริ ษ ทั ในแต่ ล ะปี ในอดี ตบริ ษ ทั เคยมี ค วามได้เปรี ย บทางการค้า ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาเนื่ องจากระบบภาษีทุ่มตลาดของกระทรวงพาณิ ชย์ของสหรัฐอเมริ กาที่มีต่อบริ ษทั ทัว่ ไป แต่
จากการยกเลิกภาษีทุ่มตลาดดังกล่าวในปี พ.ศ.2547 ทาให้การแข่งขันในตลาดดังกล่าวมีความรุ นแรงมากขึ้น
2. ทวีปยุโรป และกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก และสหพันธรัฐรัสเชี ย การจาหน่ ายสิ นค้าของบริ ษทั
ไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าวมีสัดส่ วนเป็ นอันดับสองรองจากประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยมีสัดส่ วนประมาณ
ร้อยละ 30 ของแต่ละปี ตลาดกลุ่มนี้เป็ นตลาดหลักสาหรับผลิตภัณฑ์น้ าสับปะรดเข้มข้นซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการ
จาหน่ายให้กบั Blending houses ต่างๆในกลุ่มประเทศยุโรป ในส่ วนสับปะรดกระป๋ องกลุ่มตลาดนี้ เป็ นกลุ่ม
ที่มีความอ่อนไหวต่อราคามากที่สุด ส่ วนหนึ่ งเนื่ องจากสามารถยอมรับคุณภาพของสิ นค้าได้หลากหลายทา
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ให้มีผูผ้ ลิ ตที่ สามารถจาหน่ ายเข้าไปในตลาดนี้ มีจานวนมากและหลากหลายเช่ นกัน เช่ นเดี ยวกับประเทศ
สหพันธรัฐรัสเชีย ซึ่ งมีความต้องการสิ นค้าสับปะรดกระป๋ องเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงที่ผา่ นมา
3. ทวีปเอเชีย รวมถึงออสเตรเลียและนิ วซี แลนด์ ลูกค้าในกลุ่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าญี่ปุ่นมีความ

ต้องการสิ นค้าที่มีคุณภาพสู งและทาการค้าโดยอาศัยความเชื่ อใจต่อกันเป็ นอย่างมาก มีมูลค่าการค้าในแต่ละ
ปี ประมาณร้อยละ20 สาหรับประเทศเกาหลี ปั จจุบนั เป็ นลูกค้าหลักสาหรับผลิตภัณฑ์วา่ นจรเข้บดละเอียด
บรรจุถุงปลอดเชื้อซึ่ งมียอดสัง่ ซื้ อเติบโตอย่างต่อเนื่อง
4. กลุ่ มประเทศในตะวันออกกลาง ปั จจุ บน
ั มีสัดส่ วนประมาณร้ อยละ 7

นับว่าเป็ นอี กตลาดที่ มี

ศักยภาพ เนื่องจากมีรายได้ต่อประชากรที่สูงและมีความต้องการในการบริ โภคสับปะรดกระป๋ อง ตลาดนี้ จดั
ว่าเป็ นตลาดใหม่เมื่อเทียบกับตลาดอีกและมีสภาพการแข่งขันที่ยงั ไม่รุนแรงมาก

- กำรจำหน่ ำยและช่ องทำงกำรจำหน่ ำย
การจาหน่ ายสิ นค้าของทางบริ ษทั ในส่ วนของสับปะรดกระป๋ องและน้ าสับปะรดเข้มข้น เป็ นการ
ส่ งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศเกือบ100% โดยการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั มีหลายช่ องทาง รวมถึงการ
จาหน่ ายผ่านตัวแทนทั้งภายในและต่างประเทศ การจาหน่ ายตรงต่อผูน้ าเข้าในประเทศปลายทาง จาหน่ าย
ตรงต่อกลุ่มซุ ปเปอร์ มาเก็ตโดยตรง และการจาหน่ายต่อบริ ษทั ผูผ้ ลิตอาหารและผูใ้ ห้บริ การด้านอาหารต่างๆ
กว่า 80% ของฐานลูกค้าที่ดาเนิ นธุ รกิจกับบริ ษทั เป็ นลูกค้าที่มีการซื้ อขายกันอย่างต่อเนื่ องมานานกว่า 10 ปี
ขึ้นไป กว่า 95% ในการจาหน่ายสิ นค้าสับปะรดกระป๋ องของบริ ษทั จะใช้ตราฉลากสิ นค้าของลูกค้า ทั้งนี้ จะมี
การทาสัญญาการซื้ อขายโดยมีการตกลงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ปริ มาณ ราคาและกาหนดการส่ งมอบเป็ น
การล่วงหน้า ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะมีระยะเวลาประมาณ 1 ถึง 6 เดือน ระยะเวลาของสัญญานั้นขึ้นอยูล่ กั ษณะของ
ลูกค้า สถานการณ์ ทางวัตถุดิบและตลาด กับการเจรจาต่อรองระหว่างบริ ษทั กับผูซ้ ้ื อ จากการจัดทาการวัด
ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า Customer Satisfaction Index ลูกค้าส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในคุณภาพของ
สิ นค้าที่มีความสม่าเสมอ ตรงกับความต้องการและความสามารถในการส่ งมอบได้ตามข้อตกลงที่มีต่อกัน

- นโยบำยด้ ำนรำคำ
ดังที่กล่าวมาแล้ว สิ นค้าที่บริ ษทั ดาเนินธุ รกิจอยูน่ ้ ีจดั ในกลุ่มสิ นค้าโภคภัฑณ์ทางการเกษตรซึ่ งกลไก
ด้านราคาจะเป็ นไปตามสภาวะตลาดและการแข่งขัน การตั้งราคาสิ นค้าจึงเป็ นไปตามสภาวะทางการตลาด
โดยบริ ษ ทั ใช้นโยบายบริ หารก าไรขั้นต้นในแต่ ล ะสถานการณ์ เป็ นหลัก ส าคัญในการตั้ง ราคาขาย โดย
พิจารณาระหว่างต้นทุนและราคาตลาดของสิ นค้าทุกประเภทรายการประกอบกัน
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ลักษณะของฤดูกาลหรือวัฎจักรการประกอบธุรกิจ
โดยปกติแม้บริ ษทั จะทาการผลิต 11 เดือนใน 1 ปี และปิ ด 1 เดือนเพื่อทาการบารุ งรักษาเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ก็ตามแต่ฤดูกาลก็ยงั มีผลต่อการผลิตของบริ ษทั เนื่ องจากใน 1 ปี จะมี 2 ฤดู การผลิตคือในช่วง
ฤดูร้อน (มีนาคม ถึง พฤษภาคม) และในช่วงฤดูหนาว (ตุลาคม ถึง ธันวาคม) ที่มีปริ มาณสับปะรดมากกว่า
ในช่วงอื่น ๆ ของปี ดังนั้นราคาวัตถุดิบก็จะมีการขึ้นลงตามปริ มาณของสับปะรดที่มีในแต่ละช่วงเวลาของ
การผลิต

การผลิต
บริ ษทั มีโรงงานสาหรับผลิตสับปะรดกระป๋ อง 1 แห่ง โดยมีที่ต้ งั โรงงานดังนี้
โรงงาน :
212 หมู่ 16 ต.อ่าวน้อย ถนนเพชรเกษม อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77000
โทรศัพท์ (032) 811-224-31 โทรสาร(032) 811-240
แผนทีโ่ ดยสั งเขป โรงงาน บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
โรงงาน
บมจ.ทิปโก้ฟดู ส์
212 หมู่ 16 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

ชุมพร

ก่อนถึงตัวเมือง
ประจวบ 6 กม.
ถนนเพชรเกษม

ระหว่างหลัก กม. ที่ 316-317
กรุ งเทพ ฯ

ตัวเมืองประจวบ

วัตถุดิบและผู้จาหน่ ายวัตถุดิบ ( SUPPLIER )
วัตถุดิบทีส่ ำคัญ
วัตถุดิบที่สาคัญในการผลิตสับปะรดกระป๋ อง ได้แก่ สับปะรดสด น้ าตาล กระป๋ องบรรจุสับปะรดและวัสดุ
หี บห่อ บริ ษทั จะซื้ อสับปะรดสดจากชาวไร่ ส่ วนวัตถุดิบอื่นส่ วนใหญ่บริ ษทั จะซื้ อจากผูผ้ ลิตในประเทศ
- กระป๋ องบรรจุสับปะรด กระป๋ องที่ใช้บรรจุสับปะรดกระป๋ องมี 5 ขนาดคือ ขนาด 8 ออนซ์
15 ออนซ์, 20 ออนซ์, 30 ออนซ์ และ108 ออนซ์ บริ ษทั สามารถผลิตกระป๋ องใช้เองได้ท้ งั หมด สาหรับแผ่น
22

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
เหล็กวิลาส ซึ่ งเป็ นวัตถุ ดิบที่สาคัญในการผลิ ตกระป๋ องส่ วนใหญ่บริ ษทั ฯ จะทาการสั่งซื้ อจากผูผ้ ลิ ตทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
- สั บปะรดสด เนื่ องจากบริ ษทั ตั้งโรงงานอยู่ในแหล่งปลู กสับปะรดแหล่งใหญ่และมี อตั ราการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดเพิ่มขึ้นทุกปี จากสถิ ติพ้ืนที่การเพาะปลูกที่ได้มีการสารวจในปั จจุบนั นับว่า
เป็ นแหล่งผลิตสับปะรดสดแหล่งใหญ่ที่มีปริ มาณรวมกันถึง ร้อยละ50 ของ ผลผลิตสับปะรดสดของประเทศ
โดยที่ บ ริ ษ ทั ตั้ง อยู่ใ นบริ เวณที่ มี ก ารท าไร่ สั บ ปะรดในเนื้ อที่ จานวนมากโดยเฉพาะในเขต อาเภอเมื อ ง
บริ ษทั จึงได้ดาเนิ นการสร้ างนโยบายที่จะสร้ างความมัน่ คง ในอาชี พการทาไร่ สับปะรดของชาวไร่ ในเขต
บริ เวณใกล้เคียงและรอบๆ บริ ษทั ในเขตอาเภอเมือง และเขตอาเภอใกล้เคียงที่ไม่ห่างไกลจากบริ ษทั ฯ มาก
นัก เพื่อที่จะให้ชาวไร่ เหล่านี้ สามารถประกอบอาชี พต่อไปในระยะยาว และบริ ษทั สามารถมีวตั ถุ ดิบป้ อน
โรงงานในการผลิตได้เพียงพอสอดคล้องกับกาลังการผลิ ตแผนการผลิตระยะยาวได้ บริ ษทั ได้สร้ างระบบ
ต่างๆ ขึ้นมาโดยเริ่ มจากปี 2530 ดังต่อไปนี้
1.บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ได้จดั ระบบส่ งเสริ มการทาไร่ สับปะรดแบบมีสัญญากับชาวไร่
ลูกค้าบริ ษทั ฯ โดยมีการดาเนินงานดังต่อไปนี้
ปี 2530 คัดเลื อกชาวไร่ ผปู ้ ลูกสับปะรด จานวนเริ่ มต้น จานวน 300 ราย พื้นที่การทาไร่ ประมาณ
30,000 ไร่ ในเขตอาเภอเมื องและอาเภอกุยบุ รีเพื่อทาไร่ โครงการส่ งเสริ ม แบบมี สัญญาโดยมี หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
1.1 บริ ษทั เข้าไปวางแผนแนะนาวิธีการทาไร่ ของบริ ษทั ฯ ให้มีระบบการปลูกที่เหมาะสมมีการ
ดู แลรั ก ษาต่า งๆให้ถูกวิธี ควบคุ มวิธี การใช้สารเคมี ปุ๋ ย-ยาต่างๆในการดู แลผลผลิ ตให้ไ ด้
ปริ มาณและคุ ณภาพเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการในการนามาผลิ ตเป็ นสับปะรด
กระป๋ อง
1.2
บริ ษทั รั บประกันราคาขั้นต่ า สาหรับชาวไร่ ในโครงการตั้งแต่ ปี 2530 เป็ นต้นมาจนถึ ง
ปัจจุบนั
1.3 บริ ษทั จัดเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการทาไร่ นักวิชาการเกษตร เพื่อเข้าไปแนะนาดูแลชาวไร่ อย่าง
ใกล้ชิดในแปลงปลูกสับปะรดของชาวไร่
1.4 บริ ษทั ประกันการรับซื้ อผลผลิตสับปะรดจากสมาชิ กชาวไร่ ในโครงการส่ งเสริ มในปริ มาณที่
ได้มีการสารวจและประเมิ นผลผลิ ตซึ่ งตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯกับชาวไร่ ในโครงการไว้
ล่วงหน้าเพื่อให้ชาวไร่ ในโครงการมีความมัน่ ใจในการทาไร่ และสามารถขายผลผลิตที่ได้มี
การตกลงกับบริ ษทั ได้โดยผลผลิ ตสับปะรดที่ออกมาไม่เสี ยหายเน่ าทิ้งในช่วงฤดูที่อาจจะมี
ผลผลิตสับปะรดล้นเกินกาลังการผลิตของโรงงานต่าง ๆ
1.5 บริ ษทั จัดทาแปลงทดลองและสาธิ ตขึ้นในบริ เวณพื้นที่ของบริ ษทั เพื่อเป็ นที่ทดลองวิจยั และ
สาธิ ตให้ เกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดได้มาศึกษาเพื่ อนาไปปรับปรุ งวิธีการทาไร่ ให้ถูกวิธีเพื่อ
เพิ่ มผลผลิ ตต่อไร่ และผลผลิ ตมี คุณภาพที่ ดีส อดคล้องกับความต้องการในระบบการผลิ ต
สับปะรดกระป๋ องที่มีคุณภาพ
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2. บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน)ได้ทาโครงการร่ วมกัน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส) โดยบริ ษทั รับเป็ นตลาดให้กบั ธกส. และที่ ธกส.จะเป็ นผูร้ วบรวมผลผลิตสับปะรดจาก
สับปะรดจากชาวไร่ ซ่ ึ งสมาชิ กของ ธกส.เพื่อนามาส่ งขายให้กบั บริ ษทั โดยมีการกาหนดปริ มาณเป้ าหมาย
การผลิ ตและจานวนไร่ ล่วงหน้าในแต่ละไตรมาสของแต่ละปี การผลิ ต และบริ ษทั รั บประกันราคาขั้นต่ า
พร้อมทั้งจัดให้มีนกั วิชาการเข้าไปแนะนาหรื อให้ความรู ้กบั ชาวไร่ สมาชิก ธกส. ในบางโอกาสด้วย
ในการทาโครงการร่ วมระหว่าง บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน) และ ธกส. จากผลการดาเนิ น
ดาเนิ นงานที่ ผ่า นมาถึ งปั จจุ บ นั ส่ ง ผลให้เกษตรกรชาวไร่ ผูป้ ลู ก สั บปะรดที่ ส่ วนใหญ่ เป็ นลูก ค้าสิ นเชื่ อ
ของธกส.สามารถมีความมัน่ ใจในการทาไร่ สับปะรดเนื่องจากบริ ษทั รับเป็ นตลาดที่แน่นอนให้ พร้อมรับซื้ อ
สับปะรดในราคาประกัน และ ธกส. ก็สามารถที่ จะพิจารณาส่ งเสริ มการให้สินเชื่ อการปลู กสับปะรดแก่
เกษตรกรในเขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ได้อย่างต่อเนื่ องในระยะยาวด้วยความมัน่ ใจที่ จะให้เกษตรกร
สามารถประกอบอาชีพการปลูกสับปะรดและมีตลาดให้กบั เกษตรอย่างแน่นอน
3. บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ได้ทาโครงการร่ วมมือทางวิชาการร่ วมกับบริ ษทั ผูผ้ ลิตและ
จาหน่ า ยสารเคมี เกษตร ที่ น ามาใช้ใ นการปลู ก สั บ ปะรดหลายบริ ษ ัท รวมทั้ง ร่ ว มมื อทางวิช าการกับ
หน่วยงานทางการเกษตรของทางราชการต่างๆ ในการที่จะแนะนาทดลองสาธิ ตแสดงความรู ้วิชาการเกษตร
แผนใหม่ให้กบั ชาวไร่ ผปู ้ ลูกสับปะรด จัดทาเอกสารความรู ้ ต่างๆเกี่ยวกับเรื่ องสับปะรดรวมทั้งจัดแสดง
นิ ทรรศการด้านเกษตรเป็ นประจาทุ กปี ในช่ วงเดื อนสิ งหาคม เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ ต่างๆ ด้านเทคโนโลยี่
การเกษตรและอุ ตสาหกรรมการผลิ ตสั บ ปะรดกระป๋ อง ให้เกษตรกรและผูส้ นใจทัว่ ไปในเขตจัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ได้เข้าชม เพื่อหาความรู ้ในการที่จะนาไปพัฒนาระบบการทาไร่ สับปะรด เพื่ออุตสาหกรรม
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
กล่าวโดยสรุ ปในแผนการดาเนิ นการด้านวัตถุดิบ บริ ษทั มีนโยบายที่จะสร้างความมัน่ ใจในการทา
ไร่ สับปะรดของชาวไร่ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยเฉพาะในเขตอาเภอเมืองที่บริ ษทั ฯตั้งดาเนิ นการ
ผลิตสับปะรดกระป๋ องในปั จจุบนั โดยที่บริ ษทั จะเพิ่มจานวนสมาชิกชาวไร่ โครงการส่ งเสริ มการทาไร่ แบบ
มี สั ญ ญาขึ้ น โดยพิ จ ารณาคัด เลื อกจากชาวไร่ รายย่อยทั่วๆ ไป ที่ เ ป็ นลู ก ค้า ประจ าของบริ ษ ทั ฯ รวมทั้ง
รับประกันปริ มาณผลผลิตของชาวไร่ ตามข้อตกลงกันไว้ ซึ่ งนโยบายเพิ่มจานวนสมาชิ กชาวไร่ ในโครงการ
ส่ งเสริ มนี้ จะเป็ นหลักประกันที่จะสร้างความมัน่ ใจในการทาไร่ ต่อไป และบริ ษทั ก็จะสามารถมีความมัน่ ใจ
ในการที่จะวางแผนการผลิตในระยะยาว ได้โดยมีวตั ถุดิบพอเพียงและสอดคล้องกับเป้ าหมายการผลิตควบคู่
ไปกับอาชีพการทาไร่ สับปะรดของเกษตรกร
สัดส่ วนการซื ้อวัตถุดิบในประเทศและต่ างประเทศ
สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศ : ต่างประเทศ

2555

2556

2557

91.0 : 9.0

98.0 : 2.0

96.0 : 4.0
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ขั้นตอนและเทคโนโลยี่การผลิต
แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีการผลิตสั บปะรดกระป๋ อง
สับปะรด
เข้าเครื่ องคัดขนาด
เก็บน้ าที่ได้
น้ าสับประรด
ปอกเปลือกและเจาะแกน
จากการปอกเปลือกและเจาะแกน
เศษเนื้อสับปะรด
เครื่ องสกัดจิกตา
น้ าสับปะรด
จากการจิกตา
ล้างลูกสับปะรด

ขูดเนื้อจากเปลือก

ตรวจเลือกส่วนดี

คัดลูกสับปะรดที่พอเหมาะ
เครื่ องหัน่ สับปะรด
สับปะรดชิ้นใหญ่
(chunks)

สับปะรดเต็มแว่น
(slices)

คัดขนาดของสับปะรดแต่ละชิ้นและบรรจุกระป๋ อง

สับปะรดชิ้นคละ(pieces)
และสับปะรดลิ่ม(tidbits)
ชิ้นสับปะรดไม่ได้ขนาด เครื่ องทาสับปะรดชิ้นย่อย

ดูดอากาศออกจากกระป๋ อง
และเติมน้ าสับปะรดหรื อน้ าเชื่อม

สับปะรดชิ้นย่อย

ปิ ดกระป๋ อง
ต้ม

ใส่น้ าสับปะรดหรื อน้ าเชื่อมและ

นึ่งฆ่าเชื้อโรค

บรรจุกระป๋ อง

ทาให้กระป๋ องเย็น

ปิ ดฉลาก
บรรจุกล่อง

ทาให้กระป๋ องเย็น
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แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีน้าสั บปะรดและนา้ สั บปะรดเข้ มข้ น
เนื้อแล่จากเปลือก,แกน
เศษเนื้อจากตัดแต่ง,จิก
สับปะรดลูกเล็ก
เครื่ องตีแหลก
เครื่ องคั้นน้ าสับปะรด

กาก

ถังเก็บน้ าสับปะรด
ขบวนการให้ความร้อน ( 60 - 62 oC )
เครื่ องแยกตะกอน

กาก

ถังเก็บน้ าสับปะรด
ให้ความร้อน(85-92 oC)
ถังเก็บ
ส่งไปใช้ทาpacking media

ถังพักน้ าสับปะรดก่อนผลิตconc.
เครื่ องระเหยน้ า evaporation
ถังปรับคุณภาพ blending tank
เครื่ องทาความเย็น chiller
บรรจุลง bin หรื อ drum
เก็บสต๊อค
ส่งออก
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แผนผังวิธีการผลิตผักและ/หรือผลไม้ รวม โดยสั งเขป
วัตถุดิบ
คัดคุณภาพ
ล้าง
ปอกเปลือกและแยกเมล็ด
ทาเป็ นชิ้น
คัดขนาดของชิ้น

เปลือกและเมล็ด
อาหารสัตว์/ทิ้ง
ชิ้นที่ไม่ได้ขนาด

บรรจุลงกระป๋ อง
ดูดอากาศออกและเติม
packing media
ปิ ดฝากระป๋ อง
นึ่งฆ่าเชื้อโรค
ทาให้กระป๋ องเย็น
ปิ ดฉลาก
บรรจุกล่อง
ส่งออก

เทคโนโลยีใ่ ช้ ในการผลิตและแหล่งทีม่ า
เทคโนโลยี่ในการผลิ ตสับปะรดกระป๋ อง ได้กาเนิ ดขึ้นที่ฮาวายแล้วย้ายฐานมาไต้หวัน ฟิ ลิ ปปิ นส์
และไทย ตามลาดับ ดังนั้นเทคโนโลยีท่ ี่ไทยถือว่าทันสมัยที่สุดของอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋ อง
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ความเพียงพอของเครื่องจักรและบุคคลในการผลิต
บริ ษทั ได้ลงทุนติดตั้งเครื่ องจักรผลิตสับปะรดกระป๋ องตั้งแต่ปี 2520 เรื่ อยมาและมี LINE การผลิต
มากถึง 15 LINE สามารถผลิ ตสับปะรดกระป๋ องได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า พร้อมกันนี้ บริ ษทั มี
คลังสิ นค้าที่เก็บสิ นค้าได้ถึง1.7 ล้านหี บมาตรฐาน สาหรับเครื่ องจักรผลิตน้ าสับปะรดเข้มข้นมีเพียงพอและ
สามารถผลิตสิ นค้าแต่ละชนิดได้ตามความต้องการของลูกค้าเช่นกัน
ด้านบุคคลากร บริ ษทั มีพนักงานที่เติบโตมาพร้ อมกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั มีการพัฒนาบุคคลากรทุ ก
ระดับอย่างต่อเนื่ อง ให้มีความสามารถและรอบรู ้ ท้ งั ในด้านเทคนิ คและในการด้านจัดการ เมื่อพนักงานมี
ความชานาญความสามารถพร้อมจะได้รับการปรับตาแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้นหรื ออาจโอนย้ายไปรับตาแหน่ง
ที่สูงขึ้นในกลุ่มบริ ษทั
ปริ มาณบุคคลากรมีเพียงพอในการผลิต
ด้านแรงงานเป็ นแรงงานท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง บางครั้งประสบปั ญหาขาดแคลนแรงงานบ้าง
อย่างไรก็ตามเป็ นปั ญหาที่ไม่รุนแรงมาก ทั้งนี้เพราะได้วางแผนการผลิตล่วงหน้าเป็ นรายเดือน และแผนผลิต
ดังกล่าวได้ถูกปรับตามความเหมาะสมแล้วจึงทาให้ทราบว่าช่ วงใดต้องใช้แรงงานเท่าไรล่วงหน้า ทาให้มี
การจัดหาแรงงานได้เพียงพอ
ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั มีระบบการกาจัดน้ าเสี ยและได้มีการวิเคราะห์คุณภาพของน้ าเสี ยตลอดเวลาตามกฎหมายที่
กาหนดและไม่มีประวัติการผิดกฎหมาย
- บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยร่ วมทุน ระหว่าง บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน) กับ
Suntory Beverage & Foods Asia ผูผ้ ลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่มพร้อมดื่ม ซึ่ งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ดงั นี้
1. ทิปโก้ น้ าผลไม้ 100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
2. ทิปโก้ เวจจี้ น้ าผักผสมน้ าผลไม้รวม 100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
3. ทิปโก้ ซุ ปเปอร์ คิด น้ าผลไม้และน้ าผักผสมน้ าผลไม้รวม 100% สาหรับเด็กบรรจุในกล่องขนาด
110 มิลลิลิตร
4. ทิปโก้ ซุ ปเปอร์ ฟรุ ต เอสเซนส์ น้ าทับทิมสกัดเข้มข้น และน้ าพรุ นสกัดเข้มข้นผสมผลฟิ กบรรจุ
ในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร
5. ทิปโก้ ฟรุ ตพลัส น้ าผลไม้ และน้ าผักผสมน้ าผลไม้รวม 100 % ผสมเนื้ออโลเวรา บรรจุในกล่อง
ขนาด 180 มิลลิลิตร
6. ทิปโก้ สควีซ น้ าผลไม้ และน้ าผักผสมน้ าผลไม้รวม 100% แบบพาสเจอร์ไรส์ บรรจุในกล่อง
300 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
7. ทิปโก้ คูลฟิ ต น้ าผักผสมน้ าผลไม้รวม 40% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
8. ออรา เครื่ องดื่มน้ าแร่ ธรรมชาติบรรจุในขวดขนาด 300 มิลลิลิตร 500 มิลลิลิตร และ 1.5 ลิตร
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9. ซันโทรี่ ทีพลัส เครื่ องดื่มชาอู่หลง โอทีพีพี บรรจุขวด PET500 มิลลิลิตร
10. ทิปโก้โปรไฟเบอร์ น้ าผักผสมน้ าผลไม้และใยอาหารรวม 100% ในขวดขนาด 300 มิลลิลิตร
และ บรรจุในกล่องขนาด 1 ลิตร
ตลาดน้ าผลไม้และน้ าผักพร้ อมดื่ มในประเทศไทยมีมูลค่าทั้งหมดประมาณ 12,000 ล้านบาท ในปี
2557 สามารถจาแนกตามคุณลักษณะของสิ นค้าออกเป็ น 5 ประเภท
 ตลาดน้ าผลไม้และน้ าผัก 100 % (Premium market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู่ 38%
 ตลาดน้ าผลไม้และน้ าผัก 40% (Medium market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู่ 6%
 ตลาดน้ าผลไม้และน้ าผัก 25% (Economy market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู่ 13%
 ตลาดน้ าผลไม้และน้ าผักต่ากว่า 25% (Super Economy market ) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู่ 28%
 ตลาดน้ าผลไม้และน้ าผักอื่นๆ เช่น น้ าลาไย น้ าตาลสด (Other market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู่ 15%
ในตลาดของน้ าผลไม้และน้ าผักยังสามารถแบ่งประเภทแบบตามลักษณะการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้อีกสอง
แบบ คือ แบบที่สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและมีอายุประมาณ 6-12 เดือนหรื อที่เรี ยกว่า UHT และแบบที่
มีอายุประมาณ 30-45วัน และต้องเก็บไว้ในตูแ้ ช่หรื อที่เรี ยกว่า Pasteurized ราคาขายปลีกของสิ นค้า Premium
อยู่ที่ระดับ 60-80 บาทต่อ 1 ลิตรในขณะที่ราคาขายปลี กของ Medium จะอยู่ในราว 40-50 บาทต่อ 1 ลิ ตร
ราคาขายปลีกของ Economy จะประมาณ 20-25 บาทต่อ 1 ลิตร และราคาขายปลีกของ Super Economy จะ
ประมาณ 50-55 บาทต่อลิตร ตลาดน้ าผลไม้รวมทั้ง 5 ประเภทนี้ มูลค่าของ Premium market และ Medium
market จะอยูร่ าว 44% ของมูลค่าตลาดรวม
ตลาดน้ าแร่ มีมูลค่าตลาดประมาณ 2,300 ล้านบาท หรื อประมาณ 169 ล้านลิตร มีอตั ราการเติบโต
สู งถึงร้อยละ 18 โดยบริ ษทั มีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ ี่ร้อยละ 23
ตลาดชาพร้อมดื่ม มีมูลค่าตลาด 16,000 ล้านบาท มีอตั ราการเติบโตติดลบร้อยละ 5% ในปี ที่ผา่ นมา
อย่างไรก็ตามอุปสรรคที่สาคัญมากประการหนึ่งคือปั ญหาด้านวัตถุดิบที่เป็ น ผลผลิตทางการเกษตร
ซึ่ ง คุ ณภาพและปริ ม าณจะขึ้ นอยู่ก ับ สิ่ ง แวดล้อมทางธรรมชาติ และปั จจัยอื่ นๆ ที่ ไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้
ทั้งหมดและส่ งผลกระทบต่อราคาของวัตถุดิบตลอดจนปริ มาณที่อาจขาดแคลน
ในบางช่ วง การป้ องกันปั ญหาดังกล่าวโดยการผลิตและเก็บสิ นค้าคงคลังไว้ก่อนจะทาให้มีตน้ ทุน
การเก็บรักษาสู งและอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของสิ นค้าได้ จึงต้องเก็บรักษาในระดับที่พอเหมาะ
บริ ษทั มี กาลังการผลิ ตเครื่ องดื่ ม รวมเป็ นมูลค่า 111ล้านลิ ตรต่อปี โดยบริ ษทั มี สินค้าอยู่ในตลาด
เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพหลัก 3 ตลาดด้วยกันคือตลาดน้ าผลไม้และน้ าผัก แบรนด์ที่ใช้คือ ทิปโก้ น้ าผลไม้
100%, ทิปโก้ เวจจี้ น้ าผักผสมน้ าผลไม้ รวม 100%, ทิปโก้ ซุ ปเปอร์ คิด น้ าผลไม้ และน้ าผักผสมน้ าผลไม้
รวม 100% สาหรับเด็ก, ทิปโก้สควีซ น้ าผลไม้และน้ าผักผสมน้ าผลไม้รวม 100% แบบพาสเจอร์ ไรส์ , ทิปโก้
คูลฟิ ต น้ าผลไม้และน้ าผักรวม 40%, และสิ นค้าใหม่ในปี ที่ผา่ นมา ทิปโก้โปรไฟเบอร์ น้ าผักผสมน้ าผลไม้
100% สู ตรไฟเบอร์สูง
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ตลาดน้ าแร่ แบรนด์ที่ใช้คือ ออรา ผลิ ตจากแหล่ งน้ าแร่ ธรรมชาติบนเทื อกเขาสู ง 2,700 ฟุตจาก
ระดับน้ าทะเล ที่ ต.โป่ งแยง อ.แม่ริม จ.เชี ยงใหม่ ลึกลงไปจากพื้นดินใต้ภูเขา 297 ฟุต มีแอ่งน้ าขนาดใหญ่ที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เรี ยกว่า “น้ าพุเย็น” ซึ่ งมีเพียงไม่กี่แห่ งในโลกและเป็ นแหล่งเดียวในประเทศไทย
ถูกนามาผลิตเป็ นน้ าแร่ ธรรมชาติบรรจุขวด โดยปราศจากกระบวนการที่ใช้สารเคมี
ตลาดชาพร้อมดื่ม(Bothed Tea) แบรนด์ที่ใช้คือ ซันโทรี่ ทีพลัส เป็ นชาอู่หลงยี่ห้อแรก และยี่ห้อ
เดียวในประเทศไทย ที่มี OTPP มากกว่า 70 มิลลิกรัม ในทุกๆ รสชาติ OTPP ( Oolong Tea Polymerized
Polyphenols ) มีความสามารถป้ องกันการดูดซึ มไขมันเข้าสู่ ร่างกาย เพราะเข้าไปขัดขวางขบวนการย่อย
ไขมันเอมไซน์ไลเปสในลาไล้เล็ก
ลักษณะการนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการไปใช้
เป็ นเครื่ องดื่มพร้อมดื่มประเภท น้ าผลไม้ น้ าแร่ เย็นธรรมชาติแท้เพื่อสุ ขภาพและความสดชื่ นสาหรับ
ร่ างกาย และชาพร้อมดื่ม
ลักษณะของลูกค้ า
จัดจาหน่ายไปยังผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายโดยผ่านบริ ษทั ตัวแทนจาหน่าย (Distributor) ไปยังร้านค้า
ปลีกต่างๆ ทัว่ ประเทศ
สิ ทธิหรือข้ อจากัดในการประกอบธุรกิจ
บัตรส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน สาหรับกิจการผลิตน้ าพืชผักผลไม้
โดยมีรายละเอียดดังนี้
บัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1733(2)/2549 สาหรั บกิจการผลิตหรื อถนอมอาหารหรื อสิ่ งปรุ งแต่ งอาหารโดยใช้ เทค
โนโลยีท่ ืทันสมัย (ยกเว้ นการผลิตนา้ ดืม่ ลูกอม และไอศกรีม )เริ่ มเปิ ดดำเนินกำร 31กรกฎำคม2549

สิทธิและประโยชน์ สำคัญ สรุปดังนี้
1.ได้รับอนุญาตินาคนต่างด้าวซึ่งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ านาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยูใ่ นอุปการะคุณของ
บุคคลทั้งสองประเภทเข้ามาในราชอาณาจักรได้ ตามจานวนและกาหนดระยะเวลาให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
เท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
2.ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ านาญการที่ได้รับอนุญาติให้อยูใ่ นราชอาณาจักรได้รับอนุญาติทางาน
เฉพาะตาแหน่งที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาติให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
3.ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรที่ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิ
4.ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และหักผลขาดทุนได้ 5 ปี
5.ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลไปรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ 8 ปี
เงื่อนไขทีต่ ้ องปฏิบัติดงั นี้
1.บุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริ มไม่อนุญาติให้ปฎิบตั ิหน้าที่อื่นใด้นอกเหนือขอบเขตหน้าที่ของตาแหน่งที่
ได้รับอนุมตั ิและจะต้องเร่ งรัดฝึ กอบรมสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฎิบตั ิงานตามที่ได้รับการส่งเสริ ม
แทนคนต่างด้าวภายในเวลาที่กาหนด และจะต้องรายงานคนต่างด้าวว่าได้ฝึกอบรมให้คนไทยได้รับความ
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ชานาญเพียงไร ตามแบบและวิธีการที่สานักงานกาหนด
2. ต้องใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาติเพื่อประกอบกิจการส่งเสริ มเท่านั้น
3. ในกรณี ที่มีการค้ าประกันเครื่ องจักร จะต้องจัดส่งเอกสารเครื่ องจักรที่ขอยกเว้นภายใน 1 ปี นับจากวันสิ้นสุด
การนาเข้า จะต้องใช้เครื่ องจักรที่ได้อนุมตั ิยกเว้นเฉพาะในกิจการตามบัตรส่งเสริ ม และจะต้องไม่จานอง
จาหน่าย โอน ให้เช่า หรื อ ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้เครื่ องจักรที่ได้รับยกเว้น
4. จะต้องยืน่ รายการเพื่อขออนุมตั ิการนาเข้าวัตถุดิบหรื อวัสดุจาเป็ นก่อนการนาเข้าไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน
5. จะต้องจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย สาหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มแยกต่างหากจากกิจการส่วนอื่นเพื่อ
ประโยชน์ในการคานวณกาไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
6. วัตถุดิบและวัสดุจาเป็ น จะต้องใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการส่งออก และเฉพาะในกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริ ม
7. จะต้องแจ้งยืนยันโครงการต่อสานักงานเมื่อครบ 6 เดือน ครบ 1 ปี และ ครบ 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกบัตร
ส่งเสริ ม
8. เมื่อเปิ ดดาเนินการจะต้องรายงาน การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการถือหุน้ ระหว่างผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยและคนต่าง
ด้าว ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานภายใน 31 กรกฎาคม ของปี ถัดไป เรื่ องอื่นๆเป็ นครั้งคราว ตามแบบ
และภายในระยะเวลาที่กาหนด
9. จะต้องจัดให้มีระบบป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหายกับสิ่ งแวดล้อม หรื อก่อให้เกิดอันตรายหรื อความ
เดือดร้อนแก่ผอู ้ ยูใ่ กล้เคียง
10. จะต้องปฎิบตั ิตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
11. การหยุดดาเนินกิจการเป็ นระยะเวลาเกิน 2 เดือน ต้องได้รับอนุญาติจากสานักงาน
12. จะต้องอานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
13. กรรมวิธีการผลิตหรื อบริ การ จะต้องเป็ นไปตามโครงการที่ เสนอและได้รับการอนุมตั ิ
14. คุณภาพผลิตภัณฑ์ตอ้ งเป็ นไปตามมาตราฐานสากล
15. กรณี มีการย้ายภูมิลาเนาของผูไ้ ด้รับการส่งเสริ ม ต้องแจ้งให้สานักงานทราบทุกครั้งพร้อมด้วยหนังสื อ
รับรองของกระทรวงพาณิ ชย์

แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขัน
ปี 2557 อัตราการเติบโตของตลาดเครื่ องดื่ม ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยภายในประเทศอันเนื่ องมาจากสภาพ
เศรษฐกิ จที่ค่อนข้างชะลอตัว จะส่ งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตโดยรวมได้ การแข่งขันทางการตลาดของ
ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องดื่ มพร้อมดื่ มยังอยู่ในระดับสู ง เพื่อแย่งชิ งและรักษาส่ วนแบ่งการตลาด บริ ษทั ทิปโก้ เอฟ
แอนด์ บี จากัด ยังคงรักษาความเป็ นผูน้ าส่ วนแบ่งตลาด ในตลาดน้ าผลไม้ 100% โดยเน้นการสร้ างคุ ณค่า
ของตราผลิ ตภัณฑ์ คุ ณภาพที่คดั สรรของวัตถุ ดิบและกระบวนการผลิ ต ที่ให้คุณประโยชน์ ต่อสุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นสาคัญ รวมถึงการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อขยายฐานตลาด และกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
เพื่อเพิ่มส่ วนแบ่งการตลาด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีการขยายฐานตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มน้ าผลไม้และ
น้ าผักไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ จีน อินโดนีเชีย ฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นต้น
ในส่ วนของน้ าแร่ ตรา ออรา บริ ษทั ฯได้ขยายกาลังการผลิ ต เพิ่มขึ้นในปี 2558 เพื่อรองรับกับการ
เติบโตของตลาดที่สูง โดยที่น้ าแร่ ตราออรา มาจากแหล่งธรรมชาติน้ าพุเย็น ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในแหล่งธรรมชาติที่
มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศ โดยปี นี้บริ ษทั จะมีการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดเพิม่ มากขึ้น
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ในปี 2558 บริ ษทั ยังคงดาเนิ นกิ จกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่ อง มุ่งเน้นที่ จะพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ และดีต่อสุ ขภาพ รวมถึงสื่ อสารให้ผบู ้ ริ โภคเข้าใจในการดูแลสุ ขภาพว่าการมีสุขภาพที่ดีเป็ นเรื่ องที่
สนุกสนาน และทาได้ง่ายๆในทุกวัน เพราะทิปโก้หวังอยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีกนั ถ้วนหน้า

- กลยุทธ์ ธุรกิจ
1. ผลิตสิ นค้าที่เป็ นที่ยอมรับของตลาดและรักษามาตรฐานของสิ นค้าทั้งในด้านคุณภาพและรสชาติ
อย่างต่อเนื่อง
2. ต้องมีความหลากหลายของสิ นค้าเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่บริ ษทั มีการ
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่
ห่วงใยสุ ขภาพอย่างต่อเนื่อง
3. จัดทากิ จกรรมทางการตลาดสม่ าเสมอ เพื่อเป็ นการรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้าตลอดจนสร้ าง
ความจดจาในยีห่ อ้ และความต้องการสิ นค้าในครั้งต่อ ๆ ไป
4. วางแผนจัดซื้ อวัตถุ ดิบ การผลิ ตสิ นค้าและการเก็บสิ นค้าคงคลังให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด
5. มีการบริ หารต้นทุนด้านการผลิตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อดารงสถานภาพของการแข่งขัน
6. สามารถกระจายสิ นค้าได้ทงั่ ถึงและมีระบบการหมุนเวียนสิ นค้าให้สดใหม่อยูเ่ สมอ

- ลูกค้ำกลุ่มเป้ ำหมำย
กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ห่วงใยสุ ขภาพ และมองหาเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ (Health Conscious)

- ลักษณะของลูกค้ำ และควำมสัมพันธ์ ระหว่ ำงลูกค้ำกับบริษทั
ลูกค้าของบริ ษทั เป็ นผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย (End user)
- นโยบำยด้ ำนรำคำ
นโยบายด้านราคาตั้งราคาอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า

- กำรจำหน่ ำยและช่ องทำงกำรจำหน่ ำย
เป็ นการขายในประเทศเป็ นส่ วนใหญ่ การจัดจาหน่ายสามารถแบ่งได้เป็ นสองส่ วนด้วยกันคือ การจัด
จาหน่ ายผ่านผูแ้ ทนจาหน่ าย (Distributor) ไปยังร้ านค้าปลี ก ร้ านค้าส่ ง ร้ านสะดวกซื้ อ เพื่อจาหน่ ายให้กบั
ผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย ซึ่ งเป็ นช่องทางจัดจาหน่ายหลัก ส่ วนอีกทางคือทางบริ ษทั เป็ นผูข้ ายเองตามช่องทางการ
ออกร้านจาหน่ายสิ นค้าและช่องทางจาหน่ายพิเศษ
สาหรับการส่ งออก เริ่ มมีการส่ งออกในปี 2544 ต่อเนื่ องจนถึงปั จจุบนั โดยในปี 2547 -2550 ได้มีการ
ตั้งตัวแทนจาหน่ ายในตลาดตัวอย่างที่ เลื อกอย่า งเป็ นทางการ ยอดขายส่ งออกในปี 2556 เติบโต9.61%
มากกว่าในปี ที่ผา่ นมา3% ในส่ วนของตลาดต่างประเทศนั้น บริ ษทั เน้นขยายธุ รกิจในกลุ่มประเทศในอาเซี ยน
ซึ่ งเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซี ยซึ่ งเป็ นตลาดใหญ่ในภูมิภาคนี้
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
ลักษณะของฤดูกำลหรื อวัฎจักรกำรประกอบธุรกิจ
แหล่งวัตถุดิบแบ่งได้เป็ น 2 แหล่ง
1. แหล่งวัตถุดิบในประเทศ บริ ษทั จะรับซื้ อผลไม้สดชนิ ดต่าง ๆ เช่น ส้ม ฝรั่ง และสับปะรด จาก
ชาวไร่ โดยตรง โดยมีนโยบายที่จะใช้วตั ถุดิบในประเทศให้มากยิ่งขึ้นเรื่ อย ๆ แต่ท้ งั นี้ คงขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณ
วัต ถุ ดิ บ ซึ่ งจะมี จ านวนเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงตามฤดู ก าล เช่ น สั บ ปะรดจะมี ม ากในช่ ว งเดื อ นมี น าคม ถึ ง
พฤษภาคม และอีกช่วงในเดือนตุลาคมถึงธันวาคมเป็ นต้น
2. แหล่งวัตถุดิบจากต่างประเทศ บริ ษทั จะซื้ อน้ าผลไม้เข้มข้น (Juice Concentrate) มาใช้ เพื่อผลิต
น้ าผลไม้
วัตถุดิบทีส่ ำคัญ
วัตถุดิบที่สาคัญในการผลิตน้ าผลไม้ คือ สับปะรด ฝรั่ง ส้ม และ ผลไม้อื่น ๆ ซึ่ งซื้ อจากชาวไร่ และ
น้ าผลไม้เข้มข้นและกล่องและซองบรรจุซ่ ึ งสั่งซื้ อจากต่างประเทศ มีสัดส่ วนการสั่งซื้ อวัตถุ ดิบในประเทศ
และต่างประเทศอยูใ่ นระดับ สัดส่ วนเท่ากับ 41% ต่อ 59%
ขั้นตอนและเทคโนโลยีกำรผลิต
แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีการผลิตนา้ ผลไม้ / เครื่องดื่มพร้ อมดื่ม
น้ าผลไม้ / วัตถุดิบ
ผสมตามสูตร
ให้ความร้อนเบื้องต้น 45-50 oC
ให้ความร้อน 98-100 oC
ลดความเย็นที่ระดับ 25 oC
บรรจุลงกล่อง 200 , 1,000 มิลลิลิตร
ติดหลอดสาหรับดูด
เก็บสต็อค

33

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
เทคโนโลยีท่ ใี่ ช้ ในกำรผลิต
บริ ษทั ซื้ อเครื่ องบรรจุเครื่ องดื่มพร้อมดื่มจากต่างประเทศซึ่ งเป็ นเครื่ องที่ทนั สมัย และมีปริ มาณการ
สู ญเสี ยน้อย
ควำมเพียงพอของเครื่ องจักรและบุคคลในกำรผลิต
บริ ษทั ได้มีการสร้างโรงงานเครื่ องดื่มขึ้น ที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาโดยที่โรงงานดังกล่าวมีกาลัง
การผลิตพร้ อมผลิ ตเพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยโรงงานดังกล่าวจะมีรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 3 แบบ
กล่าวคือ UHT , Pasteurized และ Aseptic PET โดยได้ทาการเปิ ดตัวโรงงานที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาอย่าง
เป็ นทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551ปั จจุบนั บริ ษทั มีการใช้อตั ราการผลิ ตอยูท่ ี่ระดับ 80% ของกาลังการ
ผลิตเต็มที่
ด้านบุคคลากร บริ ษทั มีพนักงานที่เติบโตมาพร้ อมกับบริ ษทั บริ ษทั มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
อย่างต่อเนื่ อง ให้มีความสามารถและรอบรู ้ ท้ งั ในด้านเทคนิ คและในด้านการจัดการ การดาเนิ นการของ
บริ ษทั เพื่อลดผลกระทบและผลการปฏิ บตั ิจริ งเทียบกับอัตราสู งสุ ดที่กฎหมายกาหนดตลอดจนประวัติการ
กระทาผิดเกี่ ย วกับ สิ่ ง แวดล้อมบริ ษทั มี ระบบการกาจัดน้ าเสี ย และได้มี การวิเคราะห์ คุณภาพของน้ า เสี ย
ตลอดเวลาตามที่กฎหมายกาหนด
- บริษัท ทิปโก้ รีเทล จากัด เป็ นบริ ษทั ย่อย ร่ วมทุน ระหว่าง บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด(มหาชน) กับ บริ ษทั
ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จากัด ดาเนิ นธุ รกิ จค้าปลี ก ภายใต้ตราสัญญลักษณ์ “Squeeze Juice Bar by Tipco”
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ น้ าผลไม้ปั่นสด โยเกิร์ตสด แฮปปี้ โยเกิร์ตโดยเน้นคุณภาพ คุณประโยชน์ นอกเหนื อจาก
รสชาติ และ ยังเป็ นจุดจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ในเครื อ เช่น น้ าผลไม้ทิปโก้ สับปะรดสดหอมสุ วรรณ
เป็ นต้น
สภาพแวดล้อมธุ รกิจค้าปลีกโดยรวม ปี 2557 มีผลกระทบจากปั จจัยภายนอกที่เป็ นผลกระทบหลัก
โดยเฉพาะนโยบายค่าแรง 300 บาท รวมถึ งสถานการณ์ ทางการเมื องในช่ วงต้นปี ทาให้ธุรกิ จค้าปลี กได้
ชะลอในการขยายธุ รกิจ บริ ษทั ได้มุ่งเน้นในการปรับโมเดลทางธุ รกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากในปี ที่ผา่ นมา
บริ ษทั ได้มีการปรับยุทธศาสตร์ เรื่ องของการปรับเมนูและรู ปแบบของสาขาเก่าที่สร้างทั้งยอดขาย
และกาไรอย่างต่อเนื่ อง และวางแผนงานธุ รกิ จระยะยาวในการขยายสาขาใหม่ๆ โดยในการขยายสาขาใหม่
จะปรับขนาดและเมนูของร้านให้เหมาะสมกับสาขาในแต่ละช่องทาง ในขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ ยังคงพัฒนา
สิ นค้าใหม่ๆที่ตอบสนองกลุ่มผูบ้ ริ โภครักสุ ขภาพอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี 2557 บริ ษทั ได้ออกผลิตภัณฑ์นม
ถัว่ เหลือง 100% ตรา Happy Soya ซึ่งวางขายเฉพาะที่สาขาของ Squeeze Juice Bar เท่านั้น
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ในปี นี้ 2558 ยุทธศาสตร์ ที่เราได้วางแผนและพัฒนาเพื่อการขยายการเติบโตขึ้น อย่างต่อเนื่ องและ
มัน่ คง โดยบริ ษทั ฯมุ่งเป้ าที่จะกลับมาขยายสาขาให้มากขึ้นกว่าปี ที่ผา่ นมา หลังจากตลาดบริ โภคนอกบ้านมี
แนวโน้มที่ดีข้ ึน นอกจากนี้
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขัน
แนวโน้ม รู ปแบบการใช้ชีวิตนอกบ้า นของสัง คมเมื องยัง มี อยู่สูง แต่อาจจะได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ที่ไม่ปกติทางการเมือง ส่ งผลต่อการจับจ่ายใช้สอย และยอดขายขของธุ รกิจค้าปลีก และ จากการ
ที่มีการปรับตัวสู งขึ้น ของค่าใช้จ่ายค่าพื้นที่ และ ค่าแรง บริ ษทั ทิปโก้ รี เทล จากัด มีแนวทางการปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ ด้านการบริ หารจัดการ และ การตลาด ทั้งในเรื่ องรู ปแบบร้ านค้า สถานที่ สิ นค้าและการบริ การ
เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้มธุ รกิจในอนาคต รวมถึงการสร้างการรับรู ้และจดจาในตัว
ร้านค้า สิ นค้า และการพัฒนาสิ นค้าใหม่ๆ ตอบสนองกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อขยายฐานลูกค้าประจาให้มีเพิ่มมาก
ขึ้น กระตุน้ ให้ลูกค้าเพิ่มความถึ่และมูลค่าในการซื้ อให้มากขึ้น
- บริ ษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จากัด เป็ นบริ ษทั ย่อย ดาเนิ นธุ รกิ จด้านการเกษตรและสารสกัดจากพืช โดยเน้น
ด้านการวิจยั และพัฒนาพันธุ์พืชและการเพาะปลูก โดยส่ วนหนึ่งเป็ นการสนับสนุนการพัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ใน
กลุ่มธุ รกิ จ ด้านอาหารและเครื่ องดื่ ม โดยบริ ษทั มีฟาร์ มในการพัฒนาสายพันธุ์และเพาะปลูกสับปะรดสาย
พันธุ์ ปั ตตาเวีย เพื่ อใช้ใ นการผลิ ตสับ ปะรดกระป๋ อง และ สับปะรดสดทิ ป โก้หอมสุ วรรณ เป็ นสิ นค้าที่
จาหน่ายในห้างสรรพสิ นค้า และ ร้าน Squeeze Juice Bar by Tipco นอกจากนี้ บริ ษทั ยังดาเนิ นธุ รกิจด้านการ
สกัดสารจากพืชประเภทต่ างๆ เพื่อนามาเป็ นวัตถุ ดิบ ส่ วนประกอบของ อาหาร เครื่ องดื่ ม เครื่ องสาอาง
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารและ ยาบริ ษทั มี โรงงานสกัดสารจากพืชและสมุ นไพรด้วยตัวทาละลายขนาดใหญ่
ที่สุดของประเทศไทยซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพและระบบความปลอดภัยในระดับสู ง โดยทางบริ ษทั มีบริ การครบ
วงจรแก่ ลู ก ค้า ตั้ง แต่ ก ารจัดหาวัตถุ ดิบการอบแห้ง บดผงและผลิ ตเป็ นสารสกัด อี ก ทั้ง ยัง มี บ ริ ก ารพัฒนา
กระบวนการสกัด ร่ ว มกับ ลู ก ค้า เริ่ ม ตั้ง แต่ ร ะดับ ทดลองในห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารตลอดจนผลิ ต จริ ง ในระดับ
อุตสาหกรรม
นับจากวันแรกที่แนะนาสับปะรดทิปโก้หอมสุ วรรณเข้าสู่ ตลาดอย่างจริ งจังจนกระทัง่ ถึ งปั จจุบนั
รวม 4 ปี เต็ม (2554-2557) ได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากลูกค้าเป้ าหมายอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นที่
น่ายินดี ของธุ รกิ จใหม่ การขายผลไม้สดของทิปโก้ซ่ ึ งแตกต่างจาการขายน้ าผลไม้บรรจุกล่องอย่างสิ้ นเชิ ง
ทั้งในด้านของการขายและบริ การ
ภาพรวมปี 2557 ของธุ รกิ จสับปะรดพันธุ์หอมสุ วรรณ ยังคงเป็ นสถานการณ์ ตลาดขาขึ้น โดยการ
ขยายตลาดเป็ นไปเรื่ อย ๆ ตามปริ มาณของผลิตผลจากฟาร์ ม ซึ่ งมีมากกว่าปี 2556 ถึง 100% โดยผลตอบรับ
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จากผูบ้ ริ โภคยังมีเพิ่มขึ้นตลอด แม้ปริ มาณผลผลิตที่ออกสู่ ตลาดเพิ่มขึ้น แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคที่ ชื่ นชอบความโดดเด่ นของคุ ณลัก ษณะและรสชาติ ที่ เป็ นเอกลัก ษณ์ ข องสั บ ปะรดทิ ป โก้
หอมสุ วรรรณ
การตลาดและการแข่ งขัน
สับปะรดทิ ปโก้หอมสุ วรรณ มี คุณลักษณะที่ แตกต่างจากสับปะรดทัว่ ไป ความสดสะอาดและ
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะสับปะรดทิปโก้หอมสุ วรรณมีความหอม หวาน เนื้ อแน่นนุ่ ม ไม่กดั ลิ้น
มีวติ ามินสู งกว่าสับปะรดทัว่ ไป เป็ นเอกลักษณ์แตกต่างจากสับปะรดทัว่ ไปในท้องตลาด และไม่ได้ตดั แต่ง
พันธุ กรรมทาให้เป็ นที่ชื่นชอบของลูกค้าเป็ นอย่างมาก
ทางด้านของราคาบริ ษทั ได้วางไว้ที่สูงปานกลางเมื่ อเทียบกับคู่แข่งในตลาด เนื่ องจากสับปะรด
ทิปโก้หอมสุ วรรณนี้ เป็ นพันธุ์ที่ค่อนข้างอ่อนแอ จึงต้องมีการดูแลอย่างดีเพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีกว่า
สับปะรดทัว่ ๆ ไป ลักษณะเปลือกที่บางทาให้ตอ้ งเก็บเกี่ยวและคัดบรรจุอย่างพิถีพิถนั เพื่อมิให้ช้ าเสี ยหาย ซึ่ ง
ต้องใช้แรงงานจานวนมาก แต่ก็เป็ นข้อดีต่อผูบ้ ริ โภคคือ ปอกง่าย ไม่ตอ้ งควัน่ ตา ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถซื้ อ
เป็ นผลสดและกลับไปปอกเองที่บา้ นได้
กลุ่ มลู กค้าสั บปะรดทิ ปโก้หอมสุ วรรณเป็ นกลุ่ ม กว้า งตั้งแต่เด็ก จนถึ ง ผูใ้ หญ่ที่ ชอบในความเป็ น
เอกลักษณ์ของพันธุ์น้ ี และตระหนักถึงความคุม้ ค่า ถึงแม้วา่ ราคาจะสู งกว่าสับปะรดท้องตลาดเช่น สับปะรด
ศรี ราชา สับปะรดภูเก็ต และอื่น ๆ
สับปะรดทิปโก้หอมสุ วรรณเน้นการจัดจาหน่ ายในห้างซุ ปเปอร์ มาเก็ต ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต(พรี เมี่ยม)
ร้านค้าทัว่ ไปที่คดั สรรแล้วรวมถึงตลาดนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ โดยการวางจาหน่ายมี 2 ประเภทคือ
จาหน่ายทั้งผล และตัดแต่งเป็ นชิ้นในถุง มีเอกลักษณ์ตามแบบของทิปโก้สับปะรดพันธุ์หอมสุ วรรณคือ เสี ยบ
ไม้หอมสุ วรรณ และติดสติ๊กเกอร์ หอมสุ วรรณบนแพ็ค โดยเราพยายามที่จะหาช่ องทางจาหน่ายให้เพิ่มมาก
ขึ้นให้ครอบคลุมได้ท้ งั ประเทศตั้งแต่ปีนี้เป็ นต้นไป
ด้ านการค้ าขาย
สภาพอากาศที่ เปลี่ ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของความแห้ง แล้ง ระดับน้ าฝน และอุ ณหภูมิ มี
ผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโต ผลผลิต คุณภาพโดยรวม และรสชาติของสับปะรดหอมสุ วรรณทั้งสิ้ น การ
คาดการณ์ ถึงแม้ทาได้ยากแต่ก็ตอ้ งมีแผนสารองและปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกให้เหมาะสมเพื่อให้มีผลผลิ ต
หอมสุ วรรณคุณภาพดี ออกสู่ ตลาดอย่างต่อเนื่ อง ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดและปั จจัยการผลิ ตอื่นๆ
ค่าขนส่ งและค่าสถานที่จาหน่ายที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องเช่นกันปั จจัยลบที่ฝ่ายจัดการต้องหาทางลดและเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการผลิตมาชดเชย
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โอกาส
ในแต่ ล ะปี ประเทศไทยบริ โ ภคสั บ ปะรดสดในทุ ก ภาคส่ ว นปี ละ300,000 ตัน ซึ่ ง ส่ วนใหญ่ เป็ น
สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย (สับปะรดศรี ราชา) ด้วยรสชาติที่แตกต่างเป็ นเอกลักษณ์ สับปะรดหอมสุ วรรณยัง
สามารถเพิ่มส่ วนแบ่งลูกค้าสับปะรดเดิมได้อีกมากเพราะจากการที่เราทาตลาดมา 3 ปี ผูท้ ี่ชื่นชอบสับปะรด
ทิปโก้หอมสุ วรรณมีแนวโน้ม จะไม่กลับไปบริ โภคสับปะรดทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นการแบ่งกลุ่ ม ของผูบ้ ริ โภคได้
อย่ า งชั ด เจ น แ ล ะ ค าด ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร ย อ ม รั บ ใ นว ง ก ว้ า ง วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ งห อ มสุ ว รร ณ คื อ
“ Thinking Of Premium Thai Pineapple, Thinking of Homsuwan”
ธุ รกิจสารสกัดจากพืชนับจากปี พ.ศ.2554 เป็ นต้นมา บริ ษทั ได้ให้บริ การรับจ้างสกัดสารจากพืชและ
สมุนไพรต่างๆเพื่อป้ อนให้กบั ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศโดยปั จจุบนั สิ นค้าและบริ การของบริ ษทั มีดว้ ยกัน
2 รู ปแบบหลักคือ
- บริ ก ารรั บ จ้า งสกัดสารสกัดจากพื ช และสมุ น ไพรตามความต้อ งการของลู ก ค้า เพื่ อ ใช้เ ป็ น
ส่ วนประกอบของอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเครื่ องสาอางและยา
- สกัดและจาหน่ายสารสกัดจากพืชและสมุนไพรเพื่อใช้เป็ นส่ วนประกอบของอาหาร ผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารเครื่ องสาอางและยา
บริ ษทั มีโรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพรด้วยตัวทาละลายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่ ง
มีประสิ ทธิ ภาพและระบบความปลอดภัยในระดับสู ง โดยทางบริ ษทั มีบริ การครบวงจรแก่ลูกค้าตั้งแต่การ
จัดหาวัตถุดิบการอบแห้งบดผงและผลิตเป็ นสารสกัด อีกทั้งยังมีบริ การพัฒนากระบวนการสกัดร่ วมกับลูกค้า
เริ่ มตั้งแต่ระดับทดลองในห้องปฏิ บตั ิ การตลอดจนผลิ ตจริ งในระดับอุตสาหกรรม บริ ษทั มี ความพยายาม
พัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบนั ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพGMP
เพื่อให้ได้ผลิ ตภัณฑ์สารสกัดที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อีกทั้งเป็ นการพัฒนา
ประสิ ทธิภาพในการผลิต บริ ษทั มีทีมงานวิจยั และพัฒนาที่สามารถตรวจสอบมาตรฐานของสารสาคัญในเชิง
ปริ มาณ (Standardization) โดยใช้เครื่ องมือขั้นสู งได้แก่GC และHPLC อีกทั้งยังมีความร่ วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ของทางภาครัฐเพื่อพัฒนาและนาเอานวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในการพัฒนาสารสกัดสมุนไพร โดย
ในปี 2556 นี้ บริ ษทั ได้เริ่ มนาเทคโนโลยีการกักเก็บสาร (Encapsulation technology) มาใช้ในการผลิตสาร
สกัด อันเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและคุ ณภาพของสารสกัดให้ดียิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้เข้า
ร่ วมงานแสดงสิ นค้าทั้งในและต่างประเทศ เช่น งาน COSME TECH 2014, งาน In-Cosmetics Asia 2014
เป็ นต้น
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นอกจากการรับจ้างสกัดอันเป็ นธุ รกิจหลักในขณะนี้ ในปี ที่น้ ีบริ ษทั ได้พฒั นาผลิตภัณฑ์สารสกัดจาก
พืชและสมุนไพรและจาหน่ ายแล้วหลายชนิ ด ได้แก่ สารสกัดจากเปลือกมังคุด สารสกัดจากว่านหางจระเข้
สารสกัดกระเจี๊ ยบ สารสกัดมะขามป้ อม สารสกัดดอกอัญชัน ใยอาหารจากสับปะรด ใยอาหารจากเนื้ อ
มะพร้าว เป็ นต้น
ทั้งนี้ปี พ.ศ. 2557 นี้ นับเป็ นโอกาสที่ดีที่บริ ษทั ได้แสดงศักยภาพในการสร้างรายได้และทากาไรได้
เป็ นปี แรกนับ แต่ เริ่ ม ต้นดาเนิ นธุ รกิ จสารสกัดจากพื ช มา อี ก ทั้ง ยัง ได้ผ่า นเกณฑ์ก ารคัดเลื อก และได้รั บ
ประกาศนียบัตรให้เป็ นโรงงานที่มีธรรมมาภิบาลสิ่ งแวดล้อมโรงงานหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรม
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขัน
แนวโน้มของการให้ความสาคัญด้านสุ ขภาพ และ ความงามเพิ่มสู งขึ้น และตลาดผลิตภัณฑ์ สิ นค้า
และบริ การด้านสุ ขภาพและความงามภายในประเทศ มีการเติบโตสู งในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา นับเป็ นโอกาส
สาหรับ บริ ษทั ทิปโก้ ไบโอเทค จากัด ที่จะสร้างอัตราการเติบโตของยอดขายจากธุ รกิจการสกัดสารจากพืช
และสมุ นไพร ต่ า งๆ เพื่ อ เป็ นวัตถุ ดิบ ให้ก ับ ผูผ้ ลิ ตอาหาร เครื่ อ งดื่ ม อาหารเสริ ม เครื่ องส าอาง และ ยา
ภายในประเทศ ขณะเดี ยวกันยังมุ่งเน้นการสร้ างความร่ วมมื อกับพันธมิ ตร และ คู่คา้ จากต่างประเทศ ที่ มึ
ความต้องการวัตถุดิบจากสารสกัดจากพืชและสมุนไพรที่มีเฉพาะพื้นที่บางชนิด หรื อมีตน้ ทุนต่ากว่า
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3.ปัจจัยความเสี่ยง
จากที่ ป ระชุ ม ของคณะกรรมการประเมิ น ความเสี่ ย งทางธุ ร กิ จ ได้แ ยกความเสี่ ย งทางธุ ร กิ จ เป็ น
6 ลักษณะคือ
1. ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (S) 4. ความเสี่ ยงทางการเมือง (P)
2. ความเสี่ ยงด้านการเงิน (F) 5. ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิการ (O)
3. ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี (T) 6. ความเสี่ ยงด้านกฎหมาย (C)
โดยแบ่งตวามรุ นแรงเป็ น 4 ขั้น คือ สู ง (High) 2 ค่อนข้างสู ง (Significant) 3 ปานกลาง (Moderate)
4 ต่า (Low)
1. ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (S)
ประเภท
ระดับ
ลักษณะความเสี่ ยง
ธุรกิจ
ความเสี่ ยง
ผลิตและ โครงการพัน ธะสั ญ ญาการ
Significant
ส่งออก เพาะปลูกสับปะรด ไม่เป็ นไป
สับปะรด ตามเป้ าหมาย
กระป๋ อง
น้ า
สับปะรด
เข้มข้น
ผลไม้อื่น
บรรจุ
ผลิตภัณฑ์

สาเหตุ

ผลกระทบและมาตรการในการรองรับ

1. ชาวไร่ ไม่ปฏิบตั ิตาม ต้นทุนวัตถุดิบ(สับปะรด) มีความผัน
คาแนะนา
ผวน
2. สภาพอากาศ ไม่
เหมาะสม
มาตรการ
มีการจัดตั้งที มงานดู แลสมาชิ กชาวไร่
เพื่อให้ความรู ้และสนับสนุนข้อมูลด้าน
ต่างๆ เกี่ยวกับการเพาะปลูก รวมถึงการ
ใช้เ ทคโนโลยีสื่ อ สาร เพื่ อ ติ ด ตาม
สถานการณ์ แ ละปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ผลผลิต
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2. ความเสี่ยงด้ านการเงิน (F)
ลักษณะความเสี่ ยง
ผลิตและ 1. ต้นทุนการเงินสูงขึ้น
ส่งออก
สับปะรด
กระป๋ อง
น้ า
สับปะรด
เข้มข้น
ผลไม้อื่น
บรรจุ
ผลิตภัณฑ์

2. ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน

ระดับ
ความเสี่ ยง

สาเหตุ

ผลกระทบและมาตรการในการรองรับ

1. แนวโน้มการปรับ
ความสามารถในการทากาไรลดลง
อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น
2. ความต้องการด้าน
เงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่ม
มาตรการ
มากขึ้ น จ ากต้ น ทุ น
วัตถุดิบที่สูงขึ้น
พิ จ ารณาขายสิ นทรั พ ย์ ที่ ใ ห้
ผลตอบแทนต่ ากว่าต้นทุนทางการเงิ น
บริ หารด้ า นอายุ ลู ก หนี้ ให้ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
- บริ ห ารจัดการด้านความต้อ งการ
ตลาดและการผลิ ตให้มี ประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น เพื่อรักษาระดับสิ นค้าคงคลัง
ให้เหมาะสม
Significant 1. ความไม่แน่ นอน ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ของเศรษฐกิ จในแต่ละ
ภูมิภาค และประเทศที่
มี ข น าด เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่
ส่ งผลกระทบต่ ออัตรา
แลกเปลี่ยน
2
เศรษฐกิ จ และ
ก า ร เ มื อ ง
มาตรการ
ภายในประเทศ ยังไม่มี
เสถึยรภาพชัดเจน
มี ก ารติ ด ตามสถานการณ์ แ ละข้อ มู ล
อัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น ปิ ดความเสื ยง
โดยใช้ เ ครื่ องมื อ การบริ หารอั ต รา
แลกเปลี่ยน เช่น สัญญาซื้ อขายอัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้า หรื อสัญญาซื้อขาย
สิ ท ธิ์ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ ขายสกุล เงิ น ตรา
ต่างประเทศ
Significant
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3. ความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยี (T)
ระดับ
สาเหตุ
ผลกระทบและมาตรการในการรองรับ
ความเสี่ ยง
ผลิตและ การสู ญเสี ยของข้อมูลที่ สาคัญ Significant อุ บัติ ภ ัย ต่ า งๆ รวมถึ ง อุ ป กรณ์ แ ละข้อ มู ล ที่ ส าคัญ เสี ย หาย
ส่งออก ของบริ ษทั ฯ เมื่อประสบภาวะ
ภัย ทางการเมื อ ง ที่ ส่งผลกระทบกับการดาเนินธุรกิจ
สับปะรด ภัยฉุกเฉิ น
ส่ งผลกระทบต่อระบบ
กระป๋ อง
คอมพิวเตอร์
น้ า
มาตรการ
สับปะรด
- ท าระบบการสารองข้อ มู ล ไปยัง
เข้มข้น
สถานที่อื่น (Disaster Recovery Site)
ผลไม้อื่น
เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
บรรจุ
ผลิตภัณฑ์
4. ความเสี่ยงทางการเมือง (P)
ลักษณะความเสี่ ยง

ระดับ
สาเหตุ
ผลกระทบและมาตรการในการรองรับ
ความเสี่ ยง
ผลิตและ 1. นโยบายภาครัฐที่ส่งผล
Significant 1. นโยบายรัฐปรับเพิ่ม ต้นทุนการผลิตสูง
ส่งออก กระทบต่อแรงงานและวัตถุดิบ
ค่าแรงขั้นต่า
สับปะรด (สับปะรด)
กระป๋ อง
2. การลดวงเงินกูข้ อง
น้ า
ส ถ า บั น ที่ ใ ห้ กั บ มาตรการ
สับปะรด
เกษตรกร
เข้มข้น
- ใช้เครื่ องจักรทดแทนแรงงาน เพื่อลด
ผลไม้อื่น
ผลกระทบ
บรรจุ
- สื่ อสารกับรัฐเรื่ องแผนประกันรายได้
ผลิตภัณฑ์
ให้กบั เกษตรกร
2. นโยบายกีดกันทางการค้า Significant การยกเลิก GSP form เสี ยเปรี ยบในการแข่งขัน
A และให้สิทธิพิเศษกับ
ฟิ ลิปปิ นส์ (มีผลทันที)
มาตรการ
ลักษณะความเสี่ ยง

- ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดั
- พัฒนาตลาดใหม่
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5. ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั กิ าร (O)
ลักษณะความเสี่ ยง

ระดับ
ความเสี่ ยง

ผลิตและ 1.ค า ด ก า ร ณ์ ป ริ ม า ณ แ ล ะ
ส่งออก ต้นทุนวัตถุดิบคลาดเคลื่อน
High
สับปะรด
กระป๋ อง
น้ า
สับปะรด
เข้มข้น
ผลไม้อื่น
บรรจุ
ผลิตภัณฑ์

2. การขาดแคลนแรงงาน

น้ าแร่
1. ปริ มาณน้ าไม่เพียงพอใน
บรรจุขวด ก า ร ผ ลิ ต ช่ ว ง มี น า ค ม กรกฎาคม (หน้าแล้ว)

High

สาเหตุ

ผลกระทบและมาตรการในการรองรับ

ส ภ า ว ะ อ า ก า ศ ที่
วางแผนการผลิ ต คลาดเคลื่ อ น ไม่
เปลี่ยนแปลง ส่ งผลต่อ
สามารถควบคุมต้นทุนการผลิต
แผนเก็บเกี่ยว
มาตรการ
- จัดทาระบบทีมเกษตรกร ซึ่ งจะมีการ
คัดเลือกและจัดกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้
การดูแลและช่วยเหลือในด้านต่างๆให้
ใกล้ชิดมากขึ้น โดยจะหารื อกับสมาคม
ผู่ ผ ลิ ต สั บ ปะรดกระป๋ อง จั ด ท าที ม
เกษตรกรแนวทางเดียวกัน เพื่อรวมตัว
แบบกลุ่มเกษตรกรของพืชเศรษฐกิจอื่น
เช่น อ้อย หรื อมันสาประหลัง เป็ นต้น
- ใช้ เ ทคโนโลยี สื่ อ สารเพื่ อ การ
พยากรณ์ติดตามได้แม่นยาขึ้น
1. คนไทยในพื้นที่ มี
การศึ ก ษามากขึ้ น ท า ความสามารถในการผลิตได้นอ้ ย
ให้สามารถเลือกงานได้ ต้นทุนสูง
หลากหลาย หรื อส่ วน มาตรการ
ใหญ่เลือกศึกษาต่อ
2. มีธุรกิ จเพิ่มมากขึ้ น - ใช้ระบบ Mechanization ช่ วยใน
เ ช่ น โ ร ง แ ร ม กระบวนการผลิ ต แทนแรงงานคน
ร้ า นอาหาร โลตัส โฮ - ปรั บ แผนการใช้ แ รงงานให้ มี
มโปร ทาให้อตั ราการ ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
แข่ ง ขั น ด้ า นแรงงาน
เพิ่มขึ้น
ส ภ า ว ะ อ า ก า ศ ที่
ผลิตไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ เสี ยโอกาส
เปลี่ยนแปลง ส่ งผลต่อ
ในการขาย
แผนเก็บเกี่ยว
มาตรการ
เพิม่ แหล่งน้ าสารองในบริ เวณใกล้เคียง
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6. ความเสี่ยงด้ านกฎหมาย (C)
ระดับ
ความเสี่ ยง

ลักษณะความเสี่ ยง

ผลิตและ การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ และสิ ท ธิ
ส่งออก ทางปั ญญา
High
สับปะรด
กระป๋ อง
น้ า
สับปะรด
เข้มข้น
ผลไม้อื่น
บรรจุ
ผลิตภัณฑ์

สาเหตุ

ผลกระทบและมาตรการในการรองรับ

พนั ก งานน า software
บริ ษทั ผิดกฎหมาย ถูกตัดสิ ทธิ์ ทางการ
ที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ งมาใช้ ใ น
ค้า
องค์กร
มาตรการ
มีระบบป้ องกันและการตรวจสอบการ
นา software ที่ ไ ม่ถู ก ต้อ งมาใช้ใ น
องค์กร

4.ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย
รายการ
ส.น.ญ
1.ที่ดิน

19.90

2.ค่าพัฒนาที่ดิน
3.อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
4.เครื่ องใช้สานักงาน
5.ยานพาหนะ
6.เครื่ องจักรและส่วนประกอบ
7.เครื่ องมือเครื่ องใช้อปุ กรณ์
8.ทรัพย์สินไม่มีตวั ตน
9.งานระหว่างก่อสร้าง
10.เครื่ องจักรระหว่างนาเข้า
11.สารองทรัพย์สินเสื่ อมสภาพ
รวม
รวมทุก Location

0.92
12.15
0.75
1.93
37.71
0.47
73.83

มูลค่ า (ล้ านบาท)
ประจวบ
พระนคร
คีรีขันธ์
ศรีอยุธยา
87.72
41.29
61.54*
25.95
2.91
202.82*
366.92
2.05
8.62
1.34
1.62
322.00 1,027.36
39.07
47.10
0.39
1.16
1.44
73.19
(22.45) (211.85)
718.11 1,358.08

ภาระผูกพัน
เชียงใหม่
84.50
56.58
0.82
206.75
7.35
0.06
0.40
(30.27)
326.19
2,476.21

*** ติดจานอง***

*** ติดจานอง***
-

***ติดจานองมูลค่ารวม 500 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน***
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หมายเหตุ
1. อาคารสานักงานที่สานักงานใหญ่ เป็ นการเช่าพื้นที่ ชั้น 24,27-29 ของบริ ษทั ถนอมวงศ์บริ การ โดยมีค่า
เช่าและค่าบริ การ 15.24 ล้านบาท ต่อปี
รู ปแบบเครื่ องหมาย
การค้ า

ชื่ อเจ้ าของ

ประเภทสิ นค้ า/บริ การ

บ ม จ . ทิ ป โ ก้ เครื่ องดื่ ม น้ า แร่ ธ รรมชาติ น้ า เปล่ า น้ า สมุ น ไพรที่ ไ ม่ ใ ช้
ฟูดส์
ในทางการแพทย์ เครื่ อ งดื่ ม ธัญ ญาหาร น้ านมถั่วเหลื อ ง
เครื่ องดื่ มเกลื อแร่ เครื่ องดื่ ม น้ าผลไม้ผสมวิตามิ นที่ ไม่ ใ ช้
ในทางการแพทย์
บ ม จ . ทิ ป โ ก้ เครื่ องดื่มน้ าผลไม้ น้ าผัก น้ าผักผสมน้ าผลไม้รวม น้ าผลไม้
ฟูดส์
รวม เครื่ องดื่ มธัญญาหาร น้ านมถัว่ เหลื อง น้ าข้าวโพด น้ า
ลุกเดือย น้ าสมุนไพรที่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่ องดื่ มเกลื อ
แร่ เครื่ องดื่มผสมวิตามิน น้ าแร่ น้ าดื่ม
ชาเขียวพร้อมดื่ม ชาเขียวพร้อมดื่มผสมน้ าผลไม้ กาแฟ ชา

เลขทะเบียน/
ประเทศ
ที่จดทะเบียน
ค.281009 / ประเทศ
ไทย

ระยะ
เวลา
คุ้มค
รอง
10 ปี

ค.272041 / ประเทศ
ไทย

10 ปี

ค.272789/ประเทศ
ไทย

10 ปี

นโยบายการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในธุ รกิจต่าง ๆ คือ ธุ รกิจผลิต
และจาหน่ ายน้ าผลไม้และเครื่ องดื่ มบรรจุพร้ อมดื่ ม มูลค่ารวม 407.26 ล้านบาท ธุ รกิจค้าปลี ก มูลค่ารวม
17.67 ล้านบาท ธุ รกิจผลิตสารสกัดจากสมุนไพร จานวน 141.09 ล้านบาท และธุ รกิจผลิตและจาหน่ายยาง
มะตอย 1,431.93 ล้านบาท โดยมีสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมทั้งหมดคิดเป็ นร้อยละ
36.9 ของสิ นทรัพย์รวม
เงินลงทุนในธุ รกิจผลิตและจาหน่ายยางมะตอย บริ ษทั มีวตั ถุประสงค์ในการถือเป็ นเงินลงทุนระยะ
ยาว โดยที่อาจมีการขายในช่วงสั้นบ้างเมื่อได้กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีนโยบาย
การถือเงินลงทุนดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 20-25

5.ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี –
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6.ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอืน่
1.ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 ข้ อมูลบริษัท
บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) [เดิมชื่อ บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)]
ประกอบธุ ร กิ จ หลัก ประเภทผลิ ต และส่ ง ออกสั บ ปะรดกระป๋ อง น้ า สั บ ปะรดและผลไม้ร วม
ปัจจุบนั มีทุนชาระแล้ว 482.58 ล้านบาท
สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร 10400
เลขทะเบียนบริ ษทั
บมจ.38
Home Pagewww.tipco.net
โทรศัพท์
0-2273-6200
โทรสาร 0-2271-4304, 0-2271-1600
สถานที่ต้ งั สานักงานโรงงานเลขที่ 212 หมู่ 16 ตาบลอ่าวน้อย อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77210
สถานที่ต้ งั สานักงานโรงงานเลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
1.2บริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จากัด (มหาชน)
ประกอบธุ รกิจ ผลิตยางมะตอยและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นอยูร่ ้อยละ
24.21 มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 1,534.27 ล้านบาท
สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร 10400
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์ บี จากัด
ประกอบธุ รกิจ ผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่มพร้อมดื่ ม ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ถือหุ ้น ในอัตราร้อยละ 50 มี
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 600 ล้านบาท
สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร 10400
สถานที่ต้ งั สานักงานโรงงานเลขที่ 212 หมู่16 ตาบลอ่าวน้อย อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
77210
สถานที่ ต้ ั งส านั ก งานโรงงานเลขที่
90/1
หมู่ 7 ต าบลสนั บ ทึ บ อ าเภอวัง น้ อ ย
จังหวัด พระนครศรี อยุธยา 13170
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บริษัททิปโก้ ไบโอเท็ค จากัด
ประกอบธุ รกิ จ ผลิตสารสกัดจากสมุนไพรและการเกษตรปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นร้อยละ 99.99 มี
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 36.8 ล้านบาท
สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร 10400
สถานที่ ต้ ั ง ส านั ก งานโรงงานเลขที่
504
ต าบลประจวบคี รี ขั น ธ์ อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77210
บริษัททิปโก้ รีเทล จากัด
ประกอบธุ รกิ จ กิ จการค้า ปลี ก ปั จจุ บ นั บริ ษ ทั ฯ ถื อหุ ้นในอัตราร้ อยละ 50.99 และถื อหุ ้นผ่า น
บริ ษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จากัด ในอัตราร้อยละ 49 มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 50 ล้านบาท
สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร 10400
บริษัท ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จากัด
ประกอบธุ รกิจจัดจาหน่ายขายปลีก ขายส่ ง ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นผ่าน บริ ษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี
จากัด ในอัตราร้ อยละ 50 มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 0.25 ล้านบาท (บริ ษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี
จากัด ถือหุน้ ใน บริ ษทั ทีเอฟบี ดิสทิบิวชัน่ จากัด ในอัตราร้อยละ 100)
สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร 10400
1.3 บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหุน้ : บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชั้น 4, 6-7
ถนนรัชดาภิเษกคลองเตยกรุ งเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2229-2800
ผูส้ อบบัญชี : นายพรชัยกิตติปัญญางามผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 2778 และ/หรื อ
นางสุ วนียก์ ิตติปัญญางามผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 2899
87 อาคารโมเดอนทาวน์ช้ นั 9-10 ซอยเอกมัย 3 คลองตันกรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2382-0414
ที่ปรึ กษาทางกฎหมาย : นายธวัชชัยจรณะกรัณย์
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สานักงานทนายความซ.ชนะสงคราม
เลขที่ 52 / 3 ถนนพระสุ เมรุ กรุ งเทพฯโทรศัพท์ 0-2282-2955
2.ข้ อมูลสาคัญอืน่
- ไม่มี –
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
7.1จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 500ล้านบาท เรี ยกชาระแล้ว 482.58 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 482.58
ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท (มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ เปลี่ยนจากหุ ้นละ 10 บาทเป็ นหุ ้นละ 1 บาทเมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2546)

7.2ผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุ ้น รายชื่ อกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นสู งสุ ด 10 รายแรก พร้อมทั้งจานวนหุ ้นที่ถือและสัดส่ วนการถือหุ ้น ณ
30 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่
รายชื่อผูถ้ ือหุน้
จานวนหุ ้น
%
1 นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร
57,555,643
11.927
2 น.ส. รวมสิ น ทรัพย์สาคร
48,437,398
10.037
3 นางเรี ยม ทรัพย์สาคร
38,039,299
7.882
4 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร
36,956,767
7.658
5 น.ส. ปิ ยะรัตน์ ทรัพย์สาคร
30,379,328
6.295
6 นางอนุรัตน์ เทียมทัน
26,966,765
5.588
7 นายสมจิตต์ เศรษฐิน
11,599,846
2.404
8 น.ส. นาตาลี ทรัพย์สาคร
10,032,520
2.079
9 น.ส. วานิสสา ธูปจินดา
9,143,074
1.895
10 STATE STREET BANK AND TRUST
8,888,000
1.842
COMPANY
รายชื่อกลุ่มครอบครัวผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ณ 30 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อตระกูล
จานวนหุ ้น(หุ ้น)
สัดส่ วนการถือหุ น้ %
กลุ่มทรัพย์สาคร
218,305,495
45.24
กลุ่มเทียมทัน
35,518,641
7.36
กลุ่มเศรษฐิน
11,756,744
2.44
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7.3 การออกทรัพย์ อนื่
- ไม่มี 7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จะจ่ายเงิ นปั นผล เมื่อมีกาไรสะสมเป็ นผลบวก อัตราการจ่ายเงินปั นผลขึ้นอยู่กบั ผล
ประกอบการของบริ ษทั และโครงการลงทุนในอนาคตโดยกาหนดว่าไม่ต่ากว่า 1 ใน 3 ของกาไรสุ ทธิ ของ
เฉพาะกิจการ

ปี

2557

2556

2555

2554

2553

อัตรากาไรสุ ทธิ /หุ น้
อัตราเงินปันผล/หุน้
อัตราการจ่ายเงินปั น
ผลต่อกาไรสุ ทธิ(%)

(0.2756)
0.00
0%

(0.1578)
0.00
0%

0.1380
0.00
0%

0.3313
0.12
36.2%

(0.2694)
0.00
0%
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8.โครงการการจัดการ

โครงสร้ างองค์กร
ค ะกรรมการบริษัท
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om mmit tit ees
4 om
Com m tit ees
t ees

่า ยตรวจสอบภายใน

ผู้บริหาร

คณ ะอนุกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

()

1.
2.
3.
4.

ธุรกิจอุตสาหกรรมเ กษตร
ธุรกิจคอน ูมเ มอร์

8.1 ค ะกรรมการบริษัท
1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
2. นางอนุรัตน์ เทียมทัน
3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
4. นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร
5. นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร
6. นายสุ รเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
7. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
8. นายชลิต ลิมปนะเวช
9. นางอัจฉรา ปรี ชา
10. นายไพศาล พงษ์ประยูร
11. นางลออ เชาวนเมธา
12. นายเอกพล พงศ์สถาพร
13. นายพิจารณ์ สลักเพชร

หน่วยงานสนับสนุนการดาเ นินธุรกิจ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการผูจ้ ดั การ
เลขานุการ
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ค ะกรรมการตรวจสอบ
1. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
2. นายไพศาล พงษ์ประยูร
3. นางลออ เชาวนเมธา
4. นางสาววันทณี ย ์ ผั้วผดุง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ค ะอนุกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1. นายไพศาล พงษ์ประยูร
ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นายสุ รเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
กรรมการ
3. นางอัจฉรา ปรี ชา
กรรมการ
ค ะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะทาหน้าที่เป็ นคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล
ค ะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. นายเอกพล
พงศ์สถาพร
2. นายประสงค์
เอมมาโนชญ์
3. นายพิจารณ์
สลักเพชร
4. นายพงษ์พนั ธุ์
กีรติวศิน
5. นางชลฎา
เจริ ญศรี
6. นางแก้วกานต์ รัตนมัชฌิม
7. น.ส.ทัศนียา
เลาหพฤฒิสาร
8. น.ส.กนิษฐา
สื บจากดี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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รายชื่อกรรมการ
น.ส.ลักษณา ทรัพย์ สาคร
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
นายสุ รเชษฐ์ ทรัพย์ สาคร

การประชุ มค ะกรรมการ
ตาแหน่ ง
จานวนครั้งการประชุ ม จานวนเครั้งเข้ าร่ วมการ
ประชุ ม
ประธานกรรมการ
6
6
กรรมการ
6
6
กรรมการ
6
6
กรรมการสรรหาและ
1
1

นายสมจิตต์ เศรษฐิน

กาหนดค่ าตอบแทน
กรรมการ

น.ส.รวมสิน ทรัพย์ สาคร

กรรมการ

นายสิทธิลาภ ทรัพย์ สาคร

กรรมการ

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์

กรรมการอิสระ

นายไพศาล พงษ์ ประยูร

ประธานค ะกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นางลออ เชาวนเมธา

ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่ าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นางอัจฉรา ปรีชา

กรรมการอิสระ

นายชลิต ลิมปนะเวช

กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่ าตอบแทน
กรรมการอิสระ

นายเอกพล พงศ์ สถาพร

กรรมการผู้จดั การ

6
6
6
6
4

6
6
6
6
4

6
3
1

6
3
1

6
4
5
0

6
4
5
0

6
6

5
6

หมายเหตุ
-

นางอัจฉรา ปรี ชา เริ่ มเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการสรรหาฯ ในเดือนพฤษภาคม 2557
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8.2 ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
1. นายเอกพล พงศ์สถาพร
กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นายเ อิชิ อูเอโนะ
Chief Operating Officer
3. นายประสงค์ เอมมาโนชญ์
ผูอ้ านวยการสายบริ หารการเงิน- ธุ รกิจอุตสาหกรรมเกษตร
4. นางสาวนิธิมา อังอติชาติ
ผูอ้ านวยการ ่ ายบัญชีและการเงิน - ธุ รกิจคอน ูมเมอร์
5. นายพีรพงษ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์
ผูอ้ านวยการ ่ ายธุ รกิจคอน ูมเมอร์
6. นายภานุ เสถียรพจน์
Chief People and Information Technology Officer
หมายเหตุ นายภานุ เสถียรพจน์ ดารงตาแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558
8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายพิจารณ์ สลักเพชร ดารงตาแหน่ งเป็ นเลขานุ การบริ ษทั
ตั้งแต่วนั ที่ 25 มีนาคม 2547 โดยบริ ษทั ได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ ที่เหมาะสม ทาหน้าที่
เลขานุการบริ ษทั โดยกาหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
คุณวุฒิ และคุณสมบัติ
- ปริ ญญาตรี (ด้านบัญชีหรื อกฎหมาย)
- มีความรู ้เรื่ องหลักกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และ กลต.
- มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสื่ อสารดี
- มีประสบการณ์ทางานตาแหน่งนี้มาก่อน
- มีความรู้เรื่ องบรรษัทภิบาล
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ดาเนิ นการเกี่ ยวกับการประชุ มคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุ กรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และการประชุมผูถ้ ือหุ น้
- จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และเก็บรักษา
- ดูแลเปิ ดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ ยวข้องและการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
- ให้คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบตั ิและข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการ
- ถ่ า ยทอดมติ น โยบายของคณะกรรมการไปยัง ผู ้เ กี่ ย วข้ อ ง ติ ด ตามผล และรายงาน
คณะกรรมการ
- ติดต่อและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั แก่กรรมการ
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- จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และสนับสนุนการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง
- ประสานกับที่ปรึ กษาภายนอก เช่น ที่ปรึ กษากฎหมาย
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการละผู้บริหาร
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ น
ระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรม ผลตอบแทนอยูใ่ นระดับค่าเฉลี่ยกลางของตลาด และได้ขออนุ มตั ิจากผูถ้ ือ
หุ ้นแล้ว กรรมการที่ ได้รับ มอบหมายให้เป็ นกรรมการตรวจสอบได้รับค่ าตอบแทนเพิ่ม ที่ เหมาะสมตาม
ปริ มาณงานที่เพิ่มขึ้น กรรมการผูจ้ ดั การและพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เชื่ อมโยงกับผลการปฏิบตั ิงานของ
แต่ละคน ค่าตอบแทนที่ได้รับได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะอนุ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและ
เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสและความชัดเจนในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ผูถ้ ื อหุ ้นได้พิจารณานโยบายและหลักการค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสู งแล้วในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549
ในปี 2557 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารดังต่อไปนี้ อนึ่ งกรรมการแต่ละ
ท่านไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ย่อย
1. ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน (ต่ อปี )
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ่ ึ งจ่ายตามจานวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ
นางอนุรัตน์ เทียมทัน

กรรมการ

นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร

กรรมการ

นายสมจิตต์ เศรษฐิน

กรรมการ

นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร

กรรมการ

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร

- กรรมการ
- กรรมการสรรหา
และกาหนด
ค่าตอบแทน

ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ค ะ ก ร ร ม ค ะกรรมการ ค ะกรรม
การบริษัท
ตรวจสอบ
การสรรหา
และกาหนด
ค่ าตอบแทน

480,000
360,000
360,000
360,000
360,000

รวม

480,000
360,000
360,000
360,000
360,000

360,000
30,000

390,000
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นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์

นางลออ เชาวนเมธา
นายชลิต ลิมปนะเวช
นายไพศาล พงษ์ประยูร

นายพิชวัฒน์ ชมชื่น

-กรรมการอิสระ
-ป ร ะ ธ า น
ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ
-กรรมการอิสระ
-ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
-กรรมการอิสระ
-กรรมการสรรหา
และกาหนด
ค่าตอบแทน
-ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ
-กรรมการอิสระ

360,000

240,000

600,000

360,000

160,000

520,000

360,000

360,000

360,000

120,000

50,000

30,000

นางอัจฉรา ปรี ชา

นายเอกพล พงศ์สถาพร

-กรรมการอิสระ
-กรรมการสรรหา
และกาหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการผูจ้ ดั การ

240,000

360,000

530,000

30,000

30,000

270,000

360,000

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ในปี 2557 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงิ นเดื อนและโบนัส ให้กบั ผูบ้ ริ หารจานวน
9 ราย รวมทั้งสิ้ น 20,428,305 บาท
2. ค่ าตอบแทนอืน่
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
- ไม่มี 8
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ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ได้จดั ให้มีกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พให้แก่ ผบู ้ ริ หาร โดยบริ ษทั ได้สมทบในอัตราส่ วนร้ อยละ 5
ของเงินเดือน โดยในปี 2557 บริ ษทั ได้จ่ายเงิ นสบทบกองทุนสารองเลี้ ยงชี พสาหรับผูบ้ ริ หาร 8 ราย รวม
ทั้งสิ้ น 924,820 บาท กรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หารรวม 4 ราย มี รถยนต์ประจาตาแหน่ ง และผูบ้ ริ หาร
3 ราย ได้รับเงินช่วยเหลือค่ารถยนต์รวมกันเท่ากับ 450,000บาท
8.5 บุคลากร
บริ ษทั มีพนักงานทั้งหมด 1,470 คน โดยในปี 2557 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจานวน
ทั้งสิ้ น 306 ล้านบาท ่ ึ งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือ
พิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น นอกจากนี้บริ ษทั ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริ ษทั รวม 317 ล้านบาท
ทั้งนี้บริ ษทั ยังให้ความสาคัญเรื่ องสุ ขภาพของพนักงานโดยจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี ่ ึ งใช้
งบประมาณ 568,177 บาท โดยในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาล (ประกันสุ ขภาพ) รวมถึงให้
พนักงานฉี ดวัค ี นป้ องกันเชื้ อไวรัสไข้หวัดใหญ่ เป็ นจานวนเงิน 2,308,285 บาท
ปี 2557
พนักงานปฏิบตั ิการ
พนักงานบริ หาร
พนักงานในสานักงานใหญ่
รวม (คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน(ล้านบาท)

บมจ.ทิปโก้ ฟูดส์
1,263

บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์ บี
182

บจ.ทิปโก้ รีเทล
208

บจ.ทิปโก้ ไบโอเท็ค
136

135
72
1,470
306

97
139
419
251

11
115
334
39

18
3
157
27

การเปลีย่ นแปลงจานวนพนักงานในช่ วง 3 ปี ทีผ่ ่านมา
บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ณ โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีจานวนพนักงานรวมทั้งสิ้ น ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจานวนพนักงานทั้งสิ้ น จานวน 1,957 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจานวนพนักงานทั้งสิ้ น จานวน 1,906 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจานวนพนักงานทั้งสิ้ น จานวน 2,155 คน
ข้ อพิพาทแรงงานทีส่ าคัญในช่ วง 3 ปี ทีผ่ ่านมา
บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา ไม่มีการประท้วงหรื อนัดหยุดงานแต่
ประการใด
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั ให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถและศักยภาพ สอดคล้องกับกล
ยุทธ์และเป้ าหมายทางธุ รกิจ จึงได้ ึ กอบรมหลักสู ตรต่างๆ เพื่อสนับสนุ นให้พนักงานมีความพร้อมในการ
ปฏิ บ ัติง านจึ ง ได้จ ัดหลัก สู ต รเพื่ อกระตุ ้น ให้ พ นัก งานมี ค วามกระตื อ รื อร้ น มุ่ ง มัน่ ปฏิ บ ัติง านอย่า งเต็ ม
ความสามารถ อันจะส่ งผลสู่ ความสาเร็ จของงาน ทั้งยังสร้ างความผูกพันในการทางานร่ วมกันในองค์กร
เพื่อให้การดาเนินธุ รกิจบรรลุเป้ าหมาย
 พัฒนาพนักงานให้มีความสามารถในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
เพิ่มขีดความสามารถให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 ร่ วมกับบริ ษทั นั โตรี่ เบฟเวอเรจ แอนด์ ฟูด เอเชีย จากัด ในการพัฒนากลุ่มพนักงานดาว
เด่น (Talent) ให้เข้าร่ วมหลักสู ตร Suntory-NUS General Management Program ณ ประเทศ
สิ งคโปร์ ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 และมีหลักสู ตร E-Learning Program สาหรับผูบ้ ริ หาร
 จัดหลักสู ตรอบรมในเรื่ อง The 7 Habits of Highly Effective People ให้กบั ทีมผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งด้วยหวังว่ากลุ่มผูบ้ ริ หารจะเป็ นแบบอย่างและสร้างอิทธิ พลที่ดีต่อทีมงานของตน
เพื่อขยายผลทัว่ ทั้งองค์กรได้
 จัดหลักสู ตร Change Management ให้กบั ทีม TIPCO Ambassador ่ ึงได้รับมอบหมายใน
การขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์วฒั นธรรมองค์กร
 จัด Induction Program สาหรับพนักงานเข้าใหม่เพื่อเรี ยนรู ้กระบวนการทางานของบริ ษทั
รวมถึงพบปะผูบ้ ริ หารในแต่ละสายงาน
 จัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์และสอดคล้องกับองค์กรที่ดี เช่นกิจกรรม Happy Workplace
นอกจากหลักสู ตรต่างๆ ที่จะสนับสนุ นพนักงานให้มีความพร้ อมในการปฏิบตั ิงานตามแผนธุ รกิ จ
ของบริ ษทั แล้ว บริ ษทั ยังได้จดั ให้มีโครงการฝึ กอบรมพนักงานในหลักสู ตรต่างๆ เช่ น การตลาด การขาย
การให้บริ การ การบัญชี การเงิน การบริ หารงานบุคคล และภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิ จเพื่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดในการปฏิบตั ิงานแก่ตวั บุคลากรและบริ ษทั เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ นประมาณ 4 ล้านบาท และในปี 2558
ทางบริ ษทั กาหนดให้เป็ นปี แห่ งการพัฒนาบุ คคลากรโดยให้ค วามสาคัญเรื่ องแผนพัฒนารายบุ คคล การ
หมุนเวียนเปลี่ยนงาน การบริ หารความก้าวหน้าในอาชีพ และการพัฒนาคนเก่ง
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9.การกากับดูแลกิจการ
รายงานค ะอนุกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯในฐานะที่เป็ นคณะอนุ กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมัน่ ที่จะทา
ให้ก ารดาเนิ นงานของบริ ษ ัท ฯ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ก ารก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดีที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทยกาหนด ่ ึ งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิ งานที่มีธรรมาภิบาลให้กบั พนักงานทุ กระดับชั้น โดยมี วตั ถุ ประสงค์
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน ลูกค้า และผูม้ ีส่วนได้เสี ย เชื่ อมัน่ ว่าบริ ษทั ฯมีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และเป็ นธรรมต่อทุก ่ ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่ งเสริ มการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ ่ ึ งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริ ษทั ฯ ที่มุ่งให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่ องสามารถแข่งขัน
ได้ และเป็ นที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
บริ ษทั ฯได้อบรมเกี่ ยวกับคู่มือการกากับดูแลกิ จการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิ จ เพื่อสื่ อสารนโยบาย
ของบริ ษ ัท ฯในเรื่ อ งนี้ ไปยัง ผู ้บ ริ ห ารและพนัก งานทุ ก ระดับ อย่ า งเป็ นรู ป ธรรม เพื่ อ ให้ พ นัก งานเห็ น
ความสาคัญของธรรมาภิบาล และตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ เพื่อ
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีในบริ ษทั ฯอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้เข้าร่ วมกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านคอรัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ในปี 2557 ผลประเมินความพึงพอใจของพนักงานในเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ต
คอรัปชัน่ ได้คะแนนสู งสุ ดทุกสถานประกอบการได้คะแนนเฉลี่ย 4.49 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) และ
บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมโครงการการเข้าสู่ กระบวนการรับรองเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริ ต(CAC)
ผลของการยึดมัน่ และดาเนินการตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี ทาให้บริ ษทั ฯได้รับรางวัล
SET Award ในด้านการรายงานการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีจานวน 5 ครั้ง (ปี 2546-2549
และปี 2553) ในปี 2557 ได้รับการประเมินการกากับดูแลที่ดีโดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ได้คะแนนรวม 81%
ระดับ “ดีมาก” สู งกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริ ษทั ใน SET 100 INDEX ที่ได้ 80% นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้รับ
การประเมินคุณภาพการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี 2557 โดยสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้คะแนน
98.25 คะแนน คือ ระดับ“ดีเยีย่ ม”
ในปี 2557 บริ ษทั ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2557 ต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 5ในฐานะ
ผู ้ป ระกอบการที่ ด าเนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ยั่ง ยื น และพร้ อ มเข้ า สู่
มาตรฐานสากล เที ยบชั้น ISO 26000 ก้าวสู่ Sustainable Development จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม และยังได้จดั ทารายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ ่ ึ งเป็ นการแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั มีการดาเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
ต่อเนื่ องตลอดมา สาหรับการดูแลด้านทรัพยากรบุคคล บริ ษทั ฯ เน้นในด้านการพัฒนาความสามารถของ
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พนักงานควบคู่ไปกับการสร้างและส่ งเสริ มบรรยากาศที่ดีในการทางานให้กบั พนักงาน ่ ึงจากการดาเนินการ
ด้านพัฒนาทรัพยากรอย่างมีระบบมาอย่างต่อเนื่ อง ทาให้บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล
สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เป็ นปี ที่ 4 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน รางวัลสถานประกอบการดี เด่นด้านความปลอดภัยอาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน และยังได้รับโล่ห์เกียรติคุณโครงการ
ลดการสู ญเสี ยในวงจรการผลิตและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จากกรมพัฒนา ี มือแรงงาน
ทั้งนี้ เพื่อบริ ษทั ฯ จะสามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืน และอยู่ร่วมกับสังคม และสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นสุ ข
สมดังความมุ่งหวังของนโยบายการดาเนินงาน โดยมีการกากับดูแลกิจการที่ดี

(นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)
ประธานคณะอนุกรรมการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ได้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรั บบริ ษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ่ ึ ง เป็ นการนาข้อ พึ ง ปฏิ บ ตั ิ จากหลัก การก ากับ ดู แลกิ จ การที่ ดี ส าหรั บบริ ษ ทั จดทะเบี ย น
ปี 2549 มากาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่ได้ปฏิบตั ิมาระหว่างปี 2549-2555 มาปรับปรุ ง
แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในปี 2555 เพื่ อ ให้เ ที ย บเคี ย งกับ หลัก การก ากับ ดู แลกิ จ การที่ ดีต ามแนวทางของ OECD
(The Organization for Economic Co-operation and Development) และหลักเกณฑ์ของอาเ ียน
ทั้งนี้ ในปี 2553 บริ ษทั ได้ปรับปรุ งคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุ รกิจเพิ่มเติม
อีกครั้ง โดยได้วางโครงสร้างขององค์กรให้มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบและวัดประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน และได้กาหนดแนวทางในการดาเนินธุ รกิจรวมถึงข้อพึงปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มไว้
อย่างชัดเจนในเล่มเดียวกัน เพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
รวมถึงกฏระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้จดั ให้มีการอบรมเกี่ยวกับคู่มือนี้
ในทุกสถานประกอบการของบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจอาหาร เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงการปฏิบตั ิตามการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุ รกิจดังกล่าวอย่างชัดเจน และถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตลอดจนผลักดัน
ให้ เ กิ ด วัฒนธรรมในการก ากับ ดู แลอย่า งต่ อเนื่ อง เพื่ อ เป็ นรากฐานในการเติ บ โตอย่า งยัง่ ยื นและสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
ผลการประเมินการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ประจาปี 2557 โดยบรรษัทภิบาลแห่ งชาติ บริ ษทั ได้
คะแนนรวม 81% อยูใ่ นระดับ“ดีมาก” ่ ึ งสู งกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริ ษทั ใน SET 100 Index ที่ 80% โดยมี
รายละเอียดคะแนน ดังนี้
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
2557
2556
สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
91%
94%
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียม
96%
95%
สิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
62%
83%
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
84%
88%
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
80%
85%
ปี 2557 มีการปรับแนวทางและหลักเกณฑ์การสารวจเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard
จึงอาจจะไม่สามารถนาคะแนนปี 2557 เปรี ยบเทียบกับปี 2556

9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ในปี 2557 บริ ษทั ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้ าหมายในการทางาน ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนการดาเนินการ
เร่ ง ด่ วนต่ า งๆ เพื่ อให้เ หมาะกับ สภาพการท าธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บ ันและในอนาคต วิสั ย ทัศ น์ ใ หม่ น้ ี ได้เ น้น
เรื่ องการสร้ างมู ลค่ า เพิ่มแก่ ผ้ ูมีส่วนร่ วมทางธุ รกิจ ่ ึ งได้แก่ พนักงาน ผูบ้ ริ โภค คู่ค ้าทางธุ รกิ จ ผูร้ ่ วมทุ น
สังคม และเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บริ ษทั เน้นการบริ หารตามมุมมอง 4 ด้าน คือ
ด้านการเงิน (Financial) ด้านลูกค้า (Customer) ด้านการจัดการภายในองค์กร (Internal Process) และด้านการ
เติบโตของบุคลากร (Learning and Growth) นอกจากนี้ บริ ษทั ยังนาองค์ประกอบที่ทาให้สาเร็ จ (Critical
Success Factors) และจุดเด่น (Excellence) ของบริ ษทั มาปรับใช้กบั การดาเนิ นงานของบริ ษทั หรื อพูดอีกนัย
หนึ่ งว่า เป้ าหมายของทุ ก หน่ วยในองค์กร เช่ น เป้ าหมายของแต่ ละบุ คคล แผนก ่ าย และสายธุ รกิ จ ถู ก
เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อเสริ มและผลักดันไปสู่ เป้ าหมายใหญ่และวิสัยทัศน์ขององค์กร นอกจากนี้ บริ ษทั ยัง
ได้กาหนดนโยบายต่างๆ เช่ น นโยบายคุ ณภาพ ่ ึ งเน้นเรื่ องการสร้ างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยใช้ปัจจัย
ด้านบุคลากร กระบวนการทางาน ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม และสังคม เข้ามาผลักดันอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
สร้ างและสนับ สนุ นให้เกิ ดจิ ตวิญญาณในการปฏิ บตั ิ งานให้เป็ นแบบอย่างที่ ดีต่อสังคมและประเทศชาติ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการบรรษัทภิ บาล ่ ึ งประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะ
และได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุ รกิจโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี และ Website ของบริ ษทั และยังผลักดันให้เกิ ดการพัฒนาในเรื่ องการกากับดู แลกิ จการที่ดีให้มี
ความชัดเจนเป็ นรู ปธรรมยิ่งขึ้น ด้วยการปลูก ั งให้เกิดจิตสานึ กในองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกคนได้เข้าใจ
และถือปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2557 คณะอนุ กรรมการบรรษัทภิบาลได้อนุ มตั ิให้ยึดหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีสาหรั บ
บริ ษทั จดทะเบียนปี 2555 ่ ึ งหลักการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
การประชุ มผู้ถือหุ้น
ในการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น สามัญ ในปี 2557 มี ก รรมการเข้า ร่ ว มประชุ ม 10 ท่ า น ่ ึ ง รวมถึ งประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานอนุ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการอีกหนึ่ งท่าน
คือ นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร กรรมการ ติดภาระกิจในต่างประเทศ จึงไม่สามารถมาร่ วมประชุ มได้ โดย
บริ ษทั ได้ก าหนดให้มี ข้ นั ตอนในการประชุ มอย่างถู ก ต้องตามกฎหมายตั้ง แต่การเรี ยกประชุ ม การจัดส่ ง
เอกสาร และแจ้งวาระการประชุม และยังให้สารสนเทศที่เพียงพอแก่ผถู ้ ือหุ น้ ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อพิจารณา
ก่อนการประชุ ม รวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุ มสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทน (ดูรายเอียดเพิ่มเติมในเรื่ องความเท่าเทียมกันของผูถ้ ื อหุ ้น)
ปี 2557 บริ ษ ทั ใช้ระบบ barcode ในการลงทะเบี ยนเข้า ร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น เพื่อให้ท ราบจานวน
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มและการนับคะแนนลงมติแต่ละวาระได้รวดเร็ วยิ่งขึ้น และในการลงคะแนนเสี ยง ประธาน
ในที่ประชุมได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบถึงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนโดยใช้บตั รลงคะแนนก่อนการประชุ มใน
การนับคะแนนยังกาหนดให้มีตวั แทนจากกรรมการอิ สระและผูส้ อบบัญชี ภายนอกเป็ นพยานในการนับ
คะแนนร่ วมกับ พนัก งานของบริ ษ ทั และยัง มี การบันทึ ก ภาพพร้ อมเสี ยงในการประชุ มเพื่ อให้เกิ ดความ
โปร่ งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ยงั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นมี สิ ทธิ เท่าเที ยมกันในการตรวจสอบการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั สอบถามและแสดงความคิดเห็ น พร้ อมทั้งเปิ ดเผยรายงานการประชุ มดังกล่าวไว้ใน
Website ของบริ ษทั อย่างไรก็ตามสาหรับเรื่ องการให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยในการเสนอวาระการประชุ ม
และเสนอแต่งตั้งกรรมการเป็ นการล่วงหน้า และให้เวลาแก่ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยมากพอสมควร โดยเริ่ มปฏิบตั ิ
ตั้งแต่ปี 2551 ่ ึ งได้ลงไว้ใน Website ของบริ ษทั บริ ษทั ได้รับการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี 2557 โดยผลการประเมินอยูใ่ นช่วงคะแนน 98.25 คะแนน (คะแนนเต็ม 100
คะแนน) ผลประเมิน “ดีเยีย่ ม” คะแนนเฉลี่ยของบริ ษทั จดทะเบียนโดยรวมเท่ากับ 91.17 คะแนน
ความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักถึงสิ ทธิ และความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ ้นในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และมี
ระยะเวลาที่ เ หมาะสมในการพิ จ ารณา บริ ษ ัท ได้จ ัด ส่ ง หนัง สื อ นัด ประชุ ม แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น พร้ อ มทั้ง ข้อ มู ล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆรวมทั้งเอกสารที่ตอ้ งใช้แสดงตัวเพื่อเข้าประชุ ม หนังสื อมอบฉันทะและ
รายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ ให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุ ม 14 วัน นอกจากนี้ ต้ งั แต่การประชุ ม
สามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2549 เป็ นต้นมา บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นรั บทราบข้อมูลโดยเร็ ว โดยได้
เผยแพร่ ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้าไว้ใน Website ก่อนการจัดส่ งเอกสาร และตั้งแต่
ปี 2552 ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลใน Website ก่อนการประชุ ม 30 วัน นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้กาหนดเวลาการ
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254625462546252252542546
ประชุ มและสถานที่จดั ประชุ มที่เหมาะสมเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้น ในการดาเนิ นการปฏิ บตั ิ
จริ งในวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้เปิ ดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุ ม 2 ชัว่ โมงและยังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือ
หุ น้ แสดงความคิดเห็นและ กั ถามได้โดยอิสระ การลงคะแนนเสี ยงลงตามลาดับวาระที่กาหนด ไม่มีการเพิ่ม
วาระการประชุ มโดยไม่แจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบล่ วงหน้า มี การแจ้งวิธีการลงคะแนนให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบก่ อน
ลงคะแนน เปิ ดให้มีการชี้แจงและอภิปรายในที่ประชุมก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายสามารถ
ลงคะแนนได้อย่างเท่า เที ยมกันยกเว้นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีส่ วนได้เสี ย ให้งดออกเสี ย ง ดัง กรณี เช่ นวาระพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยต้องงดออกเสี ยง ตั้งแต่ปี 2551 ได้เผยแพร่ วตั ถุประสงค์และ
หลักเกณฑ์ให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยได้มีโอกาสเสนอวาระการการประชุ มและชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เป็ นกรรมการผ่านทาง Website ของบริ ษทั สาหรับปี 2557 บริ ษทั มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้น 1 ครั้ง โดยที่วาระ
การประชุมในแต่วาระมีเนื้อหาเรื่ องรายละเอียดทัว่ ไป เหตุผลและผลกระทบเพิ่มเติมและความเห็นของคณะ
กรรมการฯ เพื่อให้ผถู ้ ื อหุ ้นมีความเข้าใจในเนื้ อหาในแต่ละวาระและสามารถวิเคราะห์ตดั สิ นใจได้ชดั เจน
มากขึ้ น เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถตรวจสอบได้ และบริ ษทั ยังได้เพิ่มทางเลื อกให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นนอกจากมอบ
ฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาประชุ มและลงความเห็นแทนแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ยงั สามารถมอบ
อานาจให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงแทน ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ทุกครั้ง กรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญอย่างมาก กรรมการทุกท่านมีเป้ าหมายที่จะเข้าประชุ มร่ วมกันทุก
ครั้ง นอกจากมีเหตุจาเป็ นจริ งๆ นอกจากนี้ ผบู ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ยังเข้าร่ วมประชุ มเป็ นประจา และ
สม่าเสมออีกด้วย
รายงานการประชุ มมี รายละเอี ยดสาระสาคัญครบถ้วน เช่ น กรรมการที่ เข้าประชุ ม คาชี้ แจงของ
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการท่านอื่นที่
เกี่ ยวข้อง ตลอดจนข้อ ักถาม และแสดงความเห็ นของผูถ้ ื อหุ ้น วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
จานวนคะแนนแยกเป็ น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ รายงาน
การประชุมดังกล่าวยังส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน มีการเผยแพร่ ผา่ น Website ของบริ ษทั เพื่อให้
ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถตรวจดู ความถูกต้องของมติ และเรื่ องที่อภิปรายหรื อชี้ แจงในที่ประชุ มและให้คาแนะนา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่ องที่ควรบันทึกเพิ่มเติมหรื อแก้ไขได้ก่อนที่บริ ษทั จะนารายงานการประชุ มดังกล่าวเสนอ
เพื่อรับรองในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งถัดไป
บัตรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลักฐานอื่นๆ มีระบบการจัดเก็บที่ดี สามารถตรวจสอบและอ้างอิง
ได้ บริ ษทั ได้แจ้งมติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันถัดไปโดยมติดงั กล่าว
ระบุผลของมติว่าเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยงในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนให้ผถู ้ ื อหุ ้นที่ไม่ได้เข้า
ประชุมได้ทราบมติผลการประชุมได้อย่างรวดเร็ ว
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สาหรับสิ ทธิ ในส่ วนแบ่งกาไร บริ ษทั มีกลไกที่ทาให้ผถู ้ ือหุ ้นมีความมัน่ ใจว่าจะได้รับผลตอบแทน
อย่างครบถ้วน โดยบริ ษทั มีโครงสร้างการถือหุ ้นที่ชดั เจน ไม่มีลกั ษณะการถือหุ ้นไขว้กนั แต่มีการถือหุ ้นใน
ลักษณะที่ มีผถู ้ ื อหุ ้นร่ วมกันกับบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้อง (บริ ษทั ทิ ปโก้แอสฟั ลท์ จากัด (มหาชน)) ในรู ปของเงิ น
ลงทุนในหุ น้ สามัญในสัดส่ วนเงินลงทุนในอัตราร้อยละ 24.21 สาหรับมาตรการในการอนุมตั ิการทารายการ
เกี่ยวโยงกัน ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณา
อนุ มตั ิ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจะงดออกเสี ยงในการอนุ มตั ิรายการดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังมี อานาจหน้าที่ ในการดู แลไม่ให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีมาตรการดู แล
ข้อมูลภายในเพื่อป้ องกันการนาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติม กาหนดให้ตอ้ งรายงานให้
เลขานุ การคณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุก ครั้งที่มีการเคลื่ อนไหวของการถือหุ ้นของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
โดยเริ่ มตั้งแต่ปี 2547 จากเดิ มที่ตอ้ งรายงานด้วยตัวเอง นอกเหนื อจากได้กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร
เปิ ดเผยการถือหุ น้ ของบริ ษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง
บทบาทผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ได้ใ ห้ความส าคัญต่ อสิ ท ธิ ข องผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ทั้ง ภายในและภายนอก โดยได้มี ก ารก าหนด
“จริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจ” ่ ึ งได้แก่การต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ การมีส่วนร่ วมทางการเมืองอย่างมี
ความรั บ ผิ ด ชอบ การปฏิ บ ัติ เ สมอภาคและเป็ นธรรมแก่ ผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่ งแวดล้อม และการปฏิบตั ิดา้ นแรงงานและความเคารพในสิ ทธิ ของพนักงาน และข้ อพึงปฏิบัติของบุคคล 3
กลุ่ ม หลั ก ที่ มี ส่ ว นร่ วมในการปฏิ บ ัติ ง านและมี ส่ ว นได้ เ สี ยในบริ ษัท ได้ แ ก่ ฝ่ ายจั ด การ (หมายถึ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ่ ายบริ หารระดับสู ง ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา) พนักงาน และผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ โดยเฉพาะข้อพึงปฏิบตั ิของ ่ ายจัดการมีการระบุเป็ นรายละเอียดข้อพึงปฏิบตั ิของ ่ ายจัดการต่อผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ 7 กลุ่มได้แก่ ผูถ้ ือหุ น้ พนักงาน ลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภค คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการ
ค้า สิ่ งแวดล้อม และการมีส่วนร่ วมและการพัฒนาชุ มชน โดยที่จริ ยธรรมในการประกอบธุ รกิ จและข้อพึง
ปฏิ บ ัติ ดัง กล่ า วอยู่ บ นรากฐานของอุ ด มการณ์ ใ นเรื่ อ งคุ ภาพและคุ ธรรม นอกจากนี้ ยัง เน้ น เรื่ อ ง
กระบวนการกากับ ดู แลกิ จการเพื่ อไม่ ให้ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่แทรกแ ง การตัดสิ นใจใดๆของนักบริ หารที่
บริ หารงานโดยสุ จริ ตและบนพื้นฐานของความเป็ นมืออาชี พ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังตะหนักดีวา่ เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของชุ มชน จึงกาหนดเป็ นนโยบายในการดาเนิ นธุ รกิจโดยคานึ งถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม มี การกาหนดบุ คลากรที่ รับผิดชอบและกิ จกรรมต่างๆที่ ส่งเสริ มให้เป็ นไปตามนโยบาย
(โปรดอ่านนโยบายเรื่ องความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคมบน Website ของบริ ษทั ) ่ ึ งกิจกรรมใน
ด้านสิ่ งแวดล้อมและการช่ วยเหลื อชุ มชนดังตัวอย่างเช่ น การรับโรงเรี ยนที่ต้ งั อยูใ่ กล้โรงงาน หรื อโรงเรี ยน
อื่ น ตามความเหมาะสม เป็ นโรงเรี ย นในอุ ป ถั ม ภ์ โดยสนับ สนุ น ทุ นการศึ ก ษาแก่ นัก เรี ย น จัด อุ ป กรณ์
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การศึ กษา หรื อพัฒนาโรงเรี ยนโดยวิธีการอื่ นๆ อย่างเหมาะสม การสนับสนุ นเงิ นหรื อผลิ ตภัณฑ์สาหรั บ
กิ จ กรรมต่ า งๆ ของหน่ ว ยงานราชการ โรงเรี ย น วัด องค์ก รอื่ น ๆ และชาวบ้า นชุ ม ชนใกล้เ คี ย งรั ก ษา
สิ่ งแวดล้อมในบริ เวณโรงงานไม่ให้มีหรื อมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมชุมชนโดยรอบและอื่นๆอีก
ความขัดแย้งของผลประโยชน์
บริ ษทั ขจัดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดว้ ยการปฏิบตั ิตามนโยบายในจริ ยธรรมธุ รกิจ
โดยได้มีการกาหนดข้อพึงปฏิบตั ิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ่ ึ งเน้นเรื่ องการ
ควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มอื่น นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการ
ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุก
ครั้ง (โปรดดูรายละเอียดเรื่ องการขจัดความขัดแย้งของผลประโยชน์เพิ่มในหัวข้อความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือ
หุ ้นประกอบ) รวมทั้งยังมีการปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เพิ่มเติมในข้อบังคับของ
บริ ษ ทั เพื่อรั ก ษาผลประโยชน์ ของผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อย ่ ึ งได้รับอนุ ม ตั ิ จากที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้นในปี 2546 ให้
เพิม่ เติมข้อบังคับดังกล่าว ดังมีรายละเอียดดังนี้
“ข้อบังคับของบริ ษทั หมวด 8 ข้อ 48 ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยง
กัน หรื อรายการเกี่ยวกับการได้มาหรื อจาหน่ายไป ่ ึ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ตามความหมายที่
กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บงั คับกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
จดทะเบียนหรื อการได้มาหรื อจาหน่ ายไป ่ ึ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่ องนั้นๆ ด้วย”
นอกจากนี้ บ ริ ษ ัท ยัง ได้ป้ องกัน ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ โดยการให้ พ นัก งานลงนามใน
“ข้อตกลงเรื่ องการกระทาที่ขดั ต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ” ่ ึ งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้ระบุการลงโทษ
ทางวินยั ตามขั้นตอนและถึงขั้นเลิกจ้างหากพบว่ามีการจงใจ ่ า ื นหรื อละเมิดข้อตกลงและเพื่อให้มีมาตรการ
ดู แ ลข้อ มู ล ภายในเพื่ อ ป้ องกัน การน าไปใช้เ พื่ อ ประโยชน์ ส่ วนตนในทางมิ ช อบเพิ่ ม เติ ม ได้ก าหนดให้
กรรมการและผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยการถื อหุ ้นของบริ ษทั ในการประชุ มคณะกรรมการทุกไตรมาส และต้อง
รายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของการถือหุ น้
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จากนั้นนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ โดยที่กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยงดออกเสี ยง และถ้า
ขนาดของรายการที่ใหญ่ตอ้ งผ่านการอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพร้อมทั้งลงประกาศในหนังสื อพิมพ์ อนึ่ ง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นรายการที่ใช้ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์ในการทารายการ โดยจะมีการเปรี ยบเทียบราคา
ตลาดกับบริ ษทั อื่นอีก อย่างน้อย 3 ราย
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จริยธรรมธุรกิจ
จริ ยธรรมธุ รกิจได้กาหนดไว้ในจรรยาบรรณของกลุ่มธุ รกิจอาหาร ทิปโก้ เพื่อเป็ นแนวทางและข้อพึง
ปฏิบตั ิที่ดี ่ ึ งประกอบด้วย อุดมการณ์ อันได้แก่ เชื่ อมัน่ ในการกากับดูแลกิ จการที่ดี มุ่งมัน่ ในความเป็ นเลิ ศ
และถือมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม จริ ยธรรมในการประกอบธุ รกิจ อันได้แก่ การต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
การมี ส่ วนร่ ว มทางการเมื องอย่า งรั บ ผิ ดชอบ การปฏิ บ ตั ิ เสมอภาคและเป็ นธรรมแก่ ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อง ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมและการปฏิบตั ิดา้ นแรงงานและความเคารพในสิ ทธิ ของพนักงาน พร้อม
ทั้ง ก าหนดข้อพึ ง ปฏิ บ ตั ิ ส าหรั บ ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย อันได้แ ก่ ข ้อพึ ง ปฏิ บ ัติข อง ่ ายจัดการ ข้อพึ ง ปฏิ บ ัติข อง
พนักงาน และข้อพึงปฏิบตั ิของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และข้อเสนอแนะเมื่อเกิ ดปั ญหา พร้อมทั้งสื่ อให้กรรมการ
และพนักงานทุกคนทราบอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานาน ให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องลงนามรับทราบทุก 2 ปี และตกลงที่จะ
ถือปฏิบตั ิ นอกจากนี้ ่ ายจัดการต้องรับผิดชอบในการดูแลให้พนักงานที่อยูใ่ ต้บงั คับบัญชาทุกคน ปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดต่างๆอย่างเคร่ งครัด กรณี พนักงานไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ จะถูกพิจารณาลงโทษ
ตามระเบียบของบริ ษทั
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
นโยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการ
เพื่อให้บรรลุ วตั ถุประสงค์ของบริ ษทั สร้ างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ สร้าง
ความโปร่ งใสบนพื้นฐานของความ ื่ อสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยัง่ ยืน และ
เพิ่ม ความเชื่ อมัน่ ให้ผูม้ ี ส่วนได้เสี ย (Stakeholders) คณะกรรมการบริ ษ ทั จึงมีนโยบายให้ดาเนิ นการตาม
บรรษัทภิบาล ดังต่อไปนี้
1. ดูแลให้คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิ บตั ิหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
2. จัดให้มีระบบการควบคุม และการบริ หารความเสี่ ยงทางธุ รกิจอย่างมีระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ให้นโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ /แผนธุ รกิจกับ ่ ายบริ หาร
4. ดูแลไม่ให้เกิดปั ญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
5. ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมต่อทุก ่ าย
6. ดาเนินงานด้วยความโปร่ งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้
7. เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย โดยเฉพาะเรื่ องผลประกอบการและงบการเงิน
8. จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณของบริ ษทั เพื่อให้กรรมการ ่ ายบริ หาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบตั ิ
9. ดาเนินกิจกรรมเพื่อสิ่ งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็ นรู ปธรรมและ ่ ายบริ หารได้นานโยบายดังกล่าวไป
ใช้ปฏิบตั ิพร้อมทั้งสื่ อสารให้พนักงานในองค์กรเข้าใจและปฏิบตั ิอย่างทัว่ ถึง
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ความรับผิดชอบของค ะกรรมการ
ทุกปี คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาว่าจะปรับปรุ งแก้ไขนโยบายในการดาเนิ นการบรรษัทภิบาล
เพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของบริ ษทั สร้ างความรั บผิดชอบต่อผลการปฏิ บตั ิ งานตามหน้าที่ สร้ างความ
โปร่ งใสบนพื้นฐานของความ ื่ อสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยัง่ ยืน เพิ่มความ
เชื่อมัน่ ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholder) และสอดคล้องในการดาเนินธุ กรกิจในปั จจุบนั
นอกจากนี้เพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าใจและใช้เป็ นแนวทางในการทางานอยูเ่ สมอ ได้วางรากฐาน
ในเรื่ องนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดีและจรรยาบรรณในการบริ หารธุ รกิ จตั้งแต่การอบรมเริ่ มแรกเมื่อ
รับเข้าทางาน (Orientation) และยังมีการทบทวนในเรื่ องดังกล่าวอย่างน้อย ปี ละ 2 ครั้ง และนอกจากนี้ ยงั
กาหนดเป็ นคาถาม และ ให้เสนอความคิดเห็นในแบบสารวจความคิดเห็นของพนักงานประจาปี (Employee
Opinion Survey) เช่น “ท่านเห็ นด้วยกับการกากับดูแลกิ จการที่ดีและจรรยาบรรณ ปฏิ บตั ิงานด้วยความ
โปร่ งใส ทั้งด้านผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน ลูกค้า และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย” และ “ท่านเห็ นด้วยเกี่ ยวกับการดาเนิ น
ธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม (CSR) และปฏิบตั ิตามนโยบายบริ ษทั ” อีกด้วย ่ ึ งผล
การประเมิ นทั้งสองหัวข้อในปี 2557 ได้คะแนน 4.24 และ 4.32 ตามลาดับ จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
นอกจากนี้ เพื่ อให้สอดคล้องกับ จริ ย ธรรมในการดาเนิ นธุ รกิ จ ่ ึ งนอกเหนื อจากการสื่ อสารให้พ นัก งาน
ตระหนักในเรื่ องการต่อต้านการคอร์ รัปชั่นแล้ว บริ ษทั ยังได้เพิ่มคาถามในแบบสารวจความคิ ดเห็ นของ
พนักงานประจาปี 2557 ว่า “ท่านเห็ นด้วยและจะปฏิ บตั ิ ตามนโยบายบริ ษทั เรื่ องการต่อต้านการทุ จริ ต
คอรัปชัน่ (Anti-corruption)” ่ ึงผลการประเมินได้ 4.49 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 ทั้งนี้ การวางระบบใน
เรื่ องการกากับดูแลกิจการดังกล่าว ทาให้บริ ษทั สามารถผลักดันให้เกิ ดการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องและกระตุน้
ให้อยูใ่ นจิตวิญญาณของพนักงานทุกระดับ
9.2 ค ะกรรมการชุ ดย่ อย
โครงสร้ างกรรมการบริษัท ค ะกรรมการชุ ดย่ อย และ ขอบเขตอานาจหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ประกอบด้ว ย ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถอย่ า งสู ง พร้ อ มทั้ง มี
การพัฒ นาตนเองตามหลัก สู ต รสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษ ัท ไทย (IOD) อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
คณะกรรมการได้มีส่วนร่ วมในการกาหนด และให้ความเห็ นชอบในเรื่ องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผน
ธุ รกิจและงบประมาณของบริ ษทั ตลอดจนกากับดูแลให้ ่ ายจัดการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนธุ รกิจและ
งบประมาณที่ ก าหนดไว้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล คณะกรรมการและ ่ ายจัด การมี ค วาม
รับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผูถ้ ื อหุ ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับ
่ ายจัดการ รวมทั้งได้มีการทบทวนและประเมินผลการควบคุ มภายใน และการบริ หารความเสี่ ยงให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผู้
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ถื อ หุ ้ น และรั ก ษาผลประโยชน์ ข องบริ ษ ทั บนพื้ น ฐานของหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จการที่ ดี โดยได้จ ัด ตั้ง
คณะอนุ ก รรมการขึ้ น 4 คณะได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุ ก รรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยกรรมการที่
มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ่ ึ งได้มีการกาหนด
บทบาทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับ ่ ายจัดการและคณะกรรมการกับผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
อานาจหน้ าทีข่ องค ะกรรมการบริษัท
1. ดูแลและจัดการให้การดาเนิ นการของบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั
ตลอดจนมติที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั บนพื้นฐานของหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี
2. กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั และกากับควบคุมดูแลให้ ่ ายจัดการดาเนินการให้
เป็ นตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิ จสู งสุ ด
ให้แก่กิจการและความมัง่ คัง่ สู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
3. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ภายในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั ปิ ดบัญชี
สิ้ นปี ของบริ ษทั และจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจาเป็ น
4. จัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาสและในการประชุมต้องมีกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
ทั้งหมดการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสี ยงข้างมากเป็ นมติถา้ คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธาน
ของที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
5. ให้คาปรึ กษาร่ วมอภิปรายปั ญหาอย่างกว้างขวางโดยทัว่ กันและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบเรื่ องที่
เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
6. จัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนณวันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ น้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนและคณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็ จสิ้ นก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
7. แต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การ
8. มอบอานาจดาเนินการให้กรรมการผูจ้ ดั การในการดาเนินกิจการของบริ ษทั ตลอดจนมีอานาจแต่งตั้งและ
ถอดถอนพนักงานของบริ ษทั รวมทั้งกาหนดค่าตอบแทนในการทางานตามนโยบายของคณะกรรมการ
รวมทั้งมอบอานาจดาเนินการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุ รกิจ
9. พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณในการลงทุนและในการดาเนินกิจการของบริ ษทั ประจาปี รวมทั้งดูแลการใช้
ทรัพยากรของบริ ษทั
10. กาหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนการทางานของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
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11. จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายในตลอดจนจัดทาระบบการควบคุมทางการเงินการดาเนินงานและ
การกากับดูแลการปฏิบตั ิงานรวมทั้งควบคุมและบริ หารความเสี่ ยง
12. จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทัว่ ไปที่สาคัญต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอ
และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
อานาจหน้ าทีข่ องกรรมการผู้จัดการ
1. จัดการงานและดาเนินงานของบริ ษทั ตามนโยบายและอานาจที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
2. กาหนดเป้ าหมายธุ รกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแผนธุ รกิ จประจาปี รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย
และแผนยุทธ์ศาสตร์ระยะยาวให้คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
3. บริ ห ารการปฏิ บ ัติ ง านผ่า นคณะจัด การให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายตามที่ ก าหนดไว้ใ นแผนธุ ร กิ จ โดยสร้ า ง
ความสามารถการแข่งขันและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผถู ้ ือหุ น้
4. จัดสรรทรัพยากรและสรรหาบุคคลากรที่มีศกั ยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
5. ส่ งเสริ มและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและสนับสนุนวิสัยทัศน์และการเติบโตของธุ รกิจ
6. ติดตามการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างใกล้ชิด วัดผลการดาเนินการและรายงานถึงกิจการที่ ่ ายจัดการได้
กระทาไปแล้วต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นระยะและทันสถานการณ์
7. พิจารณากลัน่ กรองและนาเสนอขออนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องเกี่ยวกับนโยบายและทิศทาง
ธุ รกิจของบริ ษทั เรื่ องที่หากทาไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสาคัญแก่กิจการของบริ ษทั และเรื่ องที่
ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. จัดทารายละเอียดอานาจดาเนินการภายในบริ ษทั เพื่อกระจายอานาจให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานและ
ตัดสิ นใจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมีความคล่องตัวโดยไม่เสี ยการควบคุม เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
อนุมตั ิ
9. ทารายงานสถานะการเงินและงบการเงินให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิทุกๆไตรมาส
อานาจหน้ าทีข่ องค ะกรรมการตรวจสอบ
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริ ษทั ให้ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริ ษทั และ ่ ายจัดการดาเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพ หากเห็ นสมควรสามารถที่ จะเชิ ญกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เข้าร่ วม
ประชุม และให้ขอ้ มูลในส่ วนที่เกี่ยวข้องได้
3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั พร้อมกาหนดค่าตอบแทน
4. ดูแลให้บริ ษทั และ ่ ายจัดการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ่ ึ งรายงาน
ดัง กล่ า วต้อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องมี ค วามเห็ นในเรื่ องต่ า งๆ ตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อานาจหน้ าทีข่ องค ะอนุกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1. คณะอนุ กรรมการมี หน้าที่ท าการสรรหา และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสาหรับการดารง
ตาแหน่งกรรมการ ตามระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องการคัดเลือกสรรหากรรมการบริ ษทั และพิจารณาผลงาน
คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่ พน้ ตาแหน่ งและสมควรได้รับเลื อกตั้งใหม่ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ พิ จ ารณาให้ค วามเห็ น ชอบ และเสนอที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อแต่ ง ตั้ง เป็ น
กรรมการบริ ษทั
2. คณะอนุ กรรมการมี หน้าที่ เสนออัตราค่าตอบแทนและกาหนดเงื่ อนไขในการว่าจ้าง และอัตราค่าจ้าง
ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการ
บริ ษทั มอบหมาย
3. คณะอนุ กรรมการมีบทบาทในการเสนอความเห็ นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุ มตั ิ เกี่ ยวกับอัตรา
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ ษทั ตามระเบียบการพิจารณาผลตอบการ
ทางาน เพื่อขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในภายหลัง
4. คณะอนุ กรรมการมี หน้าที่ ให้ความเห็ นต่ อคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ ยวกับผูส้ ื บทอดตาแหน่ งประธาน
กรรมการบริ ห าร กรรมการผูจ้ ัด การ และทบทวนแผนการสื บ ทอดต าแหน่ ง ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง
ผูบ้ ริ หาร และตาแหน่งที่สาคัญที่ประธานกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการผูจ้ ดั การได้จดั เตรี ยมไว้
5. คณะอนุกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับกลยุทธ์ดงั ต่อไปนี้
5.1 กลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคลสาหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
5.1.1
พิจารณาและให้ความเห็ นต่อข้อเสนอของประธานกรรมการบริ หาร และ/หรื อ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ เพื่ อนาเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ ยวกับ นโยบายด้า นทรั พยากรบุ ค คล
สาหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทาธุ รกิจของบริ ษทั
5.1.2 สร้ างความมัน่ ใจว่าแผนการสื บทอดตาแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หาร และตาแหน่ งที่
สาคัญ มีรายชื่อผูท้ ี่อยูใ่ นเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนการ
สื บทอดตาแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หาร และตาแหน่ งที่สาคัญ ได้รับการทบทวนอยู่
เสมอโดยประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
5.2 กลยุทธ์ดา้ นการประเมินผลและผลประโยชน์ตอบแทนสาหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
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5.2.1ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พื่อรับรอง
5.2.2 ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนและเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อการจูงใจให้ผบู้ ริ หาร
ระดับสู งเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพของตน รวมถึงผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วย และอุทิศตน
เพื่อพัฒนาธุ รกิจของบริ ษทั อย่างเต็มสติปัญญาและความสามารถในการปฏิบตั ิงานทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว รวมถึงการพิจารณาให้ถือหุ น้ ของบริ ษทั ด้วย
5.2.3 ให้คาเสนอแนะแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ถึ งหลักการพิจารณา
เงินเดือน สวัสดิการค่าตอบแทน และผลประโยชน์ต่างๆ แก่ผบู ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั
5.2.4 พิจารณาและให้ความเห็ นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ ยวกับนโยบายและรู ปแบบของการ
ให้ผลประโยชน์ตอบแทน ่ ึ งออกแบบไว้สาหรับการจูงใจ และรักษาไว้ ่ ึ งพนักงานที่มี
ความสามารถ มีคุณภาพ และมีศกั ยภาพ
อานาจหน้ าทีข่ องค ะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล
1. กาหนดนโยบายบรรษัทภิบาลให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ทบทวนนโยบายบรรษัทภิบาลและการประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายเป็ นระยะ
3. พิจารณาอนุมตั ิจรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั
อานาจหน้ าทีค่ ะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. จัดประชุ มเพื่อประเมิ นความเสี่ ยงที่ อาจส่ งผลต่อการดาเนิ นธุ รกิ จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมี
การทบทวนความเสี่ ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2. กาหนดแผนการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ ยงต่อการดาเนินธุ รกิจ
3. ติดตามและรายงานผลการดาเนินการบริ หารความเสี่ ยงให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
รายชื่ อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการ ์ ในการสอบทานงบการเงิน
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ (สมาารถดูประวัติได้จากเอกสารแนบ 1 )
รายชื่ อกรรมการทีม่ ีความรู้ ทางด้ านการเงิน
นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายเอกพล พงศ์สถาพรและนายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
(สามารถดูประวัติได้จากเอกสารแนบ 1)
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9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริ หารระดับสู งสุ ด
ขั้นตอนในการพิจาร าคัดเลือกและแต่ งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ
1. คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดคุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผูจ้ ดั การ
2. คณะอนุกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาการกลัน่ กรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้ เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
3. คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเลือกผูท้ ี่เหมาะสมที่จะเป็ นกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
4. คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผูท้ ี่เหมาะสมเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ
คุ สมบัติกรรมการอิสระ
1. เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติของกรรมการตามที่กาหนดไว้
2. เป็ นกรรมการที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่แสดงความคิดเห็นโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็ นอิสระและมี
จริ ยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็ นหลัก โดยไม่ได้คานึ งถึงเฉพาะประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยหรื อตนเอง
3. เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกาหนด และเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที่ดี ดังต่อไปนี้
3.1 ถื อหุ ้นไม่ เกิ นร้ อยละ 2 ของจานวนหุ ้นที่ มี สิ ทธิ ออกเสี ย งทั้ง หมด ในบริ ษ ทั บริ ษ ทั ในเครื อ
บริ ษทั ร่ วม หรื อบุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้ง (นับรวมบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้องตามมาตรา 258 ตาม
กฎหมายหลักทรัพย์)
3.2 ไม่ มี ส่วนร่ วมในการบริ หารงานรวมทั้ง ไม่ เป็ นลู ก จ้า ง พนักงาน ที่ ปรึ ก ษาที่ ได้รับเงิ นเดื อน
ประจาหรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบุ คคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็ นเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี
3.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมทั้งใน
ด้านการเงินและการบริ หารงานของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในลักษณะที่จะทาให้ขาดความเป็ นอิสระ
3.4 ไม่เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคล
ที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง และไม่ ไ ด้รับ การแต่ ง ตั้ง ให้เ ป็ นตัว แทนเพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์ ข อง
กรรมการผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
3.5 เปิ ดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทาให้ขาดความเป็ นอิสระ แก่คณะกรรมการบริ ษทั
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คุ สมบัติของกรรมการ
1.เป็ นบุคคลที่ไม่มีประวัติด่างพร้อย
2. เป็ นผูม้ ีวสิ ัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมของธุ รกิจได้ดี
3. เป็ นผูม้ ีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
4. เป็ นผูม้ ีทกั ษะในการสื่ อความอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. เป็ นผูม้ ีแนวคิดทางธุ รกิจและการตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ
6. เป็ นผูม้ ีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรื อการพาณิ ชยกรรมหรื อการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์
เกี่ยวกับการบริ หารธุ รกิจ
7. เป็ นผูม้ ีประสบการณ์เคยเป็ นกรรมการของบริ ษทั หรื อรัฐวิสาหกิจ
คุ สมบัติของกรรมการผู้จัดการ
1. มีคุณธรรมและไม่มีประวัติด่างพร้อย
2. ไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่และเป็ นนักบริ หารและจัดการสมัยใหม่โดยอาชีพ
3. มีทกั ษะและมีประสบการณ์ในการทางานหลากหลายหน้าที่รวมทั้งธุ รกิจต่างประเทศ
4. มีความเป็ นผูน้ าสู ง วิสัยทัศน์กว้าง มนุษย์สัมพันธ์ดี สื่ อสารกระจ่าง และบุคลิกเหมาะสม
5. สามารถประสานความแตกต่างและความสามารถของพนักงานให้บรรลุ เป้ าหมายธุ รกิ จและสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมขององค์กร
6. มีทกั ษะเรื่ องการตลาด การเงินและการบริ หารบุคคล
7. สามารถกากับดูแลและอานวยการทางานของทั้งองค์กร
8. มองโอกาสธุ รกิจได้ดีและแก้ปัญหาเป็ นเยีย่ ม
หลักเก ฑ์ ในการพิจาร าคัดเลือกกรรมการ
1. บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กาหนดไว้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความหลากหลายของความชานาญที่เป็ นประโยชน์ต่อการกาหนดทิศทางและ
ควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั
วิธีปฏิบัติและหลักเก ฑ์ การเลือกตั้งกรรมการในทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้น
1. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตาแหน่ง
2. ในการออกเสี ยงลงคะแนนเลื อกตั้งกรรมการแต่ละตาแหน่ งนั้น ให้ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ ละคนมี คะแนนเสี ย ง
เท่ากับจานวนหุ น้ ที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ น้ หนึ่งมีเสี ยงหนึ่ง
3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตาแหน่ง ผูท้ ี่ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการในตาแหน่ งนั้น
ต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนเกีย่ วข้ องกับค ะกรรมการ
ข้อ 16. ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นอัตราหนึ่งใน
สาม ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ ง
ในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั สลาก
กันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่ งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง
กรรมการ ่ ึ งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
ข้อ 17. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุ ณสมบัติ มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด
พ.ศ. 2535
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกตามข้อ 20.
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ข้อ 18.กรรมการคนใดลาออกจากตาแหน่ง ให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลา
ออกถึงบริ ษทั ฯ
กรรมการ ่ ึ งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยกันก็ได้
ข้อ 19.ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่ง ่ ึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ มคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคล ่ ึ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการ
แทนได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน ไม่มีการกาหนดสัดส่ วน
มติ ข องคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ย งไม่ น้อยกว่า สามในสี่ ข อง
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ข้อ 20. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนผูถ้ ื อหุ ้น ่ ึ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ น้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ข้อ 21. กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
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การถ่ วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 12 ท่านประกอบด้วยผูม้ ีความรู ้ และประสบการณ์ หลากหลาย ่ ึ ง
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั โดยประกอบด้วย
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
1 ท่าน
คิดเป็ นร้อยละ 8
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
11 ท่าน
คิดเป็ นร้อยละ 92
กรรมการอิสระ
5 ท่าน
คิดเป็ นร้อยละ 42
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าหนึ่ งในสามและมี
จานวนกรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หารมากกว่า 1 ใน 2 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ
จานวนกรรมการที่เป็ นตัวแทนของผูถ้ ื อหุ ้นที่มีอานาจควบคุ ม (Significant Shareholders) เป็ น
สัดส่ วนที่ยตุ ิธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ รายอื่น
ทั้ง นี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุ ป ระสงค์และข้อบัง คับ ของบริ ษ ทั ตลอดจนมติ ของที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นด้วยความ ื่ อสัตย์สุ จริ ต ตาม
หลักการกากับดูแลที่ดี โดยกรรมการบริ ษทั มีวาระการดารงตาแหน่ง ่ ึ งตามข้อบังคับฯของบริ ษทั กาหนดไว้
ว่าในการประชุ มสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจานวน 1 ใน 3 ออกจากตาแหน่ ง นอกจากนี้ ต้ งั แต่
ปี 2546 คณะกรรมการบริ ษทั ได้เริ่ มประเมินตนเอง (Self - Assessment) และประเมินผลงานคณะกรรมการ
ทั้งคณะ กรรมการแต่ละท่านให้ความสนใจต่อการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะและมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการในการบริ หารงานบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภาพและมีการกากับดูแลที่ดี
(โปรดดูหวั ข้อการประเมินคณะกรรมการประกอบ)
การรวมหรือแยกตาแหน่ ง
ประธานกรรมการและกรรมการ 5 ท่าน รวมเป็ น 6 ท่านเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูบ้ ริ หารมื ออาชี พไม่มีส่ วนเกี่ ยวข้องหรื อมี ความสัมพันธ์ ใดๆกับผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่ และโครงสร้างคณะกรรมการมีกรรมการอิสระเกินกว่าหนึ่ งในสาม และมีจานวนกรรมการที่ไม่ใช่
ผูบ้ ริ ห ารมากกว่ า 1 ใน 2 ของจ านวนกรรมการทั้ง คณะ ก่ อ ให้ เ กิ ด การถ่ ว งดุ ล และการสอบทานการ
บริ หารงานที่ ดี นอกจากนี้ การแบ่งแยกหน้าที่ ในการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริ หารงาน
ประจาอย่างชัดเจน (โปรดดู รายละเอี ยดบทบาทและอานาจหน้าที่ ของ กรรมการผูจ้ ดั การ คณะกรรมการ
บริ ษทั และคณะอนุ กรรมการแต่ละคณะในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ) คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้ง
คณะอนุ ก รรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนท าหน้า ที่ พิ จารณาคัดเลื อ กและกลั่นกรองบุ ค คลที่ มี
คุ ณสมบัติเหมาะสมตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั เสนอเพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การหรื อกรรมการ
พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะผูบ้ ริ หาร
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เพื่ อให้ ก ลไกติ ด ตาม ตรวจสอบ และถ่ ว งดุ ล อ านาจในการบริ หารงานมี ค วามถู ก ต้อ งโปร่ ง ใส
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระในการร่ วมกาหนดขอบเขตในการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ่ ึ งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
(โปรดดูขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ)
กระบวนการกาหนดและความเหมาะสมของค่ าตอบแทน
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ น
ระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรม และได้ขออนุ มตั ิจากผูถ้ ื อหุ ้นแล้ว กรรมการที่ ได้รับมอบหมายให้เป็ น
กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่ เหมาะสมตามปริ มาณงานที่ เพิ่มขึ้ น กรรมการผูจ้ ดั การและ
พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เชื่ อมโยงกับผลการปฏิ บตั ิงานของแต่ละคน ค่าตอบแทนที่ได้รับได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและเพื่อให้เกิดความโปร่ งใสและความชัดเจน
ในการก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับ สู ง ผูถ้ ื อหุ ้น ได้พิ จารณานโยบายและ
หลัก การค่ า ตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับ สู ง แล้วในการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่
1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549
ในแต่ ล ะปี คณะอนุ ก รรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนจะพิ จ ารณาว่ า ค่ า ตอบแทนของ
คณะกรรมการเหมาะสมหรื อไม่โดยเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันและขนาดธุ รกิ จในระดับ
เดียวกัน
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิงานเหมือนกัน ่ ึ ง
เขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของกลุ่มธุ รกิจอาหารทิปโก้ การบริ หารงานในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมปฏิบตั ิ
ดังนี้
1. คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาส่ งตัวแทนของบริ ษทั เข้าไปเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วมตามอัตราส่ วนการลงทุน
2. บริ ษทั ย่อยรายงานผลการดาเนินงานและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุก
ไตรมาส เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
3. จัดกิจกรรมร่ วมกันทั้งบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อให้รับทราบแผนการดาเนินงานไปใน
แนวทางเดียวกัน
4. การจัดทางบประมาณต้องนามารวมกัน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
ร่ วมกันทั้งกลุ่มธุ รกิจอาหาร
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5. การทารายการที่เกี่ยวโยงกันนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาสโดยผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีการโยกย้ายหรื อเลื่อนตาแหน่งภายในกลุ่มธุ รกิจอาหารทิปโก้ได้ตลอดและอายุการทางาน
นับต่อเนื่ อง
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษ ทั มี การกาหนดนโยบายและข้อบัง คับ ห้ามไม่ ให้ผูบ้ ริ หารในการนาข้อมูล ไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่ วนตนรวมทั้งเพื่อการ ้ื อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
นโยบายดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องโดยใช้ขอ้ มูลใดๆขององค์กร ่ ึ งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ
- ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง

- กาหนดให้คณะผูบ้ ริ หารระดับสู ง 5 คนแรกคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ หารต้อง
รายงานการ ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่อสานักงานก.ล.ต .ตามระเบียบข้อกาหนดอย่างเคร่ งครัด
และขอความร่ วมมือคณะกรรมการบริ ษทั ห้าม ้ื อขายหลักทรัพย์ระหว่างหลังประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั และก่อนส่ งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์หรื อสานักงานก.ล.ต . อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2547 ทุก
ครั้ งที่ มี ก าร ้ื อขายหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษทั ต้องส่ ง รายงาน ้ื อขายผ่านเลขานุ การบริ ษ ทั จากเดิ ม ที่
รายงานด้วยตนเอง เพื่อนาส่ งสานักงานก .ล .ต .ต่อไปนอกเหนื อจากนี้ ตอ้ งรายงานการถือหุ ้นของ
บริ ษทั ของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งในแต่ละไตรมาสเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวใน
การถือหุน้ ของบริ ษทั (เริ่ มปี 2546)
มาตรการลงโทษ
มีการตักเตือนหรื อลงโทษทางวินยั ตามหลักเกณฑ์การบริ หารงานบุคคลของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาคุ ณ สมบัติ แ ละการปฏิ บ ัติ ง านของผูส้ อบบัญ ชี น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีแต่ละปี รวมถึงค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ น้ ทั้งนี้รายชื่อผูส้ อบบัญชีที่จะเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูส้ อบ
บัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2557 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
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บริ ษ ทั และบริ ษ ัท ย่อ ยจ่ า ยค่ า ตอบแทนการสอบบัญ ชี รวมจานวน 2,560,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
งบการเงินของบริ ษทั และงบการเงินรวม จานวน 1,135,000 บาท
งบการเงินของบริ ษทั ย่อย 4 บริ ษทั จานวน 1,425,000 บาท
2. ค่าบริ การอื่น (Non-audit fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าบริ การอื่น จานวน 320,000 บาท
9.7 การปฎิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอื่นๆ
ในเรื่องการบริหารความเสี่ ยง จากเดิมระยะเวลาในการทบทวนเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงจะทาทุก
6 เดือนปรับเปลี่ยนเป็ นทบทวนทุก 3 เดือน พร้อมให้ มีระบบเตือนภัย และทบทวนเป็ นประจาถึงขนาดของ
ความรุ นแรงว่ามีการเปลี่ ยนแปลงมากขึ้นหรื อน้อยลง รวมทั้งมาตรการที่ ใช้ในการแก้ไขและป้ องกันว่ามี
ประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ ระยะเวลาและความถี่ในการทบทวนขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของรายการควรทาบ่อยแค่ไหน
่ ึ งได้นาไปปฏิบตั ิต้ งั แต่ปี 2557 โดยมีการกาหนดสัญญาณเตือนภัยที่ชดั เจนขึ้น ระบุความรุ นแรงเป็ นระดับ
พร้ อมใช้สี ป ระกอบ เช่ นสี แดง แปลว่า รุ นแรงมาก เป็ นต้น ่ ึ งนอกจากระบุ ระดับ ความรุ นแรงแล้ว ยัง
ประเมินถึ งโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะได้รับ และปลูก ั งให้เกิ ดการบริ หารความเสี่ ยงในทุกระดับ
ของการปฏิบตั ิงาน โดยมีการประชุมย่อยทุกวันในระดับหน่วยงาน ประชุ มทุกเดือนในระดับ ่ าย และระดับ
จัด การ และประชุ ม ทุ ก 3 เดื อ น ในระดับ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง พร้ อ มกัน นี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบกาหนดให้ ่ ายตรวจสอบการควบคุมภายในตรวจสอบการบริ หารความเสี่ ยงว่าสามารถปฏิบตั ิได้
จริ งหรื อไม่ มีความคืบหน้าในการแก้ไขในแต่ละประเด็นอย่างไรบ้าง ่ ึ งมีการพิจารณาทุกไตรมาส ถ้ามีสิ่ง
ใดที่ตอ้ งปรับปรุ งคณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
ในเรื่ องเลขานุการบริ ษัทได้กาหนดบุคคลที่เกี่ยวเนื่ องและมีความรู ้ความสามารถเฉพาะ พร้อมทั้งมี
ความเข้าใจในเรื่ องกฎหมายต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกาหนด และหลักปฏิ บตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นอย่างดี ่ ึ งบริ ษทั ได้แต่งตั้ง
และส่ งอบรมหลักสู ตรเลขานุการบริ ษทั แล้วในปี 2547
ในเรื่ องการเผยแพร่ ข้อ มูลประกอบวาระการประชุ มผู้ถือหุ้น ให้เผยแพร่ ขอ้ มูลประกอบวาระการ
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ล่วงหน้าไว้ใน Website ของบริ ษทั ก่อนจัดส่ งเอกสาร และก่อนการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อย
30 วัน โดยเริ่ มปฏิบตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 24 เมษายน 2551เป็ นต้นไป
ในเรื่ องให้ ผ้ ูถือหุ้นส่ วนน้ อยมีโอกาสเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการอิสระ ในปี 2549 บริ ษทั ได้
เริ่ มให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการอิสระโดยส่ งหนังสื อถึงผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ให้แจ้งถึงผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใน Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือ
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หุ ้นส่ วนน้อยได้มีโอกาสเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าสมัครเพื่อพิจารณาเป็ นกรรมการอิสระ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระตามกระบวนการสรรหาของบริ ษทั เพื่อให้ทนั การคัดเลื อกกรรมการแทน
กรรมการอิสระที่ออกตามวาระ และตั้งแต่ปี 2551 เสนอผ่าน Website ของบริ ษทั ได้โดยตรง
ในเรื่องควรมีมาตรการให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสี ยสามารถติดต่ อสื่ อสารกับค ะกรรมการ ในกรณี ที่ผมู ้ ีส่วน
ได้เ สี ย มี ป ระเด็ น ที่ เ ป็ นห่ ว งเกี่ ย วข้อ งกับ ความถู ก ต้อ งของรายงานทางการเงิ น ระบบควบคุ ม ภายในที่
บกพร่ อง หรื อการทาผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถติดต่อสื่ อสารกับคณะกรรมการ
ได้โดยตรงตาม ชื่ อ ตาแหน่ง ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์และที่อยูท่ างอีเมล์ ของกรรมการทุกท่านตามรายละเอียด
ใน Website ของบริ ษทั
ในเรื่ องควรกาหนดนโยบายในการดู แลสิ่ งแวดล้ อมและสั งคมอย่ างชั ด เจน ่ ึ งได้ปฏิ บตั ิแล้วใน
ปี 2549
ในเรื่ องให้ จัดทารายงานความเห็นจากการทาหน้ าที่ของค ะกรรมการชุ ดย่ อยให้ รายงานประจาปี
่ ึ งเริ่ มตั้งแต่รายงานประจาปี 2548
ในเรื่ อ งประธานกรรมการ ก าหนดให้ ป ระธานกรรมการไม่ เ ป็ นประธานหรื อสมาชิ ก ใน
คณะกรรมการชุ ดย่อยตั้งแต่ปี 2546 และประธานกรรมการไม่เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารเริ่ มในปี
2550
ในเรื่ อ งจั ด ส่ งรายงานผลการด าเนิ นงานให้ ค ะกรรมการ ในกรณี ที่ บ ริ ษ ทั ไม่ ได้มี ก ารประชุ ม
กรรมการบริ ษทั ทุกเดือน บริ ษทั จัดทารายงานผลการดาเนิ นงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน โดย
ได้เริ่ มจัดทาตั้งแต่ปี 2550 และปรับปรุ งการรายงานใหม่ในปี 2552
ในเรื่ อ งหลั ก การและนโยบายค่ า ตอบแทนของกรรมการผู้ จั ด การและผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
คณะอนุ ก รรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนได้ร่างหลักการและนโยบายให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั
พิจารณาและนาเสนอให้ผถู ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิแล้วในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 1/2549 คณะอนุ กรรมการ
สรรหาฯได้พิ จารณาการปรั บค่ าตอบแทนของพนักงานทุ กระดับเพื่อให้ส อดคล้องการดาเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั และเป็ นไปแนวทางเดียวกันกับกลุ่มธุ รกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
ในเรื่องแผนสื บทอดตาแหน่ งกรรมการผู้จัดการ ให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานเป็ นประจาถึงแผนสื บ
ทอดตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสู ง จัดทาและรายงานโครงการสาหรับพัฒนาผูบ้ ริ หาร
เป็ นประจาทุกปี โดยได้เริ่ มทาตั้งแต่ปี 2548
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2557 มีการประเมินตนเองเรื่ องการปฏิบตั ิตามหลักการ
กากับดูแลกิ จการที่ ดีตามหัวข้อจานวน 99 ข้อย่อย ในแบบฟอร์ มของ ่ ายพัฒนาธรรมภิบาลเพื่อตลาดทุน
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย พฤษภาคม 2556 โดยคณะกรรมการมี การประเมิ นล่ วงหน้าก่ อนการ
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ประชุ ม และมติจากที่ประชุ มได้พิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิโดยข้อที่กรรมการเห็ น
ว่ายังไม่ได้ปฏิบตั ิหรื อไม่แน่ใจในความสมบูรณ์ของการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
ในเรื่องประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ ยังไม่ได้ปฏิบตั ิดว้ ยความไม่พร้อมของผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ที่
จะปรับปรุ งและกรรมการอิสระไม่ประสงค์ที่จะรับตาแหน่ง
ในเรื่ องค ะกรรมการกาหนดวาระการดารงตาแหน่ งกรรมการชั ดเจน ยังไม่ไ ด้กาหนดวาระที่
กรรมการจะดารงตาแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เนื่ องจากเกรงว่าจะหาผูท้ ี่เหมาะสมมาเป็ นกรรมการไม่ได้
ถึงแม้ขณะนี้ IOD ได้จดั ทาทาเนียบของ Chartered director ขึ้น แต่มีผผู ้ า่ นเกณฑ์นอ้ ยมาก
ในเรื่ องค ะกรรมการกาหนดวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการชุ ดย่ อยชั ดเจน ยังไม่ได้ปฏิบตั ิ
เหตุผลเดียวกันกับกาหนดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
ในเรื่ องค ะกรรมการกาหนดนโยบายการดารงตาแหน่ งกรรมการที่บริ ษัทอื่นของกรรมการให้
เหมาะสมกับลักษ ะหรื อสภาพธุ รกิจ มีนโยบายกาหนดให้กรรมการดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั จด
ทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 บริ ษทั แต่ไม่ได้กาหนดการเป็ นกรรมการในบริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียน
การเข้ าร่ วมประชุ มของกรรมการบริษัทในค ะกรรมชุ ดย่ อย
รายชื่ อกรรมการ(จานวน ค ะกรรมการ ค ะกรรมการ ค ะกรรมการ ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร
ครั้ งที่ เ ข้ าร่ วมประชุ ม/ ตรวจสอบ
ส ร ร ห า แ ล ะ บริษัท
ประชุ มผู้ถือหุ้น
จานวนครั้งทีป่ ระชุ ม)
ก า ห น ด
ค่ าตอบแทน
น.ส.ลักษณา ทรัพย์ สาคร
6/6
1/1
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
6/6
1/1
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
4/4
6/6
1/1
นายสุ รเชษฐ์ ทรัพย์ สาคร
1/1
6/6
1/1
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
6/6
1/1
นายชลิต ลิมปนะเวช
5/6
1/1
น.ส.รวมสิน ทรัพย์ สาคร
6/6
0/1
นายสิทธิลาภ ทรัพย์ สาคร
6/6
1/1
นายไพศาล พงษ์ ประยูร
3/3
1/1
6/6
1/1
นางลออ เชาวนเมธา
4/4
6/6
1/1
นางอัจฉรา ปรีชา
นายเอกพล พงศ์ สถาพร

0/0

5/5

0/0

6/6

1/1
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*** นายไพศาล พงษ์ประยูร เป็ นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่พฤษภาคม 2557 และนางอัจรา ปรี ชา เป็ นกรรมการ
อิสระและอนุกรรมการสรรหาฯ ตั้งแต่พฤษภาคม 2557

การประเมินค ะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ได้จดั ให้มีการประเมินคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
กรรมการแต่ละท่านประเมินตนเองและประเมินคณะกรรมการ ตามแบบฟอร์ มของสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนในการทาหน้าที่ในคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการประเมินบทบาทและประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเอง โดยการอภิปราย
ทบทวนหัวข้อวาระการประชุมที่ผา่ นมา และผลงานที่สาคัญ เช่น ผลการดาเนินงานในรอบปี เทียบกับแผน
ธุ รกิ จ ประสิ ท ธิ ภาพของการบริ หารความเสี่ ย ง การก าหนดยุทธศาสตร์ การอนุ ม ตั ิ แผนธุ รกิ จ การ
พิ จ ารณาการลงทุ นที่ ส าคัญ เป็ นต้น ส่ วนที่ ค ณะกรรมการยัง ปฏิ บ ัติ ไ ม่ ไ ด้คื อ ประธานกรรมการเป็ น
กรรมการอิสระ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่าครึ่ งหนึ่งของคณะกรรมการ
กรรมการประเมินประธานกรรมการ ด้วยการอภิปรายกรรมการชื่ นชมประธานกรรมการว่าปฏิบตั ิ
หน้า ที่ ไ ด้อย่า งเหมาะสมท าให้บ รรยากาศในการประชุ ม ดี ม าก ดารงความเป็ นกลางและเปิ ดโอกาสให้
กรรมการทุกท่านแสดงความเห็นได้อย่างอิสระโดยไม่จากัดเวลาในการประชุมแต่ละวาระ ทาให้กรรมการมี
ความรู ้สึกว่ามีคุณค่าที่ทาหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเอง ทาหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย ปฎิบตั ิตาม
หลัก เกณฑ์ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ และส านัก งานกลต. ได้ป ระชุ ม ร่ ว มกับ ผูส้ อบบัญ ชี ภ ายนอกและผู ้
ตรวจสอบบัญ ชี ภายใน บางครั้ งได้แ ยกประชุ ม กับ ผูต้ รวจสอบทั้ง สอง ่ ายเป็ นเอกเทศประชุ ม ร่ วมกับ
กรรมการโดยไม่มีผบู ้ ริ หารพร้อมได้นาผลการประชุ มแจ้งให้ผบู ้ ริ หารปรับปรุ งแก้ไขทาหน้าที่สอบทานงบ
การเงินและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะอนุ ก รรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ป ระเมิ นตนเอง ผลการท างานเป็ นไปตาม
นโยบายที่กาหนดไว้เป็ นอย่างดี
กรรมการผูจ้ ัดการประเมิ นตนเอง และถู ก ประเมิ นโดยคณะอนุ ก รรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการ โดยพิจารณาผลการปฏิ บตั ิหน้าที่ อาทิเช่ น ผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั การวัดผลการดาเนินงานระดับองค์กร (Business Performance Scorecard) การตั้งเป้ าหมายในการ
ทางานรายบุคคล (Smart Goal) การบรรลุเป้ าหมายธุ รกิจ งบประมาณ แผนงาน เป็ นต้น

33

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
คณะกรรมการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าทางานครบถ้วนมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ทาให้ บ ริ ษ ัท ทราบถึ ง ความเสี่ ย งได้ค รบถ้ว น พร้ อ มทั้ง แนะน าให้ ป ฏิ บ ัติ ต ามหลัก การที่ ถู ก ต้อ งและมี
ประสิ ทธิภาพ
คณะกรรมการประเมินคณะอนุกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่าสามารถแนะนาสิ่ งที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั เช่ น การบริ หารงานทรัพยากรมนุ ษย์ การให้ความเห็ นเกี่ ยวกับโครงสร้ างเงิ นเดือน
เป็ นต้น
ในการประเมินคณะกรรมการไม่พบสิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ งที่มีนยั สาคัญ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เข้าใจบทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง เข้าใจธุ รกิ จและสถานการณ์ของบริ ษทั เป็ นอย่างดี และกรรมการแต่ละท่านอุทิศเวลา
ทาหน้าที่อย่างมีส่วนร่ วมต่อผลงานของคณะกรรมการ
ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปให้
มีความถูกต้อง ทันเวลาและโปร่ งใส ในส่ วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์น้ นั บริ ษทั ได้จดั ตั้งหน่วยงานขึ้น
เฉพาะมีผรู้ ับผิดชอบคือ Corporate Planning Manager นายอดิศกั ดิ์ บัวประเสริ ฐ ทาหน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับ
ผูล้ งทุ น ่ ึ งผู ้ล งทุ น สามารถติ ด ต่ อ ขอทราบข้อ มู ล บริ ษ ัท ได้ที่ โ ทร 0 2273 6807 หรื อ ที่ Website :
www.tipco.netหรื อที่ e-mail address : Ardisak@tipco.net ปี 2557 บริ ษทั ปรับปรุ ง Website ที่ผลู้ งทุน
สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ได้สะดวกขึ้น ่ ึ งได้แยกหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor)ไว้โดยเฉพาะ

10.ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษทั ดาเนินธุ รกิจโดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และด้วยความตระหนักดี
ว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของชุ มชน จึงมุ่งมัน่ ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคมโดยทาหน้าที่
เป็ นพลเมื องดี ที่อยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ นในสั งคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ และได้ปลู ก ั ง แนวความคิ ดดังกล่ า วให้ก ับ
พนักงานทุกระดับชั้นในทุกบริ ษทั ่ ึ งได้แก่ คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าที่
ระดับบังคับบัญชา พนักงาน และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยกลุ่มอื่นๆ ให้ถือปฏิบตั ิเป็ นบรรทัดฐานเดียวกัน ตลอดจน
จัดทาเอกสารนโยบายและหลักการด้านความรับผิดชอบของบริ ษทั เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยใช้เป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิในทุกกรณี อย่างสม่าเสมอและจริ งจัง จนกล่าวได้วา่ การดาเนิ นธุ รกิจและการปฏิบตั ิงานอย่างมี
ความรั บผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคมนั้นเป็ นหลักประจาใจของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กคนในกลุ่ มธุ รกิ จ
อาหารทิปโก้ตามนโยบาย“ทิปโก้ พัฒนาธุรกิจควบคู่กบั สิ่ งแวดล้ อมและสั งคม”
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นอกจากนี้ เพื่อให้การบริ หารงานและการดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคมของบริ ษทั เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว บริ ษทั จึงได้แต่งตั้งคณะทางานเพื่อสิ่ งแวดล้อม
และสัง คม ่ ึ ง ประกอบด้วยตัวแทน ่ ายบริ หารด้า นการสนับ สนุ นและส่ ง เสริ ม สิ่ ง แวดล้อมและสั ง คม
หัวหน้าคณะทางาน คณะทางานและเลขานุ การ ประจาโรงงานแต่ละแห่ งและสานักงานใหญ่ โดยกาหนด
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
นาเสนอเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่ งแวดล้อมและสังคมสาหรับหน่วยงานราชการ
และ ชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่สังกัด
2.
ประสานงานและดาเนินกิจกรรมเพื่อสิ่ งแวดล้อมและสังคมตามงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ
3.
ดู แล สอดส่ อง และนาเสนอกิ จกรรมเพื่ อให้ก ารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมของโรงงานเป็ นไปตาม
ข้อกาหนด กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
4.
เป็ นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ ยวกับการดาเนิ นกิ จกรรมด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคม
ผ่าน สื่ อท้องถิ่น
5.
จัดท าแผนกิ จกรรมประจาปี และเสนองบประมาณดาเนิ นการส าหรั บ โครงการสนับ สนุ นด้า น
สิ่ งแวดล้อมและสังคม
6.
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีดา้ นสิ่ งแวดล้อมและสังคมของบริ ษทั ตามที่
ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้คณะทางานเพื่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม มี การจัดประชุ มเพื่อการวางแผน ดาเนิ นกิ จกรรม
ติดตามงาน และรายงานผลการดาเนินกิจกรรมเพื่อสิ่ งแวดล้อมและสังคมให้ ่ ายบริ หารทราบอย่างสม่าเสมอ
โดยกาหนดแผนกิจกรรมออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1.กิจกรรมด้ านสั งคม
 สนับสนุนทุนการศึกษาให้กบั โรงเรี ยนในชุมชน
 สนับสนุนทุนการศึกษาให้กบั บุตรเกษตรกรที่ส่งวัตถุดิบ
 ออกหน่วยชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานราชการ เช่น ออกหน่วยดูแลสุ ขภาพ
ผูส้ ู งอายุร่วมกับโรงพยาบาลในชุมชน
 สนับสนุนงบประมาณตามปี งบประมาณของบริ ษทั เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม
2.กิจกรรมด้ านสิ่ งแวดล้อม
 สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พนั ธ์สัตว์น้ าร่ วมกับประมงจังหวัด
3.กิจกรรมด้ านศาสนา
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 จัดทาโครงการ Happy Soul สร้ างเสริ มคุ ณธรรม บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อส่ งเสริ มให้
พนักงานมีจิตสานึกในเรื่ องการอาสา การทาความดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมและมีความ ื่อสัตย์สุจริ ต
ในปี 2557 บริ ษทั ได้รับรางวัล CSR Recognition 2014 ประเภท Rising Star เป็ นรางวัลที่แสงดถึง
ความโดดเด่นของบริ ษทั ในด้านพัฒนาผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร
และให้ความรู ้ เพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการเพาะปลู กของเกษตรกรท้องถิ่ น และได้รับรางวัล CSR-DIW
Continuous Award 2557 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และยังได้จดั ทารายงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม ตามมาตรฐานสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ่ ึ งเป็ นการแสดงให้เห็ นว่าบริ ษทั มีการดาเนิ นงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่ องตลอดมา
จากนโยบายของบริ ษทั ที่ได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานให้อยูบ่ นพื้นฐานของความ ื่ อสัตย์ โปร่ งใส
และเป็ นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขดั แย้งกับประโยชน์ของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ย อันรวมถึง
การเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย จึงได้กาหนดให้มีช่องทางการรับ
เรื่ องร้องเรี ยน/ทุจริ ต คือ
 เปิ ดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนการกระทาความผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณ ตามที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address ของกรรมการทุกท่านตามที่ปรากฏไว้ใน website ของบริ ษทั
 ออกพบปะชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น
 สานเสวนาร่ วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ผูน้ าชุมชนและชุมชน
 จัดให้มีกระบวนการดาเนินการหลังจากมีผแู้ จ้งข้อร้องเรี ยน โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการผูจ้ ดั การ
สาหรับผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของชุ มชน Community Satisfaction Level
(CSL) ่ ึ งบริ ษทั ดาเนิ นการมาอย่างต่อเนื่ องนั้นผลการสารวจในปี 2557 ได้รับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 4.35
คะแนน สู งกว่าปี ที่แล้ว 4.44 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 โรงงานประจวบคีรีขนั ธ์ ได้ 4.51 คะแนน ได้
เท่ากับผลการสารวจในปี ก่อนที่ได้ 4.51 คะแนน โรงงานเชี ยงใหม่ได้ 4.15 คะแนน น้อยกว่าปี ก่อนที่ได้ 4.40
คะแนน และโรงงานวังน้อยได้ 4.24 คะแนน น้อยกว่าปี ก่อนที่ได้ 4.40 คะแนน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อเสนอแนะต่างๆ ของชุมชนไปดาเนินการปรับปรุ งและแก้ไขต่อไป
และเพื่อให้การรับรู ้และตระหนักถึ งสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ ยวข้องได้มีการปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง
บริ ษทั ได้นาไปกาหนดเป็ นกรอบใหญ่ในการดาเนิ นธุ รกิ จ โดยใน ปี 2557 บริ ษทั ได้มีการจัดทาวิสัยทัศน์
และ ค่านิยมร่ วม ใหม่ ดังมีรายละเอียดดังนี้
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“เป็ นบริษัทที่ขับเคลือ่ นชี้นาตลาดเพือ่ สร้ างมูลค่ าเพิม่ แก่ ผ้ ูมีส่วนร่ วมทางธุรกิจ ”
(ผูม้ ีส่วนร่ วมทางธุ รกิจ : พนักงาน ผู้บริ โภค คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ร่วมทุน สั งคม )
ค่านิยมร่ วม (Core Value) กาหนด 5 ข้อ ตามตัวย่อว่า TIPCO มีความหมายดังนี้
T มาจากคาว่า Teamwork (เป้ าหมายเดียวกัน)
I มาจากคาว่า Innovation (สร้างสรรค์สิ่งใหม่)
P มาจากคาว่า Passion (ด้วยใจเต็มร้อย)
C มาจากคาว่า Commitment (ไม่ถอยมุ่งมัน่ ) และ
O มาจากคาว่า Openness (สื่ อสารจริ งใจ)
โดยยังคงเน้นถึงความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์และค่านิยมร่ วมของบริ ษทั เพื่อผลักดันให้เกิดการเติบโต
อย่างยัง่ ยืน ในเรื่ องค่านิ ยมร่ วมได้กล่ าวถึ งความมุ่งมัน่ ที่ มอบให้กบั ลู กค้า ่ ึ งรวมถึ งลู กค้าทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกหน่ วยงานของบริ ษทั โดยให้ทุกหน่ วยงานของบริ ษทั ตระหนักถึ งจิ ตและวิญญาณในการ
ให้บริ การและเสนอสิ นค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจแก่ผบู ้ ริ โภคและผูใ้ ช้บริ การ ่ ึ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ที่ก่อให้เกิ ดวัฒนธรรมในการกากับดูแลกิจการที่ดี ่ ึ งในปี 2557 ผลคะแนนจากการส่ งแบบประเมินความ
พึงพอใจจากลูกค้ากลุ่มต่างๆ (Customer Satisfaction Index) ได้รับการตอบรับในระดับพอใช้ถึงดีมาก โดย
เฉลี่ยอยูท่ ี่ 99.6% สู งกว่าปี ก่อน สู งกว่าเป้ าหมายที่กาหนดไว้ 98%
บริ ษทั ยังได้ตระหนักถึ งความสาคัญของพนักงาน ่ ึ งเป็ นกลไกสาคัญในการผลักดันให้เกิ ดการ
เติบโตอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั ได้มีการจัดทาการสารวจความคิดเห็นของพนักงาน Employee Opinion Survey
(EOS) ที่มีต่อองค์กรในเรื่ องภาพลักษณ์ ชื่อเสี ยง สวัสดิการ การบริ หารงานและการกากับดูแลกิจการที่ดี ใน
ปี 2557 ผลสารวจได้ 4.08 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 ต่ากว่าปี ก่อนที่ได้ 4.12 คะแนน โดยส่ วนที่ได้
คะแนนมากที่สุด คือการต่อต้านทุจริ ตคอรัปชัน่ รองลงมาคือยินดีที่จะแนะนาตัวกับผูอ้ ื่นว่าเป็ นพนักงานทิป
โก้ ส่ วนที่ได้คะแนนต่ าสุ ด คื อ การจ่ายผลตอบแทนแบบผันแปร สภาวแวดล้อมในการทางาน และการ
สื่ อสารในองค์กร ่ ึ ง ่ ายจัดการรับไปปรับปรุ งต่อไป นอกจากนี้ ในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริ ษทั
ได้มี ก ารทบทวนและก าหนดศัก ยภาพและความสามารถที่ จ าเป็ นส าหรั บ พนัก งาน ทั้ง ในส่ ว น Core
Competency และ Managerial Competency ให้สอดคล้องกับเป้ าหมายธุ รกิจ มีโครงการพัฒนาความสามารถ
สาหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง นอกจากนี้ พนักงานในระดับอื่นๆ แต่ละหน่วยงานได้มีการประเมินและกาหนด
แผนการพัฒนาเป็ นรายบุคคลโดยมีตวั ชี้ วดั คือ Core Competency Index (CCI) เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานและสะท้อนให้เห็ นถึ งเส้ นทางในการเจริ ญก้าวหน้าในบริ ษทั (Career Path) ให้พนักงานที่มี
ศักยภาพได้เรี ยนรู ้และพัฒนาให้ครบทุกด้าน เพื่อรองรับวิสัยทัศน์ใหม่ของบริ ษทั
นอกจากนี้ บริ ษทั ยัง ได้ส่งแบบสารวจความพึงพอใจของคู่ คา้ (Supplier) ได้ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนสู งกว่าปี ก่ อนที่ ได้ 4.58 คะแนน โดยบริ ษทั ได้นาความ
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คิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุ งโดยกาหนดบุคคลที่รับผิดชอบและระยะเวลาในการดาเนิ นการที่แน่นอน พร้อมกับ
มีการประเมินผลเป็ นระยะๆ เพื่อให้เป็ นบริ ษทั ที่มีการกากับดูแลที่ดีและปฏิ บตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่าง
เท่าเทียมกัน
(หมายเหตุ คะแนน 1-5 มีความหมายดังนี้ 5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึงดี 3 หมายถึงพอใช้ 1 และ 2
หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
ในปี 2557 บริษัทได้ ดาเนินกิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม ในด้ านต่ างๆ ดังนี้
ด้ านสั งคม
 สนับสนุ นผลิ ตภัณฑ์น้ าผลไม้ทิป โก้ ในปี 2557 จานวน 5,000 ลัง ให้แก่ สภากาชาดไทย เพื่อใช้
รับรองผูท้ ี่มาบริ จาคโลหิ ตและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ สภากาชาดไทย
 สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ าแร่ ออรา ช่วยเหลือจุดเกิดเหตุอุบตั ิเหตุรถสิ รินทราพลิกคว่าถนนสายแม่ริมสะเมิง บริ เวณทางโค้งใกล้น้ าตกแม่สา
 สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้ทิปโก้ ให้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่ องดื่มไทย
 สนับสนุ นน้ าแร่ ออรา การจัดกิจกรรมปั่ นจักรยานเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิ
พลอดุลยเดช ครั้งที่ 3 ณ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ องค์การสวนพฤกษสาสตร์
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ด้ านสิ่ งแวดล้อม
 สนับสนุ นน้ าแร่ ออรา ขนาด 0.5 ลิ ตร จานวน 100 แพ็ค สนับสนุ นการจัดกิ จกรรมรณรงค์แก้ไ ข
ปั ญหาหมอกควันจัง หวัดเชี ยงใหม่ โดยส านักงานทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม จังหวัด
เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้ทิปโก้ ให้แก่ บริ ษทั ทิปโก้แอสฟั ลท์ จากัด (มหาชน) ในกิจกรรมดูแล
ต้นไม้ของเรา
 สนับสนุ นกิ จกรรม "ปั่ นเสื อเที่ ยวสวนสวย" เพื่ อส่ ง เสริ มการท่ องเที่ ย วเชิ งอนุ รัก ษ์ธรรมชาติ ณ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ด้ านการศึกษา
 มอบทุนการศึ กษาให้กบั บุ ตรเกษตรกรที่เป็ นสมาชิ กกับบริ ษทั และมอบทุ นการศึกษาให้กบั บุตร
พนักงาน รวม 199 ทุน เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 486,500.-บาท
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 สนับสนุ นโรงเรี ยนบ้านบึงอย่างต่อเนื่ องโดยการมอบเงินช่วยเหลื อค่าจ้างครู สอนอนุ บาล และมอบ
ข้าวสารให้เป็ นอาหารกลางวันของนักเรี ยน โรงเรี ยนบ้านบึง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์เป็ นประจาทุก
เดือน
 สนับสนุ นกิ จกรรมวันเด็กประจาปี 2557 ให้แก่ อบต.สนับทึ บ, เทศบาลตาบลไผ่ต่ า, ศูนย์ต่อสู ้
ป้ องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1 ประจาพื้นที่ภาคกลาง
ด้ านศิลปะ ประเพ ี วัฒนธรรม และ ศาสนา
 สนับ สนุ นผลิ ตภัณฑ์น้ าแร่ ออรา และชุ ดเที ยนพรรษาพร้ อมสังฆทาน ในพิ ธีถ วายเทีย นเนื่ องใน
เทศกาลวันเข้า พรรษา ณ วัดโป่ งแยงเฉลิ ม พระเกี ย รติ และวัดเทพาราม ต.โป่ งแยง อ.แม่ ริม จ.
เชียงใหม่
 ร่ วมพิธีทาบุญเข้าพรรษาเพื่อสื บสานประเพณี “วันเข้าพรรษา” ณ วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ต.สนับทึบ
อ.วังน้อย จ.อยุธยา โดยร่ วมถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ และ ผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้ทิปโก้
 สนับสนุ นกิ จกรรมทอดกฐิ นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกรมราชองค์รักษ์ โดยสนับสนุ น
ผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้
 ร่ วมพิธีทอดกฐินประจาปี 2557 ของกลุ่มบริ ษทั ทิปโก้ ที่วดั ป่ าโพธิ ญาณ จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ ยังได้สนับสนุ นช่วยเหลืออื่นๆ เช่น การออกเยี่ยมเยียนชุ มชน การส่ ง
พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกับ องค์กร หน่วยงานราชการ โรงเรี ยน วัด ฯลฯ

การเปิ ดเผยเกีย่ วกับการป้ องกันการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาส่ งเสริ มให้บริ ษทั เข้าร่ วมแสดงเจตจานงปฏิ บตั ิตามหลักการต่อต้าน
คอรัปชัน่ ในประเทศไทย (Anti –Corruption Collective Action in Thailand)ในปี 2553 ร่ วมกับสมาคม
ส่ ง เสริ ม สถาบันกรรมการบริ ษ ัท สภาหอการค้า แห่ ง ประเทศไทย สมาคาบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ สมาคมธนาคารไทย และสานักงานคณะกรราการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ
(ป.ป.ช.) ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. บริ ษทั มีนโยบายในการดาเนินการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยได้จดั ทาแนวทางการปฏิบตั ิ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไว้ในจรรยาบรรณของบริ ษทั ่ ึ งได้ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
2. คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยได้แสดงเจตนารมณ์ เข้า
ร่ วมกับโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต โดยบริ ษทั ได้ร่วมให้ สัตยา
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บรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคาประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่ วมดังกล่าวในการต่อต้าน การทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการดาเนิ นการเพื่อป้ องกันการมีส่วนเกี่ ยวข้องกับการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
ดังนี้
1 บริ ษทั ได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน โดยกาหนดให้การดาเนิ นการทุ ก
กระบวนการอยูใ่ นขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่ งครัด หรื อ ถ้าเกิดข้อผิดผลาดในกระบวนการดาเนิ นงาน
เนื่องจากความประมาท รู ้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิง่ เต้นให้พน้ ผิด
2 บริ ษ ทั จัดให้มี ช่องทางในการรายงานหากมี ก ารพบเห็ นการ ่ า ื นหรื อพบเห็ นการกระท า ทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ และมีมาตรการคุม้ ครองให้กบั ผูร้ ายงาน ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดาเนินการที่
เกี่ยวข้องกับการป้ องกันการมีส่วน เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไ ต์ของบริ ษทั
(เว็บไ ต์บริ ษทั ) ภายใต้หวั ข้อการกากับดูแลกิจการ
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมโครงการการเข้าสู่ กระบวนการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฎิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริ ต (CAC)

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการได้ จ ั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ด้ า นทั้ ง ด้ า นการเงิ น
การปฏิบตั ิงานการดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและการบริ หารความเสี่ ยง
และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุ ลที่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอในการบริ หารงาน การดูแลทรัพย์สิน
รวมถึงผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกท่าน บริ ษทั มีการกาหนดอานาจดาเนินการในการอนุมตั ิ
และกาหนดความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงานเป็ นลาดับขั้น มีการกาหนดขั้นตอนการปฏิ บตั ิงาน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการพัฒนาพนักงานระดับผูจ้ ดั การและผูม้ ีศกั ยภาพให้ผา่ นหลักสู ตร Internal Quality
Audit ISO 9001 : 2000 ทาให้สามารถตรวจสอบการปฏิบ ตั ิงานข้ามสายงาน มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
แยกเป็ นอิ ส ระ ตั้ง แต่ ปี 2547 ได้จ้า งบริ ษ ทั ภายนอกท าการตรวจสอบภายในให้ ่ ึ ง จะร่ วมกันพิ จารณา
แผนงานตรวจสอบภายในและรายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริ ษทั มอบอานาจหน้าที่และความเป็ นอิสระแก่คณะอนุกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมในการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาบริ หารงาน
ในฐานะกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ รวมถึ ง พิจารณาผลตอบแทนที่ ให้แก่ กรรมการ และพนักงาน
เพื่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมตามผลงาน และยังได้จดั ตั้งคณะอนุ กรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อกาหนดนโยบาย
บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิจและมีการทบทวนนโยบายและการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายเป็ นระยะๆ มีการสร้างวัฒนธรรมการกากับดูแล เนื่ องจากบริ ษทั มีความเชื่ อเรื่ องการบริ หารงาน
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ด้วยคุณภาพและคุณธรรม ด้วยความโปร่ งใส เป็ นธรรมแก่ทุก ่ าย ่ ึ งจะเป็ นส่ วนช่วยผลักดันให้บริ ษทั มีการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนได้
11.2 ระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุ มคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่ อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการอิสระ
3 ท่าน เข้าร่ วมประชุ มด้วย คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยการ
อนุมตั ิแบบประเมินที่ ่ ายบริ หารจัดทาและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ในด้ านการควบคุ มการปฏิบัติงาน บริ ษทั มี การกาหนดอานาจดาเนิ นการ ขั้นตอนการปฏิ บตั ิของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริ หารไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิ ดประโยชน์ มี ระบบงบประมาณและการพิจารณาความเป็ นไปได้ของโครงการ
ลงทุนก่อนลงทุนในทรัพย์สิน มีระบบการติดตามหากผลการดาเนิ นงานแตกต่างจากงบประมาณ และยังมี
การแบ่ งแยกหน้าที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ ง าน ผูต้ ิ ดตามควบคุ ม และประเมิ นผลออกจากกันเพื่อให้เกิ ดการถ่ วงดุ ลและ
ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยงั มีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยมีระบบ
รายงานทางการเงินเสนอผูบ้ ริ หารสายงานที่รับผิดชอบ
ในด้ านการควบคุ มการปฏิบัติงาน บริ ษทั มี การกาหนดอานาจดาเนิ นการ ขั้นตอนการปฏิ บตั ิของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริ หารไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิ ดประโยชน์ มี ระบบงบประมาณและการพิจารณาความเป็ นไปได้ของโครงการ
ลงทุนก่อนลงทุนในทรัพย์สิน มีระบบการติดตามหากผลการดาเนิ นงานแตกต่างจากงบประมาณ และยังมี
การแบ่ งแยกหน้าที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ ง าน ผูต้ ิ ดตามควบคุ ม และประเมิ นผลออกจากกันเพื่อให้เกิ ดการถ่ วงดุ ลและ
ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยงั มีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยมีระบบ
รายงานทางการเงินเสนอผูบ้ ริ หารสายงานที่รับผิดชอบ
ในด้ านการตรวจสอบภายใน บริ ษทั จ้างบริ ษทั ภายนอกปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มนั่ ใจว่า
การปฏิ บตั ิงานหลักและกิ จกรรมทางการเงิ นสาคัญของบริ ษทั ได้ดาเนิ นการตามแนวทางที่กาหนด รวมถึ ง
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และเพื่อให้บริ ษทั ภายนอกดังกล่าวมี
ความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกาหนดให้บริ ษทั ที่
รั บ หน้าที่ ตรวจสอบภายในดัง กล่ า วรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบและ
กาหนดขอบเขตในการตรวจสอบร่ วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย
ในด้ านการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อทา
หน้าที่กาหนดขอบเขตและนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งมีการจัดประชุ มร่ วมกับผูจ้ ดั การ ่ ายที่
เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดและประเมินความเสี่ ยงของกิจการทุก 3 เดือน และกาหนดให้มีการประชุ มย่อยทุกวัน
ในระดับหน่ วยงาน และประชุ มทุกเดื อนในระดับ ่ ายจัดการและคณะกรรมการบริ หาร พร้ อมทั้งกาหนด
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มาตรการป้ องกันและจัดการความเสี่ ยงที่มีผลต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั มีการกาหนดสัญญาณเตือนภัย
มีการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดทารายงานบริ หารความเสี่ ยง
่ ึ งสามารถตรวจสอบได้ ตั้งแต่ปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดให้ผตู ้ รวจสอบภายในติดตามการ
บริ หารความเสี่ ยงว่าผูบ้ ริ หารได้ทาตามที่กาหนดไว้หรื อไม่ หรื อถ้าได้ทาแล้วจะลดความเสี่ ยงได้จริ งหรื อไม่
และให้นาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการมีความเห็ นว่าระบบควบคุ มภายใน การบริ หารความเสี่ ยงทางธุ รกิ จของบริ ษทั และ
การกากับดูแลกิจการโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่ อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความ
โปร่ งใสและงบการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจาปี 2557 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ร่ วมกับ ่ ายบริ หารและผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานถูกต้อง ครบถ้วน
เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป มีการใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสม
และถือปฏิ บตั ิอย่างสม่าเสมอ เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ดังที่ผสู ้ อบบัญชี ได้แสดงความเห็นต่องบการเงิ น
ของบริ ษทั ไว้แล้วในรายงานของผูส้ อบบัญชี
รายงานของค ะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบบริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวน 3
ท่ า น โดยนายวิ รั ช ไพรั ช พิ บู ล ย์ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพศาล พงษ์ ป ระยู ร และ
นางลออ เชาวนเมธา เป็ นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามที่ไ ด้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ัท ่ ึ งสอดคล้อ งกับ ข้อ ก าหนดของส านัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุ มร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ภายนอก และผูต้ รวจสอบภายใน
อย่างเป็ นทางการจานวน 4 ครั้ง และได้ร่วมปรึ กษาหารื อกับผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชีภายนอกและ ่ าย
บริ หารหลายครั้ง ่ ึ งมีสาระสาคัญสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานได้ดงั ต่อไปนี้
1. ร่ วมก าหนดแผนการตรวจสอบประจาปี เพื่อทบทวนความเพีย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในกับ
บริ ษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอน ลั แตนท์ จากัด ่ ึ งเป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั นอกจากนี้
ยัง เน้นถึ ง การบริ หารความเสี่ ย งของธุ รกิ จ ่ ึ ง ได้ม อบหมายให้ผูต้ รวจสอบภายในท าการทบทวนทุ ก
ไตรมาส
2. ได้ ส อบทานงบการเงิ น และรายงานทางการเงิ น ประจ าไตรมาสและประจ าปี เพื่ อ น าเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิ พบว่างบการเงินได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้
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3. ได้สอบทานการทารายการระหว่างบริ ษทั กับบุคคลและนิ ติบุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน เห็ นว่ารายการดังกล่าว
เป็ นการดาเนิ นการตามธุ รกิ จปกติ ของบริ ษทั ในราคาที่ สมเหตุสมผลและได้มีการเปรี ยบเทียบราคากับ
ผูข้ ายรายอื่นๆทุกครั้ง
4. ได้ส อบทานให้มีระบบการควบคุ มภายในที่ มีป ระสิ ทธิ ผลและไม่ พบข้อบกพร่ องที่ มี นัย สาคัญที่ อาจ
ก่อให้เกิ ดผลกระทบที่ มีสาระสาคัญ และเน้นย้ าให้ ่ ายบริ หารปรับปรุ งระบบการควบคุมภายใน และ
ระบบการบริ หารความเสี่ ยงให้มีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ อง
นอกจากนั้น พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจาปี 2558 รวมทั้งส่ งเสริ มและ
ผลักดันให้การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
5. ติดตามโครงการลงทุ นของบริ ษทั โดยสอบถามความคื บหน้า และรั บฟั งรายงานจาก ่ ายจัดการเป็ น
ระยะ ๆ
6. สอบทานการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่ งใส แก่ผถู ้ ือ
หุ น้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุก ่ าย พบว่าบริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิครบถ้วน ถูกต้องตามข้อกาหนดและตามกฎหมาย
7. ได้พิจารณาและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั บัญชี กิจ จากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สาหรับปี 2558 ด้วยเป็ นบริ ษทั ที่มีมาตรฐานการตรวจสอบที่ดี มีชื่อเสี ยงและ
ประวัติการทางานดี
โดยสรุ ป คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการดาเนิ นงานหลัก ของบริ ษ ทั ฯและได้พิ จารณา
ร่ วมกับผูบ้ ริ หารที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ผูต้ รวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบ
มี ค วามพอใจว่า ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษ ัท ในปั จจุ บ ันมี ค วามเพี ย งพอ และมี ก ารพัฒนาอย่า ง
ต่อเนื่อง มีระบบการกากับดูแลกิจการและการบริ หารความเสี่ ยงที่ดี รวมทั้งกระบวนการการจัดทางบการเงิน
ของบริ ษทั มีระบบการควบคุ มอย่างเหมาะสมเพียงพอ และงบการเงิ นของบริ ษทั ฯได้จดั ทาตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน เชื่ อถือได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานกฏหมาย ข้อบังคับ
และระเบี ย บปฏิ บ ัติต่า งๆอย่า งสม่ า เสมอรวมทั้ง ได้มี ก ารประเมิ นเพื่ อ ให้ ม นั่ ใจว่า บริ ษ ัท ได้ป ฏิ บ ตั ิ ตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบตั ิต่าง ๆ อย่างถูกต้อง

(นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
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11.3 การตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2547 ครั้งที่ 3/2547 ได้แต่งตั้ง
บริ ษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอน ลั แตนท์ จากัดให้ปฏิ บตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ตั้งแต่
วันที่ 3 สิ งหาคม 2547 ่ ึ งบริ ษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอน ลั แตนท์ จากัด ได้มอบหมายให้นางพิไล
เปี่ ยมพงศ์สานต์ตาแหน่ งผูต้ รวจสอบภายใน เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู้ รวจสอบภายใน
ของบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษทั ออดิ ต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอน ัล
แตนท์ จากัด และนางพิไล เปี่ ยมพงศ์สานต์แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว
เนื่องจากมีความเป็ น อิสระและมีประสบการณ์ในปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็ นระยะ34 ปี เคย
เข้ารั บการอบรมในหลักสู ตรที่ เกี่ ย วข้องกับการปฏิ บตั ิ งานด้านตรวจสอบภายในได้แก่ Certified Public
Account an (Thailand)– (CPA No.2336)และ Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal
Auditors – (CIA No.30861)โดยบริ ษทั ยังได้ให้ ่ ายจัดการเพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับผูต้ รวจสอบที่วา่ จ้าง
จากภายนอกด้วย
ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งถอดถอนโยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริ ษทั จะต้องผ่านการอนุมตั ิหรื อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
1.รายละเอียดหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้ง นายพิจารณ์ สลักเพชร ให้ปฎิบตั ิหน้าที่เป็ นหัวหน้างานกากับดูแล
การปฏิ บ ตั ิงานมี หน้าที่ค วามรั บผิดชอบเป็ นศูนย์กลางการกากับ ดู แลการดาเนิ นธุ รกิ จของกลุ่ ม บริ ษทั ให้
เป็ นไปตามกฎหมายกฎระเบี ยบข้อบังคับ นโยบายและข้อก าหนดของหน่ วยงานทางการที่ เกี่ ย วข้องเช่ น
ธนาคารแห่ งประเทศไทย, สานักงานคณะกรรมการก.ล.ต., สานักงานคณะกรรมการคปภ.,สานักงานกกพ.
หรื อหน่ วยงานทางการอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ ม ตั ิ
นโยบายด้า นการปฏิ บ ตั ิ ตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยก าหนดให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท
คณะกรรมการตรวจสอบผูบ้ ริ หารระดับสู ง ่ ายงานหรื อหน่ วยงานและพนักงานต้องปฏิ บตั ิให้ถูกต้องตาม
กฎหมายรวมถึงมีการสื่ อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่าพนักงานทุ กคนมี หน้าที่และความรั บผิดชอบใน
การศึกษาและทาความเข้าใจในกฎหมายรวมถึ งกฎระเบียบที่ เกี่ ยวข้องในงานที่รับผิดชอบและปฏิ บตั ิ ให้
ถูกต้องครบถ้วนเป็ นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่ งครัด(ประวัติหน้า 21 )
2.รายละเอียดหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริ ษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอน ลั แตนท์ จากัดให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ่ ึ งบริ ษทั ออดิ ต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอน ัลแตนท์ จากัด ได้มอบหมาย
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ให้ น างพิ ไ ล เปี่ ยมพงศ์ ส านต์ต าแหน่ ง ผูต้ รวจสอบภายใน เป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก ในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ผู้
ตรวจสอบภายในของบริ ษทั ( ประวัติตามเอกสารแนบ 3 ในแบบ 56-1)

12.รายการระหว่างกัน
รายการบัญชีระหว่างบริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ (จากัด) มหาชน และบริ ษทั ย่อยที่มี กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ใน
ปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
1. รายได้อื่นๆ

2. ซื้อสิ นค้า

3. รับบริ การและอื่นๆ

4. รับบริ การงานก่อสร้าง

บริษัท / ความสัมพันธ์
บจ.ซันทอรี่ ฯ ญี่ปุ่น
บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
182.71
0.11

รวม

182.82

บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์

-

รวม

-

บจ. ถนอมวงศ์บริ การ
บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ

13.00
1.40
0.77

รวม

15.17
5.36

บจ. ถนอมวงศ์บริ การ

นโยบายการคิดราคา
ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
ราคาที่ทากับบุคคลภายนอก
ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
ราคาที่ทากับบุคคลภายนอก
ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
ราคาที่ทากับบุคคลภายนอก

ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
ราคาที่ทากับบุคคลภายนอก

รวม

5.36
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รายการระหว่างกันระหว่างบริ ษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จากัด และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะรายการ
บริษัท / ความสัมพันธ์
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
นโยบายการคิดราคา
(ล้ านบาท)
1. ขายสิ นค้า
บจ.สยามคอนเทนเนอร์ฯ
0.13
ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
บจ.เรย์โคลแอสฟัลท์
0.09
ราคาที่ทากับบุคคลภายนอก
บจ. ถนอมวงศ์บริ การ
1.52
บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
1.35
บจ. รัตนะจิตต์
0.36
บจ. ไทยบิทูเมน
0.12
บจ. ไทยสเลอรี่ ีล
0.04
บจ. ทิปโก้ มารี ไทม์
0.04
2. รับบริ การและอื่นๆ

รวม

3.65

บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
บจ. ถนอมวงศ์บริ การ
บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ
บจ. รวมทรัพย์สิน

0.37
8.57
0.25
8.91

รวม

ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
ราคาที่ทากับบุคคลภายนอก

18.10

รายการระหว่างกันระหว่างบริ ษทั ทิปโก้ รี เทล จากัด และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะรายการ
บริษัท / ความสัมพันธ์
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
นโยบายการคิดราคา
(ล้ านบาท)
1. รับบริ การและอื่นๆ
บจ. ถนอมวงศ์บริ การ
1.73
ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
0.11
ราคาที่ทากับบุคคลภายนอก
บจ. รวมทรัพย์สิน
6.20

รวม
8.04
รายการค่ า บริ ก ารและอื่ นๆ ่ ึ ง เป็ นค่ า เช่ า อาคารทิ ป โก้ กับ บริ ษทั ถนอมวงศ์บริ ก าร จากัด เป็ น
ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จากัด และบริ ษทั ทิปโก้ รี เทล จากัด จานวนเงิน 8.87 ล้าน
บาท 5.32 ล้านบาท และ 1.05 ล้านบาท ตามลาดับ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างละเอียด โดยได้
เปรี ยบเที ยบค่าเช่ าและสิ่ งอานวยความสะดวก (Facility) กับ ตึ กต่างๆระดับเดี ยวกันในกรุ งเทพฯและมี
ความเห็ นว่า อัตราค่า เช่ า มี ค วามเหมาะสมแล้ว และได้เสนอคณะกรรมการบริ ษทั ่ ึ งพิ จารณาอนุ มตั ิ โดย
กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยไม่ได้ออกเสี ยง รายการ ้ื อสิ นค้ากับบริ ษทั ทิปโก้แอสฟั ลท์ จากัด (มหาชน) เป็ น
การ ้ื อน้ ามันเชื้อเพลิง ่ ึ งการ ้ื อทุกครั้งมีการเปรี ยบเทียบราคากับผูข้ ายสิ นค้ารายอื่น(supplier)ทุกรายการที่
เกิดขึ้นตามระเบียบการจัด ้ื อของบริ ษทั ฯ ที่กาหนดไว้ในกระบวนการจัด ้ื อตามระบบคุณภาพ ISO
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่า งกัน ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่า งบริ ษ ัท บริ ษ ัท ย่อ ยกับ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน เป็ นรายการ
ดาเนิ นการทางธุ รกิจตามปกติ และได้ผา่ นการพิจารณาอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หลังจากได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบก่อนแล้ว ่ ึงเป็ นไปตามขั้นตอนการอนุมตั ิที่เหมาะสมตามระเบียบ
ข้อบังคับของบริ ษทั ทุกประการรวมทั้งเป็ นไปตามกระบวนการจัด ้ื อปกติ ่ ึ งต้องมีการเปรี ยบเทียบราคากับ
ผูข้ ายรายอื่น และราคาที่ ้ื อขายกันเป็ นราคาตามราคาตลาด
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันที่ เกิ ดขึ้ นและอาจเกิ ดขึ้ นต่อไปในอนาคตจะต้องผ่านการพิจารณาอนุ มตั ิ จาก
คณะกรรมการบริ ษทั หลังจากผ่านการตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ่ ึ งเป็ นไปตามขั้นตอนการ
อนุมตั ิที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั และตามกระบวนการจัด ้ื อ ่ ึ งต้องมีการเปรี ยบเทียบราคา
และคัดเลือกผูข้ ายทุกครั้ง รวมทั้งมีการประเมินผลผูข้ ายเพื่อจัดอันดับอีกด้วย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยงด
ออกเสี ยงในการอนุมตั ิการเข้าทารายการดังกล่าว
นโยบายและแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริ ษทั ที่เกิดขึ้นและอาจเกิ ดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็ นรายการที่ดาเนินการ
ทางธุ รกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็ นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่าง บริ ษทั บริ ษทั ย่อย
กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
อิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทา
รายการด้วยพร้ อมทั้งเปิ ดเผยชนิ ดและมูลค่าของรายการดังกล่าว พร้ อมทั้งเหตุ ผลในการทารายการต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในรายงานประจาปี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึ งการปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ ยวโยง และ
การได้มาหรื อจาหน่ ายทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ตามมาตรฐานการบัญชี ที่กาหนดโดย
สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
บริ ษทั จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็ นเกี่ ยวกับความจาเป็ น และความเหมาะสมของ
รายการนั้น ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิ ดขึ้ น บริ ษ ทั จะได้ใ ห้ผูเ้ ชี่ ย วชาญอิ ส ระหรื อผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ทั เป็ นผูใ้ ห้ค วามเห็ นเกี่ ย วกับ รายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการ หรื อผูถ้ ือหุ น้ แล้วแต่กรณี
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินการ
1.

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ตารางสรุ ปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 2555-2557
บริษทั ทิปโก้ ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
หน่ วย : พันบาท

สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้าประกัน
อสังหาริ มทรัพย์ เพื่อการลงทุน
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
เงินมัดจาและเงินประกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี -สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2557

สิ นทรัพย์
งบการเงินรวม
% 2556 %

41,657
3,737
485,733
0
935,937
0
13,178
1,480,242

0.8% 36,914 0.6% 46,699 0.8%
0.1%
674 0.0%
395 0.0%
8.8% 759,647 12.3% 786,800 13.0%
0.0%
0 0.0%
0 0.0%
17.0% 1,340,461 21.8% 1,365,154 22.6%
0.0%
0 0.0% 7,001 0.1%
0.2% 20,532 0.3% 14,116 0.2%
26.8% 2,158,227 35.0% 2,220,165 36.8%

0 0.0%
1,431,925 25.9%
0 0.0%
1,016 0.0%
18,284 0.3%
2,418,613 43.8%
39,320 0.7%
0 0.0%
11,939 0.2%
115,573 2.1%
4,553 0.1%
4,041,222 73.2%
5,521,464 100.0%

720 0.0%
1,274,973 20.7%
0 0.0%
4,000 0.1%
0 0.0%
2,634,512 42.8%
37,788 0.6%
0 0.0%
11,950 0.2%
33,564 0.5%
2,999 0.0%
4,000,505 65.0%
6,158,732 100.0%

2555

%

6,634 0.1%
1,076,470 17.8%
0 0.0%
4,000 0.1%
0 0.0%
2,637,140 43.7%
27,655 0.5%
3,454 0.1%
23,763 0.4%
30,167 0.5%
4,010 0.1%
3,813,293 63.2%
6,033,458 100.0%

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
% 2556 %

18,045
0
144,715
33,500
352,608
0
3,771
552,639

0.7% 15,496 0.5% 27,556 0.8%
0.0%
0 0.0%
0 0.0%
5.3% 197,442 6.2% 243,023 7.3%
1.2% 51,000 1.6% 31,500 0.9%
12.8% 771,019 24.1% 860,135 25.8%
0.0%
0 0.0% 7,564 0.2%
0.1% 11,678 0.4% 10,249 0.3%
20.1% 1,046,635 32.7% 1,180,028 35.4%

0 0.0%
647,110 23.6%
465,337 16.9%
0 0.0%
18,284 0.7%
962,650 35.0%
33,058 1.2%
0 0.0%
2,329 0.1%
62,473 2.3%
3,790 0.1%
2,195,031 79.9%
2,747,670 100.0%

720 0.0%
647,110 20.2%
465,337 14.5%
0 0.0%
0 0.0%
986,020 30.8%
33,414 1.0%
0 0.0%
2,329 0.1%
17,942 0.6%
1,571 0.0%
2,154,443 67.3%
3,201,077 100.0%

2555

%

6,634 0.2%
647,110 19.4%
465,362 13.9%
0 0.0%
0 0.0%
980,532 29.4%
27,080 0.8%
3,454 0.1%
2,147 0.1%
21,959 0.7%
1,840 0.1%
2,156,117 64.6%
3,336,145 100.0%

1

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
บริษทั ทิปโก้ ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
หน่ วย : พันบาท

2557
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เจ้าหนี้ คา่ เครื่ องจักร
ส่วนของหนี้ สินระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลค้างจ่าย
เจ้าหนี้ ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
หนี้ สินระยะยาว-สุทธิ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
ประมาณการต้นทุนการรื้ อถอน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

%

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
2556
%
2555

%

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
%
2556
%
2555

%

1,467,109
494,382
0
182,352
8,251
203
17,653
2,169,950

26.6% 1,734,754 28.2% 1,356,899
9.0% 814,287 13.2% 864,182
0.0%
0 0.0%
0
3.3% 490,090 8.0% 393,339
0.1%
3,419 0.1%
3,697
0.0% 11,873 0.2%
0
0.3% 16,642 0.3% 18,098
39.3% 3,071,065 49.9% 2,636,214

22.5%
14.3%
0.0%
6.5%
0.1%
0.0%
0.3%
43.7%

990,000
124,680
0
80,923
0
156
3,867
1,199,626

36.0% 939,754
4.5% 194,057
0.0%
0
2.9% 281,622
0.0%
0
0.0%
7,017
0.1%
4,766
43.7% 1,427,216

29.4% 750,000
6.1% 269,279
0.0%
0
8.8% 180,616
0.0%
0
0.2%
0
0.1%
4,749
44.6% 1,204,643

22.5%
8.1%
0.0%
5.4%
0.0%
0.0%
0.1%
36.1%

551,932
2,435
2,392
39,779
596,537
2,766,487

10.0% 234,284
0.0%
3,718
0.0%
2,660
0.7% 39,028
10.8% 279,690
50.1% 3,350,755

12.0%
0.0%
0.0%
0.6%
12.6%
56.3%

71,932
2,435
0
23,359
97,726
1,297,351

2.6% 152,855
0.1%
3,718
0.0%
0
0.9% 31,504
3.6% 188,077
47.2% 1,615,293

4.8% 431,238
0.1%
0
0.0%
0
1.0% 27,940
5.9% 459,178
50.5% 1,663,821

12.9%
0.0%
0.0%
0.8%
13.8%
49.9%

500,000 9.1%

ทุนทีอ่ อกและเรี ยกชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 482,579,640 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ว
482,580 8.7%
ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั ร่ วมทีซ่ ้ือในราคาต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี
1,510 0.0%
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ร่ วมโดย
ไม่ได้สูญเสียอานาจควบคุมของบริ ษทั ร่ วม
-74,686 -1.4%
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ของบริ ษทั ร่ วม
9,306 0.2%
กาไรสะสม
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
50,000 0.9%
ยังไม่ได้จดั สรร
1,892,590 34.3%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
(31,214) -0.6%
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
2,330,086 42.2%
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
424,891 7.7%
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
2,754,977 49.9%
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
5,521,464 100.0%

3.8% 721,135
0.1%
0
0.0%
2,366
0.6% 34,357
4.5% 757,858
54.4% 3,394,072

500,000 8.1%

500,000 8.3%

500,000 18.2%

500,000 15.6%

500,000 15.0%

482,580 7.8%

482,580 8.0%

482,580 17.6%

482,580 15.1%

482,580 14.5%

1,518 0.0%

1,518 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

3,140 0.1%
5,656 0.1%

3,140 0.1%
3,197 0.1%

0 0.0%
0 0.0%

0 0.0%
0 0.0%

0 0.0%
0 0.0%

50,000 0.8%
1,821,063 29.6%
(16,609) -0.3%
2,347,347 38.1%
460,630 7.5%
2,807,977 45.6%
6,158,732 100.0%

50,000 0.8%
1,706,648 28.3%
(35,354) -0.6%
2,211,728 36.7%
427,659 7.1%
2,639,387 43.7%
6,033,458 100.0%

50,000 1.8%
919,521 33.5%
(1,782) -0.1%
1,450,319 52.8%
0 0.0%
1,450,319 52.8%
2,747,670 100.0%

50,000 1.6%
1,055,584 33.0%
(2,379) -0.1%
1,585,785 49.5%
0 0.0%
1,585,785 49.5%
3,201,077 100.0%

50,000 1.5%
1,131,729 33.9%
8,015 0.2%
1,672,324 50.1%
0 0.0%
1,672,324 50.1%
3,336,145 100.0%

2

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่ วย : พันบาท
2557

%

งบการเงินรวม
2556
%

2555

%

รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
5,507,795 100.0% 5,588,199 100.0% 5,442,120 100.0%
ต้ นทุนขายและบริการ
3,825,353 69.5% 4,030,334 72.1% 3,701,197 68.0%
กาไรขั้นต้ น
1,682,442 30.5% 1,557,866 27.9% 1,740,923 32.0%
รายได้อื่น
339,998 6.2% 305,612 5.5% 245,304 4.5%
กาไรก่อนค่ าใช้ จ่าย
2,022,440 36.7% 1,863,478 33.3% 1,986,227 36.5%
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
(1,490,145) -27.1% (1,373,626) -24.6% (1,288,208) -23.7%
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
(477,099) -8.7% (410,541) -7.3% (430,923) -7.9%
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
(41,009) -0.7% (39,881) -0.7% (32,837) -0.6%
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
(229,273) -4.2%
0 0.0% (22,642) -0.4%
กาไรก่อนส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
(215,086) -3.9% 39,430 0.7% 211,616 3.9%
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
283,450 5.1% 202,496 3.6% 156,258 2.9%
กาไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
68,365 1.2% 241,926 4.3% 367,874 6.8%
ต้นทุนทางการเงิน
(83,415) -1.5% (89,358) -1.6% (102,485) -1.9%
กาไรก่อนภาษีเงินได้
(15,050) -0.3% 152,568 2.7% 265,389 4.9%
ภาษีเงินได้
68,778 1.2% (5,182) -0.1% (13,346) -0.2%
กาไรสาหรับปี
53,728 1.0% 147,386 2.6% 252,043 4.6%
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญา
1,264 0.0% (7,222) -0.1%
(874) 0.0%
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
(518) 0.0% (5,770) -0.1% (4,491) -0.1%
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบ
0 0.0% (1,523) 0.0%
(31) 0.0%
ผลกาไร(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
(9,808)
ผลกระทบของภาษีเงินได้
1,375 0.0%
2,598 0.0%
1,535 0.0%
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริ ษทั ร่ วม (15,052) -0.3% 30,722 0.5% (12,110) -0.2%
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
0 0.0%
(60) 0.0%
132 0.0%
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
(22,739) -0.4% 18,744 0.3% (15,839) -0.3%
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
30,988 0.6% 166,131 3.0% 236,203 4.3%
การแบ่งปันกาไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรส่วนทีเ่ ป็ นของบริ ษทั ใหญ่

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
%
2556
%
2555

2,113,300 100.0%
2,009,079 95.1%
104,221 4.9%
152,046 7.2%
256,267 12.1%
(129,600) -6.1%
(187,273) -8.9%
(27,804) -1.3%
(37,629) -1.8%
(126,039) -6.0%
0 0.0%
(126,039) -6.0%
(50,891) -2.4%
(176,931) -8.4%
43,918 2.1%
(133,013) -6.3%
1,264
(518)
0
(3,813)
613
0
0
(2,453)
(135,466)

%

2,268,038 100.0%
2,162,186 95.3%
105,853 4.7%
186,697 8.2%
292,550 12.9%
(160,451) -7.1%
(116,494) -5.1%
(29,797) -1.3%
0 0.0%
(14,192) -0.6%
0 0.0%
(14,192) -0.6%
(55,338) -2.4%
(69,531) -3.1%
(6,615) -0.3%
(76,146) -3.4%

2,397,625 100.0%
2,041,016 85.1%
356,609 14.9%
195,295 8.1%
551,904 23.0%
(186,806) -7.8%
(193,015) -8.1%
(32,837) -1.4%
0 0.0%
139,246 5.8%
0 0.0%
139,246 5.8%
(61,861) -2.6%
77,385 3.2%
(10,792) -0.5%
66,593 2.8%

0.1%
0.0%
0.0%

(7,222) -0.3%
(5,770) -0.3%
0 0.0%

(874) 0.0%
(4,491) -0.2%
0 0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
-0.1%
-6.4%

2,598
0
0
(10,394)
(86,539)

0.1%
0.0%
0.0%
-0.5%
-3.8%

1,535
0
0
(3,831)
62,762

0.1%
0.0%
0.0%
-0.2%
2.6%

77,693 1.4% 114,415
(23,965) -0.4% 32,971
53,728 1.0% 147,386

2.0% 221,398
0.6% 30,645
2.6% 252,043

4.1%
0.6%
4.6%

(133,013) -6.3%
0 0.0%
(133,013) -6.3%

(76,146) -3.4%
0 0.0%
(76,146) -3.4%

66,593
0
66,593

2.8%
0.0%
2.8%

56,923 1.0% 133,159
(25,934) -0.5% 32,971
30,989 0.6% 166,131

2.4% 205,559
0.6% 30,645
3.0% 236,203

3.8%
0.6%
4.3%

(135,466) -6.4%
0 0.0%
(135,466) -6.4%

(86,539) -3.8%
0 0.0%
(86,539) -3.8%

62,762
0
62,762

2.6%
0.0%
2.6%

(0.2756)

(0.1578)

0.1380

0.1610

0.2371

0.4588

3

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงิ นรวม
2557
2556
2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงิ นได้
ปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเงิ นได้เป็ นเงิ นสดรับสุทธิ
-จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
ภาษีเงิ นได้ถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ย - ตัดบัญชี
หนี้ สูญ
หนี้ สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากสิ นค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้า
(กาไร)ขาดทุนจากการแปลงค่าเงิ นตราต่างประเทศ
(กาไร)ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
กาไรจากการขายเงิ นลงทุนเผือ่ ขาย
(กาไร)ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
เงิ นปันผลรับ
ส่วนแบ่งกาไรจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จา่ ยดอกเบี้ยจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของเงิ นทุนดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงิ นมัดจาและเงิ นประกัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนปรับปรุ งผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ นทีเ่ ป็ นเงิ นตราต่างประเทศ
เงิ นสดรับ(จ่าย)จากการดาเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
รับคืนภาษีเงิ นได้นิตบิ คุ คลจ่ายล่วงหน้า
จ่ายภาษีเงิ นได้
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน

(15,050)

152,568

265,389

หน่ วย : พันบาท
งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2557
2556
2555
(176,930)

(69,531)

77,385

250,992 236,540 220,722
0
156
21
0
0
507
389
0
(529)
39,889 (45,808) 54,758
(7,210)
7,973
0
(12,147) 21,640 (12,008)
0
(1,523)
0
(4,770) (10,068)
(592)
2,751
(728)
4,678
229,273
0
20,204
8,185
5,825
5,527
0
0
0
(283,450) (202,496) (156,258)
(95)
(100)
(97)
85,957
88,772 101,582
294,713 252,751 503,906

135,366 118,464 106,413
0
0
1
0
0
507
0
0
(529)
38,522 (26,416) 45,024
(7,210)
7,973
0
(7,154) 13,116 (12,506)
0
(706) 26,821
(4,770) (10,068)
(592)
(514) (1,930) (1,617)
37,629
0
0
5,285
4,201
4,037
(46,917) (37,113) (46,391)
0
0
0
(1,549) (1,532) (10,068)
50,891
55,160
61,683
22,648
51,619 250,168

275,209
370,865
2,109
(1,689)
920

21,472 (205,129)
63,643
58,523
796
10,286
(1,267)
(8)
893
3,166

58,674
386,474
74
0
269

(338,297)
2,451
(17,243)
0
589,039
(87,389)
2,256
(6,875)
497,031

(84,448) 276,642
1,221
1,526
(1,153) (11,221)
0
(31)
253,907 637,660
(92,808) (98,826)
0
1,839
(8,921) (35,998)
152,179 504,675

47,995 (12,558)
107,477 117,966
1,735
3,618
(182)
179
269
269

(68,816) (80,992) 53,550
(657) (3,915) 13,882
(17,243)
(638) (10,103)
0
0
0
381,424 123,368 416,971
(52,329) (56,607) (61,074)
2,256
0
1,839
(2,087) (2,488) (32,781)
329,264
64,273 324,955

4

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2556
2555
2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
ขายเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ซื้อเงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินรับจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
ขายทรัพย์สินถาวร
ซื้อทรัพย์สินถาวร
ซื้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
จ่ายชาระเงินมัดจาค่าเครื่ องจักร
จ่ายชาระเจ้าหนี้ คา่ เครื่ องจักร
รับเงินปันผล
รับดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายชาระเจ้าหนี้ คา่ เครื่ องจักรระยะยาว
จ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิน
เงินรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
ข้ อมูล กระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการทีม่ ใิ ช่ เงินสด
เจ้าหนี้ คา่ เครื่ องจักร
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2554

(80)
(278)
92
0
0
0
0
0
0
17,500 (19,500) (23,200)
4,973 10,211
609
4,973 10,211
609
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
3,470
6,156
2,919
2,065
2,267
2,687
(270,092) (194,618) (244,590) (168,166) (112,297) (171,304)
(214) (4,610)
(820)
(171) (4,225)
(514)
0
0
(7,920)
0
0
0
0
0 (69,614)
0
0
(4,152)
37,113 37,113 46,391
46,917 37,113 46,391
95
100
97
1,549
1,532 10,068
(224,736) (145,926) (272,835) (95,333) (84,899) (139,353)
(2,645)
2,856
(172)
(4,754)
4,754
0
(265,000) 375,000 119,000
55,000 185,000
4,000
(5,864) (9,260) (9,260)
0
0
0
(4,688) (5,188) (4,112)
(3,622) (3,264) (2,530)
500,000
0 20,000
0
0
0
(479,539) (379,538) (293,769) (278,000) (178,000) (123,000)
(9,804)
0 (57,909)
0
0 (57,909)
(267,540) (16,131) (226,223) (231,376)
8,490 (179,439)
(13)
93
(67)
(6)
75
(63)
4,743
(9,785)
5,549
2,549 (12,060)
6,101
36,914 46,699 41,150
15,496 27,556 21,455
41,657 36,914 46,699
18,045 15,496 27,556

0
0

0
3,269

0
6,442

0
0

0
3,269

0
5,137
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญที่สะท้อนถึ งฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
งบการเงิ นรวม
2557
2556
สภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่ อง
(เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่ องหมุนเร็ ว
(เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่ องกระแสเงิ นสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวี ยนลู กหนี้ การค้า
(เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ ย
(วัน)
อัตราส่วนหมุนเวี ยนสินค้าคงเหลื อ
(เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ ย
(วัน)
อัตราส่วนหมุนเวี ยนเจ้าหนี้
(เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้
(วัน)
CASH CYCLE
(วัน)
ความสามารถในการทากาไร
ผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ ื อหุน้
(%)
อัตราส่วนกาไรขั้นต้น
(%)
อัตรากาไรสุทธิ
(%)
ประสิทธิ ภาพ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
(%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
(เท่า)
นโยบายการเงิ น
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนผูถ้ ื อหุน้
(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
( CASH BASIS)
(เท่า)
อัตราการจ่ ายเงิ นปั นผล
(%)

2555

งบการเงิ นเฉพาะ
2557
2556
2555

0.7
0.2
0.3
13.9
26
4.1
89
13.8
26
89

0.7
0.3
0.1
9.4
39
3.0
121
10.9
34
127

0.8
0.3
0.2
9.2
39
2.7
135
9.4
39
135

0.5
0.2
0.3
16.6
22
5.7
64
24.5
15
71

0.7
0.2
0.1
13.0
28
2.8
130
16.2
23
136

1.0
0.3
0.3
11.4
32
2.4
154
11.0
33
153

3.3%
30.5%
1.4%

4.9%
27.9%
2.0%

10.0%
32.0%
4.1%

-9.2%
4.9%
-6.3%

-4.8%
4.7%
-3.4%

4.0%
14.9%
2.8%

1.4%
3.2%
1.0

1.9%
4.3%
0.9

3.7%
8.3%
0.9

-4.8%
-13.4%
0.8

-2.4%
-7.5%
0.7

2.0%
6.6%
0.7

1.0
0.8

1.2
2.7

1.3
3.6

0.9
-2.5

1.0
-0.3

1.0
2.3

1.2
0.0%

0.7
0.0%

1.6
26.2%

1.3
0.0%

0.8
0.0%

2.0
87.0%
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
2. คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานประจาปี
ปี 2557 บริ ษทั ฯ มีกำไรสุ ทธิ รวม 77.7 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี ก่อน 36.7 ล้ำนบำท (หรื อร้อยละ32.1)
เป็ นผลมำจำกยอดขำยและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรในส่ วนของธุ รกิ จส่ งออกผลไม้กระป๋ องลดลง
เนื่ องมำจำกปริ มำณสับปะรดสดที่เป็ นวัตถุ ดิบออกมำสู่ ตลำดน้อยกว่ำที่คำดกำรณ์ อนั เป็ นผลมำจำกจำนวน
พื้นที่เพำะปลูกโดยรวมลดลง รวมถึ งสภำพอำกำศที่แห้งแล้งไม่เอื้อต่อผลผลิ ตสับปะรด ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึง
ประสบกับปั ญหำในกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อตอบสนองต่อยอดขำยที่วำงแผนไว้ นอกจำกนั้นกำรที่ผลผลิตน้อย
ต้นทุ นรำคำสั บ ปะรดยัง เพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งจำกปี ก่ อ น บริ ษ ัท ฯได้พ ยำยำมปรั บ รำคำขำยให้ส อดคล้อ งกับ
แนวโน้มรำคำสับปะรดที่สูงขึ้นแต่สำมำรถครอบคลุมต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้เพียงบำงส่ วน ทำให้ควำมสำมำรถ
ในกำรทำกำไรของธุ รกิจนี้ลดลง รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำรรวม 5,507.8 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี ก่อน 80.4
ล้ำนบำท (หรื อร้อยละ 1.4) รำยได้ส่วนที่ลดลงมำจำกธุ รกิจส่ งออกผลไม้กระป๋ องและธุ รกิจค้ำปลีก ในขณะที่
ธุ รกิจเครื่ องดื่มและธุ รกิจกำรเกษตรและสำรสกัดมีรำยได้จำกกำรขำยและบริ กำรเพิม่ ขึ้น บริ ษทั ฯ มีรำยได้อื่น
จำนวน 340.0 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2556 จำนวน 34.4 ล้ำนบำท (หรื อร้อยละ 11.3) ต้นทุนขำยและบริ กำร
เท่ำกับ 3,825.4 ล้ำนบำท ลดลง 205.0 ล้ำนบำท (หรื อร้อยละ 5.1) ทำให้กำไรขั้นต้นเท่ำกับ 1,682.4 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้น 124.6 ล้ำนบำท (หรื อร้อยละ 8.0)
การวิเคราะห์ รายได้
การวิเคราะห์ รายได้ จากการขายรวม
รำยได้จำกกำรขำย

ปี 2555
รำยได้

ปี 2556
%

รำยได้

ปี 2557
%

รำยได้

อัตรำกำรเติบโต(%)
%

2556/2555 2557/2556

ในประเทศ
ต่ำงประเทศ

3,292.3

60.5

3,460.6

61.9

3,507.3

63.7

5.1

1.3

2,149.8

39.5

2,127.6

38.1

2,000.5

36.3

-1.0

-6.0

รวม

5,442.1

100.0

5,588.2

100.0

5,507.8

100.0

2.7

-1.4

สั ดส่ วนรายได้ ระหว่างการขายในประเทศและต่ างประเทศ
ในปี 2557 สัดส่ วนกำรขำยระหว่ำงในประเทศและต่ำงประเทศ มีอตั รำส่ วนเท่ำกับ 64:37 โดยยอดขำย
ในประเทศมีสัดส่ วนมำกขึ้นเทียบกับปี 2556 เนื่ องจำกยอดขำยจำกธุ รกิจส่ งออกผลไม้บรรจุกระป๋ องและน้ ำ
ผลไม้เข้มข้นลดลง ในขณะที่เครื่ องดื่มพร้อมดื่มมีอตั รำกำรขยำยตัวของยอดขำยของตลำดในประเทศสู งขึ้น
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
ยอดขายรวมในปี 2557
ในปี 2557 ยอดขำยรวมลดลงร้ อยละ 1.4โดยมำจำกกำรลดลงของยอดขำยในส่ วนของธุ รกิจส่ งออก
ผลไม้กระป๋ องและธุ รกิจค้ำปลีก
ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-industrial Business) ประกอบด้ วย
1. บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด(มหาชน)
ธุ รกิ จกำรส่ งออกสับปะรดกระป๋ องและน้ ำสับปะรดเข้มข้น มียอดขำยลดลง เนื่ องมำจำกกำรขำด
แคลนวัตถุดิบคือสับปะรดสด อันเป็ นผลมำจำกพื้นที่เพำะปลูกสับปะรดลดลง และอำกำศที่แห้งแล้งทำให้
สับปะรดสดออกมำสู่ ตลำดน้อย มี ผลให้รำคำสับปะรดสดในประเทศปรั บเพิ่มสู งขึ้นต่อเนื่ องตลอดทั้งปี
ในขณะที่ รำคำส่ ง ออกไม่ ส ำมำรถปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ได้ใ นระดับ เดี ย วกัน กับ ต้น ทุ น สั บ ปะรดสดเข้ำ โรงงำน
เนื่ องจำกต้องแข่งขันกับประเทศอื่นที่ไม่ได้ประสบปั ญหำต้นทุนเช่ นเดี ยวกัน นอกจำกนั้นภำวะเศรษฐกิ จ
โลกที่ยงั ไม่ฟ้ื นตัว ที่แม้วำ่ สหรัฐอเมริ กำค่อยๆ ดีข้ ึน แต่ในขณะที่ลูกค้ำหลักทำงแถบยุโรปยังอยู่ในสภำวะ
เศรษฐกิ จซบเซำ รวมถึงควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองในหลำยประเทศ ทำให้กำลังซื้ อโดยรวมในตลำดโลกยัง
ชะลอตัว ยอดขำยในส่ วนของธุ รกิจอำหำรโดยรวมจึงลดลง
2. บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จากัด
ธุ รกิ จขำยผลไม้สด ยอดขำยสับประรด “หอมสุ วรรณ” เติบโตอย่ำงมำกในปี 2557 จำกลักษณะที่
โดดเด่น ทำให้เป็ นที่ตอ้ งกำรของตลำด กำรขยำยตลำดเป็ นไปตำมผลผลิ ตที่ออกมำได้มำกขึ้น โดยบริ ษทั ฯ
ได้ขยำยช่องทำงกำรจัดจำหน่ ำยเพิ่มขึ้น ส่ วนใหญ่เป็ น ซุ ปเปอร์ มำเก็ตชั้นนำ และผูแ้ ทนจัดจำหน่ำย โดยใน
ปี 2557 มียอดขำยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 และจำกกำรที่ผลผลิตมีลกั ษณะเฉพำะตัว ทำให้สำมำรถปรับรำคำขำย
ได้สอดคล้องกับคุณภำพส่ งผลให้ได้อตั รำกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ในขณะที่กำรตอบรับของผูบ้ ริ โภคยังมีเพิ่มขึ้น
ตลอด
ธุ รกิ จสำรสกัดจำกธรรมชำติ ในปี 2557 สำมำรถสร้ ำงรำยได้และทำกำไร โดยที่ เทคโนโลยีของ
บริ ษทั สำมำรถผลิตสำรสกัดที่สำมำรถตอบสนองต้องกำรของลูกค้ำในประเทศญี่ปุ่นได้ ทำให้ได้ยอดขำยที่
เพิ่มขึ้น รวมทั้งสำมำรถปรับรำคำได้สูงขึ้น ทำให้ได้อตั รำกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น
ธุรกิจคอนซู มเมอร์ (Consumer Business ) ประกอบด้ วย
1.บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์ บี จากัด
แม้วำ่ จำกเหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองได้ส่งผลกระทบให้ผลประกอบกำรของธุ รกิจเครื่ องดื่มพร้อมดื่มมี
กำรเติบโตขึ้นทั้งยอดขำยเพียงเล็กน้อย แต่เป็ นกำรเติบโตที่สูงกว่ำกำรเติบโตของตลำด โดยเฉพำะในกลุ่ม
น้ ำผลไม้ 100% บริ ษทั ยังคงรักษำส่ วนแบ่งตลำดได้เป็ นอันดับหนึ่ ง โดยบริ ษทั ยังคงมุ่งสร้ำงกระแสกำรรัก
8

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
สุ ขภำพ และสร้ำงกำรรับรู ้และเข้ำใจถึงควำมแตกต่ำงของผลิตภัณฑ์ของทิปโก้ นอกจำกนั้นได้มีกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคมำกขึ้น โดยในระหว่ำงปี 2557 ได้มีผลิตภัณฑ์ออกใหม่
ได้แก่
1. ผลิ ตภัณฑ์กลุ่ ม น้ ำผัก ผสมน้ ำผลไม้ ภำยใต้ยี่ห้อ ทิ ป โก้ โปรไฟเบอร์ เป็ นผลิ ตภัณฑ์ในขวด PET
ขนำด 300 มล. และกล่องขนำด 1 ลิตร มี 2 รสชำติ ได้แก่ สู ตรแอ๊ปเปิ้ ลเขียว และสู ตรเชอรี่ เบอรี่
2. ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ ำ 100% สำหรับเด็ก ตรำซุ ปเปอร์ คิดได้มีกำรออกรสชำติใหม่ ได้แก่ รสมิกซ์เบอรี่
ผลิ ตภัณฑ์ที่ออกใหม่ได้รับกำรตอบรั บเป็ นอย่ำงดี โดยทิ ปโก้ โปรไฟเบอร์ ที่ เน้นประสิ ทธิ ภำพ
กำรช่ วยปรับปรุ งระบบขับถ่ำย ทำให้ขยำยตลำดกลุ่มน้ ำผักผสมผลไม้ได้แป็ นอย่ำงดี สำหรับน้ ำผลไม้ตรำ
ซุปเปอร์คิด บริ ษทั ฯ ประสบควำมสำเร็ จในกำรใช้รูปกำร์ ตู นดีสนี ย ์ ทำให้เด็กเกิดควำมสนใจและทดลองดื่ม
ประกอบกับกำรเน้นสื่ อกำรตลำดให้ควำมรู ้กบั เด็กๆ ถึงในโรงงเรี ยน ทำให้ได้ขยำยยอดขำยได้มำกขึ้น
สำหรับยอดขำยต่ำงประเทศของธุ รกิ จเครื่ องดื่ มพร้ อมดื่ ม มีกำรเติ บโตเช่ นกัน จำกกำรได้รับกำร
สนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะ ประเทศเกำหลีใต้ และ สำธำรณรัฐประชำชนจีน
สำหรั บผลิ ตภัณฑ์น้ ำแร่ ออรำ ยอดขำยมีอตั รำกำรเติ บโตสู งขึ้ นมำก เนื่ องมำจำกปั จจัยสนับสนุ น
หลำยส่ วนได้แก่ ในปี 2557 ได้มีกำรติดตั้งเครื่ องจักรใหม่ ซึ่ งเพิ่มกำลังกำรผลิตขึ้นเป็ น 2 เท่ำ โดยแล้วเสร็ จ
ในเดือนเมษำยน 2557 ทำให้บริ ษทั ฯ สำมำรถเพิ่มยอดผลิตให้ตอบสนองควำมต้องกำรตลำดได้มำกขึ้น จำก
เดิ มที่กำลังกำรผลิ ต เป็ นข้อจำกัดในกำรรองรับควำมต้องกำรของตลำด นอกจำกนั้นได้มีกำรปรับปรุ งขวด
และฉลำกให้มีรูปลักษณ์ทนั สมัยยิง่ ขึ้น และเพิ่มขนำดผลิตภัณฑ์ใหม่ คือขนำด 330 มล. ทำให้ขยำยฐำนลูกค้ำ
ได้กว้ำงขวำงมำกขึ้น
2.บริษัท ทิปโก้ รีเทล จากัด
Squeeze Juice Bar ยอดขำยชะลอตัวลง เป็ นผลกระทบจำกปั จจัยทำงกำรเมือง ที่ทำให้กำรบริ โภค
นอกบ้ำนซบเซำลง ซึ่ งทำงบริ ษทั ฯ ได้ปรับยุทธศำสตร์ โดยมุ่งเน้นกำรปรับโมเดลของสำขำเก่ำ เน้นยอดขำย
ควบคุ มค่ำใช้จ่ำย เพื่อสร้ ำงกำไร และกำรขยำยสำขำใหม่ เน้นที่กำรขยำยสำขำเล็กที่มีค่ำใช้จ่ำยที่เหมำะสม
และมีกำรพัฒนำสิ นค้ำใหม่ๆ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้ำที่รักสุ ขภำพ โดยปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์
นมถัว่ เหลือง 100% ตรำ Happy Soya วำงขำยเฉพำะที่สำขำของ Squeeze Juice Bar เท่ำนั้น
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546


การวิเคราะห์ รายได้ อนื่
รำยได้อื่น

กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
ขำดทุนจำกสิ นค้ำเสื่ อมสภำพโอนกลับ
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน
ค่ำสนับสนุนทำงกำรตลำด
รำยได้จำกกำรขำยวัตถุดิบและเศษวัสดุ
ดอกเบี้ยรับ
อื่นๆ
รวม

2555
43.6
0.5
0.6
144.9
6.0
0.1
49.6
245.3

2556
45.8
10.0
194.9
7.4
0.1
47.4
305.6

2557
14.9
4.8
272.2
5.7
0.1
42.3
340.0

กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนในปี 2557 มีกำไร 14.9 ล้ำนบำท ระหว่ำงปี อัตรำแลกเปลี่ยนมีควำมผัน
ผวนเป็ นอย่ำงมำกตลอดทั้งปี ผลจำกทั้งสภำพเศรษฐกิจและกำรเมืองของหลำยๆ ประเทศทัว่ โลก ทำให้เกิด
กำรเคลื่ อนไหวของเงิ นทุ นที่ อ่อนไหวไปตำมกระแสข่ำว นโยบำยกำรบริ หำรอัตรำแลกเปลี่ ยน จึ ง เป็ น
ติดตำมกำรเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชิด และเข้ำไปปิ ดควำมเสี่ ยงด้วยกำรทำสัญญำซื้ อขำย
อัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำเป็ นช่วงสั้นๆ ส่ งผลให้บริ ษทั มีกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ขำดทุนจำกสิ นค้ ำเสื่ อมสภำพโอนกลับ สิ นค้ำที่ต้ งั สำรองเสื่ อมสภำพ ตำมหลักเกณฑ์บญั ชี ตำมอำยุ
กำรใช้งำนที่เหลือ แต่เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ สำมำรถจำหน่ำยในตลำดล่ำงได้ จึงโอนกลับมำเป็ นรำยได้ ซึ่ งในปี
2557 ไม่มีรำยกำรดังกล่ำว
ค่ ำสนับสนุนทำงกำรตลำดเป็ นเงิ นสนับสนุ นจำก บริ ษทั ซันโทรี่ เบฟเวอเรจ แอนด์ฟูดส์ เอเชี ย
จำกัด สำหรับกำรทำโฆษณำ และกำรส่ งเสริ มกำรขำยสำหรับผลิตภัณฑ์ภำยใต้ ตรำสิ นค้ำของจำก บริ ษทั ซัน
โทรี่ เบฟเวอเรจ แอนด์ฟูดส์ เอเชี ย จำกัด ที่ ผลิ ตและจำหน่ ำยโดยบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ทิ ปโก้ เอฟแอนด์บี
จำกัด) และได้รวมเงินพิเศษจำกกำรซื้ อสิ นค้ำตำมเป้ ำทีได้กำหนดไว้ในรำยกำรนี้ดว้ ย
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน เป็ นกำไรที่มำจำกกำรขำย ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ของบริ ษทั ทิปโก้ แอส
ฟัลส์ จำกัด (มหำชน)
รำยได้ อื่น ค่ ำ ขนส่ ง และประกันจำกกำรขำยในเทอม CIF ได้รวมเป็ นส่ วนหนึ่ ง ในรำยได้อื่น
บริ ษทั บันทึกรำยได้จำกกำรขำยในเทอม FOB รำยได้ค่ำขนส่ งและประกันจำกกำรขำยได้ถูกบันทึกไว้ใน
รำยได้อื่น ส่ วนค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่บริ ษทั เรื อและบริ ษทั ประกันได้รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขำยและบริ หำรแล้ว
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
การวิเคราะห์ ต้นทุนขายและกาไรขั้นต้ น
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ล้ำนบำท

% ล้ำนบำท
%
ล้ำนบำท
%
ยอดขำย
ยอดขำย
ยอดขำย
5,442.1 100.0 5,588.2
100.0 5,507.8
100.0
3,701.2 68.0 4,030.3
72.1 3,825.4
69.5
1,740.9 32.0 1,557.9
27.9 1,682.4
30.5

ยอดขำย
ต้นทุนขำย
กำไรขั้นต้น

ในปี 2557 อัตรำกำไรขั้นต้นโดยรวมเพิ่มขึ้น แต่มีเฉพำะในส่ วนธุ รกิ จส่ งออกสับปะรดกระป๋ องที่
อัตรำกำไรขั้นต้นลดลง จำกที่ ได้รับผลกระทบรำคำสับปะรดสดที่ เป็ นต้นทุ นหลักสู งขึ้ นมำกจำกกำรที่ มี
ปริ มำณผลผลิตสับปะรดน้อยกว่ำที่คำดกำรณ์และไม่เพียงพอ ทำให้มีกำรแข่งขันรำคำรับซื้ อสับปะรดสดใน
ตลำดอย่ำงรุ นแรง ในขณะที่รำคำส่ งออกสับปะรดกระป๋ องและน้ ำสับปะรดเข้มข้นไม่สำมำรถปรับรำคำได้
ทันกับกำรเพิ่มขึ้นของรำคำสับปะรดสดซี่ งเป็ นต้นทุนหลักของต้นทุนขำย ในส่ วนของธุ รกิจเครื่ องดื่มพร้อม
ดื่ม ธุ รกิ จค้ำปลี ก และธุ รกิ จกำรเกษตรและสำรสกัด อัตรำกำไรขั้นต้นปรับตัวสู งขึ้นกว่ำปี ที่ผ่ำนมำ โดยที่
ธุ รกิจเครื่ องดื่มพร้อมดื่มอัตรำกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นมำจำกควำมสำมำรถในกำรบริ หำรต้นทุนทั้งสำยกำรผลิต
ได้มีประสิ ทธิ ภำพยิ่งขึ้ นทำให้ตน้ ทุ นลดลง ในขณะที่ ธุรกิ จกำรเกษตรและธุ รกิ จสำรสกัด กำรที่ สำมำรถ
กำหนดรำคำขำยได้สูงขึ้นจำกกำรมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นทำให้อตั รำกำไรขั้นต้นสู งขึ้น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ำใช้จ่ำย

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ล้ำนบำท
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร

%
ล้ำนบำท
%
ล้ำนบำท
%
ยอดขำย
ยอดขำย
ยอดขำย
1,752.0
32.2 1,824.0
32.6 2,008.2
36.5

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรโดยรวม ในปี 2557 ที่เพิ่มขึ้น มำจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ส่ วนที่
เพิ่มขึ้นมำกจำกธุ รกิจเครื่ องดื่มพร้อมดื่มเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ งเสริ มกำรขำยของผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ ได้แก่
ทิปโก้ โปรไฟเบอร์ รวมทั้งกำรทำกำรตลำดต่อเนื่ องมำจำกปี ก่อนหน้ำของ ชำอู่หลง ที พลัส ซึ่ งในส่ วนนี้
ได้รับเงินสนับสนุนจำก บริ ษทั ซันโทรี่ เบฟเวอเรจ แอนด์ฟูดส์ เอเชี ย จำกัด สำหรับกำรทำโฆษณำ และกำร
ส่ งเสริ มกำรขำยสำหรับผลิตภัณฑ์ภำยใต้ ตรำสิ นค้ำของ บริ ษทั ซันโทรี่ เบฟเวอเรจ แอนด์ฟูดส์ เอเชี ย จำกัด
โดยเงิ นสนับสนุ นจะอยู่ในรำยกำรรำยได้อื่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรที่เพิ่มขึ้นอีกส่ วนหนึ่ งเนื่ องมำจำกกำร
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
ปรับนโยบำยอำยุของสิ นค้ำคงเหลื อเพื่อให้กำรบริ หำรสิ นค้ำคงเหลื อมีประสิ ทธิ ภำพยิ่งขึ้น ทำให้บริ ษทั มี
กำรตั้งสำรองสิ นค้ำเสื่ อมสภำพเพิ่มขึ้น
ขาดทุนจากการด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ค่ำใช้จ่ำย

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ล้ำนบำท

%
ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %
ยอดขำย
ยอดขำย
ยอดขำย
22.6
0.9 229.3
4.2

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์

รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ ในปี 2557 เป็ นรำยกำรของบริ ษทั ย่อยที่มีกำรตั้งสำรอง
ด้อยค่ำของรำยกำรเครื่ องจักรรำยกำรหนึ่ ง จำนวน 191 ล้ำนบำท ซึ่ งปั จจุบนั เครื่ องจักรดังกล่ำวแสดงอยูใ่ น
รำยกำรเครื่ องจักรที่เป็ นอะไหล่ และตัดจำหน่ำยค่ำเสื่ อมรำคำเป็ นประจำทุกปี กำรตั้งสำรองด้อยค่ำดังกล่ำว
เป็ นกำรตั้งตำมหลักกำรบัญชี นอกจำกนั้น บริ ษทั ฯ ได้มีกำรตั้งสำรองสิ นทรัพย์ดอ้ ยค่ำของบริ ษทั ฯ จำนวน
38 ล้ำนบำท สำหรับสิ นทรัพย์ที่บริ ษทั กำลังดำเนินกำรขำย ซึ่ งคำดว่ำจะแล้วเสร็ จในไตรมำสที่ 1 ของปี 2558
รายงานการวิเคราะห์ กระแสเงินสด
ค่ำใช้จ่ำย

ปี 2555

กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ปรับกระทบยอดกำไรก่อนภำษีเงินได้เป็ นเงิน
สดรับสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ปรับ เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน)
ดำเนินงำน
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

กิจกรรม

ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดยกมำ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดยกไป

ปี 2556

ปี 2557

265.4
238.5

152.6
100.2

-15.1
309.8

0.8

-100.6

202.3

504.7

152.2

497.0

-272.8
-226.2

-145.9
-16.1

-224.7
-267.5

0.1
5.5
41.1
46.7

0.1
-9.8
46.7
36.9

-.0
4.7
36.9
41.7
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
ในปี 2557 บริ ษทั มีเงินสดรับสุ ทธิได้จำกกำรดำเนินงำน 497 ล้ำนบำท เพิ่มจำกปี 2556 เนื่องจำกกำร
ลดลงของลูกหนี้กำรค้ำ และสิ นค้ำคงเหลือ ส่ วนเงินสดสุ ทธิ จำกกิจกรรมกำรลงทุนในปี 2557 มีเงินสดสุ ทธิ
ใช้ไปจ่ำย เพิ่มขึ้นมำจำกกำรลงทุนในเครื่ องจักรของโรงงำนผลิตน้ ำแร่ ออรำ ที่มีบำงส่ วนชำระในปี นี้ รวมทั้ง
โรงงำนเครื่ องดื่ มพร้ อมดื่ ม มีกำรลงทุนเพิ่มสำยกำรผลิ ตเพื่อเพิ่มกำลังกำรผลิ ต สำหรับกระแสเงินสดจำก
กิจกรรมจัดหำเงิ น กำรกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิ นลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับกำรจ่ำยชำระคืนเงินกูย้ ืมระยะยำว
และไม่มีกำรจ่ำยเงินปั นผล
สภาพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่อง

ปี 2555

สิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ย (เท่ำ)
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่ำ)

ปี 2556

0.8
3.6
1.3

ปี 2557

0.7
2.7
1.4

0.7
0.8
1.2

ในปี 2557 แม้วำ่ อัตรำส่ วนสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้ สินหมุนเวียนเท่ำเดิมเมื่อเทียบกับปี 2556 แต่
เป็ นกำรลดลงของทั้งสิ นทรั พย์หมุ นเวียนและหนี้ สินหมุ นเวียนในสัดส่ วนที่เท่ำๆ กัน จำกกำรที่ มีลูกหนี้
กำรค้ำ และสิ นค้ำคงเหลือลดลง ทำให้ควำมต้องกำรเงินทุนหมุนเวียนลดลง ควำมต้องกำรหนี้ ระยะสั้นจึง
ลดลงไปด้วย
อัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย้ ในปี 2557 บริ ษทั มีอตั รำส่ วนลดลงจำกปี 2556 อย่ำง
มำก เนื่องจำกกำไรก่อนจ่ำยดอกเบี้ยและภำษีลดลง
อัตรำส่ วนหนีส้ ิ นต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น มีอตั รำที่ลดลงในปี 2557 เนื่ องจำกบริ ษทั มีหนี้ สินที่ลดลงใน
สัดส่ วนที่มำกกว่ำส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นที่ลดลง โดยส่ วนหนึ่ งกำรลดลงของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นมำจำกกำรลดลง
ของส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ร่ วม จำนวน 74.7 ล้ำนบำท
ความสามารถในการทากาไร
อัตรำส่วน
อัตรำกำไรขั้นต้น (%)
อัตรำกำไรสุทธิ (%)
อัตรำส่วนผลตอบแทนของส่วนของผูถ้ ือหุน้ (%)

ปี 2555
32.0
4.1
10.0

ปี 2556
27.9
2.0
4.9

ปี 2557
30.5
1.4
3.3
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
อัตรำกำไรขั้นต้ นในปี 2557 มีอตั รำกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปี 2556 ทั้งนี้ เป็ นผลจำกธุ รกิจ
เครื่ องดื่ มพร้ อมดื่ มและธุ รกิ จกำรเกษตรและสำรสกัด ในขณะที่อตั รำกำไรขั้นต้นของธุ รกิ จส่ งออกผลไม้
กระป๋ องลดลง
อัตรำกำไรสุทธิ ในปี 2557 มีอตั รำกำไรสุ ทธิ ลดลง เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของธุ รกิจเครื่ องดื่ม
พร้อมดื่มเพิ่มขึ้นมำกเนื่ องจำกมีกำรทำกำรส่ งเสริ มกำรขำยของสิ นค้ำที่ออกใหม่ และในส่ วนของค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริ หำรที่เพิ่มขึ้นจำกกำรตั้งสำรองกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ และ กำรตั้งสำรองสิ นค้ำเสื่ อมสภำพ
อัตรำส่ วนผลตอบแทนของส่ วนผู้ถือหุ้น ในปี 2556 ลดลง เนื่ องจำกผลกำไรสุ ทธิ ลดลงในสัดส่ วนที่
มำกกว่ำส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ที่ลดลง
คุณภาพของสิ นทรัพย์ และอัตราส่ วนทางการเงิน
สัดส่วนของสิ นทรัพย์
ลูกหนี้กำรค้ำสุทธิ
สิ นค้ำคงเหลือ
เงินลงทุนและเงินให้กยู้ มื -สุทธิ
ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ
เงินประกัน
อื่นๆ

ปี 2555
13%
23%
18%
44%
5%

ปี 2556
12%
22%
21%
43%
2%

ปี 2557
9%
17%
26%
44%
4%

สัดส่ วนของลูกหนี้กำรค้ำในปี 2557 ลดลงจำกปี 2556 โดยมีระยะเวลำเก็บหนี้ โดยเฉลี่ย 39 วันในปี
2556 และ 26 วัน ในปี 2557 เป็ นผลจำกโดยยอดขำยที่ลดลง ประกอบกับกำรกำรพิจำรณำให้เครดิ ตอย่ำง
ระมัดระวัง รวมทั้งกำรติดตำมหนี้อย่ำงเคร่ งครัด
สัดส่ วนสิ นค้ำคงเหลื อลดลงอย่ำงต่อเนื่ องตั้งแต่ในปี 2556 เนื่ องจำกขำดแคลนวัตถุดิบ ไม่เพียงพอ
กับกำรผลิต ได้มีกำรทยอยส่ งมอบสิ นค้ำคงเหลือให้ลูกค้ำ ทำให้จำนวนวันสิ นค้ำคงเหลือในปี 2556 เท่ำกับ
121 วัน ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ยังคงประสบปั ญหำวัตถุ ดิบขำดแคลน รวมทั้งกำรปรับปรุ งกำรบริ หำรจัดกำร
สิ นค้ำคงเหลือ โดยจำหน่ำยออกสิ นค้ำคงเหลื อที่เป็ นวัตถุดิบที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ ทำให้สินค้ำคงเหลือในปี
2557 ลดลงอย่ำงมำก และจำนวนวันสิ นค้ำคงเหลือ เท่ำกับ 89 วัน
เงินลงทุนเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ทิปโก้ แอสฟัลส์ จำกัด (มหำชน) โดยมีนโยบำยให้สัดส่ วนกำรถือ
หุ ้นอยู่ที่ 20-25% เงิ นลงทุนดังกล่ำวได้ถูกบันทึกเงิ นลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสี ย ตำมหลักกำรบันทึกบัญชี ที่
รับรองทัว่ ไป ซึ่ งสำมำรถทรำบต้นทุนที่ซ้ื อมำในรำคำทุนได้จำกหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของบริ ษทั ฯ มีกำรซ่ อมแซมและบำรุ งอยูส่ ม่ำเสมอทุกปี ในปี 2557 มีกำร
เพิ่มสำยกำรผลิตที่โรงงำนผลิ ตเครื่ องดื่ มพร้อมดื่มเพื่อเพิ่มกำลังกำรผลิต และ ส่ วนโรงงำนผลิตน้ ำแร่ ได้มี
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
กำรลงทุนเครื่ องจักรเพิ่มกำลังกำรผลิต โดยกำรติดตั้งเครื่ องจักรที่โรงงำนผลิตน้ ำแร่ แล้วเสร็ จเดือนเมษำยน
2557
ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตรำส่วน
อัตรำผลตอบแทนสิ นทรัพย์ (%)
อัตรำผลตอบแทนสิ นทรัพย์ถำวร(%)

ปี 2555
3.7
8.3

ปี 2556
1.9
4.3

ปี 2557
1.4
3.2

ในปี 2557 อัตรำส่ วนลดลงต่อเนื่ องจำกปี 2556 เนื่ อง จำกกำรลดลงของผลประกอบกำรของธุ รกิ จ
สับปะรดกระป๋ อง
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้ แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริ ษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควร
ต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ ยวกับฐานะการเงิ น ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงิ นสดของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูล ในส่ วนที่เป็ น
สาระสาคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุ มดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ ตาม
ระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
และบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผูส้ อบบัญชี และ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้วซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่ มิชอบที่ อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงิ นของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้อง
แล้วบริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายพิจารณ์ สลักเพชร เป็ นผูล้ งลายมื อชื่ อกากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่ อของ นายพิจารณ์ สลักเพชร กากับไว้บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ ขอ้ มูลที่ บริ ษทั ได้รับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายสุ รเชษฐ์ ทรัพย์สาคร

กรรมการ

............................................………………………

2. นายเอกพล

กรรมการผูจ้ ดั การ

.........................................................................……

พงศ์สถาพร

ผูร้ ับมอบอานาจนายพิจารณ์สลักเพชร เลขานุการบริ ษทั

...............................……....................................….

1

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท ของ บมจ.ทิปโก้ ฟูดส์
1.ข้อมูลของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ เลขานุการบริ ษทั
1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ตามตาราง ดังนี้
ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ง/
วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง

นส.ลักษณา
ทรัพย์ สาคร

*ได้รับการ
แต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการเมื่อ
วันที่22มีนาคม
2519
ประเภท
กรรมการ:
กรรมการผูม้ ี
อานาจลง
ลายมือชื่อ

อายุ
(ปี )

62
ปี

คุณวุฒิ
ทาง การศึกษา /ประวัติอบรม

ปริ ญญาโท : MBA Wharton Business
School, University of Pennsylvania,
USA
ปริ ญญาตรี : บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการอบรม
บทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย :
- Director Accreditation Program
(DAP)
- General Member of Thai Institute of
Directors (IOD)
- Role of the Chairman Program (RCP)
- Director Certification Examination
Program (DCP)

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษทั
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผูบ้ ริ หาร

36,956,767
หุ ้น คิดเป็ น
7.66%

น้อ งสาวของนาง
อนุ รัต น์ เที ยมทัน
และนายสิ ทธิ ลาภ
ทรัพย์สาคร,พี่สาว
ของนางสาวรวม
สิ น ทรั พ ย์ส าคร
แ ล ะ พี่ ส า ว ข อ ง
ภรรยานายสมจิตต์
เศรษฐิน

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางาน
ตาแหน่ง
ชื่ อหน่วย
งาน/
บริ ษทั /
ประเภท
ธุรกิจ

ปี 2556 –
ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์
จากัด (มหาชน)

ปี 2556 –
ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บริ ษทั ทิปโก้ เอฟ
แอนด์บี จากัด

ปี 2556 –
ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บริ ษทั ทิปโก้แอส
ฟัลท์ จากัด
(มหาชน)

ปี 2555–
ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั สยามคอน
เทนเนอร์
เทอร์มินอล จากัด

ปี 2555 –
ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั ปิ ยะณรงค์
วิทย์ จากัด

ปี 2555 –
ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั วณิชภาค
จากัด

ปี 2554–
ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั ถนอมวงศ์
บริ การ จากัด

ปี 2557–
ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั รวม
ทรัพย์สิน จากัด

1

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
นางอนุรัตน์

65ปี

*

เทียมทัน
ได้ รับการ
แต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการเมื่อ
วันที่22 มีนาคม
2519
ประเภท
กรรมการ:
กรรมการผูม้ ี
อานาจลง
ลายมือชื่อ

นายสุรเชษฐ์
ทรัพย์ สาคร*
ได้ รับการ
แต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการเมื่อ
วันที่ 14
สิงหาคม 2546
ประเภท
กรรมการ:
กรรมการผูม้ ี
อานาจลง
ลายมือชื่อ

M.Sc.(Biochemistry) TheAmerican
University, Washington, D.C., USA
วทบ. สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอบรม

26,966,765
หุ ้ น คิ ด เ ป็ น
5.59%

บทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย :
-2547 Director Accredited Program
-2544 Chairman Program 2000

53ปี

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2531
บริ หารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคล
ปี 2528
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ/
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
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

พี่ ส า ว น า ย
สิ ทธิ ล าภ ทรั พ ย์
สาคร , นางสาว
ลั ก ษ ณ า ท รั พ ย์
สาคร ,นางสาว
ร ว ม สิ น ท รั พ ย์
สาครและพี่ ส าว
ของภรรยา
น า ย ส ม จิ ต ต์
เศรษฐิน

ลู ก พี่ ลู ก น้ อ ง
นางอนุ รัตน เทียม
ทัน, นายสิ ทธิ ลาภ
ท รั พ ย์ ส า ค ร ,
นางสาวลั ก ษณา
ท รั พ ย์ ส า ค ร ,
นางสาวรวมสิ น
ทรั พ ย์ส าคร และ
ลู ก พี่ ลู ก น้ อ งของ
ภรรยานายสมจิตต์
เศรษฐิน

ปี 2557–
ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์
จากัด (มหาชน) ,
บริ ษทั ถนอมวงศ์
บริ การ จากัด

ปี 2551 –
ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั สยามคอน
เทนเนอร์
เทอร์มินอล จากัด

ปี 2546–
2556

ประธานกรรมการ

บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์
จากัด (มหาชน),
บริ ษทั ทิปโก้แอส
ฟัลท์ จากัด
(มหาชน),

ปี 2546–
2556

ประธานกรรมการ

บริ ษทั ถนอมวงศ์
บริ การ จากัด

ปี 2557–
ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั รวม
ทรัพย์สิน จากัด

ปี 2554 –
ปัจจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท ถนอมวงศ์
บริ การ จากัด

ปี 2547 –
ปั จจุบนั

ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
รองกรรมการ
ผู้จดั การ

บริ ษทั ยูไนเต็ด เป
เปอร์ จากัด
(มหาชน)

ปี 2543

ผู้จดั การอาวุโส
สายการบริ หาร

บริ ษัทถนอมวงศ์
บริ การ จากัด

ปี 2537 –
2542

อาจารย์พิเศษ

ภาควิชา
บริ หารธุรกิจ
มหาวิทรยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม

ปี 2535 –
2540

อาจารย์พิเศษ

ปี 2557–
ปัจจุบนั

กรรมการ

ปี 2544–
2553

บริ ษัท ถนอมวงศ์
บริ การ จากัด

คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทค
โนโลยีร่ าชมงคล
บริ ษทั รวม
ทรัพย์สิน จากัด

2

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
นายสมจิตต์
เศรษฐิน*
ได้ รับการ
แต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการเมื่อ
วันที่ 28
กันยายน 2548
ประเภท
กรรมการ:
กรรมการผูม้ ี
อานาจลง
ลายมือชื่อ

นส.รวมสิน
ทรัพย์ สาคร

62
ปี

61ปี

*ได้รับการ
แต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการ
เมื่อปี พ.ศ.
2528
ประเภท
กรรมการ:
กรรมการผูม้ ี
อานาจลง
ลายมือชื่อ
นส.สิทธิลาภ
ทรัพย์ สาคร

*ได้รับการ
แต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการ
เมื่อวันที่ 22
มีนาคม 2519
ประเภท
กรรมการ:
กรรมการผูม้ ี
อานาจลง
ลายมือชื่อ

64ปี

ปริ ญญาตรี ด้านบริ หารธุรกิจจาก
Babson
College,
Wellesley,
Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ/
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย :
-2546Director Accreditation Program
(DAP)
- 2556Director Certification Program
(DCP)
- 2557 Notional Director Conference
- 2557 Anti-Corruption for Executive
Program (ACEP)

11,599,846
หุ้น คิดเป็ น
2.4%

ปริ ญญาตรี : B.S. Boston University,
Boston, Mass
ปริ ญญาโท : MBA The American
University, Washington DCการอบรม
บทบาทหน้ าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย :
-2556 Director Accreditation Program
(DAP)

48,437,398
หุ้น คิดเป็ น
10.04%

ปริ ญญาตรี : B.S. Business
Administration, Babson College, MA,
USA
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ/
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย :
-Director Accreditation Program
(DAP)

57,555,643
หุ้น คิดเป็ น
11.93%

น้ อ ง เ ข ย
นางอนุ รัตน์ เทียม
ทัน, น.ส. ลักษณา
ท รั พ ย์ ส า ค ร ,
น า ย สิ ท ธิ ล า ภ
ทรั พ ย์ส าครและ
น . ส . ร ว ม สิ น
ทรั พย์สาคร และ
เ ป็ น ส า มี
น . ส . ปิ ย ะ รั ต น์
ทรัพย์สาคร

ปี 2550 –
ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ทิปโก้ ไบโอ
เท็ค จากัด

ปี 2548 –
ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ทิปโก้ ฟดู ส์
จากัด (มหาชน)

ปี 2544 –
ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ
ใหญ่

บริ ษัท ทิปโก้ แอส
ฟั ลท์ จากัด
(มหาชน)

ปี 2529 –
ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร

บริ ษัท ทิปโก้ แอส
ฟั ลท์ จากัด
(มหาชน)

ปี 2523 2529

ผู้อานวยการ
อาวุโสฝ่ ายสินเชื่อ

ธนาคารเชส แมน
ฮัตตัน สาขาไทเป

กรรมการ
น้ อ ง ส า ว ปี 2555 –
น า ง อ นุ รั ต น์ ปั จจุบนั
เ ที ย ม ทั น ,
กรรมการ
น า ย สิ ท ธิ ล า ภ ปี 2555–
ท รั พ ย์ ส า ค ร ปั จจุบนั
นางสาวลั ก ษณา
ทรั พ ย์ส าคร และ
กรรมการ
พี่ ส าวของภรรยา ปี 2525–
น า ย ส ม จิ ต ต์ ปั จจุบนั
ปริ ญญาตรี : B.S.
Boston
เศรษฐิ
น University, Boston, Mass

กรรมการ
น้ อ ง ช า ย ปี 2556 –
น า ง อ นุ รั ต น์ ปั จจุบนั
เ ที ย ม ทั น ,
กรรมการ
พี่ ช า ย น า ง ส า ว ปี 2555–
ลั ก ษ ณ า ท รั พ ย์ ปั จจุบนั
สาคร และ
นางสาวรวมสิ น
ทรั พ ย์ส าคร และ ปี 2544–
กรรมการ
พี่ ส าวของภรรยา ปั จจุบนั
ปริ ญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, Mass
น า ย ส ม จิ ต ต์
เศรษฐิน
กรรมการ
ปี 2539–
ปั จจุบนั
ปี 2539–
ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ทิปโก้ ฟดู ส์
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท สยามคอน
เทนเนอร์
เทอร์ มินอล จากัด

บริ ษัท ถนอมวงศ์
บริ การ จากัด
ปริ ญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, M

บริ ษัท ทิปโก้ ฟดู ส์
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท สยามคอน
เทนเนอร์
เทอร์ มินอล จากัด

บริ ษัท ทิปโก้ แอส
ฟั ลท์ จากัด
ปริ ญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, M
(มหาชน)
บริ ษัท ถนอมวงศ์
บริ การ จากัด
บริ ษัท รวม
ทรัพย์สิน จากัด

3

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
50 ปี

นายเอกพล
พงศ์ สถาพร

*

ได้ รับการ
แต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการเมื่อ
วันที่ 1
พฤษภาคม
2555
ประเภท
กรรมการ:
กรรมการผูม้ ี
อานาจลง
ลายมือชื่อ

ปริ ญญาโท : MBA (Finance/Marketing)
Northwestern University, USA
ปริ ญญาตรี : วิทยาศาตร์บณ
ั ฑิต (เคมี
วิศวกรรม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการ
อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย :
-Director Certificate Program
-Collective Bargaining for Successful
Labor Relations
- AMFInternational Marketing
Conference
- Powerful Psychology in Branding &
Marketing
- เปิ ดเคล็ดลับRetail Go Asian ทา
อย่างไรให้สาเร็ จ
- Thailand’s Economic Outlook 2014
-Anti-Corruption for Executive
Program (ACEP)

ไม่มี

ไม่มี

ปี 2555 –
ปัจจุบนั

กรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษัท ทิปโก้ ฟดู ส์
จากัด (มหาชน)

ปี 2552 –
2555

กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั ไทยฟิ ล์ม
อินดัสตรี จากัด
(มหาชน)

ปี 2549 –
2555

รักษาการ
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั ไทยคอป
เปอร์อินดัสตรี
จากัด (มหาชน)

ปี 2543 –
2549

กรรมการผูจ้ ดั การ

DHL ประเทศ
เวียดนาม
Regional Sales
Manager DHL
ประเทศสิ งคโปร์
National Sales
Manager DHL
ประเทศไทย

ปี 2537 –
2542

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
Corp. Planning

บริ ษทั กรุ งเทพ
ผลิตเหล็ก จากัด
(มหาชน)

ปี 2527 –
2536

ผูจ้ ดั การ

ปี 2550 –
ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
และประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่ ายขาย
ภายใน
ประเทศ
SCG
บริ ษทั
ทิปโก้ฟูดส์
จากัด
(มหาชน)

ปี 2550 –
ปั จจุบนั

กรรมการ
ตรวจสอบ,
กรรมการสรรหา
และกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ. ธนาคารกรุ ง
ศรี อยุธยา

กรรมการรอง
ผูจ้ ดั การใหญ่ดา้ น
การเงิน
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
สิ นเชื่อ

บจก. สยามกลการ

-Advanced Retail Management
Program

นายวิรัช

*

ไพรัชพิบูลย์
ได้ รับการ
แต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการเมื่อ
วันที่7กันยายน
2550
ประเภท
กรรมการ:
กรรมการผูไ้ ม่
มีอานาจลง
ลายมือชื่อ

66
ปี

ปริ ญญาตรี : เศรษฐศาสตร์ และ
บริ หารธุรกิจ Adam State College,
Colorado, USA
Executive Development Program,
Princeton University, USA
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ/
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
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

ไม่มี

ไม่มี

ปี 2543
ปี 2538

ปี 2535

บงล. ศรี มิตร

ธนาคารเชส
แมนฮันตัน สาขา
กรุ งเทพฯ

4

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
นายชลิต
ลิมปนะเวช

*ได้รับการ

62
ปี

แต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการเมื่อ
วันที่24
เมษายน 2551
ประเภท
กรรมการ:
กรรมการผูไ้ ม่
มีอานาจลง
ลายมือชื่อ

นางอัฉรา
ปรีชา

*ได้รับการ
แต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการเมื่อ
วันที่ 1
พฤษภาคม
2557
ประเภท
กรรมการ:
กรรมการผูไ้ ม่
มีอานาจลง
ลายมือชื่อ

ปริ ญญาโท : MPA คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี : บริ หารธุรกิจ สาขา
การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญการ
อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย :
-Director Certificate Program (DCP)

ไม่มี

ไม่มี

-Financial Statements for Directors
-Audit Committee Program

58
ปี

ปริ ญญาโท : Business Management,
Asian Institute of Management
ปริ ญญาตรี : วารสารศาสตร์ (Mass
Communications Arts) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วิชาเอก นักหนังสือพิมพ์
(Journalism) วิชาโท สื่อสารมวลชน
(Mass Communications)
วิทยาลัยบพิตรภิมขุ เอกภาษาฝรั่งเศส
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ/
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย :
-Directors Certification Program, IOD

ไม่มี

ไม่มี

ปี 2551 –
ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ

บริ ษทั
ทิปโก้ฟูดส์
จากัด
(มหาชน)

ปี 2554 –
ปัจจุบนั

อุปนายก ฝ่ าย
วิชาการ

สมาคมการตลาด
แห่ งประเทศไทย

ปี 2554 –
ปัจจุบนั

ประธานกลุ่ม
การตลาดและ
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ

สมาคมการจัดการ
ธุรกิจแห่ ง
ประเทศไทย
(TMA)

ปี 2546 2554

กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ

ปี 2546 2553

คณบดี

ปี 2518 2532

Account Executive
and Executive
Director

ปี 2557 –
ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
และอนุกรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

บริ ษัท ทิปโก้ ฟดู ส์
จากัด (มหาชน)

ปี 2556ปั จจุบนั

งาน Part Time ที่
ปรึกษาด้ านการ
ส่งออก
เครื่ องสาอางค์

บริ ษัท ปฐวิน
จากัด

ปี 2553 2555

รองประธาน
กรรมการ

บริ ษัท เรย์โน
(ประเทศไทย)
จากัด

ปี 25482553

ผู้ช่วยรองประธาน
กรรมการ แผนก
ธุรกิจต่างประเทศ
ผู้ช่วยรองประธาน
กรรมการ แผนก
น ้าหอมและ
เครื่ องสาอางค์

บริ ษัทไอซีซี
อินเตอร์ เนชัน่ นล
จากัด (มหาชน)
บริ ษัทไอซีซี
อินเตอร์ เนชัน่ นล
จากัด (มหาชน)

ปี 2531 2548

บริ ษทั ชูโอเซ็นโก
(ประเทศไทย)
จากัด
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ
Lintas Thailand

5

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
นายไพศาล

*

พงษ์ ประยูร
ได้ รับการ
แต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการเมื่อ
วันที่2เมษายน
2555
ประเภท
กรรมการ:
กรรมการผูไ้ ม่
มีอานาจลง
ลายมือชื่อ

นางลออ
เชาวนเมธา

65
ปี

60ปี

*

ได้ รับการ
แต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการเมื่อ
วันที่2เมษายน
2555
ประเภท
กรรมการ:
กรรมการผูไ้ ม่
มีอานาจลง
ลายมือชื่อ

ปริ ญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมอุตสาหกรรม
Fairleigh
Dickinson
University, USA
ปริ ญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมโยธา Villanova University,
USA
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ/
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย :
-Directors Accreditation Program
- Role of the Chairman Program (DAP)
- Director Certification Program (DAP)

ปริ ญญาตรี
: วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
เทคนิคอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mini MBA
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ/
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย :
-Directors Certification Program
- Board Reporting
- Business Risk Assessment
- Supply Chain Management
- Strategic Planning
- Introduction to Lean Management
- Creative Thinking
- Effective Plant Management

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ปี 2555 –
ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
และ อนุกรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

บริ ษัท ทิปโก้ ฟดู ส์
จากัด (มหาชน)

ปี 2543 2553

ผู้อานวยการฝ่ าย
Head of
Business Partner

บริ ษัท ทรู คอร์
ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)

ปี 2540–
2542

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท สามารถ
เคเบิลซิสเต็ม
จากัด (มหาชน)

ปี 2536 –
2540

ผู้อานวยการกอง
พาณิชย์

บริ ษัท เทเลคอม
เอเชีย จากัด
(มหาชน)

ปี 2535 –
2536

ผู้จดั การโครงการ
พัฒนาอสังริ ม
ทรัพย์

บริ ษัท ไทวา เอ็นจิ
เนียริ่ ง จากัด

ปี 2534 –
2535

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การ

บริ ษัท ไฮเทค
อินดัสตรี เอสเตท
จากัด

ปี 2532 –
2534

ผู้จดั การโครงการ
พิเศษ

บริ ษัท ซิโน-ไทย
เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์
คอนสตรัคชัน่
จากัด

ปี 2555 –
ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ
และ กรรมการ
ตรวจสอบ

บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์
จากัด (มหาชน)

ปี 2554–
ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร

บริ ษทั นัดดาภิรมย์
จากัด

ปี 2549 2554

Plant Manager,

Sakol Bottling
Co.,Ltd.

ปี 2548–
ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร

บริ ษทั สิ รินทร์
เพลสเชอร์ จากัด

ปี 2547 –
2548

Quality
Management
Representative

Sakol Group

ปี 2547

General Manager

Thai Garment

6

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
Export Co.,Ltd.
ปี 2547

นายพิจารณ์

*

สลักเพชร

58
ปี

ได้ รับการ
แต่ งตัง้ เป็ น
เลขานุการ
เมื่อวันที่ 25
มีนาคม 2547

นายพภาณุ
เสถียรพจน์

55
ปี

ปริ ญญาโทบัญชีและปริ ญญาตรี บญ
ั ชี
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ/
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย :
-Company Secretary Program
-Effective Minute Taking
- กฎหมายต่อต้ านการทุสริตฉบับใหม่กบั
การพัฒนาองค์กรไทยไปสูค่ วามโปร่งใส
2011
- Improving Corporate Governance :
Key to Advancing Thailand 2014
- Strengthening
Anti-Corruption
Practices in Your Boardroom 2014

ไม่มี

MPA National Institute of Development
Administration.
MINI MBA University of the Thai
Chamber of Commerce

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

Freelance
Consultant ด้าน
ระบบงานคุณภาพ
ISO, GMPs, QA

ปี 2544 –
2547

Manufacturing
Director

Tipco Food Group

ปี 2540 –
2547

อนุกรรมการด้าน
เทคนิค กลุ่ม
สับปะรด

สมาคมผูผ้ ลิต
อาหารสาเร็ จรู ป

ปี 2536 –
2547

อนุกรรมการร่ าง
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ผลไม้
กระป๋ องและน้ า
ผลไม้

สานักงาน
มาตรฐาน
อุตสาหกรรม
แห่ งชาติ

ปี 2549 –
ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ าย
บัญชีและควบคุม
ภายใน

บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์
จากัด (มหาชน)

ปี 2547–
ปัจจุบนั

เลขานุการบริ ษทั

บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์
จากัด (มหาชน)

ปี 25332548

ผูจ้ ดั การสายบัญชี
และการเงิน

บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์
จากัด (มหาชน)

ปี 2532

ผูจ้ ดั การแผนก
บริ หาร

บริ ษทั ท่อธารา
จากัด

ปี 2523 2531

เจ้าหน้าที่บญั ชีและ
งบประมาณ

บริ ษทั ปูนซี เมนต์
ไทยจากัด

ปี 2558

Chief People and
Information
Technology
Officer
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์
ภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์
ภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้

บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์
จากัด (มหาชน)

ปี 2552 –
2555

ปี 2551 –
2552

กลุ่มบริ ษทั แซง –
โกแบ็ง

บริ ษทั คอนโพร
ดักส์ อินเตอร์
เนชันแนล

7

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
นายประสงค์
เอมมาโนชญ์

นายเซอิชิ
อูเอโนะ

48 ปี

62ปี

ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
Cleveland State University ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี
สาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ/
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย :
-Director Accreditation Program
62/2007
-Anti-Cirruption : The Practical Guide

ปริญญาโท : M.B.A., New York
University, Leonard N. Stern
School of Business, U.S.A.
ปริญญาตรี : (Commerce),
Doshisha University, Kyoto,
Japan

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ปี 2556 –
ปัจจุบนั

ผูอ้ านวยการสาย
บริ หารการเงิน

บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์
จากัด (มหาชน)

กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั ทิปโก้ เอฟ
แอนด์บี จากัด

กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั ทิปโก้ รี
เทล จากัด

ปี 2553 –
2556

กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั ไทยฟิ ล์ม
อินดัสตรี่
จากัด (มหาชน)

ปี 2552 –
2556

รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การอาวุโส

บริ ษทั ไทยฟิ ล์ม
จากัด (มหาชน)

ปี 2549 –
2552

กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั มาสเตอร์
แอด จากัด
(มหาชน)

ปี 2547 –
2552

ประธานเจ้าหน้าที
บริ หารการเงิน

บริ ษทั มาสเตอร์
แอด จากัด
(มหาชน)

ปี 2546 –
2547

ผูจ้ ดั การกลุ่ม

บริ ษทั รี้ ด เทรด
เด็กซ์ จากัด

ปี 2538 –
2546

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
วางแผนกลยุทธ์
องค์กร
Chief Operating
Officer

บริ ษทั อินเตอร์
ฟาร์อีสท์ วิศวการ
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทิปโก้เอฟ
แอนด์บี จากัด

ปี 25542556

Executive Officer,
Overseas Business
Division II

Calbee, Inc.,
Tokyo, Japan

ปี 25532554

Executive General
Manager,
International
Strategy Division,

Suntory Limited,
Tokyo, Japan

ปี 25502553

President and CEO

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

ปี 25452550

Executive General
Manager, Food

Suntory
Limited,Tokyo,

ปี 2556ปัจจุบนั

8

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546
and Beverage
Division,

นายพีรพงษ์
อาชวพงษ์
สวัสดิ์

นส.นิธิมา
อังอติชาติ

44
ปี

48 ปี

ปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุรกิจการค้ า
ระหว่างประเทศ จาก University of
New Orleans, USA
ปริ ญญาตรี สาขาการตลาด จาก
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริ ญญาโท:MBA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร วิชาชีพการสอบบัญชี
ชันสู
้ ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี :คณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ/
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย :
-เลขานุการบริ ษัท
- นักลงทุนสัมพันธ์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

Japan

ปี 25402545

Vice President,
Sales and
Marketing

ปี 2555 –
ปัจจุบนั

Commercial
Director –
Beverage& Retail

บริ ษัท ทิปโก้ เอฟ
แอนด์บี จากัด

ปี 25482555

Senior Manager Retail Business &
Food Services

บริ ษัท ทิปโก้ รี เทล
จากัด

ปี 25462548

Retail Business
Manager

บริ ษัท ทิปโก้ ฟดู ส์
จากัด (มหาชน)

ปี 25452546

Business
Development
Manager

บริ ษัท ทิปโก้ ฟดู ส์
จากัด (มหาชน)

ปี 25432544
ปี 25412543

Channel
Manager – QSR
Brand Manager
– Carnation

Nestle Co,Ltd.

ปี 2556 –
ปัจจุบนั

ผูอ้ านวยการฝ่ าย
บัญชีและการเงิน

บริ ษทั ทิปโก้ เอฟ
แอนด์บี จากัด

ปี 2548–
2556

ผูจ้ ดั การอาวุโส
ฝ่ ายการเงินและ
วางแผน
ผูจ้ ดั การ ฝ่ าย
การเงินและ
วางแผน
Financial
controller
(Thailand)

บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์
จากัด (มหาชน)

ปี 2542–
2548
ปี 2541–
2542

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

Nestle Co,Ltd.

บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์
จากัด (มหาชน)
Media Trans Asia
(Thailand) and its
affiliated
companies
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1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั
คุณวุฒิ และคุณสมบัติ
- ปริ ญญาตรี (ด้านบัญชีหรื อกฎหมาย)
- มีความรู ้เรื่ องหลักกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และ กลต.
- มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสื่ อสารดี
- มีประสบการณ์ทางานตาแหน่งนี้มาก่อน
- มีความรู ้เรื่ องบรรษัทภิบาล
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
- ดาเนิ นการเกี่ ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุ กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน และการประชุมผูถ้ ือหุน้
- จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และเก็บรักษา
- ดูแลเปิ ดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องและการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
- ให้คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบี ยบปฏิบตั ิ
และข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการ
- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปยังผูเ้ กี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
- ติดต่อและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั แก่กรรมการ
- จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และสนับสนุนการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง
- ประสานกับที่ปรึ กษาภายนอก เช่น ที่ปรึ กษากฎหมาย
1.3 กรณี เป็ นบริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิ จหลักโดยการถื อหุ ้นในบริ ษทั อื่ น (holding company)
- ไม่มี –
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2.รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุ ม
ข้อมูลการดารงตาแหน่งของผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง และบริ ษทั อื่น
รายชื่อบริษัท
บริษัท
บริษัทย่ อย
บริษัทร่ วม
บริษัทอืน่ หรือบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
ร รายชื่อผูบ้ ริ หาร
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
นายสมจิตต์ เศรษฐิน

X
/
/

1
X

2

/

3
X
/
/

4

1
X

/

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร

/

นายเอกพล พงศ์สถาพร

//

นายวิรัช

ไพรัชพิบูลย์

/

นายชลิต

ลิมปนะเวช

/

นาอัจฉรา ปรี ชา

/

นายไพศาล พงษ์ประยูร

/

นางลออ

/

เชาวนเมธา

2

3

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

///

นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร
นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร

1
X
/

/

/

//

//

//

/

//

หมายเหตุ บริ ษทั หมายถึง บมจ. ทิปโก้ฟูดส์
บริ ษทั ย่อย
1 หมายถึง บริ ษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จากัด
2 หมายถึง บริ ษทั ทิปโก้ รี เทล จากัด
3 หมายถึง บริ ษทั ทิปโก้ ไบโอเท็ค จากัด
4 หมายถึง บริ ษทั ทีเอฟบี ดีสทริ บิวชัน่ จากัด
บริ ษทั ร่ วม
1 หมายถึง บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
บริ ษทั อื่นและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
1 หมายถึง บริ ษทั ถนอมวงศ์บริ การ จากัด
2 หมายถึง บริ ษทั สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอน จากัด
3 หมายถึง บริ ษทั รวมทรัพย์สิน จากัด
X = ประธาน
/ = กรรมการ
// = กรรมการผูจ้ ดั การ /// = กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (CEO)
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3.ประวัติคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุม ที่ถูกลงโทษของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ี
อานาจควบคุมในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา เนื่ องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
พ.ศ. 2535หรื อพระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี –
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
รายชื่อกรรมการของบริ ษทั ย่อยตามตาราง ดังนี้
รายชื่อบริ ษทั ย่อย
รายชื่อกรรมการ
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
นายเอกพลพงศ์สถาพร
นายประสงค์ เอมมาโนชญ์
นางสาวลักขณา ลีละยุทธโยธิน
นายมานาบุ เซกิ
นายฮอง ซิก ปาร์ค
นายเคอิสุเกะ อินาคากิ

บริ ษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จากัด
X
/
//
/
/
/
/
/

หมายเหตุ
1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการผูจ้ ดั การ
2. บริ ษทั ย่อย ให้หมายถึง บริ ษทั ย่อยที่มีนยั สาคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม
ตามงบกาไรขาดทุนรวมของปี บัญชีล่าสุ ด
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
1.รายละเอียดหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้แต่ง ตั้ง นายพิจารณ์ สลัก เพชร ให้ปฎิ บตั ิ หน้าที่ เป็ นหัวหน้า งานก ากับดู แลการ
ปฏิบตั ิงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็ นศูนย์กลางการกากับดูแลการดาเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและข้อกาหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องเช่นธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย, สานักงานคณะกรรมการก.ล.ต., สานักงานคณะกรรมการคปภ.,สานักงานกกพ.หรื อหน่วยงาน
ทางการอื่นที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ มตั ินโยบายด้านการ
ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งฝ่ ายงานหรื อหน่วยงานและพนักงานต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงมีการสื่ อสาร
กับพนักงานได้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทาความเข้าใจใน
กฎหมายรวมถึ ง กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้องในงานที่ รับ ผิ ดชอบและปฏิ บ ัติ ใ ห้ ถู ก ต้อ งครบถ้วนเป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์อย่างเคร่ งครัด(ประวัติ ตามเอกสารแนบ 1 )
2.รายละเอียดหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริ ษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จากัดให้ปฏิ บตั ิหน้าที่ผู ้
ตรวจสอบภายในของบริ ษ ทั ซึ่ ง บริ ษ ทั ออดิ ต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัล แตนท์ จากัด ได้มอบหมายให้
นางพิไล เปี่ ยมพงศ์สานต์ตาแหน่งผูต้ รวจสอบภายใน เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู้ รวจสอบ
ภายในของบริ ษทั
ประวัติ นางพิไล เปี่ ยมพงศ์ สานต์
การศึกษาและวุฒิทางวิชาชี พ
- บัญชีบณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Mini MBA. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certified Public Account an (Thailand) – (CPA No.2336)
- Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors – (CIA No.30861)
- Director Certification Program (DCP) – IOD รุ่ น 9/2544
ประสบการณ์
2524 – 2537 ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
2537- 2539 ผูช้ ่วยผูว้ า่ การฝ่ ายบัญชีและการเงิน การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
1
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2538 – 2540 นายกสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2542 – ปั จจุบนั ประธานบริ ษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จากัด
งานตรวจสอบภายใน
2547 – ปั จจุบนั กลุ่มธุ รกิจอาหารทิปโก้
2543 – ปั จจุบนั บริ ษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ
2546 – ปั จจุบนั บริ ษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
2546 – ปั จจุบนั บริ ษทั โรงแรมปาร์ คนายเลิศ จากัด
งานประเมินระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
2554 – 2557 การควบคุมงบประมาณ การจัดซื้ อ / ว่าจ้าง การควบคุมรายได้ค่าเช่าพื้นที่และการจัดทา
สัญญาเช่าพื้นที่และการควบคุมทรัพย์สนถาวร ฯลฯ ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทุนรวม
สิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์บางแห่ง โดย บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิ ชย์ จากัด
งานการอบรม
ปี 2537 – 2540 สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย – จัดหลักสู ตรการอบรมและร่ วมเป็ น
วิทยากร
ปี 2541 – 2544 American Corporation for Thailand Internal Auditor Training Program ร่ วมกับ
กระทรวงแรงงานฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบัน KENAN, Price Waterhouse Coopers,
TRIS และสมาคมผูต้ รวจสอบภายใน ฯลฯ
- ทาหน้าที่กรรมการโครงการฝึ กอบรม จัดทาหลักสู ตร ร่ วมเป็ นวิทยากร หลักสู ตร “Internal Auditing
for New Internal Auditor” สาหรับผูจ้ บปริ ญญาตรี ที่วา่ งงาน เนื่ องจากถูกเลิกจ้างช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจ ปี 2541 จานวน 22 รุ่ น ประมาณ 1,000 คน
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
-ไม่มี-

1

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
254625462546252252542546

เอกสารแนบ 5
อื่น ๆ
-ไม่มี-

1

