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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิ 
1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
1.1 วสัิยทศัน์วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

พนัธกจิ:น าสุขภาวะทีด่ีสู่สังคม 
ความหมายของสุขภาวะท่ีดี คือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีซ่ึงตอ้งไดม้าจากการด าเนินชีวิตโดยรวม
มิใช่จากการเนน้ท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงตอ้งใชท้ั้งวินยั  และเวลาไม่มีทางลดั ดงันั้น ทิปโก ้จึงไม่ใช่บริษทัท่ีมุ่งขาย
ผลิตภณัฑ์เพียงอยา่งเดียวแต่เป็นบริษทัท่ีเกิดมาเพื่อเรียนรู้เขา้ใจการใช้ชีวิตของผูค้นและคิดคน้เพื่อน าเสนอ
รูปแบบการใชชี้วิตท่ีน ามาซ่ึงสุขภาวะท่ีดีโดยใชผ้ลิตภณัฑ์และบริการเป็นตวัตอบโจทยข์องการน าสุขภาวะ
ท่ีดีสู่สังคม 

วสัิยทัศน์ :เป็นบริษัททีขั่บเคลือ่นช้ีน าตลาดเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่แก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ 
               (ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกจิ คือ พนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกจิ ผู้ร่วมทุนสังคม) 

เพื่อให้พนัธกิจของเราเป็นจริง ทิปโกไ้ม่สามารถเป็นเพียงแค่ผูส้นองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคเท่านั้น 

แต่ตอ้งเป็นผูท่ี้ช้ีน าและขบัเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค รวมถึงรูปแบบการใชชี้วิต

ด้วย และการขบัเคล่ือนช้ีน าตลาดดังกล่าวจะต้องน ามาซ่ึงมูลค่าเพิ่มแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็น

พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ พนัธมิตร ผูถื้อหุ้น ผูส้นับสนุนทางการเงิน ตลอดจนชุมชนและสังคม กล่าวคือตอ้ง

น ามาซ่ึงชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของทุกฝ่าย 

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2519 โดยมีทุน จดทะเบียนเร่ิมตน้ 10 
ลา้นบาท ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท มีทุนช าระแลว้ 482.6 ลา้นบาท บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบ
ธุรกิจหลกัประเภทผลิตและจ าหน่ายสับปะรดกระป๋อง น ้าสับปะรดเขม้ขน้ น ้ าผลไมร้วมและเคร่ืองด่ืมบรรจุ
พร้อมด่ืม น ้ าแร่ธรรมชาติพร้อมด่ืม และผลิตสารสกดัจากสมุนไพรและการเกษตร โดยจ าหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ ทปิโก้ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน   ISO 9002 เป็นแห่งแรกของโลกในดา้นการผลิตสับปะรดซ่ึง
ไดป้รับปรุงเป็น ISO 9001 Version 2000 และยงัผา่นการรับรองระบบ HACCP (HAZARD ANALYTICAL 
CRITICAL CONTROL POINT) จากบ ริษัท  SGS(Thailand) จ ากัด  นอกจาก น้ีย ังได้ รับ  SGF TRMAV 
(Sure–Global– Fair) การไดัรับการรับรองมาตรฐานเป็นหลกัประกันต่อคุณภาพสินค้าของบริษัทว่าเป็น
สินคา้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล ในเดือนธนัวาคม 2549 บริษทัไดผ้า่นการรับรองระบบ ISO 22000 ซ่ึงเป็น
ระบบเก่ียวกบั Food Safety Management โดยเป็นโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องรายแรกในประเทศไทย     
ท่ีไดรั้บการรับรองและยงัเป็นบริษทัแรกในโลกท่ีไดรั้บการตรวจประเมินแบบ Integrate ระหวา่งระบบ ISO 
9001:2000, GMP, HACCP และ ISO 22000 พร้อมกันในคร้ังเดียว และในวนัท่ี  5 กรกฎาคม 2550 ทิปโก้  ได้
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254625462546252252542546 ประกาศอีกก้าวหน่ึงของความส าเร็จ ด้วยการได้รับการรับรอง “Single Food Audit Pack” โดยเป็นบริษทั

อาหารแห่งแรกในประเทศไทย ท่ีผ่านการตรวจสอบในทุกระบบพร้อมกนัในคร้ังเดียว ไดแ้ก่ระบบ ISO 
9001, ISO 22000, HACCP, GMP และ IFS  ในปี 2551 บริษทัได้รับมาตรฐาน FAI  ซ่ึงเป็นโปรแกรมการ
ตรวจสอบ Food Safety and Food Security โดยสถาบัน FAI (Food Audit International)โดยท่ีทิปโก้ได้รับ rating 
"Excellent" นอกจาก น้ี ย ังได้ รับ  Organic Aloe Vera Certified จากกรมวิช าการเกษตรและ  Organic 
Agriculture Certification Thailand  ส าหรับการปลูกว่านหางจรเขอี้กดว้ย ในปี 2554 โรงงานผลิตสับปะรด
กระป๋องไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน มรท.8001-2553ระดบัสมบูรณ์ขั้นริเร่ิม     

ทิปโก้ ได้รับการประเมินผลการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ประจ าปี 2559 โดยบรรษัทภิบาล
แห่งชาติ มีคะแนนรวม 83% อยูใ่นระดบั“ดีมาก”  
            ทปิโก้ ยงัมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ มีการด าเนินการป้องกนัความเส่ียงและขจดั
อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มา ทิปโก้ ไดเ้น้นในเร่ืองการปรับปรุง
กระบวนการจดัการภายในตั้ งแต่ประมาณการความต้องการสินค้าของลูกค้าจนถึง การส่งมอบสินค้า 
(Demand  & Supply Management) อีกดว้ย ทิปโก้ มีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ
ออกสู่ตลาด โดยเลือกใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งขายในราคาท่ี
เหมาะสม เพื่อตอบสนองความตอ้งการสูงสุดของผูบ้ริโภค 

ทิปโก้ ได้มีการปรับมาตรฐานการดูแลสังคมและแรงงานของทิปโก้ให้สอดคลอ้งกบัขอ้เรียกร้อง
และมาตรฐานของลูกค้าจากกลุ่มยุโรป โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร BSCI (Business Social 
Compliance Initiative) และ SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) ซ่ึงจะต้องด าเนินธุรกิจและการผลิต
ตาม แนวทางปฏิบัติ และระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสังคมในกระบวน        
การผลิต ท่ีเนน้การดูแลสังคมส่ิงแวดลอ้ม และแรงงาน  
            ในส่วนของพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตนั้ น ทางโรงงานได้ด าเนินการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรและลดตน้ทุนการผลิตโดยการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ      
มาปรับปรุง รวมถึงการติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่เพื่อให้สามารถรองรับการขยายการเติบโตท่ีจะเพิ่มข้ึนใน
อนาคตดว้ย  

ความส าเร็จของ ทิปโก้ เกิดข้ึนจากความตั้งใจของพนกังานและทีมบริหารท่ีพร้อมจะน าส่ิงท่ีดีท่ีสุด 
เพื่ อเสนอให้กับ ลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้าคือความภาคภูมิใจของเรา นอกจากน้ีบริษัทย ังมี                  
การพฒันาการท่ีไม่หยุดย ั้งในการสร้างสินคา้ท่ีมีคุณภาพออกสู่ตลาด มีทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ และยงัมี
โปรแกรมการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง บริษทัไดต้ั้งปฏิญาณกบัตนเองวา่จะน าความปรารถนาของลูกคา้
เป็นท่ีตั้งและจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าให้วิถีชิวิตของผูบ้ริโภคดียิ่งข้ึน และจะน าเสนอสินคา้และวิธีการใหม่ๆ
ใหก้บัผูบ้ริโภคในปีต่อๆไป 
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254625462546252252542546 1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

ปีพ.ศ. 2532 บริษทัฯ ได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นโดยการจดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียน      
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีการกระจายหุ้นสู่ประชาชนทัว่ไป ทั้งน้ียงัคงกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่
เป็นกลุ่มบุคคลเดิม โดยมีสัดส่วนการถือครองหุน้ลดลง  
ปีพ.ศ. 2536 บริษทัฯ ไดข้ยายการลงทุนในบริษทัย่อย บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ  ากดั โดยไดข้ยายธุรกิจ  
เขา้สู่ตลาดน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ซ่ึงผลิตภณัฑ์น ้ าผลไมข้องบริษทั ไดรั้บการตอบรับอยา่งดีจากตลาดผูบ้ริโภค
ภายในประเทศ ต่อมาบริษทัฯ ไดทุ้่มเทให้กบัการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง และมีนโยบายเพิ่มผลิตภณัฑ์อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงผลิตภณัฑ์ โดยเร่ิมตั้งแต่  ปีพ.ศ. 
2540 เป็นต้นมา ในปี 2550 ได้มีการจบัมือเป็นพนัธมิตร กับ บริษัท ซันโทร่ี ประเทศญ่ีปุ่น มีเป้าหมาย
ร่วมกนักบับริษทั ซนัโทร่ี ในการขยายตลาดทั้งผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัฯ มีความเช่ียวชาญและผลิตภณัฑ์เด่นจาก
บริษัท ซันโทร่ีไปยงัตลาดในประเทศและตลาดอาเซียน โดยใช้โรงงานเคร่ืองด่ืมท่ีทันสมัยท่ีอ าเภอวงัน้อย 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งผลิตในสายธุรกิจเคร่ืองด่ืม ทิปโกย้งัคงสร้างความเติบโตอย่างต่อเน่ือง
ดว้ยกลยุทธ์ส าคญัท่ีเนน้ให้ความส าคญัดา้นคุณภาพสินคา้และการแนะน าสินคา้ใหม่ จากผลงานการพฒันา
สินคา้โดยทีมงานมืออาชีพ และการลงทุนพฒันาดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ซ่ึงไดส้ร้างความเขม้แข็งให้กบั
ตราสินคา้ทิปโกใ้หไ้ดรั้บความเช่ือถือและเป็นท่ีไวว้างใจของผูบ้ริโภคเสมอมา 
ปีพ.ศ. 2547 บริษทัฯ ไดข้ยายธรุกิจใหม่เขา้สู่ธุรกิจคา้ปลีก น ้ าผลไมป่ั้นสด โดยใช้ตราผลิตภณัฑ์ Squeeze 
Juice Bar โดยเร่ิมต้นเพียง 10 สาขา จนถึงปีพ.ศ. 2550 ได้จัดตั้ งบริษัท ทิปโก้ รีเทล จ ากัด เพื่อรองรับ        
การขยายตวัของธุรกิจน้ี ปัจจุบนัมีร้าน Tipco Squeeze Juice Bar ทั้งส้ิน 58 สาขา โดยบริษทัเป็นเจา้ของ 48 
สาขาและเป็น Franchise 10 สาขา บริษทัไดมี้การปรับยุทธศาสตร์ เร่ืองของการปรับเมนูและรูปแบบ ของ
สาขาเก่าท่ีสร้างทั้งยอดขายและก าไรอย่างต่อเน่ือง และวางแผนงานธุรกิจระยะยาวในการขยายสาขาใหม่ๆ โดย
ในการขยายสาขาใหม่จะปรับขนาดและเมนูของร้านใหเ้หมาะสมกบัสาขาในแต่ละช่องทาง 
ปีพ.ศ. 2550  บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค จ ากดั ซ่ึงมีสินทรัพยท่ี์ส าคญัคือ พื้นท่ีเพาะปลูก 
หอ้งปฏิบติัการชีววทิยา Tissue Culture Lab ส าหรับคดัเลือกและขยายสายพนัธ์ุพืช และโรงงานสกดัสารจาก
พืช 
ปีพ.ศ. 2552บริษทัฯ ไดเ้ปิดตวัสับปะรดพนัธ์ุทิปโกห้อมสุวรรณ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี
โดยสับปะรดพนัธ์ุน้ีมีลกัษณะเด่นคือ กล่ินหอม เน้ือมีสีเหลืองทองทั้งลูก เน้ือแน่น ไม่ฉ ่ าน ้ า ตาสับปะรดต้ืน      
มีความสุกทัว่กนัทั้งลูก ปริมาณวิตามินซีสูงกว่าสับปะรดศรีราชาถึง 4 เท่า และยงัมีโรงงานสกัดสารจากพืช    
และสมุนไพรดว้ยตวัท าละลายขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย ซ่ึงมีประสิทธิภาพและระบบความปลอดภยั
ในระดบัสูง โดยทางบริษทัมีบริการครบวงจรแก่ลูกคา้ตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบการอบแห้งบดผงและ ผลิต
เป็นสารสกัด อีกทั้ งย ังมีบริการพัฒนากระบวนการสกัดร่วมกับลูกค้าเร่ิมตั้ งแต่ระดับทดลองใน
หอ้งปฏิบติัการตลอดจนผลิตจริงในระดบัอุตสาหกรรม 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ปีพ.ศ.2556บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเน้นและให้ความส าคญัอย่างจริงจงัในการพฒันาศกัยภาพของ บริษทั ทิปโก ้   

ไบโอเท็ค จ ากดั โดยพฒันาระบบคุณภาพการผลิตและการขยายการท ากิจกรรมการตลาดอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง
โรงงานสกดัสารจากพืชและสมุนไพรน้ี ประกอบไปดว้ยตวัท าละลายขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพและระบบความปลอดภยัในระดบัสูง โดยทางบริษทัมีบริการครบวงจรแก่ลูกคา้ซ่ึงไดรั้บการ
รับรองมารตฐานคุณภาพ Good Manufacturing Practice (GMP) จากสถาบนัอาหาร(National Food Institute) 
ปีพ.ศ.2557 บริษทัฯ ไดท้  าการติดตั้งเคร่ืองจกัรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตน ้ าแร่ตราออรา แลว้เสร็จใน
เดือนเมษายน จึงท าใหปั้จจุบนั บริษทัสามารถเพิ่มก าลงัการผลิตข้ึนเป็น 2 เท่า เพื่อเร่งการผลิตให้ตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาด ท่ีมีอตัราการเติบโตในระดบัท่ีสูง  
ปีพ.ศ.2558 บริษทัฯไดพ้ฒันาและแนะน าสินคา้ท่ีมีนวตักรรมใหม่ๆเขา้สู่ตลาดอยา่งต่อเน่ือง โดยในรอบปีท่ี
ผา่นไดท้  างานร่วมกบัลูกคา้ในการพฒันาสินคา้ใหม่หลายรายการ โดยใชจุ้ดแข็งของบริษทัฯท่ีมีสายการผลิต
ผลิตภณัฑ์สับปะรดและมะพร้าวอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั ส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ทั้งสองท าให้ไดผ้ลิตภณัฑ์
สับปะรดในน ้ ากะทิบรรจุในถว้ยพลาสติก ซ่ึงไดเ้ร่ิมแนะน าสินคา้ดงักล่าวเขา้สู่ตลาดอเมริกาและมีผลตอบ
รับเป็นท่ีน่าพอใจอย่างยิ่ง นอกจากน้ีบริษทัฯยงัไดพ้ฒันาและแนะน า น ้ ามะพร้าวผสมรสช็อคโกแลตบรรจุ 
กระป๋อง และ เมล็ดเชียในน ้ ากะทิในรสต่างๆบรรจุในถว้ยพลาสติก อาทิ รสกลว้ย รสช็อคโกแลต รสเชอร์ร่ี
ผสมอลัมอนต์ และรสวานิลาผสมซินนามอน (อบเชย) เขา้สู่ตลาดอเมริกาและแคนนาดาในปีท่ีผ่านมาอีก
ดว้ย โดยในปี 2559 มีการคาดหวงัวา่ผลิตภณัฑใ์หม่ๆเหล่าน้ีจะเติบโตและขยายออกสู่ตลาดอ่ืนๆต่อไป 
ปีพ.ศ.2559 บริษทัฯ ไดเ้ปิดตวัธุรกิจใหม่อีก 2 ธุรกิจ ไดแ้ก่  

1. ร้านอาหาร August Organic Eatery ร้านอาหารรูปแบบ full service restaurant รายการอาหารเป็น 
organic fusion เน้นวตัถุดิบท่ีเป็น organic สาขาแรกท่ี อาคาร MERCURY VILLE เพื่อตอบสนองแนวโน้ม
ความนิยมอาหารเพื่อสุขภาพ  

2. ร้าน Homsuwan Pina Pina ร้านขนม ของว่างและเคร่ืองด่ืมท่ี เมนู เกือบทั้ งหมดพัฒนาจาก            
สับประรดพันธ์ุหอมสุวรรณ โดยมีจุดเด่นท่ีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสับปะรดพันธ์ุ            
หอมสุวรรณ และคดัสรรเป็นเมนูท่ีหลากหลาย ท่ีหา้งสรรพสินคา้สยามพารากอน 
 
การรับรองคุณภาพของสินค้ามาตรฐานสากลต่างๆโดยมีล าดับดังต่อไปนี้ 
ปีพ.ศ. 2537 มาตรฐาน ISO 9002 โดยเป็นโรงงานสับปะรดกระป๋องแห่งแรกของโลกท่ีไดรั้บ

มาตรฐานน้ี โดยการรับรองของส านักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม     
และสถาบนั RW TUV ประเทศเยอรมนั 

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

การรับรองของ SGF International E.V./IRMA ประเทศเยอรมนั 
ปีพ.ศ. 2545   มาตรฐาน HALAL รับรองโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 มาตรฐาน KOSHER รับรองโดย Thai Kashurt Service Co., Ltd.  

ปีพ.ศ. 2545/2546  มาตรฐาน BRC ท่ีผูค้ ้าปลีกในเครือสหราชอาณาจกัรได้จดัท าข้ึน เพื่อประเมิน
ผูผ้ลิตอาหารท่ีส่งไปประเทศองักฤษ ได้รับการรับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศ
ไทย) และโดย EFAIA (SAI GLOBAL) 

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

ฝร่ังเศส ไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อประเมินผูผ้ลิตอาหารท่ีส่งไปประเทศแถบยุโรป รับรอง
โดยเอสจีเอส ประเทศเยอรมนั 

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

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

ปีพ.ศ. 2550/2551  ไดรั้บการรับรองสินคา้วา่นหางจระเขบ้ดออกานิกปลอดเช้ือ ตั้งแต่การปลูกในไร่
จนถึงการผลิตในโรงงาน โดยกรมวชิาการเกษตร 

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

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

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

ใบรับรองมาตรฐาน มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์ขั้นริเร่ิมและรางวลัสถาน
ประกอบการดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์ และสวสัดิการแรงงาน 

ปีพ.ศ. 2555 โรงงานประจวบได้มีการเพิ่มขอบเขตของการรับรองส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่       
เช่น ผลิตภัณฑ์น ้ ามะพร้าว (Coconut water) ได้รับการรับรองมาตรฐานGMP / 
HACCP / BRC / IFS และ ผลิตภณัฑผ์ลไมใ้นถว้ยพลาสติก(Fruit in Plastic Cup) ไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานGMP/HACCP/IFS ผลิตภัณฑ์สับปะรดสามารถผ่าน
มาตรฐานโรงงานของ  TESCO และ  YUM ผลิตภัณฑ์สับปะรดผลไม้รวม           
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 น ้ าสับประรดเข้มข้น และผลิตภณัฑ์ว่านหางจระเข้ สามารถแสดงเคร่ืองหมาย

STAR K ของ Kosher ไดแ้ลว้นอกเหนือจากการท่ีไดรั้บการรับรองกระบวนการผลิต 
ปีพ.ศ. 2556  ในเดือนมิถุนายนไดรั้บการรับรองมาตราฐานระบบคุณภาพสินคา้อาหารส าหรับ  
    ธุรกิจค้าปลีก ประเทศองักฤษ (British Retail Consortium, BRC) และโรงงานสกัดสาร 
    จากพืชและสมุนไพร ไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพ Good Manufacturing 
    Practice (GMP) จากสถาบนัอาหาร (National FoodInstitute) 

ปีพ.ศ. 2557 ผ่านการรับรองเร่ือง IFS ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Canned Coconut Milk  Aseptic  
and Frozen pineapple single strength juice แล ะ  รวมทั้ ง ได้  Kosher เพิ่ ม ข อ ง
ผลิตภณัฑ์coconut water with pomegranate juice และ coconut water with mango 
flavor  

   ผ ่านการรับรองสถานภาพผูน้ าของเขา้ ผูส่้งของออกระดบัมาตรฐานเออีโอ   
ปีพ.ศ. 2558 โรงงานวงัน้อย  ผ่านการรับรองมาตรฐานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน  

สถานประกอบการ (มยส.) ประจ าปี 2558 ยงัไดรั้บรางวลัสถานประกอบการดีเด่น
ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน ระดบัดีเด่น 
ของ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณจากโครงการสถาน
ประกอบการปลอดภยัเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

ปีพ.ศ. 2559 โรงงานออรา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน HALAL   
                                    FSSC22000  GMP Codex และ HACCP Codex    
                                โรงงานวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไดรั้บการรับรองมาตรฐาน FSSC22000              
                                    จาก UKAS Management System 
 
ปี 2559 รางวลัแห่งความส าเร็จ 

 น ้ าแร่ธรรมชาติ ออรา ของบริษทัฯ ไดรั้บรางวลัสูงสุด (Grand Gold Quality Award 2016) ประเภท
เบียร์ น ้ าด่ืมและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอลล์ (Beers , Waters and Soft Drinks) ซ่ึงเป็นรางวลัเหรียญทอง
สูงสุด ดา้นคุณภาพการผลิต และรสชาติ จาก Monde Selection ซ่ึงเป็นสถาบนันานาชาติเพื่อการคดัเลือกท่ีมี
คุณภาพไดรั้บการพฒันามานานกว่า 50 ปีแลว้ มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในการทดสอบและสินคา้ และ
วเิคราะห์ สินคา้อุปโภคบริโภค จากทัว่ทุกมุมโลก 

 ผลิตภภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัไดรั้บรางวลั Superior Taste Award ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีมีการยอมรับใน
ระดบัสากล จากสถาบนัเพื่อรับรองรสชาติอาหารและเคร่ืองด่ืม นานาชาติ (iTQi) โดยการตดัสินใจของเชฟ
และผูเ้ช่ียวชาญด้านเคร่ืองด่ืม สัญลกัษณ์รางวลัน้ีเป็นเคร่ืองมือการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อแยกความ
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 แตกต่างของผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมรางวลั โดย iTQi เป็นองค์กรชั้นน าของโลกท่ีทุ่มเทให้กบัการ

ทดสอบและการส่งเสริมผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสชาติดีเลิศ โดยคณะกรรมการและผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านเคร่ืองด่ืมจะถูกคัดเลือกมาจากภายใน 15 สมาคมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในยุโรปอย่างเช่น The Maîtres 
Cuisiniers of France, Academy of Culinary Arts, Hellenic Chefs' Association, Académie Culinaire of 
France, Verband der Köche Deutschlands, Federación de Asociaciones de Cocineros de España, 
Federerazione dei Cuochi Italiana, Årets Kock of Sweden, Euro-Toques, Gilde Van Nederlandse 
Meesterkoks, Associação de Cozinheiros Profissionais de Portugal, Craft Guild of Chefs, Turkish Cooks 
Association, World Master Chefs Society (WMCS) and the Association de la Sommellerie Internationale 
(ASI) โดย ผลิตภณัฑเ์ขา้ร่วมทดสอบทั้งหมด 7 ตวั ไดผ้ลลพัธ์ ดงัน้ี 

- สับปะรดหอมสุวรรณ 3ดาว 
- น ้าแร่ออร่า 3 ดาว 
- บร๊อคโคล่ี 2 ดาว 
- แครนเบอร์ร่ี 2 ดาว 
- น ้าแครอท 2 ดาว 
- น ้าส้มโชกุน 1 ดาว 
- น ้ามะพร้าว 1 ดาว 

 บริษัท ได้รับรางวลัในฐานะ No.1 Brand Thailand2015-2016 ยอดนิยมสูงสุด (ทั่วประเทศ)          
ในหมวด Fruit Juice (100%) และ Fruit Juice(Non100%) จ านวน 2 หมวด โดยนิตยสาร Marketeer ส่ือธุรกิจ
การตลาดชั้นน าของประเทศ  เพื่อเป็นเกียรติแก่แบรนด์ท่ีได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศ โดยอา้งอิง
ขอ้มูลจากงานวิจยั T-Cube โดยบริษทัวิดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงมีส านกังาน
ใหญ่ณ ประเทศญ่ีปุ่น ไดส้ ารวจทศันคติท่ีมีต่อแบรนด์ต่าง ๆ ในประเทศไทย ในประเด็นแบรนด์ท่ีมีผูนิ้ยม
มากท่ีสุดในประเทศไทย หรือ No.1 Brand Thailandการส ารวจวิจัยครอบคลุมผู ้บริโภค ทั่วประเทศ          
กว่า 4,000 ตวัอย่าง กว่า 1,000 แบรนด์ มากกว่า 100 หมวดสินคา้ และใช้ระเบียบวิธีการวิจยัอย่างเคร่งครัด 
ผลท่ีออกมาจึงเป็นท่ีน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับอยา่งยิง่ 

 บริษทัฯได้รับรางวลัผูป้ระกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter 2016) ซ่ึงรางวลัน้ีจะมอบ
ให้แก่ผูผ้ลิต/ผูส่้งออกสินคา้ของไทยท่ีมีคุณภาพ มีการพฒันาผลิตภณัฑ์และภาพลกัษณ์ท่ีดี รางวลัผูป้ระกอบ
ธุรกิจส่งออกดีเด่น หรือ Prime Minister’s Export Awardถือเป็นรางวลัแห่งความส าเร็จ สูงสุดส าหรับ
ผูป้ระกอบการทั้งสินคา้ และบริการประเภทต่างๆ ซ่ึงส่งผลให้เกิดการกระตุน้ให้ผูท่ี้ไดรั้บรางวลั (รวมไปถึง 
ผูป้ระกอบการท่ียงัไม่ไดรั้บรางวลั)ไดมุ้่งมัน่พฒันาสินคา้และบริการของตนเองให้มีคุณภาพไดม้าตรฐาน
และเป็นท่ียอมรับ ในระดบัสากลรวมถึงท าใหผู้น้  าเขา้และผูซ้ื้อจากต่างประเทศเพิ่มความเช่ือมัน่ต่อผูส่้งออก
ของไทยท่ีไดรั้บรางวลัอีกดว้ย 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 

 “ทิปโก”้ เป็นแบรนด์น ้ าผลไมแ้บรนด์แรกของโลกท่ีไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น “Brand of the Year” 
ในการประกวดเวิลด์ แบรนดิง อวอร์ด 2016 (World Branding Award 2016) จากเวิลด์แบรนดิง ฟอรัม 
(World Branding Forum) โดยรางว ัลเวิลด์แบรนดิงอวอร์ดเป็นรางว ัลท่ีมอบให้แก่องค์กรท่ีประสบ
ความส าเร็จในการสร้างแบรนด ์ทั้งในระดบันานาชาติและระดบัประเทศ ซ่ึงจดัข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปีพ.ศ. 
2557 เป็นต้นมา โดยพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบหลัก คือ การสร้างคุณค่าของแบรนด์ การวิจยัตลาด
ผูบ้ริโภค และการเปิดใหส้าธารณชนกวา่ 120,000 รายจากทัว่โลกร่วมลงคะแนนทางออนไลน์ โดยในปีพ.ศ. 
2559 น้ี  มีแบรนด์กว่า 2,800 แบรนด์ จาก 35 ประเทศ ได้รับการเสนอช่ือชิงเข้าชิงรางว ัลประจ าปี            
2559-2560 

 โรงงานออราไดรั้บรางวลัผูท้  าความดีในการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลกัการ PES  “Thailand 
PES Award 2016” ณ วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559   จาก หน่วยงาน ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องคก์ารมหาชน) 

 โรงงานผลิตน ้ าผลไม้ท่ีอ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีออยุธยา ได้รับรางวลัสถานประกอบ      
การปลอดโรคปลอดภยั กายใจเป็นสุข ระดบัจงัหวดั ของส านกังานสาธารณสุข ผลการประเมินอยูใ่นระดบั 
ดีเยีย่ม   

 โรงงานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ได้รับรางวลั  สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพนัธ์และ
สวสัดิการแรงงานเป็นปีท่ี 6 ติดต่อกนั  จากอธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน และรางวลัสถาน
ประกอบการดีเด่นดา้นความปลอดภยัในการท างาน ระดบัประเทศ จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

 
การเปลีย่นแปลงในปีทีผ่่านมา 
ธุรกจิผลไม้แปรรูป  

ในปี 2559 ท่ีผ่านมาสภาวะปริมาณวตัถุดิบหลกัอย่างสับปะรดทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอ่ืนๆ
ของโลกยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศไทยท่ีประสบกบักบัสภาวะ
ภยัแลง้ในช่วงปีท่ีผ่านมาท าให้ราคาสับปะรดยงัทรงตวัในระดบัสูง อย่างไรก็ตามความตอ้งการสับปะรด
กระป๋อง ของตลาดทัว่โลกยงัคงมีอยู่ในระดบัสูงอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นจึงเป็นผลให้ราคาจ าหน่ายสับปะรด
กระป๋องและผลิตภณัฑ์เก่ียวเน่ืองต่างๆ ปรับตวัสูงข้ึน นอกจากนั้นบริษทัยงัให้ความส าคญักบักระบวนการ
จดัหาวตัถุดิบท่ีให้ความส าคญักบัปริมาณและคุณภาพผา่นทางเกษตรพนัธะสัญญารูปแบบต่างๆ รวมทั้งการ
ควบคุมตน้ทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เป็นผลให้การด าเนินงานของธุรกิจผลไมแ้ปรรูปของ
บริษทัมีการพฒันาจากปีก่อนหนา้อยา่งชดัเจน 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ธุรกจิคอนซูมเมอร์   

ตลาดน ้ าผลไม้แบบ Premium ในประเทศไทยปี 2559 มีมูลค่าตลาดประมาณ 5,200 ล้านบาท      
(ท่ีมา Nielsen Report) เติบโตจากปีก่อนหน้าประมาณ 7 % โดยแบรนด์ทิปโก้ยงัคงเป็นผูน้ าในด้านส่วน   
แบ่งการตลาดอนัดบั 1 และมีการผลิตใหม่เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค เช่น Tipco Season’s 
Best และ Tipco Plus เป็นตน้ ในขณะท่ีตลาดน ้าแร่ปี 2559 มีมูลค่าตลาดประมาณ 3,888 ลา้นบาท เติบโตจาก      
ปีก่อนหนา้ประมาณ 15% โดยน ้าแร่ออราของบริษทัมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 26% ส าหรับตลาดชาเพื่อ
สุขภาพในปี 2559 มีมูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท โดยเคร่ืองด่ืมชาอู่หลงทีพลัสมีส่วนแบ่งการตลาด
ประมาณ 18% 
ธุรกจิสารสกดัและการเกษตร 

ในปี 2559 บริษทั ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ ากดั ไดเ้ร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยส์ าหรับสารสกดัชนิดใหม่
ให้แก่ลูกคา้ต่างประเทศ ได้แก่ ใบกฤษณา (Agarwood) และได้รับค าสั่งซ้ือส าหรับปีต่อๆไปด้วย นับเป็น  
การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีส าคญัอีกคร้ัง ในส่วนของธุรกิจการเกษตร สับปะรดหอมสุวรรณ ยงัมียอดขาย
เติบโตอย่างต่อเน่ืองและเร่ิมมีการส่งออกสับปะรดหอมสุวรรณแช่แข็งแบบ IFQ ไปยงัตลาดต่างประเทศ 
คร้ังแรกและไดรั้บการตอบรับอยา่งดี รวมทั้งการสร้างประสบการณ์แบรนด์หอมสุวรรณใหแ้ก่ผูบ้ริโภคผา่น
ร้าน Homsuwan Pina Pina  
ธุรกจิค้าปลกี 

ธุรกิจคา้ปลีกของกลุ่มบริษทัมีการขยายตวัทั้งในดา้นของจ านวนสาขาและการเร่ิมธุรกิจใหม่ โดย
ร้าน Squeeze Juice Bar มีการเปิดสาขาใหม่ 6 สาขา ได้แก่ อาคาร ยู เฮ้าส์ , ฟิตเนส เฟริสท์ พระราม 3,      
เดอะไนน,์ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง, ฟิตเนส เฟริสท ์บางนา และ The Jas รามอินทรา 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทฯในกลุ่ม  
ทีมผู ้บ ริหารของบริษัท  จะรับผิดชอบดูแลการด าเนินงานในบริษัท ทิปโก้ฟูดส์  จ  ากัด (มหาชน)              
บริษัท  ทิปโก้ เอฟแอนด์บี  จ  ากัด บริษัท  ทิปโก้ รี เทล จ ากัด  บริษัท  ทิปโก้ ไบโอเท็ค  จ ากัด และ              
บริษทั ทีเอฟบี ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั(เรียกรวมเป็น กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้)โดยท่ีบริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน      
มีทีมบริหารแยกต่างหากจากกนั  
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วมและบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน 

แผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ 
       
 
    50%             23.82 % 
  
                      100% 
 
                                                                             100% 
    
                                                       75.49% 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลของบริษัทย่อยบริษัทร่วมและบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
1. บริษัท ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) (TASCO) 
ประเภทกจิกำร :   โรงงานผลิตและจ าหน่าย ยางแอสฟัลท ์ยางมะตอยน ้ า ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากยางมะตอย  
                                    หรือมีส่วนผสมของยางมะตอยอ่ืนๆ และผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทุกชนิด 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทรศพัท ์0-2273-6000 
ทุนจดทะเบียน :   1,579.34 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ :   1,553 ลา้นบาท   
หลกัทรัพย์ :   เป็นหลกัทรัพยรั์บอนุญาตในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2534    
คณะกรรมกำร :   นายชายนอ้ย      เผื่อนโกสม                               ประธานกรรมการ 

 นายสมจิตต ์       เศรษฐิน                                               กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

TIPCO FOODS PCL. 

TIPCO ASPHALT PCL.(บริษัทร่วม) 

 

บริษัทที่มีผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการร่วมกัน 
 

THANOMWONGSE CO.,LTD 

SIAM CONTAINER TERMINAL CO.,LTD 

TIPCO F&B CO.,LTD    

TIPCO BIOTECH CO.,LTD 

BBBBBbbBbBIOTE
CH TIPCO RETAIL CO., LTD 

TFB  DISTRIBUTION 

RUAMSAPSIN CO.,LTD 

TIPCO TOWER CO.,LTD 
CCOTTTTARUAMSAPSIN 
THAI SLURRY SEAL CO.,LTD 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546                                    นายชยัวฒัน์       ศรีวรรณวฒัน์   กรรมการผูจ้ดัการ 

                                   นายสิทธิลาภ      ทรัพยส์าคร   กรรมการ 
                                   นายจ๊าคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล   กรรมการ 
                                   นายแอร์ฟเว ่เลอ บุค    กรรมการ 
                                   นายจ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์   กรรมการ 
                                   นายจ๊าคส์ ลีออสท ์    กรรมการ 
                                   นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร                                กรรมการ 
                                   นายปานเฉลิม    สุธาธรรม                                 กรรมการอิสระ 
                                   นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์    กรรมการอิสระ 
                                   นายโก บนั เฮง็                   กรรมการอิสระ 
                                   นายนิพนธ์       สุทธิมยั                  กรรมการอิสระ 
                                   นายนพพร       เทพสิทธา                                 กรรมการอิสระ 
                                   นายพีรศิลป์     ศุภผลศิริ                  กรรมการอิสระ 
2.   บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มนิอล จ ากดั 
ประเภทกจิกำร :   สถานีตรวจและรับจา้งบรรจุสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ โดยท าการขนส่งสินคา้   
                                   ในระบบตูค้อนเทนเนอร์ ทั้งทางบก ทางน ้ า ทางอากาศ เพ่ือการน าเขา้และส่งออก 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
ทุนจดทะเบียน :   105 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
ทุนทีเ่รียกช ำระแล้ว :   105 ลา้นบาท  
คณะกรรมกำร :   นายณรงคช์ยั  อ านวยโชคหิรัญ                                  กรรมการ 
                                    นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร   กรรมการ 
                                    นางอนุรัตน์  เทียมทนั    กรรมการ 
                                    นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร   กรรมการ 
                                    นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร   กรรมการ 
                                    นางสาวปิยะรัตน์  ทรัพยส์าคร              กรรมการ 
 
3. บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ ากดั 
ประเภทกจิกำร :   เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน ซ่อมบ ารุง และบริการขนส่ง 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6000 
ทุนจดทะเบียน :    2,500 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท 
ทุนทีเ่รียกช ำระแล้ว :    2,500 ลา้นบาท  
 คณะกรรมกำร :   นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร              ประธานกรรมการ 
      นายสมจิตต ์         เศรษฐิน                                กรรมการ 
                                   นายสิทธิลาภ        ทรัพยส์าคร                     กรรมการ        
                                   นายสุรเชษฐ ์   ทรัพยส์าคร              กรรมการ                 
                                   นายฟาเบียง สเตฟาน ลุค จิล                        กรรมการ 
                                   นายจ๊าคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล                                กรรมการ 
                                   นายจ๊าคส์ มาร์เชล ปาเตอร์                              กรรมการ 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 4. บริษัท รวมทรัพย์สิน จ ากดั 

ประเภทกจิกำร :   เป็นผูซ้ื้อ จดัหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง  ใช ้และจดัการโดยประการอ่ืน  
                                   ซ่ึงทรัพยสิ์นใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นนั้น 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6000 
ทุนจดทะเบียน :   80 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ทุนทีเ่รียกช ำระแล้ว :   80 ลา้นบาท  
 คณะกรรมกำร :   นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร              ประธานกรรมการ 
      นางอนุรัตน์          เทียมทนั                                กรรมการ 
                                   นายสิทธิลาภ        ทรัพยส์าคร                     กรรมการ        
                                   นายสุรเชษฐ ์   ทรัพยส์าคร              กรรมการ                 
                                   นางสาวรวมสิน    ทรัพยส์าคร                        กรรมการ 
                                   นางสาวปิยะรัตน์  ทรัพยส์าคร                                       กรรมการ 
5. บริษัท ทปิโก้ ทาวเวอร์ จ ากดั 
ประเภทกจิกำร :   เป็นผูซ้ื้อ จดัหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง  ใช ้และจดัการโดยประการอ่ืน  
                                   ซ่ึงทรัพยสิ์นใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นนั้น 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6000 
ทุนจดทะเบียน :   400 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ทุนทีเ่รียกช ำระแล้ว :   400 ลา้นบาท  
 คณะกรรมกำร :   นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร              ประธานกรรมการ 
      นางอนุรัตน์          เทียมทนั                                กรรมการ 
                                   นายสิทธิลาภ        ทรัพยส์าคร                     กรรมการ        
                                   นายสุรเชษฐ ์   ทรัพยส์าคร              กรรมการ                 
                                   นางสาวรวมสิน    ทรัพยส์าคร                        กรรมการ 
                                   นางสาวปิยะรัตน์  ทรัพยส์าคร                                       กรรมการ 
                                   นายสามารถ          ธูปจินดา                             กรรมการ 
 
6. บริษัท ไทยสเลอร่ี ซิล จ ากดั 
ประเภทกจิกำร :   เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน ซ่อมบ ารุง และบริการขนส่ง 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6000 
ทุนจดทะเบียน :   497.33 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ทุนทีเ่รียกช ำระแล้ว :   497.33 ลา้นบาท  
 คณะกรรมกำร :   นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร              ประธานกรรมการ 
      นายสมจิตต ์         เศรษฐิน                                กรรมการ 
                                   นายสิทธิลาภ        ทรัพยส์าคร                     กรรมการ        
                                   นายอูกส์ เอม็มานูเอล มารี เดอชองส์ เดอแซงด์-เลเชร์  กรรมการ                 
                                   นายฟาเบียง สเตฟาน ลุค จิล                        กรรมการ 
                                   นายจ๊าคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล                                กรรมการ 
                                   นายจ๊าคส์ มาร์เชล ปาเตอร์                              กรรมการ 
7.บริษัท ทปิโก้ เอฟแอนด์บี จ ากดั  
ประเภทกจิกำร :   ผลิตเคร่ืองด่ืมบรรจุพร้อมด่ืม                           
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6200 

ทุนจดทะเบียน :   600  ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
ทุนทีเ่รียกช ำระแล้ว :   600  ลา้นบาท  
คณะกรรมกำร :    นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร   ประธานกรรมการ 
       นายสมจิตต ์ เศรษฐิน                   กรรมการ 
                                    นายเอกพล   พงศส์ถาพร                   กรรมการ  
       นายประสงค ์ เอมมาโนชญ ์   กรรมการ 
       นางสาวลกัขณา   ลีละยทุธโยธิน   กรรมการ 
       นายกาโต คทัซูยาซู    กรรมการ 
       นายคทัซูฮิโร ไซโตะ    กรรมการ 
       นายจนัทรเซคาร์ อาร์วนิด ์มณัฑเลย ์  กรรมการ 
8. บริษัท  ทปิโก้  รีเทล  จ ากดั 
ประเภทของกจิกำร :  ร้านคา้ปลีก เคร่ืองด่ืมและอาหาร 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ :   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6200 
ทุนจดทะเบียน :    50 ลา้นบาท 
ทุนเรียกช ำระแล้ว   :   50 ลา้นบาท 
คณะกรรมกำร :    นายเอกพล  พงศส์ถาพร                  กรรมการ 

                                       นายประสงค ์ เอมมาโนชญ ์                                กรรมการ 
                                    นายจนัทรเซคาร์ อาร์วนิด ์มณัฑเลย ์                               กรรมการ 
                                 นายกาโต คทัซูยาซู                  กรรมการ 

9.  บริษัท ทปิโก้ ไบโอเทค็ จ ากดั  
ประเภทของกจิกำร:  ท าฟาร์ม ปลูกพืช และสมุนไพร ซ่ึงใชเ้ป็นส่วนผสมในการเภสชักรรม รวมทั้งจดัตั้งโรงงานเพ่ือ 

                              การผลิต หรือแปรสภาพส่วนผสมของเภสชัภณัฑ ์และผลิตภณัฑท์างการแพทย ์
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่:  118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6200 
ทุนจดทะเบียน :  50 ลา้นบาท 
ทุนเรียกช ำระแล้ว   : 36.8 ลา้นบาท  
คณะกรรมกำร :  นางอนุรัตน์     เทียมทนั    กรรมการ 
                                   นายเอกพล พงศส์ถาพร              กรรมการ 
                                   นายสมจิตต ์    เศรษฐิน                                          กรรมการ 
10.   บริษัท  ทเีอฟบี ดสิทริบิวช่ัน  จ ากดั 
ประเภทของกจิกำร :  จดัจ าหน่ายขายปลีก ขายส่ง  
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ :  118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6200 
ทุนจดทะเบียน :   1 ลา้นบาท 
ทุนเรียกช ำระแล้ว   :  0.25 ลา้นบาท 
คณะกรรมกำร :   นายเอกพล  พงศส์ถาพร                 กรรมการ 

                                      นายพีรพงศ ์  อาชวพงษส์วสัด์ิ                              กรรมการ 
                                   นายกฤษฎ์ิ  เศรษฐิน                               กรรมการ  
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ 

บุคคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
          ส่วนไดเ้สียของผูบ้ริหารในบริษทัรายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กนั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งบางบริษทัเป็นลูกคา้ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ (จ  ากดั  ) มหาชน  
บางบริษทัเป็นSupplier ใหบ้ริการขนส่งสินคา้หรือวตัถุดิบโดยท่ีราคาของสินคา้ท่ีขายให้หรืออตัราค่าบริการ
ท่ีบริษทัดงักล่าวคิดกบับริษทัจะเป็นราคาตลาดมีนโยบายราคาระหวา่งกนัเป็นไปตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 5.10 และไม่มีสัญญาผูกพนัระหว่างกันโดยคณะกรรมการของบริษัทมีส่วนได้เสียในฐานะ
กรรมการหรือเป็นผูถื้อหุน้  ดงัรายระเอียดต่อไปน้ี 
  1. นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร 

               2. นางอนุรัตน์      เทียมทนั 
   3. นายสุรเชษฐ ์    ทรัพยส์าคร 
  4. นายสมจิตต ์    เศรษฐิน  
  5. นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร  
  6. นายสิทธิลาภ    ทรัพยส์าคร  
 
 
ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการของบริษทัฯกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ประเภทและลกัษณะ

ธุรกิจ 
ความสมัพนัธ์กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ความสมัพนัธ์กบับริษทั/ 

ช่ือผูถื้อหุ้นและร้อยละของหุ้นท่ีถือต่อหุ้น
ทั้งหมดในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

บจ.ถนอมวงศ์
บริการ    

จ า ห น่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ปิ โ ต ร เลี ย ม รั บ เห ม า
ก่อสร้างอาคาร ถนน       
และซ่อมบ ารุงผิว 

นาย 
นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร กรรมการ          
นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร     กรรมการ  
นายสุรเชษฐ์  ทรัพยส์าคร     กรรมการ 
นายสมจิตต ์  เศรษฐิน          กรรมการ 
 

                                                 % 
-ไม่มี- 

นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร    1      หุ้น   
-ไม่มี- 
-ไม่มี- 

 
บมจ.ทิปโกแ้อส
ฟัลท ์       

ผ ลิตและจ าห น่ ายยาง
แอสฟัลต์อิมัลชันและ
จ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิง   

 
นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร กรรมการ 
นายสมจิตต ์  เศรษฐิน           กรรมการ 
นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร      กรรมการ       

                                                        %   
บมจ.ทิปโกฟ้ดูส์                        23.82%    
 

บจ.สยามคอนเทน
เนอร์เทอร์มินอล 

ท าการจดัตั้ งสถานีบรรจุ
แ ล ะ รั บ จ้ า ง บ ร ร จุ
สินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์
แ ล ะท า ธุ รก รรม ด้ าน
ขนส่งและบริการด้าน
Shipping   

    
นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร กรรมการ         
นางอนุรัตน์ เทียมทนั            กรรมการ 
นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร ก รรมการ 

  นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร      กรรมการ 
 

                                                 % 
นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร  16.67% 
นางอนุรัตน์  เทียมทนั              16.67% 
นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร  16.67% 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร      16.67% 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 บจ.รวมทรัพยสิ์น ท าการจัดซ้ือ จัดหา รับ 

เช่า เช่าซ้ือถือกรรมสิทธ์ิ 
ครอบครอง ปรับปรุง ใช ้
และจดัการโดยประการ
อ่ืนๆ ซ่ึงท รัพย์สินใดๆ 
ตลอดจนดอกผลของ
ทรัพยสิ์นนั้น 

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

                                                % 
นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร  20.00% 
นางอนุรัตน์  เทียมทนั              20.00% 
นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร  20.00% 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร      20.00%   

-ไม่มี- 
 

บจ. ทิปโก ้ทาว
เวอร์ 

ค่าเช่า,บริการส านักงาน
รับเหมาก่อสร้างอาคาร 
ถนนและรับท างานโยธา
ทุกประเภท 

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

                                                % 
นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร  20.00% 
นางอนุรัตน์  เทียมทนั              20.00% 
นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร  20.00% 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร      20.00%   

-ไม่มี- 
 

บจ.ไทยสเลอร่ี 
ซิล จ  ากดั 

สร้างและซ่อมแซมถนน  
นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร กรรมการ            

- 
- 

นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร     กรรมการ 
นายสมจิตต ์  เศรษฐิน           กรรมการ 

                                                % 
นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร  7.50% 
นางอนุรัตน์  เทียมทนั              0.84% 
นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร  7.50% 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร     7.50% 

-ไม่มี-   

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
โครงสร้ำงรำยได้ทีเ่กดิจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรให้บุคคลภำยนอก ในระยะ 3 ปี  

       (หน่วย : ลา้นบาท) 

ผลติภัณฑ์/
บริการ 

ด าเนินการโดย 
% การถือ

หุ้น 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

    ของบริษัท รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

ผลิตภณัฑจ์าก
พืชผกัและ
ผลไม ้

บมจ.ทิปโกฟ้ดูส์    
1,888 34% 1,863 40% 2,394 45% 

บจ.ทิปโก ้ไบโอเท็ค 100 

เคร่ืองด่ืม * 
บจ.ทิปโก ้รีเทล  75 

3,502 64% 2,670 57% 2,788 53% 
บจ.ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ 50 

อ่ืนๆ     117 2% 145 3% 91 2% 

รวม     5,507 100% 4,678 100% 5,273 100% 

* หมายเหต ุรายไดจ้ากเคร่ืองด่ืมในปี 2558 และ 2559 มีการบนัทึกบญัชีแบบ Net Sale ซ่ึงจะน าค่าใชจ่้ายในการขาย   

บางส่วนมาหกัจากรายได ้ ปี 2557 บนัทึกบญัชีแบบ Gross Sales 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546  

 

ธุรกจิผลไม้แปรรูป ด าเนินการโดย บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ 
ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑด์งัน้ี 

- สับปะรดกระป๋อง  (Canned Pineapple) บริษทัสามารถผลิตสับปะรดบรรจุในกระป๋องขนาด    
ต่าง ๆ ถึง 5 ขนาด คือ 8 ออนซ์ 15 ออนซ์ 20 ออนซ์ 30 ออนซ์ และ 108 ออนซ์   ชนิดต่าง ๆ เช่น  สับปะรด
เต็มแวน่ (Slice) สับปะรดช้ินใหญ่(Chunk) สับปะรดล่ิม (Tidbit) สับปะรดช้ินคละ(Pieces) สับปะรดลูกเต๋า
(Diced) หรือ (Cubes) สับปะรดช้ินย่อย(Crushed)ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผูน้ าเข้าและมาตรฐาน
ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

- น ้าสับปะรดเขม้ขน้ (Pineapple Juice Concentrate) บริษทัสามารถผลิตน ้ าสับปะรดเขม้ขน้บรรจุ
ถุงชนิดแช่แข็ง (Frozen) ชนิดปลอดเช้ือ  (Aseptic) และชนิดใส่สารกนับูด  (Preservative ) บรรจุในถงัเหล็ก
ขนาด 200 ลิตร  

- สับปะรดบดละเอียดบรรจุถุงปลอดเช้ือ  (Aseptic Crushed) บริษทัผลิตสับปะรดบดละเอียด
บรรจุถุงปลอดเช้ือขนาด 23 ลิตร และ 200 ลิตร 

- สับปะรดบรรจุในถว้ยพลาสติก (Pineapple in plastic cup) ขนาดบรรจุ 4 ออนซ์ และ 7 ออนซ์ 
- สับปะรดบรรจุในถุง retort pouch (Pineappple in retort pouch) บรรจุในถุงขนาด 1.5 กิโลกรัม 

และ 10 กิโลกรัม โดยสามารถบรรจุสับปะรดล่ิม(Tidbit) สับปะรดช้ินคละ(Pieces) สับปะรดลูกเต๋า(Diced) 
หรือ (Cubes) ในถุงดงักล่าว 

- ผลไมร้วม (Canned Tropical Fruit Salad)    บริษทัผลิตผลไม้รวมส่งออกไปขายต่างประเทศ
ทั้งหมดบรรจุในกระป๋องขนาดต่าง ๆ  ถึง 4  ขนาด คือ 15 ออนซ์ 20  ออนซ์ 30  ออนซ์  และ108 ออนซ์ 

- ผลไมร้วมบรรจุในถว้ยพลาสติก (Tropical fruit salad in plastic cup) ขนาดบรรจุ 4 ออนซ์ และ   
7 ออนซ์ 

- ว่านหางจระเข้กระป๋อง (Canned Aloe Vera) ชนิดลูกเต๋า (Diced) ขนาด 15 ออนซ์ และ            
108 ออนซ์ 

- ว่านหางจระเข้บดละเอียดบรรจุถุงปลอดเช้ือ (Aseptic Crush) บริษัทผลิตว่านหางจระเข้
บดละเอียดบรรจุถุงปลอดเช้ือขนาด 23 ลิตร และ 200 ลิตร  

- ผลิตภณัฑ์ กะทิ บรรจุในกระป๋องขนาด15 ออนซ์  และ น ้ ามะพร้าวบรรจุกระป๋อง240 มิลลิลิตร
และ 520 มิลลิลิตร 

      ผลิตภณัฑห์ลกัของธุรกิจผลไมแ้ปรรูป  ไดแ้ก่ สับปะรดกระป๋อง และน ้ าสับปะรดเขม้ขน้ นอกจากน้ี
ยงัมีผลิตภณัฑ์อ่ืนๆท่ีส าคญั ได้แก่ สับปะรดบดละเอียดและว่านหางจระเขบ้ดละเอียดบรรจุถุงปลอดเช้ือ 
ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง ว่านหางจระเข้บรรจุกระป๋อง น ้ ามะพร้าวบรรจุกระป๋องและกะทิคั้ นสด            
บรรจุกระป๋อง 
 

สิทธิหรือข้อจ ากดัในการประกอบธุรกจิ 
                        -ไม่มี- 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 สิทธิอืน่ 

   บริษทัฯ ผา่นการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง ตามรายละเอียด        ในหนา้ 5-6  
ข้อจ ากดัในการประกอบธุรกจิ 
           ปัจจุบนัประเทศออสเตรเลีย โดยหน่วยงาน Australian Customs and Border Protection Service ได้
ก าหนดให้มี anti-dumping measures ส าหรับสินคา้สับปะรดในบรรจุภณัฑ์ ทั้งท่ีมีขนาดบรรจุเล็กกว่าหน่ึง
กิโลกรัม และขนาดบรรจุท่ีใหญ่กวา่หน่ึงกิโลกรัม ท าให้ความสามารถในการแข่งขนัของผูผ้ลิตจากประเทศ
ไทยส่วนใหญ่ ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั เม่ือเทียบกบัประเทศผูผ้ลิตในต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ดีบริษทัได้มี
การยืน่ขอพิจารณาทบทวน anti-dumping measures ไปเรียบร้อยแลว้ 

แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนั 
ความยากล าบากของอุตสาหกรรมสับปะรดของไทยยงัคงด าเนินต่อเน่ืองมาถึงปี พ.ศ. 2559 สืบเน่ือง

จากสภาวะภยัแลง้อยา่งรุนแรง นอกจากปริมาณวตัถุดิบท่ีไม่สามารถเพิ่มกลบัข้ึนมาสู่ภาวะสมดุลยก์บัความ
ต้องการในการผลิตแล้ว ผลกระทบท่ีตามมาท่ีส าคัญได้แก่ราคาผลสับปะรดท่ีปรับตัวสูงข้ึนอย่างเป็น
ประวติัการณ์และคุณภาพของวตัถุดิบ ในประเด็นของคุณภาพวตัถุดิบโดยเฉพาะประเด็นสารไนเตรทตกคา้ง
ในผลสับปะรด ท่ีส่งผลกระทบต่อเน่ืองท าใหป้ริมาณวตัถุดิบท่ีออกมานอ้ยจะตอ้งถูกคดัออกจากระบบไปอีก
ส่วนหน่ึง ท าใหร้าคาวตัถุดิบคงอยูใ่นระดบัท่ีสูงมากอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปลายปี พ.ศ. 2559  

ผลดา้นบวกจากสถานะการณ์ดงักล่าวท าให้ผูผ้ลิตสับปะรดซ่ึงถูกราคาวตัถุดิบดงักล่าวกดดนั ตอ้ง
ปรับราคาขายข้ึนสูงอย่างเป็นประวติัการณ์เช่นกนั โดยเฉพาะราคาของน ้ าสับปะรดเข็มขน้ มีการปรับตวั
สูงข้ึนถึงเกือบ 4000 usd/ton ในปีท่ีผ่านมา เม่ือเทียบกบัราคาในช่วงเวลาปกติท่ีอยู่ระหว่าง 1000 – 1500 
usd/ton อย่างไรก็ตามผลบวกน้ีเป็นประโยชน์เฉพาะในระยะสั้น เน่ืองจากการท่ีราคาน ้ าสับปะรดเขม้ขน้ท่ี
ปรับสูงข้ึนอยา่งรุนแรง ส่งผลต่อเน่ืองให้ผูน้  าเขา้และผูผ้ลิตน ้าผลไมโ้ดยเฉพาะในทวีปยโุรปท าการปรับสูตร
การใชน้ ้ าสับปะรดเขม้ขน้ให้ลดลงหรือตดัสินใจในการถอดรายการสินคา้ออกจากชั้นวางจ าหน่าย ในระยะ
ยาวผูผ้ลิตของไทยอาจจะตอ้งเผชิญกบัภาวะความตอ้งการน ้าสับปะรดเขม้ขน้ถดถอยอยา่งมีนยัส าคญั 

ส าหรับในปี พ.ศ. 2560 คาดว่าประเทศไทยจะพน้จากสภาพการเผชิญกบัภยัแล้งอย่างรุนแรง มี    
การประเมินว่าผลผลิตสับปะรดจะค่อยๆเพิ่มข้ึนจนถึงในสภาวะสมดุลยก์บัความตอ้งการของโรงงาน และ
คาดการณ์วา่ราคาวตัถุดิบจะมีการปรับลงอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั  
กลยทุธ์ทางการตลาด 
กลยทุธ์ในกำรแข่งขันโดยสังเขป 
ความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัท ได้แก่ 

1） ฐานลูกคา้ของบริษทั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ท่ีมีการด าเนินธุรกิจกบับริษทัมาอยา่งต่อเน่ืองยาวนาน 
โดยครอบคลุมทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู ้น าเข้า ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านค้าขายปลีก ผูผ้ลิตอาหารและธุรกิจ
ใหบ้ริการดา้นอาหาร  
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 2） ฐานชาวไร่ ท่ีไห้การสนบัสนุนการผลิตของบริษทัมาอย่างต่อเน่ืองยาวนานเช่นกนั ซ่ึงชาวไร่ส่วน

ใหญ่มีแหล่งเพาะปลูกสับปะรดอยู่ใกล้กับโรงงานของบริษัทโดยส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ระบบ Contract 
Farming, Big Grower, Quality Grower ท าให้บริษทัไดรั้บประโยชน์ทั้งในแง่ปริมาณและความต่อเน่ืองของ
วตัถุดิบ ตน้ทุนการขนส่งท่ีต ่ากวา่ และการควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ 

3） ความหลากหลายของสินคา้ บริษทัมีความสามารถในการผลิตสับปะรดกระป๋องไดห้ลากหลายทั้ง
ในแง่ของขนาดกระป๋องท่ีใช้บรรจุ ประเภทการตัดช้ินสับปะรด และน ้ าท่ีใช้บรรจุ ซ่ึงท าให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดต่างๆไดค้รอบคลุมทัว่ทุกภูมิภาคซ่ึงมีความตอ้งการแตกต่างกนัไป  

4） คุณภาพของสินคา้ จากมาตรฐานต่างๆท่ีบริษทัไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับระดบั
นานาชาติ และช่ือเสียงท่ีบริษทัไดส้ั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานเป็นเคร่ืองรับประกนัถึงคุณภาพของสินคา้
และบริการของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี 
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
             ผูน้  าเขา้รายใหญ่ในต่างประเทศต่าง ๆ  ตวัแทนจ าหน่าย   Supermarket chain และ Blending House 
ส าหรับน ้าสับปะรดเขม้ขน้ 

ตลาดหลกัของการจ าหน่ายผลติภัณฑ์ 
ในเชิงภูมิศาสตร์ ตลาดหลกัของบริษทัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ภูมิภาคหลกั 
1.  ทวปีอเมริกา รวมถึงประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศในแถบลาตินอเมริกา โดยมี

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศคู่คา้ท่ีมีมูลค่าสูงสุดของบริษทั ซ่ึงมีมูลค่าการจ าหน่ายประมาณร้อยละ 35 
ของปริมาณการส่งออกของบริษัทในแต่ละปีในอดีตบริษทัเคยมีความได้เปรียบทางการค้าในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเน่ืองจากระบบภาษีทุ่มตลาดของกระทรวงพาณิชยข์องสหรัฐอเมริกาท่ีมีต่อบริษทัทัว่ไป แต่
จากการยกเลิกภาษีทุ่มตลาดดงักล่าวในปีพ.ศ.2547 ท าใหก้ารแข่งขนัในตลาดดงักล่าวมีความรุนแรงมากข้ึน 

2.  ทวปียุโรป และกลุ่มประเทศยโุรปตะวนัออก และสหพนัธรัฐรัสเชีย การจ าหน่ายสินคา้ของบริษทั

ไปยงักลุ่มประเทศดงักล่าวมีสัดส่วนเป็นอนัดบัสองรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดส่วนประมาณ

ร้อยละ 30 ของแต่ละปี ตลาดกลุ่มน้ีเป็นตลาดหลกัส าหรับผลิตภณัฑ์น ้าสับปะรดเขม้ขน้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการ

จ าหน่ายให้กบั Blending houses ต่างๆในกลุ่มประเทศยุโรป ในส่วนสับปะรดกระป๋องกลุ่มตลาดน้ีเป็นกลุ่ม

ท่ีมีความอ่อนไหวต่อราคามากท่ีสุด ส่วนหน่ึงเน่ืองจากสามารถยอมรับคุณภาพของสินคา้ไดห้ลากหลายท า

ใหมี้ผูผ้ลิตท่ีสามารถจ าหน่ายเขา้ไปในตลาดน้ีมีจ านวนมากและหลากหลายเช่นกนั  

3.  ทวีปเอเชีย รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ลูกคา้ในกลุ่มน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกคา้ญ่ีปุ่นมี

ความตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงและท าการคา้โดยอาศยัความเช่ือใจต่อกนัเป็นอยา่งมาก มีมูลค่าการคา้ใน

แต่ละปีประมาณร้อยละ20  ส าหรับประเทศเกาหลี ปัจจุบนัเป็นลูกค้าหลกัส าหรับผลิตภณัฑ์วา่นหางจระเข้

บดละเอียดบรรจุถุงปลอดเช้ือซ่ึงมียอดสั่งซ้ืออยา่งต่อเน่ือง 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 4. กลุ่มประเทศในตะวนัออกกลาง ปัจจุบนัมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 7  นับว่าเป็นอีกตลาดท่ีมี

ศกัยภาพ เน่ืองจากมีรายไดต่้อประชากรท่ีสูงและมีความตอ้งการในการบริโภคสับปะรดกระป๋อง เน่ืองจาก

สภาพเศรษฐกิจในยุโรปและยุโรปตะวนัออกมีความซบเซาลงเน่ืองจากปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งประเทศ 

ส่งผลกระทบต่อก าลงัซ้ือและความตอ้งการบริโภคในตลาดดงักล่าว กลุ่มประเทศในตะวนัออกกลางจึงเป็น

เป้าหมายทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการทั้งหมดพยายามท่ีจะขยายเขา้ไปเพื่อทดแทนส่วนการตลาดท่ีหดหาย

จากกลุ่มประเทศยโุรปและยโุรปตะวนัออก 

การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ลกัษณะของฤดูกาลหรือวฎัจักรการประกอบธุรกจิ 
โดยปกติบริษทัจะท าการผลิต  11 เดือนใน 1 ปี และปิด 1 เดือนเพื่อท าการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ก็ตาม โดยในรอบ 11 เดือนจะแบ่งผลผลิตออกเป็นสองฤดูกาล คือในช่วงฤดูร้อน (มีนาคม  ถึง  
พฤษภาคม) และในช่วงฤดูหนาว (ตุลาคม  ถึง  ธนัวาคม) ส าหรับราคาวตัถุดิบจะมีการข้ึนลงตามปริมาณของ
สับปะรดท่ีมีในแต่ละช่วงเวลาของการผลิต  

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

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

แผนทีโ่ดยสังเขป  โรงงาน  บริษัท  ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั  (มหาชน) 
โรงงาน  
     

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

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

ชุมพร     ถนนเพชรเกษม    กรุงเทพ ฯ 
 
 

                 ตวัเมืองประจวบ 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 วตัถุดิบและผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ ( SUPPLIER ) 

 วัตถุดิบทีส่ ำคัญ 
             วตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตสับปะรดกระป๋อง ไดแ้ก่ สับปะรดสด น ้ าตาล กระป๋องบรรจุสับปะรด
และวสัดุหีบห่อ บริษทัจะซ้ือสับปะรดสดจากชาวไร่  ส่วนวตัถุดิบอ่ืนส่วนใหญ่บริษทัจะซ้ือจากผูผ้ลิตใน
ประเทศ 

              - กระป๋องบรรจุสับปะรด  กระป๋องท่ีใช้บรรจุสับปะรดกระป๋องมี 5 ขนาดคือ  ขนาด 8 ออนซ์           
15  ออนซ์, 20 ออนซ์, 30 ออนซ์  และ108 ออนซ์ บริษทัด าเนินการจดัซ้ือจากผูผ้ลิตในประเทศทั้งหมด  
              -  สับปะรดสด   เน่ืองจากบริษทัตั้งโรงงานอยู่ในแหล่งปลูกสับปะรดแหล่งใหญ่  จากสถิติพื้นท่ี  
การเพาะปลูกท่ีไดมี้การส ารวจในปัจจุบนันบัวา่ประจวบคีรีขนัธ์เป็นแหล่งปลูกสับปะรดสดแหล่งใหญ่ท่ีมี
ปริมาณรวมกันถึงเกือบร้อยละ50 ของผลผลิตสับปะรดสดของประเทศ  บริษัทจึงได้ด าเนินการสร้าง
นโยบายท่ีจะสร้างความมัน่คง ในอาชีพการท าไร่สับปะรดของชาวไร่ในเขตบริเวณใกล้เคียงและรอบๆ 
บริษทัในเขตอ าเภอเมือง  และเขตอ าเภอใกล้เคียงท่ีไม่ห่างไกลจากบริษัทฯ มากนัก  เพื่อท่ีจะให้ชาวไร่
เหล่าน้ีสามารถประกอบอาชีพต่อไปในระยะยาว และบริษทัสามารถมีวตัถุดิบป้อนโรงงานในการผลิตได้
เพียงพอสอดคลอ้งกบัก าลงัการผลิตแผนการผลิตระยะยาวไดใ้นปี 2559  บริษทัไดส้ร้างระบบเพื่อเป็นการ
สร้างฐานวตัถุดิบให้มัน่คงและสม ่าเสมอและเป็นการดูแลชาวไร่ให้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอยา่งย ัง่ยืน 
บริษทัจึงมีโครงการส่งเสริมและพฒันาการปลูกสับปะรดเพื่อความย ัง่ยืน โดยมีรูปแบบของโครงการย่อย
แบ่งออกเป็นสามรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของชาวไร่ได้ครอบคลุม 
ดงัต่อไปน้ี 

โครงการรูปแบบแรกจะเป็นการประกนัรายไดต่้อไร่ให้กบัสมาชิก วตัถุประสงค์ของโครงการใน
รูปแบบน้ีก็เพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่มุ่งเน้นการปรับปรุงผลผลิตต่อไร่ โดยทีมส่งเสริมการเกษตรของบริษทัจะ
เข้าไปท างานร่วมกับชาวไร่อย่างใกล้ชิดและให้ความรู้เก่ียวกับการเพาะปลูกและการจดัการไร่ เพื่อให้
ผลผลิตต่อไร่เพิ่มสูงกว่าวิธีปฏิบติัแบบเดิมของชาวไร่ ด้วยรูปแบบดงักล่าวทั้งบริษทัและชาวไร่จะได้รับ
ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและเป็นแนวทางการพฒันาท่ีจะส่งผลแบบยัง่ยืนต่อไป กล่าวคือส าหรับชาวไร่จาก
ผลผลิตต่อไร่ท่ีเพิ่มข้ึนส่งผลโดยตรงให้ไดรั้บรายไดต่้อไร่สูงข้ึนและเป็นการลดตน้ทุนของชาวไร่ให้ต ่าลง 
ส าหรับบริษทันอกจากราคาสับปะรดท่ีจ่ายให้กบัชาวไร่จะอยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถแข่งขนัไดแ้ลว้ ผลผลิตท่ีได้
ยงัสามารถควบคุมคุณภาพได้มากกว่าทั้งในแง่ของขนาดผล ความสุก และการป้องกนัสารตกคา้ง โดยปี 
2558 เป็นปีแรกท่ีเร่ิมตน้โครงการน้ีอย่างเต็มรูปแบบ สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่จากไร่ท่ีเขา้ร่วมโครงการน้ี
สูงถึงเกือบสองเท่า และลดจ านวนผลสับปะรดขนาดเล็กลงจากเดิมท่ีมีประมาณ 10% เหลือเพียงไม่ถึง 2 %  

โครงการในลกัษณะท่ีสองจะเป็นการประกนัราคาต่อกิโลกรัม โดยบริษทัและชาวไร่จะท าการตกลง
ราคาประกนัท่ีเป็นท่ีพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย โดยมีเง่ือนไขวา่พื้นท่ีท่ีจะสามารถเขา้ร่วมโครงการในรูปแบบ
น้ีไดจ้ะตอ้งเป็นพื้นท่ีท่ีปลูกลงหน่อคร้ังแรกเท่านั้น ซ่ึงชาวไร่ในกลุ่มน้ียงัสามารถท่ีจะเลือกเปล่ียนไปรับการ
ประกนัในรูปแบบโครงการแรกในปีต่อไปไดห้ากตอ้งการ 

โครงการทั้ งสองลักษณะจะมีการเน้นด าเนินการเพาะปลูกให้ เป็นไปตามหลักการ GAP                  
(Good Agricultural Practice) เร่ิมตั้งแต่การเตรียมดิน การเตรียมวสัดุปลูก การปลูก ระยะห่างของพื้นท่ีการ
ปลูก การจดัแถวลงตน้หน่อสับปะรด การดูแลและการก าจดัวชัพืช การให้ปุ๋ย การบงัคบัผล การเช็คดอก   
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 การให้น ้ า ไปจนถึงการคลุมผลและการเก็บเก่ียว โดยทางบริษทัจะจดัเจา้หนา้เขา้ไปให้ความรู้แก่ชาวไร่ และ

มีการติดตามพร้อมใหค้  าแนะน าอยา่งใกลชิ้ดและสม ่าเสมอ 
โครงการในลกัษณะท่ีสาม มีลกัษณะเปิดกวา้งให้กบัสมาชิกท่ีตอ้งการอิสระในการเพาะปลูกดูแล

สับปะรดในวิถีคุน้ชินของตนเอง โดยจะมีการประกนัการรับซ้ือผลผลิตทั้งหมดของสมาชิก เพียงแต่จะตอ้ง
แจง้ขอ้มูลการปลูกและบงัคบัผลท่ีชดัเจน โครงการน้ีใชช่ื้อเรียกวา่เป็นการประกนัตลาดใหก้บัชาวไร่ 
 
            กล่าวโดยสรุปในแผนการด าเนินการดา้นวตัถุดิบ   บริษทัมีนโยบายท่ีจะสร้างความมัน่ใจในการท า
ไร่สับปะรดของชาวไร่ในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   โดยเฉพาะในเขตอ าเภอเมืองท่ีบริษทัฯตั้งด าเนินการ
ผลิตสับปะรดกระป๋องในปัจจุบนั   โดยท่ีบริษทัจะเพิ่มจ านวนสมาชิกชาวไร่โครงการส่งเสริมการท าไร่แบบ
มีสัญญาข้ึน โดยพิจารณาคัดเลือกจากชาวไร่รายย่อยทั่วๆ ไป ท่ีเป็นลูกค้าประจ าของบริษัทฯ รวมทั้ ง
รับประกนัปริมาณผลผลิตของชาวไร่ตามขอ้ตกลงกนัไว ้ซ่ึงนโยบายเพิ่มจ านวนสมาชิกชาวไร่ในโครงการ
ส่งเสริมน้ี  จะเป็นหลกัประกนัท่ีจะสร้างความมัน่ใจในการท าไร่ต่อไป  และบริษทัก็จะสามารถมีความมัน่ใจ
ในการท่ีจะวางแผนการผลิตในระยะยาว ไดโ้ดยมีวตัถุดิบพอเพียงและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการผลิตควบคู่
ไปกบัอาชีพการท าไร่สับปะรดของเกษตรกร 

สัดส่วนการซ้ือวตัถดิุบในประเทศและต่างประเทศ 
       2557        2558         2559  
สัดส่วนการซ้ือวตัถุดิบในประเทศ : ต่างประเทศ          96.0:4.0           96.0:4.0            99.0:1.0                 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ขั้นตอนและเทคโนโลยี่การผลติ 

แผนผงัโดยย่อของกรรมวธีิการผลติสับปะรดกระป๋อง 
 

          สบัปะรด 
                 เขา้เคร่ืองคดัขนาด 
เก็บน ้ าท่ีได ้

น ้าสบัประรด            ปอกเปลือกและเจาะแกน    ขดูเน้ือจากเปลือก 
จากการปอกเปลือกและเจาะแกน 

                เศษเน้ือสบัปะรด 
เคร่ืองสกดั-           จิกตา     ตรวจเลือกส่วนดี 
น ้าสบัปะรด   จากการจิกตา 

    ลา้งลูกสบัปะรด 
 

คดัลูกสบัปะรดท่ีพอเหมาะ 
 

เคร่ืองหัน่สบัปะรด 
 
สบัปะรดช้ินใหญ่  สบัปะรดเตม็แวน่  สบัปะรดช้ินคละ(pieces) 

     (chunks)       (slices)  และสบัปะรดล่ิม(tidbits) 
 

       คดัขนาดของสบัปะรดแต่ละช้ินและบรรจุกระป๋อง       ช้ินสบัปะรดไม่ไดข้นาด     เคร่ืองท าสบัปะรดช้ินยอ่ย 
    

      ดูดอากาศออกจากกระป๋อง    สบัปะรดช้ินยอ่ย 
   และเติมน ้ าสบัปะรดหรือน ้ าเช่ือม 

 
ปิดกระป๋อง    ใส่น ้ าสบัปะรดหรือน ้ าเช่ือมและ
ตม้ 

 
น่ึงฆ่าเช้ือโรค     บรรจุกระป๋อง 

 
ท าใหก้ระป๋องเยน็  ปิดฉลาก   ท าใหก้ระป๋องเยน็ 

บรรจุกล่อง 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 แผนผงัโดยย่อของกรรมวธีิน ้าสับปะรดและน า้สับปะรดเข้มข้น 

 
เน้ือแล่จากเปลือก,แกน 
เศษเน้ือจากตดัแต่ง,จิก  

                                                                                 สบัปะรดลูกเลก็ 
 

    เคร่ืองตีแหลก 
 

  เคร่ืองคั้นน ้ าสบัปะรด             กาก 
 
     ถงัเก็บน ้ าสบัปะรด 
 

   ขบวนการใหค้วามร้อน ( 60 - 62 oC ) 
 
    เคร่ืองแยกตะกอน            กาก 
 

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

 
      ถงัเก็บ     เคร่ืองระเหยน ้ า evaporation 

 
ส่งไปใชท้ าpacking media    ถงัปรับคุณภาพ blending tank 

 
เคร่ืองท าความเยน็ chiller 
 
บรรจุลง bin หรือ drum 

 
                                      เก็บสตอ๊ค 

          
            ส่งออก 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 แผนผงัวิธีการผลติผกัและ/หรือผลไม้รวม โดยสังเขป 

 
 วตัถุดิบ 

 
คดัคุณภาพ 

 
    ลา้ง 

 
ปอกเปลือกและแยกเมลด็   เปลือกและเมลด็ 
 
   ท าเป็นช้ิน    อาหารสตัว/์ท้ิง 

 
คดัขนาดของช้ิน    ช้ินท่ีไม่ไดข้นาด 

 
บรรจุลงกระป๋อง 

 
ดูดอากาศออกและเติม 
packing media 

 
ปิดฝากระป๋อง 

 
น่ึงฆ่าเช้ือโรค 

 
ท าใหก้ระป๋องเยน็ 

 
  ปิดฉลาก 

 
บรรจุกล่อง 

 
   ส่งออก 

 

เทคโนโลยีใ่ช้ในการผลติและแหล่งทีม่า 
เทคโนโลยี่ในการผลิตสับปะรดกระป๋อง ไดก้ าเนิดข้ึนท่ีฮาวายแลว้ยา้ยฐานมาไตห้วนั  ฟิลิปปินส์ 

และไทย ตามล าดบั  ดงันั้นเทคโนโลยีท่ี่ไทยถือวา่ทนัสมยัท่ีสุดของอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ความเพยีงพอของเคร่ืองจักรและบุคคลในการผลติ 

 บริษทัไดล้งทุนติดตั้งเคร่ืองจกัรผลิตสับปะรดกระป๋องตั้งแต่ปี 2520 เร่ือยมาและมี LINE การผลิต
มากถึง 15 LINE สามารถผลิตสับปะรดกระป๋องไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ พร้อมกนัน้ีบริษทัมี
คลงัสินคา้ท่ีเก็บสินคา้ไดถึ้ง1.7 ลา้นหีบมาตรฐาน   ส าหรับเคร่ืองจกัรผลิตน ้ าสับปะรดเขม้ขน้มีเพียงพอและ
สามารถผลิตสินคา้แต่ละชนิดไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้เช่นกนั 
              ดา้นบุคคลากร  บริษทัมีพนกังานท่ีเติบโตมาพร้อมกบับริษทัฯ   บริษทัมีการพฒันาบุคคลากรทุก
ระดบัอย่างต่อเน่ือง ให้มีความสามารถและรอบรู้ทั้งในดา้นเทคนิคและในการด้านจดัการ เม่ือพนักงานมี
ความช านาญความสามารถพร้อมจะไดรั้บการปรับต าแหน่งหนา้ท่ีให้สูงข้ึนหรืออาจโอนยา้ยไปรับต าแหน่ง
ท่ีสูงข้ึนในกลุ่มบริษทั 
              ปริมาณบุคคลากรมีเพียงพอในการผลิต   
              ดา้นแรงงานเป็นแรงงานทอ้งถ่ินและจงัหวดัใกลเ้คียง บางคร้ังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานบา้ง 
อยา่งไรก็ตามเป็นปัญหาท่ีไม่รุนแรงมาก ทั้งน้ีเพราะไดว้างแผนการผลิตล่วงหนา้เป็นรายเดือน และแผนผลิต
ดงักล่าวไดถู้กปรับตามความเหมาะสมแลว้จึงท าให้ทราบวา่ช่วงใดตอ้งใช้แรงงานเท่าไรล่วงหน้า  ท าให้มี
การจดัหาแรงงานไดเ้พียงพอ  
 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัมีระบบการก าจดัน ้ าเสียและไดมี้การวิเคราะห์คุณภาพของน ้ าเสียตลอดเวลาตามกฎหมายท่ี
ก าหนดและไม่มีประวติัการผดิกฎหมาย 
 

ธุรกิจคอนซุมเมอร์ ด าเนินการโดย บริษทั ทิปโก ้เอฟ แอนด์ บี จ  ากดั เป็นบริษทัยอ่ยร่วมทุน ระหวา่ง   
บริษทั กบั Suntory Beverage & Foods Asia ซ่ึงประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑด์งัน้ี 

 น ้าผลไมแ้ละน ้าผกัพร้อมด่ืม ไดแ้ก่ 
1. ทิปโก ้น ้าผลไม ้100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 
2. ทิปโก ้เวจจ้ี น ้าผกัผสมน ้าผลไมร้วม 100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 
3. ทิปโก ้ซุปเปอร์คิด น ้าผลไมแ้ละน ้าผกัผสมน ้าผลไมร้วม 100% ส าหรับเด็กบรรจุในกล่อง

ขนาด 110 มิลลิลิตร 
4. ทิปโก ้ซุปเปอร์ฟรุต เอสเซนส์ น ้ าทบัทิมสกดัเขม้ขน้ และน ้ าพรุนสกดัเขม้ขน้ผสมผลฟิก

บรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร 
5. ทิปโก้ สควีซ น ้ าผลไม้ และน ้ าผกัผสมน ้ าผลไมร้วม 100% แบบพาสเจอร์ไรส์ บรรจุใน

กล่อง 300 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 
6. ทิปโก ้คูลฟิต น ้าผกัผสมน ้าผลไมร้วม 40% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 
7. ทิปโก้โปรไฟเบอร์ น ้ าผกัผสมน ้ าผลไม้และใยอาหารรวม 100% ในขวดขนาด 300 
มิลลิลิตร และ บรรจุในกล่องขนาด 1 ลิตร 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 

 น ้ าแร่ธรรมชาติ ออรา บรรจุในขวดขนาด 300  มิลลิลิตร 500 มิลลิลิตร และ 1.5 ลิตร ผลิตจาก
แหล่งน ้ าแร่ธรรมชาติบนเทือกเขาสูง 2,700 ฟุตจากระดบัน ้ าทะเล ท่ี ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ลึกลง
ไปจากพื้นดินใตภู้เขา  297 ฟุต มีแอ่งน ้ าขนาดใหญ่ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติท่ีเรียกวา่ “น ้าพุเยน็”  ซ่ึงมีเพียง
ไม่ก่ีแห่งในโลกและเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทย  ถูกน ามาผลิตเป็นน ้ าแร่ธรรมชาติบรรจุขวด โดย
ปราศจากกระบวนการท่ีใชส้ารเคมี   

 ชาพร้อมด่ืมซันโทร่ี ทีพลสั เคร่ืองด่ืมชาอู่หลง โอทีพีพี บรรจุขวด PET500 มิลลิลิตรเป็นชาอู่
หลงยี่ห้อแรก และยี่ห้อเดียวในประเทศไทย ท่ีมี OTPP ( Oolong Tea Polymerized Polyphenols ) มากกว่า 
70 มิลลิกรัม ในทุกๆ รสชาติ  OTPP  มีความสามารถป้องกนัการดูดซึมไขมนัเขา้สู่ร่างกาย เพราะเขา้ไป
ขดัขวางขบวนการยอ่ยไขมนัเอมไซน์ไลเปสในล าไลเ้ล็ก 
ลกัษณะการน าผลติภัณฑ์หรือบริการไปใช้ 

เป็นเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมประเภท น ้ าผลไม้ น ้ าแร่ธรรมชาติ และชาเพื่อสุขภาพและความสดช่ืน
ส าหรับร่างกาย  
ลกัษณะของลูกค้า 
 จดัจ าหน่ายไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านบริษทัตวัแทนจ าหน่าย (Distributor)  ไปยงัร้านคา้
ปลีกต่างๆ ทัว่ประเทศ รวมถึงการจดัจ าหน่ายไปยงัต่างประเทศ 

สิทธิหรือข้อจ ากดัในการประกอบธุรกจิ 

 -ไม่มี- 
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 

ตลาดน ้ าผลไมแ้ละน ้าผกัพร้อมด่ืมของประเทศไทยในปี 2559 มีมูลค่าทั้งหมดประมาณ 13,836 
ลา้นบาท (ท่ีมา Nielsen Report) สามารถจ าแนกตามคุณลกัษณะของสินคา้ออกเป็น 5 ประเภท 

- ตลาดน ้าผลไมแ้ละน ้าผกั 100 % (Premium market)โดยมีมูลค่าการตลาดอยู ่ร้อยละ 38  
- ตลาดน ้าผลไมแ้ละน ้าผกั 40% (Medium  market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู ่ร้อยละ 9  
- ตลาดน ้าผลไมแ้ละน ้าผกั 25% (Economy market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู ่ร้อยละ 12 
- ตลาดน ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกัต ่ากว่า 25% (Super Economy market ) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู ่       

ร้อยละ27 
- ตลาดน ้ าผลไม้และน ้ าผกัอ่ืนๆ เช่น น ้ าล าไย น ้ าตาลสด (Other market) โดยมีมูลค่า

การตลาดอยู ่ร้อยละ 14 
ตลาดของน ้ าผลไมแ้ละน ้าผกัยงัสามารถแบ่งประเภทแบบตามลกัษณะการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์

ไดอี้กสอง แบบ คือ แบบท่ีสามารถเก็บไวท่ี้อุณหภูมิห้องและมีอายุประมาณ 6-12 เดือนหรือท่ีเรียกว่า 
UHT และแบบท่ีมีอายปุระมาณ 30-45วนั และตอ้งเก็บไวใ้นตูแ้ช่หรือท่ีเรียกวา่ Pasteurized   
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ในปี 2559 อตัราการเติบโตของตลาดน ้ าผลไม้และน ้ าผกัพร้อมด่ืมอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 1  

บริษทั ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จ  ากดั ยงัคงรักษาความเป็นผูน้ าส่วนแบ่งตลาด ในตลาดน ้ าผลไม ้100%  
โดยเน้นการสร้างคุณค่าของตราผลิตภณัฑ์ คุณภาพท่ีคดัสรรของวตัถุดิบและกระบวนการผลิต ท่ีให้
คุณประโยชน์ ต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั รวมถึงการพฒันาและออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
ส่วนแบ่งการตลาด นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการขยายฐานตลาดของผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมน ้าผลไมแ้ละน ้าผกั
ไปยงัประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย เช่น เกาหลีใต ้จีน อินโดนีเชีย ฟิลิปปินส์ เป็นตน้  

ตลาดน ้ าแร่ในปี 2559 มีมูลค่าประมาณ 3,888 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 15 โดย
หลงัจากท่ีบริษทัฯไดข้ยายก าลงัการผลิต ออรา เพิ่มข้ึน เพื่อรองรับกบัการเติบโตของตลาดตั้งแต่ปี 2557 
ท  าให้ออรามีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งในดา้นยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด ส าหรับตลาดชาเพื่อ
สุขภาพในปี 2559 มีมูลค่าประมาณ 400 ลา้นบาท  

กลยุทธ์ในการแข่งขันโดยสังเขป 
1. ผลิตสินคา้ท่ีเป็นท่ียอมรับของตลาดและรักษามาตรฐานของสินคา้ทั้งในดา้นคุณภาพและรสชาติ

อยา่งต่อเน่ือง  
2. ความหลากหลายของสินค้าเพื่ อสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง เต็ม ท่ีบ ริษัท มี                     

การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
3. จดัท ากิจกรรมทางการตลาดสม ่าเสมอ   เพื่อเป็นการรักษาสัมพนัธภาพกบัลูกคา้ตลอดจนสร้าง

ความจดจ าในยีห่อ้และความตอ้งการสินคา้ในคร้ังต่อ ๆ ไป 
4. วางแผนจดัซ้ือวตัถุดิบ  การผลิตสินคา้และการเก็บสินคา้คงคลงัให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของตลาด 
5. มีการบริหารตน้ทุนดา้นการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อด ารงสถานภาพของการแข่งขนั 
6. สามารถกระจายสินคา้ไดท้ัง่ถึงและมีระบบการหมุนเวยีนสินคา้ใหส้ดใหม่อยูเ่สมอ 

ตลาดหลกัของการจ าหน่ายผลติภัณฑ์ 
              ส าหรับการขายในประเทศการสามารถแบ่งไดเ้ป็นสองส่วนดว้ยกนัคือ การจดัจ าหน่ายผ่านผูแ้ทน
จ าหน่าย (Distributor) ซ่ึงเป็นช่องทางจดัจ าหน่ายหลัก ส่วนอีกทางคือทางบริษทัเป็นผูข้ายเองตามช่อง
ทางการออกร้านจ าหน่ายสินคา้และช่องทางจ าหน่ายพิเศษ ในส่วนของตลาดต่างประเทศนั้นมีการขยายตวั
อยา่งรวดเร็วจากการท่ีผลิตภณัฑ์ของบริษทัไดรั้บการตอบรับท่ีดี โดยตลาดต่างประเทศท่ีส าคญัไดแ้ก่ ทวีป
เอเซียและแอฟริกา  
การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ 
ลักษณะของฤดูกำลหรือวัฎจักรกำรประกอบธุรกจิ 
            แหล่งวตัถุดิบแบ่งไดเ้ป็น 2 แหล่ง 

1. แหล่งวตัถุดิบในประเทศ บริษทัจะรับซ้ือผลไมส้ดชนิดต่าง ๆ เช่น ส้ม ฝร่ัง และสับปะรด  จาก
ชาวไร่โดยตรง  โดยมีนโยบายท่ีจะใช้วตัถุดิบในประเทศให้มากยิ่งข้ึนเร่ือย ๆ  แต่ทั้งน้ีคงข้ึนอยูก่บัปริมาณ
วตัถุดิบ ซ่ึงจะมีจ านวนเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามฤดูกาล เช่น สับปะรดจะมีมากในช่วงเดือนมีนาคม ถึง 
พฤษภาคม  และอีกช่วงในเดือนตุลาคมถึงธนัวาคมเป็นตน้ 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 2. แหล่งวตัถุดิบจากต่างประเทศ บริษทัจะซ้ือน ้ าผลไมเ้ขม้ขน้ (Juice Concentrate) มาใช ้เพื่อผลิต

น ้าผลไม ้ 
วัตถุดิบทีส่ ำคัญ 
             วตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตน ้ าผลไม ้คือ สับปะรด ฝร่ัง ส้ม และ ผลไมอ่ื้น ๆ  ซ่ึงซ้ือจากชาวไร่ และ 
น ้ าผลไมเ้ขม้ขน้และกล่องและซองบรรจุซ่ึงสั่งซ้ือจากต่างประเทศ มีสัดส่วนการสั่งซ้ือวตัถุดิบในประเทศ
และต่างประเทศอยูใ่นระดบั สัดส่วนเท่ากบั 40%  ต่อ 60% 
 
 

ขั้นตอนและเทคโนโลยีกำรผลิต 
แผนผงัโดยย่อของกรรมวธีิการผลติน า้ผลไม้ / เคร่ืองดื่มพร้อมดื่ม 

    น ้าผลไม ้/ วตัถุดิบ 
 
    ผสมตามสูตร 
 

        ใหค้วามร้อนเบ้ืองตน้ 45-50 oC 
 

        ใหค้วามร้อน 98-100 oC 
 

             ลดความเยน็ท่ีระดบั 25 oC 
 

                     บรรจุลงกล่อง 200 , 1,000 มิลลิลิตร 
   

         ติดหลอดส าหรับดูด 
 

                 เก็บสตอ็ค             

  
เทคโนโลยีท่ีใ่ช้ในกำรผลิต 
 บริษทัซ้ือเคร่ืองบรรจุเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมจากต่างประเทศซ่ึงเป็นเคร่ืองท่ีทนัสมยั และมีปริมาณการ
สูญเสียนอ้ย โดยมีก าลงัการผลิตเคร่ืองด่ืม รวมเป็นมูลค่า 220 ลา้นลิตร 

ควำมเพยีงพอของเคร่ืองจักรและบุคคลในกำรผลิต 
 บริษทัไดมี้การสร้างโรงงานเคร่ืองด่ืมข้ึน ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาโดยท่ีโรงงานดงักล่าวมีก าลงั
การผลิตพร้อมผลิตเพียงพอต่อความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึน โดยโรงงานดงักล่าวจะมีรูปแบบบรรจุภณัฑ์ 3 แบบ 
กล่าวคือ UHT , Pasteurized และ Aseptic PET โดยไดท้  าการเปิดตวัโรงงานท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอยา่ง
เป็นทางการเม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2551ปัจจุบนับริษทัมีการใช้อตัราการผลิตอยูท่ี่ระดบั 80% ของก าลงัการ
ผลิตเตม็ท่ี 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546  ดา้นบุคคลากร บริษทัมีพนกังานท่ีเติบโตมาพร้อมกบับริษทั บริษทัมีการพฒันาบุคลากรทุกระดบั

อย่างต่อเน่ือง ให้มีความสามารถและรอบรู้ทั้งในด้านเทคนิคและในด้านการจดัการ การด าเนินการของ
บริษทัเพื่อลดผลกระทบและผลการปฏิบติัจริงเทียบกบัอตัราสูงสุดท่ีกฎหมายก าหนดตลอดจนประวติัการ
กระท าผิดเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมบริษัทมีระบบการก าจดัน ้ าเสีย และได้มีการวิเคราะห์คุณภาพของน ้ าเสีย
ตลอดเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

ธุรกิจค้าปลีก ด าเนินการโดย บริษทั ทิปโก้ รีเทล จ ากัด เป็นบริษทัย่อย เป็นการร่วมทุนกนั ระหว่าง 
บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) กบั บริษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ  ากดั ด าเนินธุรกิจคา้ปลีก ภายใตต้รา
สัญญลกัษณ์ “Squeeze Juice Bar by Tipco” ประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑด์งัน้ี 

1. เคร่ืองดื่มสมูตตี้ (Smoothie) น ้ าผลไม้ป่ันสด โดยไม่ได้เติมน ้ าตาลหรือน ้ าเช่ือม แบ่งเป็น 4 
ประเภท คือ 

 Super fruit 
 Hi Fiber 
 Mega Smoothie 
 Anti-Aging 

2. ต้นอ่อนข้าวสาล ี(Wheatgrass) ตน้อ่อนขา้วสาลีคั้นสด  
3. เคร่ืองดื่มกาแฟ (Mountain Beans)  
4. อาหารเพือ่สุขภาพ (Healthy Meal) เช่น สลดั ซุป แซนวชิ เป็นตน้ 
5. สินค้าพเิศษ (Special Goods) เช่น 

  Happy yoghurt (โยเกิร์ตพร้อมดื่ม)  
  Happy Soya (นมถั่วเหลอืงเข้มข้น) 

โดย ณ ส้ินปี 2559 Squeeze Juice Bar มีจ  านวนสาขาทั้งส้ิน 58 สาขา  นอกจากน้ีร้าน Squeeze ยงั
เป็นจุดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษทัในเครือ เช่น น ้ าผลไมทิ้ปโก ้สับปะรดสดพนัธ์ุหอมสุวรรณ เป็นตน้ 
ธุรกิจของ Squeeze ยงัครอบคลุมไปถึงการให้บริการของวา่ง (Snack Box) ส าหรับงานจดัเล้ียงและของว่าง
บนรถโดยสาร เป็นตน้  
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 

ธุรกิจคา้ปลีกประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทยยงัมีแนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ใน
ปัจจุบนัแนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ริโภคเร่ิมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยกระแสการดูแลห่วงใยสุขภาพ และ
ความปลอดภยัของผูบ้ริโภคได้รับความนิยมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดังจะเห็นได้จากความนิยมในอาหาร 
ประเภทออแกนิกส์ หรือคลีนฟู้ ด (อาหารท่ีผา่นกระบวนการปรุงแต่งนอ้ยท่ีสุด) ธุรกิจคา้ปลีกของกลุ่มบริษทั
เล็งเห็นถึงแนวโนม้ดงักล่าวและน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์ดีต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค  
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ร้าน Squeeze Juice Bar นอกจากจะมีน ้ าผลไม้ป่ันซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์หลักท่ีได้รับการยอมรับจาก

ผูบ้ริโภคมายาวนานแลว้ Squeeze Juice Bar มีผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพใหม่ๆน าเสนออยา่ง
ต่อเน่ืองและมีสัดส่วนรายไดจ้ากผลิตภณัฑ์ดงักล่าวเพื่อข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  ร้านอาหาร August Organic Eatery 
เป็นร้านอาหารแนว Organic Fusion เพื่อตอบสนองกลุ่มคนรักสุขภาพท่ีช่ืนชอบอาหารรสชาติจดัจา้น โดยมี
เมนูท่ีหลากหลายจากวตัถุดิบ Organic และวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพจากแหล่งต่างๆ ร้าน Homsuwan Pina Pina 
เป็นร้านขนม ของวา่งและเคร่ืองด่ืมท่ีเมนูเกือบทั้งหมดพฒันาจากสับประรดพนัธ์ุหอมสุวรรณ โดยมีจุดเด่น
ท่ีรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของสับปะรดพนัธ์ุหอมสุวรรณ และคดัสรรเป็นเมนูท่ีหลากหลาย 
          

ธุรกจิสารสกดัและการเกษตร ด าเนินการโดย บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  
 ธุรกิจสารสกดั ด าเนินธุรกิจดา้นสารสกดัจากธรรมชาติ เพื่อน ามาเป็นวตัถุดิบ ส่วนประกอบ

ของ อาหาร เคร่ืองด่ืม เคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารและยา โดยโรงงานของบริษทั ทิปโก ้ไบโอเท็ค 
จ ากดั เป็นโรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพรด้วยตวัท าละลายขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทยซ่ึงมี
ประสิทธิภาพในการสกดัและระบบความปลอดภยัในระดบัสูง โดยขอบเขตการให้บริการครอบคลุมตั้งแต่
การจดัหาวตัถุดิบ อบแห้ง บดผงและผลิตเป็นสารสกดั นอกจากน้ี บริษทัยงัให้บริการพฒันากระบวนการ
สกดัร่วมกบัลูกคา้ครอบคุลมตั้งแต่ระดบัทดลองในห้องปฏิบติัการตลอดจนผลิตจริงในระดบัอุตสาหกรรม 
บริษทัไดใ้ห้บริการรับจา้งสกดัสารจากพืชและสมุนไพรต่างๆเพื่อป้อนให้กบัลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ 
โดยปัจจุบนัสินคา้และบริการของบริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ  ากดั มี 2 รูปแบบหลกัคือ 

- บริการรับจา้งสกดัสารสกดัจากพืชและสมุนไพรตามความตอ้งการของลูกคา้เพื่อใช้เป็น
ส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเคร่ืองส าอางและยา (OEM) 

- สกัดและจ าหน่ายสารสกัดจากพืชและสมุนไพรเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร 
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเคร่ืองส าอางและยา (Ingredient) 

 ธุรกิจการเกษตร ด าเนินธุรกิจดา้นการวจิยัและพฒันาพนัธ์ุพืชและการเพาะปลูก โดยผลิตภณัฑ์
หลกัไดแ้ก่ สับปะรดสดพนัธ์ุหอมสุวรรณ ท่ีมีเอกลกัษณ์ดา้นรสชาติและคุณค่าทางอาหารท่ีเกิดจากการวิจยั
และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยจดัจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ชั้นน าทัว่ไป  ร้าน Squeeze Juice Bar by Tipco 
และร้าน Homsuwan Pina Pina 
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 

 ธุรกิจสารสกดั : แนวโน้มของการให้ความส าคญัดา้นสุขภาพ และ ความงามเพิ่มสูงข้ึน และ
ตลาดผลิตภณัฑ์ สินคา้และบริการดา้นสุขภาพและความงามภายในประเทศ มีการเติบโตสูงในช่วงหลายปีท่ี
ผ่านมา นับเป็นโอกาสส าหรับ บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค จ ากดั ท่ีจะสร้างอตัราการเติบโตของยอดขายจาก
ธุรกิจการสกดัสารจากพืชและสมุนไพร ต่างๆ เพื่อเป็นวตัถุดิบให้กบัผูผ้ลิตอาหาร เคร่ืองด่ืม อาหารเสริม 
เคร่ืองส าอาง และ ยา ภายในประเทศ ขณะเดียวกนัยงัมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกบัพนัธมิตร และ คู่คา้
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 จากต่างประเทศ ท่ีมีความตอ้งการวตัถุดิบจากสารสกดัจากพืชและสมุนไพรท่ีมีเฉพาะพื้นท่ีบางชนิด หรือมี

ตน้ทุนต ่ากวา่  
 ธุรกิจการเกษตร : ในแต่ละปีประเทศไทยบริโภคสับปะรดสดประมาณปีละ300,000 ตนั ซ่ึง

ส่วนใหญ่เป็นสับปะรดพนัธ์ุปัตตาเวยี (สับปะรดศรีราชา) ส าหรับสับปะรดพนัธ์ุหอมสุวรรณของบริษทั ทิป
โก ้ไบโอเท็ค จ ากดั มีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างจากสับปะรดทัว่ไป  ในดา้นความหอม  หวาน  เน้ือแน่นนุ่ม  ไม่
กดัล้ิน   มีวติามินสูงกวา่สับปะรดทัว่ไป  เป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นในทอ้งตลาด  และไม่ไดต้ดัแต่งพนัธุกรรม
ท าให้เป็นท่ีช่ืนชอบของผูบ้ริโภค แมร้าคาจะค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัคู่แข่งในตลาด  เน่ืองจากสับปะรดหอม
สุวรรณตอ้งมีการดูแลอยา่งดีเพื่อใหผ้ลผลิตท่ีไดมี้คุณภาพดีกวา่สับปะรดทัว่ๆ ไป ลกัษณะเปลือกท่ีบางท าให้
ตอ้งเก็บเก่ียวและคดับรรจุอยา่งพิถีพิถนัเพื่อมิให้ช ้ าเสียหาย ซ่ึงตอ้งใช้แรงงานจ านวนมาก แต่ก็เป็นขอ้ดีต่อ
ผูบ้ริโภคคือ ปอกง่าย ไม่ตอ้งคว ัน่ตา ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถซ้ือเป็นผลสดและกลบัไปปอกเองท่ีบา้นได ้โดย
สับปะรดหอมสุวรรณมียอดขายเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่เร่ิมเขา้สู่ตลาดในช่วง 4 ปีท่ีผา่นมา  
              

3.การบริหารความเส่ียง 
          บริษทัมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นผูว้ิเคราะห์ความเส่ียงท่ี มีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ   
ทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ความเส่ียงดา้นการปฎิบติัการ ความเส่ียงดา้นการเงิน และความเส่ียง
ดา้นกฎหมาย และประเมินความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อหาแนวทางป้องกนัและจดัการ เพื่อลดความรุนแรง
ดงักล่าว โดยในปี 2559 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดัการความเส่ียงในเร่ืองหลกัๆ ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงจากปริมาณและราคาวตัถุดิบสับปะรดผนัผวน   เน่ืองจากสับปะรด เป็นพืชเกษตร 
สภาพดินฟ้าอากาศ เป็นปัจจยัหลกัท่ีควบคุมไม่ได ้แต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณและคุณภาพ ท าให้
ราคาสับปะรดผนัผวน มีผลต่อตน้ทุนการผลิต  บริษทัฯ จึงไดน้ าภาพถ่ายดาวเทียมพื้นท่ีปลูกสับปะรด ขอ้มูล
ผลผลิตระดับประเทศของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และทดลองติดตั้ ง software เพื่อเป็น
เคร่ืองมือช่วยในการพยากรณ์ผลผลิต  

2. ความเส่ียงจากการท าก าไรในธุรกิจหลกั    ดว้ยก าไรของธุรกิจหลกั มาจากการส่งออกเป็นหลกั 
สัญญาซ้ือขายมกัเป็นการซ้ือขายล่วงหน้าทั้งระยะสั้ น 1-3 เดือน หรือระยะยาว 6-12 เดือน  ปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อก าไรอยา่งมากคือตน้ทุนราคาซ้ือวตัถุดิบสับปะรด  บริษทัฯ จึงปรับวิธีการท าสัญญาการขายและ
การส่งมอบสินคา้ เป็นระยะสั้น หรือยาว ตามสภาพแวดลอ้มของปริมาณและราคาวตัถุดิบเป็นหลกั และยงั
ไดพ้ฒันาสินคา้ใหม่ เพื่อขยายออกไปในตลาดท่ีมีแนวโนม้การเติบโตท่ีดี  

3. ความพร้อมผูสื้บทอดต าแหน่งงานส าคญั   บริษทัฯ ได้คดัเลือกต าแหน่งงานท่ีส าคญัแล้ว และ
วางแผนผูสื้บทอดไวส่้วนหน่ึง  ซ่ึงอยูร่ะหวา่งท าแผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อ
ด าเนินการตามแผนต่อไป 

4. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนผนัผวน   ในปี 2559 ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึน 
โดยเฉพาะเงินดอลล่าร์สหรัฐนั้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อรายไดแ้ละก าไรของบริษทัเป็นอยา่งมาก บริษทัจึง
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ตอ้งใชเ้คร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน ไดแ้ก่ สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบั

ธนาคาร  เพื่อใหส้ามารถบริหารจดัการรายไดแ้ละตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  4.ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
สินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย 

หน่วย:ลา้นบาท

รายการ สนญ ประจวบ พระนครศรี เชียงใหม่
อยุธยา

1 ท่ีดิน 28.11 ***113.37 41.29 84.50 ***ติดจ านอง
-          -               -                  -                 

2 คา่พฒันาท่ีดิน -          14.67 2.20 -                 
3 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 0.15 ***177.94 326.26 52.51 ***ติดจ านอง
4 เคร่ืองใชส้ านกังาน 9.52 3.76 3.64 1.60
5 ยานพาหนะ 1.32 2.20 0.19 0.00
6 เคร่ืองจกัรและส่วนประกอบ 0.00 ***191.12 898.44 166.79 ***ติดจ านอง
7 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 30.22 27.72 26.13 11.79
8 ทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน 33.89 0.09 0.06 0.46
9 งานระหวา่งก่อสร้าง 41.16 34.72 14.53 5.56
10 ส ารองทรัพยสิ์นเส่ือมสภาพ -          (20.60) (202.84) (31.18)

รวม 144.37 544.98 1,109.90 292.03

รวมทั้งส้ิน 2,091.29         
***ติดจ านองมูลค่ารวม 303.8 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงิน 
หมายเหตุ  1. อาคารส านักงานท่ีส านักงานใหญ่ เป็นการเช่าพ้ืนท่ี ชั้น 24,27-29 ของบริษทั ทิปโก ้ทาวเวอร์ จ ากดั  โดยมี      
ค่า เช่าและค่าบริการรวม  18.39 ลา้นบาท ต่อปี 
รูปแบบเคร่ืองหมายการค้า ช่ือเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ เลขทะเบียน/

ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียน 

ระยะเวลา
คุ้มครอง 

  

 

บมจ.ทิปโกฟ้ดูส์ เคร่ืองด่ืมน ้ าแร่ธรรมชาติ น ้ าเปล่า น ้ าสมุนไพรท่ีไม่ใช้
ในทางการแพทย ์เคร่ืองด่ืมธัญญาหาร น ้ านมถั่วเหลือง 
เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ เคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม้ผสมวิตามินท่ีไม่ใช้
ในทางการแพทย ์

ค . 2 8 1 0 0 9  / 
ประเทศไทย 

10 ปี 

 

    

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

ค . 2 7 2 0 4 1  / 
ประเทศไทย 
 
 
ค . 2 7 2 7 8 9 /
ประเทศไทย 

10 ปี 
 
 

10 ปี 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546  

นโยบายการลงทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559   บริษทัมีเงินลงทุนตามราคาทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในธุรกิจต่าง ๆ คือ  
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าผลไมแ้ละเคร่ืองด่ืมบรรจุพร้อมด่ืม   มูลค่ารวม 279.05 ล้านบาท ธุรกิจคา้ปลีก 
มูลค่ารวม 25.50  ลา้นบาท ธุรกิจผลิตสารสกดัจากสมุนไพร จ านวน  160.79 ลา้นบาท  และธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายยางมะตอย  644.93   ลา้นบาท   โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทั้งหมดคิดเป็น
ร้อยละ 40 ของสินทรัพยร์วม 
 เงินลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายยางมะตอย บริษทัมีวตัถุประสงคใ์นการถือเป็นเงินลงทุนระยะ
ยาว โดยท่ีอาจมีการขายในช่วงสั้นบา้งเม่ือไดก้ าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน อยา่งไรก็ตามบริษทัมีนโยบาย
การถือเงินลงทุนดงักล่าว ในอตัราร้อยละ 20-25 
 

5.ข้อพพิาททางกฎหมาย 
           - ไม่มี – 
 

6.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 
1.ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัท 
บริษัท  ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) [เดิมช่ือ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)] 
ประกอบธุรกิจหลัก ประเภทผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง  น ้ าสับปะรดและผลไม้รวม  
ปัจจุบนัมีทุนช าระแลว้  482.58  ลา้นบาท 
สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่             เลขท่ี 118/1 อาคารทิปโก ้ ถนนพระราม 6   แขวงสามเสนใน     

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
             เลขทะเบียนบริษทั             บมจ.0107535000052                  Home Page www.tipco.net 
             โทรศพัท ์               0-2273-6200        โทรสาร 0-2271-4304, 0-2271-1600 

สถานท่ีตั้งส านกังานโรงงาน  เลขท่ี  212 หมู่ 16  ต าบลอ่าวนอ้ย  อ าเภอเมือง  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
77210 

สถานท่ีตั้งส านกังานโรงงาน เลขท่ี  205/1 หมู่ 2 ต าบลโป่งแยง  อ าเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่ 
50180 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 1.2 บริษัทร่วมและบริษัทย่อย 

บริษัท ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั  (มหาชน)   
ประกอบธุรกิจ ผลิตยางมะตอยและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 
23.82   มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้  1,552.99  ลา้นบาท 
สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ เลขท่ี 118/1 อาคารทิปโก ้ ถนนพระราม 6   แขวงสามเสนใน   

เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 10400 
 
บริษัท ทปิโก้  เอฟแอนด์บี จ ากดั 
ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุ้น ในอตัราร้อยละ 50        
มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 600 ลา้นบาท 
สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ เลขท่ี  118/1 อาคารทิปโก้  ถนนพระราม 6   แขวงสามเสนใน   

เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 10400 
สถานท่ีตั้งส านกังานโรงงาน    เลขท่ี  212 หมู่16 ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมือง   จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

77210 
สถานท่ีตั้งส านกังานโรงงาน    เลขท่ี  90/1 หมู่7 ต าบลสนบัทึบ อ าเภอวงันอ้ย                                  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13170 
 
บริษัท ทปิโก้  ไบโอเทค็ จ ากัด 
ประกอบธุรกิจ ผลิตสารสกดัจากสมุนไพรและการเกษตรปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99  มี
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 36.8 ลา้นบาท 
สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ เลขท่ี 118/1 อาคารทิปโก ้ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน    

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
สถานท่ีตั้งส านกังานโรงงาน   เลขท่ี  504  ต าบลประจวบคีรีขนัธ์ อ าเภอเมือง                               

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77210 
 
บริษัท ทปิโก้  รีเทล  จ ากดั 
ประกอบธุรกิจ กิจการค้าปลีกปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50.99  และถือหุ้นผ่าน                           
บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ  ากดั ในอตัราร้อยละ 49  มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 50 ลา้นบาท 
สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ เลขท่ี 118/1 อาคารทิปโก ้ ถนนพระราม 6   แขวงสามเสนใน   

เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 10400 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 บริษัท  ทเีอฟบี  ดิสทบิิวช่ัน  จ ากดั 

ประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายขายปลีก ขายส่ง   ปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุน้ผา่น บริษทั ทิปโก ้ เอฟแอนด์บี 
จ  ากดั ในอตัราร้อยละ 50  มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 0.25 ลา้นบาท 
สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ เลขท่ี 118/1 อาคารทิปโก ้ ถนนพระราม 6   แขวงสามเสนใน   

เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 10400 
  

1.3 บุคคลอ้างองิ 
นายทะเบียนหุน้   :  บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย)  จ ากดั 
เลขท่ี  93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานทูตจีน)  ชั้น 14 
ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์  0-2009-9000 
ผูส้อบบญัชี:  นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือ 

       นายณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3315 และ/หรือ 
   นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4579                                                   

           บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  : เลขท่ี 193/136-137 ชั้น33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก 
คลองเตย  กรุงเทพ 10110  โทรศพัท ์    0-2264-9090 

 
ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย : นายธวชัชยั    จรณะกรัณย ์
ส านกังานทนายความซ.ชนะสงคราม 
เลขท่ี   52 / 3  ถนนพระสุเมรุ  กรุงเทพฯ  โทรศพัท ์  0-2282-2955 
 

2.ข้อมูลส าคัญอืน่ 
   - ไม่มี -  
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7   ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

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

7.2 ผู้ถือหุ้น 
รายช่ือกลุ่มผู ้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พ ร้อมทั้ งจ  านวนหุ้น ท่ี ถือและสัดส่วนการถือหุ้น                    

ณ 30 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี  
ล าดบัท่ี รายช่ือผูถื้อหุน้ จ านวนหุ้น % 

1 นายสิทธิลาภ      ทรัพยส์าคร 55,500,000 11.397 
2 น.ส. รวมสิน      ทรัพยส์าคร 48,500,000 10.050 
3 น.ส. ลกัษณา  ทรัพยส์าคร 37,861,267 7.845 
4 นางอนุรัตน์     เทียมทนั 30,966,765 6.417 
5 น.ส. ปิยะรัตน์  ทรัพยส์าคร 30,379,328 6.295 
6 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ  ากดั 24,131,468 5.001 
7 นายววิฒัน์  โกวทิยโ์สภณ 19,900,000 4.124 
8 นางเรียม  ทรัพยส์าคร 18,039,299 3.738 
9 น.ส. นาตาลี      ทรัพยส์าคร 12,000,000 2.487 
10 นายสมจิตต ์   เศรษฐิน 11,599,846 2.404 

 
 

รายช่ือกลุ่มครอบครัวผูถื้อหุน้รายใหญ่ตามสัดส่วนการถือหุน้ ณ 30 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี  
รายช่ือตระกลู จ านวนหุ้น(หุ้น) สัดส่วนการถือหุน้ % 

กลุ่มทรัพยส์าคร 201,779,934 40.96 
กลุ่มเทียมทนั 30,966,841 6.29 
กลุ่มเศรษฐิน 15,649,770 3.18 
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หน่วย:หุ้น

          กรรมการ      ต าแหน่ง ยอดยกมา ซื้อ (ขาย) ยอดคงเหลือ %

ณ วันที ่1 มกราคม 2559 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559

1  นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร ประธานกรรมการ 37,861,267                     -                 -               37,861,267                           7.85       

2 นางอนุรัตน์  เทียมทนั กรรมการ 30,966,765                     -                 -               30,966,765                           6.42       

3 นายสมจิตต ์ เศรษฐิน กรรมการ 11,599,846                     -                 -               11,599,846                           2.40       

4 นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร กรรมการ 48,437,398                     62,602           -               48,500,000                           10.05     

5 นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการ 58,500,000                     427,100        (3,927,100) 55,000,000                           11.40     

6 นายสุรเชษฐ์  ทรัพยส์าคร กรรมการ         -ไมมี่-          -ไมมี่-  

7 นายวิรัช  ไพรัชพิบลูย์ กรรมการอิสระ         -ไมมี่-          -ไมมี่-

8 นายชลิต  ลิมปนะเวช กรรมการอิสระ         -ไมมี่-         -ไมมี่-

9 นายไพศาล  พงษป์ระยรู กรรมการอิสระ         -ไมมี่-         -ไมมี่-

10 นางอจัฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ         -ไมมี่-         -ไมมี่-

11 นายเอกพล  พงศส์ถาพร กรรมการผูจ้ดัการ         -ไมมี่-         -ไมมี่-  
 
7.3 การออกทรัพย์อืน่ 
           - ไม่มี – 
 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
        บริษทัและบริษทัยอ่ย จะจ่ายเงินปันผล เม่ือมีก าไรสะสมเป็นผลบวก  อตัราการจ่ายเงินปันผลข้ึนอยูก่บั
ผลประกอบการของบริษทัและโครงการลงทุนในอนาคตโดยก าหนดวา่ไม่ต ่ากวา่ 1 ใน 3 ของก าไรสุทธิของ
เฉพาะกิจการ 

ปี 2559 2558 2557 2556 2555 
อตัราก าไรสุทธิ/หุน้ 0.79 0.38 (0.28) (0.16) 0.14 
อตัราเงินปันผล/หุน้ 0.39 0.25 0.00 0.00 0.00 
อตัราการจ่ายเงินปัน
ผลต่อก าไรสุทธิ(%) 

49.4% 66% 0% 0% 0% 
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                                                   โครงสร้างองค์กร 

 
 
 
 

                                                              1.คณะกรรมการตรวจสอบ ( 3 ) 
                                                                                                                                 2.คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ( 3 ) 

                                              3.คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ( 11 ) 
                                                              4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ( 7 ) 

 
 
 
 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 

1.  นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร     ประธานกรรมการ  
     2.  นางอนุรัตน์ เทียมทนั  กรรมการ  
     3.  นายสมจิตต ์  เศรษฐิน    กรรมการ 
     4.  นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร            กรรมการ 
     5.  นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร               กรรมการ 
     6.  นายสุรเชษฐ ์ทรัพยส์าคร       กรรมการ 
     7.  นายวรัิช ไพรัชพิบูลย ์  กรรมการอิสระ 
     8.  นายชลิต ลิมปนะเวช                       กรรมการอิสระ 
     9.  นางอจัฉรา ปรีชา                       กรรมการอิสระ 
   10.  นายไพศาล  พงษป์ระยรู                  กรรมการอิสระ 
   11.  นายเอกพล พงศส์ถาพร  กรรมการผูจ้ดัการ 
   12.  นายพิจารณ์  สลกัเพชร  เลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นายวรัิช ไพรัชพิบูลย ์   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. นายไพศาล  พงษป์ระยรู  กรรมการ  

คณะกรรมการบริษัท (11) 

ฝฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะผู้บริหาร 

คณะอนกุรรมการ ( 4) 

กรรมการผู้จดัการ 

ธุรกิจผลไม้แปรรูป
รูปปรรูป 

ธุรกิจค้าปลกี ธุรกิจคอนซูมเมอร์ ธุรกิจสารสกดัและการเกษตร 
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4. นางสาวกุลกาน จีนป่ัน  เลขานุการ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. นายไพศาล  พงษป์ระยรู  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายสุรเชษฐ ์ทรัพยส์าคร  กรรมการ 
3. นางอจัฉรา ปรีชา                   กรรมการ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
     คณะกรรมการบริษทัทั้งคณะท าหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

1.   นายเอกพล   พงศส์ถาพร  ประธานกรรมการ 
2. นายโชคชยั    โตเจริญธนาผล กรรมการ 
3. นายกิตติ     ธญันารา  กรรมการ 
4. นางกาญจนา  วโรตมาภรณ์  กรรมการ 
5. นายพงศธ์ร    กาญจนอคัรเดช กรรมการ 
6. นางภรอนงค ์  อยูช่า  กรรมการและเลขานุการ 
7.  น.ส.กนิษฐา    สืบจากดี  ผูช่้วยเลขานุการ 

 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จ านวนคร้ังการประชุม จ านวนเคร้ังเข้าร่วมการ
ประชุม 

น.ส.ลกัษณำ ทรัพย์สำคร ประธานกรรมการ 5 5 
นำงอนุรัตน์  เทยีมทนั กรรมการ 5 5 
นำยสุรเชษฐ์  ทรัพย์สำคร กรรมการ 5 5 

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

2 2 

นำยสมจติต์  เศรษฐิน กรรมการ 5 5 
น.ส.รวมสิน  ทรัพย์สำคร กรรมการ 5 5 
นำยสิทธิลำภ  ทรัพย์สำคร กรรมการ 5 5 
นำยวรัิช  ไพรัชพบูิลย์ กรรมการอสิระ 5 4 

ประธานคณ ะกรรมการ
ตรวจสอบ 

5 4 
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กรรมการตรวจสอบ 5 4 
ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

2 2 

นำงอัจฉรำ  ปรีชำ กรรมการอสิระ 5 5 
กรรมการตรวจสอบ 5 5 
ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห าแ ล ะ
ก าหนดค่าตอบแทน 

2 2 

นำยชลติ  ลมิปนะเวช กรรมการอสิระ 5 4 
นำยเอกพล  พงศ์สถำพร กรรมการผู้จดัการ 5 5 

 

8.2 ผู้บริหาร-กลุ่มธุรกจิอาหาร ทปิโก้   
1. นายเอกพล พงศส์ถาพร กรรมการผูจ้ดัการ,รักษาการผูอ้  านวยการสายงานบริหารการเงิน-   

                                          ธุ ร กิจผลไม้แปรรูปและ รักษาการผู ้อ  านวยการ ส ายงาน               
บริหารทรัพยากรมนุษย ์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. นายเซอิชิ อูเอโนะ   ผูอ้  านวยการสายปฏิบติัการ- ธุรกิจคอนซูมเมอร์   
3. นางสาวนิธิมา องัอติชาติ  ผูอ้  านวยการสายงานบริหารการเงิน – ธุรกิจคอนซูมเมอร์ 

                                             และธุรกิจคา้ปลีก 
4. นายพีรพงษ ์อาชวพงษส์วสัด์ิ กรรมการการผูจ้ดัการ บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั 
5. นายโชคชยั โตเจริญธนาผล  ผูอ้  านวยการสายปฏิบติัการ-ธุรกิจผลไมแ้ปรรูป 
 

8.3 เลขานุการบริษัท 
           คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให้ นายพิจารณ์  สลกัเพชร ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั 
ตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2547  โดยบริษทัไดแ้ต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ท าหนา้ท่ี
เลขานุการบริษทั โดยก าหนดคุณวฒิุและคุณสมบติั ตลอดจนหนา้ท่ีความรับผดิชอบดงัน้ี 

คุณวฒิุ และคุณสมบติั 
- ปริญญาตรี (ดา้นบญัชีหรือกฎหมาย) 
- มีความรู้เร่ืองหลกักฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและ กลต. 
- มีมนุษยสัมพนัธ์และความสามารถส่ือสารดี 
- มีประสบการณ์ท างานต าแหน่งน้ีมาก่อน 
- มีความรู้เร่ืองบรรษทัภิบาล 
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- ด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน และการประชุมผูถื้อหุน้ 

- จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและเก็บรักษา 
- ดูแลเปิดเผยขอ้มูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

- ให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้กบัคณะกรรมการในประเด็นดา้นกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบติัและขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 

- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปย ังผู ้เก่ียวข้อง ติดตามผล และรายงาน
คณะกรรมการ 

- ติดต่อและใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจการของบริษทัแก่กรรมการ 
- จดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และสนบัสนุนการพฒันากรรมการอยา่งต่อเน่ือง 
- ประสานกบัท่ีปรึกษาภายนอก เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการละผู้บริหาร 
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยูใ่น

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

ในปี 2559 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ีอน่ึงกรรมการแต่ละ
ท่านไม่ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัยอ่ย 
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ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ประกอบดว้ยเบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกา
รสรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

รวม 

นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร ประธานกรรมการ 960,000   960,000 
นางอนุรัตน์ เทียมทนั กรรมการ 720,000   720,000 
นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร กรรมการ 720,000   720,000 
นายสมจิตต ์เศรษฐิน กรรมการ 720,000   720,000 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการ 720,000   720,000 
นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร  - กรรมการ 

- กรรมการสรรหา
แ ล ะ ก า ห น ด
ค่าตอบแทน 
 

720,000 
 
 

 30,000 750,000 

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

720,000 240,000  960,000 

นายชลิต  ลิมปนะเวช กรรมการอิสระ 720,000   360,000 
นายไพศาล พงษป์ระยรู -กรรมการอิสระ 

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

720,000 160,000 50,000 930,000 

นางอจัฉรา  ปรีชา -กรรมการอิสระ 
-กรรมการสรรหา
แ ล ะ ก า ห น ด
ค่าตอบแทน 
 720,000 160,000 30,000 910,000 

นายเอกพล พงศส์ถาพร กรรมการผูจ้ดัการ 720,000   720,000 
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
             ในปี 2559 บริษทัได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กบัผูบ้ริหารจ านวน 7  
ราย รวมทั้งส้ิน 30,980,683.43 บาท  
      2. ค่าตอบแทนอืน่ 
ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ   
                   - ไม่มี - 
ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 

บริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหาร โดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 
5  ของเงินเดือน  โดยในปี 2559 บริษทัไดจ่้ายเงินสบทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 7 ราย รวม
ทั้งส้ิน   1,260,897.00 บาท  กรรมการบริหารและผูบ้ริหารรวม 2 ราย มีรถยนตป์ระจ าต าแหน่ง และผูบ้ริหาร 
5 ราย ไดรั้บเงินช่วยเหลือค่ารถยนตแ์ละค่าพาหนะเดินทางรวมกนัเท่ากบั 2,956,437.49 บาท           
 
8.5 บุคลากร 

บริษทัมีพนกังานทั้งหมด 1,479 คน โดยในปี 2559 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจ านวน
ทั้งส้ิน 416 ลา้นบาท  ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ  เงินช่วยเหลือ
พิเศษ เงินประกนัสังคม เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้ นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทน
ใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทัรวม  276  ลา้นบาท 

 บริษทัยงัให้ความส าคญัเร่ืองสุขภาพของพนักงาน โดยจดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี  ซ่ึงใช้
งบประมาณ 789,723.83 บาท และในปีท่ีผา่นมา บริษทัไดจ่้ายค่ารักษาพยาบาล (ประกนัสุขภาพ) รวมถึงให้
พนกังานฉีดวคัซีนป้องกนัเช้ือไวรัสไขห้วดัใหญ่ เป็นจ านวนเงิน 2,054,846.65 บาท  
 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 

ปี 2559 
บมจ.ทปิโก้

ฟูดส์ 
บจ.ทปิโก้ 

เอฟแอนด์ บี 
บจ.ทปิโก้         
รีเทล 

บจ.ทปิโก้           
ไบโอเทค็ 

พนกังานปฏิบติัการ 1,436 565 307 146 

พนกังานบริหาร 43 28 4 4 

รวม (คน) 1,479 593 311 150 

พนกังานในส านกังานใหญ่ 133 125 104 3 

พนกังานนอกส านกังานใหญ่ 1,346 468 207 147 

รวม (คน) 1,479 593 311 150 

ค่าตอบแทนพนักงาน(ล้านบาท)  416 200 47  29 

 
การเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานในช่วง  3   ปีท่ีผา่นมา 
บริษทั  ทิปโกฟู้ดส์  จ  ากดั (มหาชน)  มีจ  านวนพนกังานรวมทั้งส้ิน ดงัน้ี 
• ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจ านวนพนกังานทั้งส้ิน จ านวน 2,155 คน 
• ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจ านวนพนกังานทั้งส้ิน จ านวน 1,470 คน 
• ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวนพนกังานทั้งส้ิน จ านวน 1,414 คน 
 
ขอ้พิพาทแรงงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 
บริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ไม่มีการประทว้งหรือนดัหยดุงานแต่

ประการใด 
 
สถิติการเกิดอุบติัเหตุ ในปี 2559 
• เกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน จ านวน 10 ราย (LTA. หรืออตัราความถ่ี = 0.62) 
• จ านวนวนัท่ีหยดุงาน 345 วนั (DLT. หรืออตัราความรุนแรง = 21.27) 
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นโยบาย 
เพื่อให้พนกังานไดพ้ฒันาความสามารถอยา่งเพียงพอและต่อเน่ืองท่ีจะปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ตลอดจนพร้อมเติบโตกา้วหน้าในสายอาชีพเพื่อรองรับงานใหม่ท่ีจะเพิ่มข้ึนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ      
มีประสิทธิผล บริษทัจึงไดก้ าหนดใหมี้การบริหารการพฒันาทรัพยากรบุคคล อยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ 

หลกัเกณฑ ์
1. ทุกต าแหน่งงานจะตอ้งมีการก าหนดหน้าท่ี และความรับผิดชอบ (JOB DESCRIPTION) และ

คุณสมบติั (QUALIFICATION) และ สมรรถนะ (COMPETENCY) เบ้ืองต้นของผูด้  ารงต าแหน่งนั้น เช่น 
วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ และความช านาญอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับการปฏิบติังานในต าแหน่งนั้นๆ 

2. ท าการประเมินสมรรถนะของพนกังานท่ีจ าเป็นในแต่ละต าแหน่งงาน (CORE COMPETENCY 
ANALYSIS) ส าหรับต าแหน่งงาน ตั้ งแต่ระดับ OM5 / O5  ข้ึนไป ซ่ึงรวมถึง ความรู้ ทักษะ และความ
ช านาญในดา้นต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาพนกังานรายบุคคล (IDP : INDIVIDUAL 
DEVELOPMENT PLAN)  โดยให้การก าหนดต าแหน่งท่ีจะด าเนินการประเมินน้ี สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
บุคลากรประจ าปีของบริษทั  

3. การพฒันาความรู้ความสามารถและสมรรถนะของพนักงานในต าแหน่งอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้รับการ
ประเมินความสามารถเป็นรายบุคคลให้ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาจากผลการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี
ของพนกังาน และก าหนดแผนการพฒันาส าหรับพนักงาน  โดยน าเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาในล าดบัต่อไป  
เพื่อการอนุมติั  และส่งต่อใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคลรวบรวมพื่อจดัท าแผนการฝึกอบรมและพฒันาต่อไป 

4. การพฒันาความรู้ความสามารถและสมรรถนะของพนกังานในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นการบริหาร
การจดัการ ทกัษะการบงัคบับญัชา ดา้นเทคนิคและวิชาชีพเฉพาะดา้น ความช านาญงานพิเศษ ความรอบรู้ใน
เชิงธุรกิจ ตลอดจนความรู้พื้นฐานของระบบบริหารคุณภาพ และการสร้างจิตส านึกในดา้นคุณภาพเป็นตน้
นั้น ใหด้ าเนินการโดย วธีิหน่ึงวธีิใดหรือหลายวธีิก็ได ้เช่น 

4.1 การฝึกอบรมในงาน  
4.2 การอบรม  สัมมนา  ศึกษางาน หรือดูงาน  ทั้งภายในและภายนอก  
4.3 การหมุนเวยีนงาน  
4.4 การแต่งตั้งรักษาการ  
4.5 การมอบหมายงาน  หรือโครงการพิเศษ 
4.6 วธีิการอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม  

5. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการด าเนินการและประสานงานกบัผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ ในการ
พฒันาพนกังาน ตลอดจนติดตามผลการพฒันาและการจดัเก็บประวติัการพฒันาพนกังาน 
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1. การประเมินสมมรรถนะของพนกังานและแผนพฒันาพนักงานรายบุคคล (IDP) จะตอ้งผา่นการ
พิจารณาและเห็นชอบร่วมกนั ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา  พนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  และคณะกรรมการ
บริหาร งานทรัพยากรบุคคล   (HR Committee) ส าหรับพนกังานระดบั M4/P4 ข้ึนไป เพื่อประโยชน์สูงสุด  
ต่อตวัพนกังานและบริษทั  

2. ผูบ้งัคบับญัชาและพนกังานเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการจดัท าแผนพฒันารายบุคคล (IDP) เพื่อ
ความกา้วหนา้และพฒันาในสายวชิาชีพของพนกังาน 

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผูบ้งัคบับญัชา และฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีดูและและจดัสรรงบประมาณให้
พนกังานไดรั้บการพฒันาตนเองอยา่งทัว่ถึง ตามความจ าเป็นของพนกังานอยา่งเท่าเทียม  และไม่เลือกปฏิบติั 

4. พนกังานสามารถขอตรวจสอบแผนการพฒันารายบุคคล  และ/หรือ ความกา้วหนา้ในการพฒันา
ตนเองไดท่ี้ผูบ้งัคบับญัชาหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลไดต้ลอดเวลา และสามารถร้องเรียนไปยงัฝ่ายบริหารได้ 
หากพบวา่ตนเองไดรั้บการละเลย ยกเวน้ หรือเผกิเฉยในการพฒันาตนเองอยา่งไม่เป็นธรรม 

 
ในปีท่ีผา่นมาบริษทัจึงไดจ้ดัการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ เพื่อสนบัสนุนเป้าหมายดงักล่าว อาทิเช่น 
• หลกัสูตรการแกปั้ญหาและการตดัสินใจในกระบวนการผลิต (Problem Solving and Decision 

Making) 
• หลกัสูตร การพฒันาหวัหนา้งานสู่ความเป็นผูส้อนงาน (Train the Trainers) 
• หลกัสูตร สานใจสู่ความเป็นทีม (Ways to Be One Team) 
• หลกัสูตร มาตรฐานการใหบ้ริการ (Service Standard) 
• หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานด้วยค าถามเชิงพฤติกรรม (Competency-Based Interview 

Techniques) 
นอกจากหลกัสูตรต่างๆ ท่ีจะช่วยให้พนกังานมีความพร้อมในการปฏิบติังานแลว้ บริษทัยงัไดจ้ดัให้

มีการฝึกอบรมเฉพาะทางให้กับพนักงานในหลักสูตรต่างๆ เช่น ด้านการตลาด การขาย การให้บริการ       
การบญัชี การเงิน การบริหารงานทรัพยากรบุคคล การซ่อมบ ารุง และการบริหารจดัการการผลิต เป็นตน้ 
โดยเป็นจ านวนเงินทั้งส้ินประมาณ 5 ลา้นบาท  

 

9.การก ากบัดูแลกจิการ 
รายงานคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
             คณะกรรมการบริษทัฯในฐานะท่ีเป็นคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าให้
การด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยก าหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล    
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546  

บริษทัฯ ส่งเสริมการปฏิบติังานท่ีมีธรรมาภิบาลให้กบัพนักงานทุกระดบัชั้น โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่ือมัน่วา่บริษทัฯมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตอยา่ง
ย ัง่ยนืของบริษทัฯ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของบริษทัฯ ท่ีมุ่งให้ธุรกิจเติบโตอยา่งต่อเน่ืองสามารถแข่งขนั
ได ้และเป็นท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ   

 
บริษทัฯไดอ้บรมเก่ียวกบัคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อส่ือสารนโยบาย

ของบริษัทฯในเร่ืองน้ีไปยงัผู ้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้พนักงานเห็น
ความส าคญัของธรรมาภิบาล และตระหนกัในความรับผดิชอบและปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ เพื่อ
ก่อให้เกิดวฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในบริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง  พร้อมกนัน้ีไดเ้ขา้ร่วมงานวนัต่อตา้น
คอรัปชัน่แห่งชาติ  ในปี 2559 ผลประเมินความพึงพอใจของพนกังานในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่
ไดค้ะแนนสูงสุดทุกสถานประกอบการไดค้ะแนนเฉล่ีย  4.38 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) และ ในวนัท่ี 
14 ตุลาคม 2559 บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต(CAC) 

 
 ผลของการยดึมัน่และด าเนินการตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท าให้บริษทัฯไดรั้บรางวลั  
SET Award  ในดา้นการรายงานการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจ  านวน 5 คร้ัง (ปี2546-2549 
และปี 2553)  ในปี 2559 ไดรั้บการประเมินการก ากบัดูแลท่ีดีโดยบรรษทัภิบาลแห่งชาติ ไดค้ะแนนรวม 83% 
ระดบั “ดีมาก” สูงกว่าคะแนนเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวมท่ีได ้78%  นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดรั้บการ
ประเมินคุณภาพการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดค้ะแนน 98.75 
คะแนน คือ ระดบั“ดีเยีย่ม”    
 
             บริษทัไดรั้บรางวลั CSR-DIW Continuous Award  ตั้งแต่ปี2553 ถึง ปี 2558  ในฐานะผูป้ระกอบการ
ท่ีด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งต่อเน่ือง ย ัง่ยืน และพร้อมเขา้สู่มาตรฐานสากล เทียบชั้น ISO 
26000 ก้าวสู่  Sustainable Development จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และยงัได้
จดัท ารายงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซ่ึงเป็นการ
แสดงให้เห็นวา่บริษทัมีการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งต่อเน่ืองตลอดมา ส าหรับการดูแล
ดา้นทรัพยากรบุคคล บริษทัฯ เน้นในดา้นการพฒันาความสามารถของพนกังานควบคู่ไปกบัการสร้างและ
ส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีในการท างานให้กบัพนกังานซ่ึงจากการด าเนินการดา้นพฒันาทรัพยากรอยา่งมีระบบ
มาอยา่งต่อเน่ือง ท าใหบ้ริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงาน
สัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน  เป็นปีท่ี 6 ติดต่อกนั จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน รางวลัสถาน
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ประกอบการดีเด่นดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ระดบัประเทศ  จาก

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  
             ทั้งน้ีเพื่อบริษทัฯ จะสามารถเติบโตอย่างย ัง่ยืน และอยู่ร่วมกบัสังคม และส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นสุข 
สมดงัความมุ่งหวงัของนโยบายการด าเนินงาน โดยมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
  

                                                                                            
                 (นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร) 
                  ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
 
            บริษทัไดน้ าหลกัการก ากับดูแลกจิการทีด่ี ส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย   ซ่ึงเป็นการน าข้อพึงปฏิบัติจากหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน           
ปี 2549 มาก าหนดเป็นแนวปฏิบติัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีไดป้ฏิบติัมาระหวา่งปี 2549-2555  มาปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2555  เพื่อให้เทียบเคียงกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางของ OECD        
(The Organization for Economic Co-operation and Development) และหลกัเกณฑข์องอาเซียน  
 ในปี 2559 บริษทัไดป้รับปรุงคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพิ่มเติมอีกคร้ัง โดย
ได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รับชัน เพื่อยืนยนัเจตนารมณ์เข้าเป็นหน่ึงในแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทย ในเชิงธุรกิจส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้บริษทัมีช่ือเสียง และเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองได้นั้น 
จะตอ้งมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ แต่ส่ิงหน่ึงท่ีบริษทัใหค้วามส าคญัอยา่งมาก ไดแ้ก่ การด าเนิน
ธุรกิจและบริหารงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความโปร่งใส และตรวจสอบได ้ซ่ึงการสร้างความเช่ือมัน่
ให้แก่ทุกภาคส่วนไดน้ั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย บริษทัจึงเร่ิมตน้จากภายในองค์กร ดว้ยการปลูกฝังสร้างจิตส านึก             
ให้ความรู้แก่พนักงานภายในบริษทัและผูบ้ริหารทุกระดบัรับทราบถึงผลเสียของการคอร์รัปชัน เพื่อให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ และความมุ่งมัน่ท่ีจะต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้บุคลากร
ภายในองคก์รรับทราบ เขา้ใจและพร้อมน าไปปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างวฒันธรรม
องคก์รและการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละโปร่งใส  
นอกจากน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัให้มีการอบรมเก่ียวกบัคู่มือน้ีในทุกสถานประกอบการของบริษทัในกลุ่มธุรกิจ
อาหาร ทิปโก ้เพื่อให้พนกังานเขา้ใจถึงการปฏิบติัตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ดงักล่าวอยา่งชดัเจน และถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตลอดจนผลกัดนัให้เกิดวฒันธรรมในการก ากบัดูแลอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อเป็นรากฐานในการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  
 ผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ประจ าปี 2559 โดยบรรษทัภิบาลแห่งชาติ บริษทัไดค้ะแนน
รวม 83% อยูใ่นระดบั“ดีมาก”  โดยมีรายละเอียดคะแนน ดงัน้ี 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546       2559   2558 

สิทธิของผูถื้อหุน้            99%     99% 
 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียม 98%     96% 
 สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   73%     65% 
 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 83%     84% 
 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 78%     78% 
 
9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
 เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของบริษทั สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ี สร้าง           
ความโปร่งใสบนพื้นฐานของความซ่ือสัตย ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการอยา่งย ัง่ยืน และ
เพิ่มความเช่ือมั่นให้ผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายให้ด าเนินการตาม
บรรษทัภิบาล ดงัต่อไปน้ี 

1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบาทและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. จดัใหมี้ระบบการควบคุม และการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
3. ใหน้โยบายและทบทวนแผนยทุธศาสตร์/แผนธุรกิจกบัฝ่ายบริหาร 
4. ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
5. ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
6. ด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส มีคุณธรรม  สามารถตรวจสอบได ้
7. เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยเฉพาะเร่ืองผลประกอบการและงบการเงิน 
8. จดัใหมี้คู่มือจรรยาบรรณของบริษทั เพื่อใหก้รรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทุกคนถือปฏิบติั                                                               
9. ด าเนินกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและฝ่ายบริหารได้น านโยบาย

ดงักล่าวไปใชป้ฏิบติัพร้อมทั้งส่ือสารใหพ้นกังานในองคก์รเขา้ใจและปฏิบติัอยา่งทัว่ถึง 

 
 บริษทัไดท้บทวนวิสัยทศัน์ เป้าหมายในการท างาน ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนการด าเนินการเร่งด่วนต่างๆ  
เพื่อให้เหมาะกับสภาพการท าธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต วิสัยทัศน์ใหม่น้ี ได้เน้น เร่ืองการสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจซ่ึงไดแ้ก่ พนกังาน ผูบ้ริโภค คู่คา้ทางธุรกิจ ผูร่้วมทุน สังคม  และเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บริษัทเน้นการบริหารตามมุมมอง  4  ด้าน คือ ด้านการเงิน 
(Financial) ดา้นลูกคา้ (Customer) ดา้นการจดัการภายในองค์กร (Internal Process) และดา้นการเติบโตของ
บุคลากร (Learning and Growth)  นอกจากน้ีบริษัทยงัน าองค์ประกอบท่ีท าให้ส าเร็จ (Critical Success 
Factors)  และจุดเด่น (Excellence) ของบริษทัมาปรับใชก้บัการด าเนินงานของบริษทั หรือพูดอีกนยัหน่ึงว่า 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 เป้าหมายของทุกหน่วยในองค์กร เช่น เป้าหมายของแต่ละบุคคล แผนก ฝ่าย และสายธุรกิจ ถูกเช่ือมโยงเขา้

ดว้ยกนั เพื่อเสริมและผลกัดนัไปสู่เป้าหมายใหญ่และวิสัยทศัน์ขององคก์ร  นอกจากน้ีบริษทัยงัไดก้ าหนด
นโยบายต่างๆ  เช่น นโยบายคุณภาพซ่ึงเนน้เร่ืองการสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ โดยใชปั้จจยัดา้นบุคลากร 
กระบวนการท างาน  ความปลอดภยั ส่ิงแวดล้อม และสังคม เขา้มาผลักดันอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างและ
สนบัสนุนใหเ้กิดจิตวญิญาณในการปฏิบติังานใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อสังคมและประเทศชาติ  คณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตั้ งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการบริษทัทั้งคณะ และได้ก าหนด
นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและ 
Website ของบริษทั  และยงัผลกัดนัให้เกิดการพฒันาในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีให้มีความชดัเจนเป็น
รูปธรรมยิ่งข้ึน  ดว้ยการปลูกฝังให้เกิดจิตส านึกในองคก์รเพื่อให้พนกังานทุกคนไดเ้ขา้ใจและถือปฏิบติัตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี    
ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้อนุมติัให้ยึดหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2555  ซ่ึงหลกัการปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 
 การประชุมผู ้ถือหุ้นสามัญในปี 2559 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน ซ่ึงรวมถึงประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  กรรมการอีกสองท่าน คือ 
นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร กรรมการและนายชลิต ลิมปนะเวช กรรมการอิสระ ติดภาระกิจในต่างประเทศ 
จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได ้โดยบริษทัไดก้ าหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย
ตั้งแต่การเรียกประชุม การจดัส่งเอกสาร และแจง้วาระการประชุม และยงัให้สารสนเทศท่ีเพียงพอแก่ผูถื้อ
หุ้นในเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อพิจารณาก่อนการประชุม รวมทั้ งเสนอทางเลือกให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเข้า
ประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน (ดูรายเอียดเพิ่มเติม
ในเร่ืองความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น)  ปี 2559 บริษทัใช้ระบบ barcode ในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น เพื่อให้ทราบจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมและการนับคะแนนลงมติแต่ละวาระไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน 
และในการลงคะแนนเสียง ประธานในท่ีประชุมไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดย
ใชบ้ตัรลงคะแนนก่อนการประชุมในการนบัคะแนนยงัก าหนดให้มีตวัแทนจากกรรมการอิสระและผูส้อบ
บญัชีภายนอกเป็นพยานในการนบัคะแนนร่วมกบัพนกังานของบริษทั และยงัมีการบนัทึกภาพพร้อมเสียงใน
การประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได ้นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้มีสิทธิเท่าเทียมกนั
ในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทั สอบถามและแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการ
ประชุมดงักล่าวไวใ้น Website ของบริษทั อยา่งไรก็ตามส าหรับเร่ืองการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยในการ
เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า และให้เวลาแก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยมาก
พอสมควร  ซ่ึงได้ลงไวใ้น Website ของบริษทั  บริษทัได้รับการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการ
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2559  โดยผลการประเมินอยูใ่นช่วงคะแนน 98.75  คะแนน (คะแนนเต็ม 100 

คะแนน) ผลประเมิน “ดีเยีย่ม” คะแนนเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวมเท่ากบั 91.62 คะแนน  
 
ความเท่าเทียมกนัของผู้ถือหุ้น 
          บริษทั ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ในการไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และมี
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการพิจารณา  บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผูถื้อหุ้นพร้อมทั้ งข้อมูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆรวมทั้งเอกสารท่ีตอ้งใชแ้สดงตวัเพื่อเขา้ประชุม หนงัสือมอบฉนัทะและ
รายละเอียดวิธีการมอบฉนัทะ ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 14 วนั  นอกจากน้ีตั้งแต่การประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2549  เป็นตน้มา บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรับทราบขอ้มูลโดยเร็ว โดยได้
เผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้าไวใ้น Website ก่อนการจดัส่งเอกสาร และตั้งแต่    
ปี 2552 ได้เผยแพร่ข้อมูลใน Website ก่อนการประชุม 30 วนั   นอกจากน้ีบริษัทยงัได้ก าหนดเวลาการ
ประชุมและสถานท่ีจดัประชุมท่ีเหมาะสมเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น ในการด าเนินการปฏิบติั
จริงในวนัประชุมผูถื้อหุ้น ไดเ้ปิดให้ลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุม 2 ชัว่โมงและยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามไดโ้ดยอิสระ การลงคะแนนเสียงลงตามล าดบัวาระท่ีก าหนด ไม่มีการเพิ่ม
วาระการประชุมโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า มีการแจง้วิธีการลงคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อน
ลงคะแนน เปิดให้มีการช้ีแจงและอภิปรายในท่ีประชุมก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุ้นทุกรายสามารถ
ลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกันยกเวน้ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียให้งดออกเสียง ตั้ งแต่ปี 2551 ได้เผยแพร่
วตัถุประสงค์และหลักเกณฑ์ให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการผา่นทาง  Website ของบริษทั  ส าหรับปี 2559 บริษทัมีการประชุมผูถื้อหุ้น 
1 คร้ัง  โดยท่ีวาระการประชุมในแต่วาระมีเน้ือหาเร่ืองรายละเอียดทัว่ไป เหตุผลและผลกระทบเพิ่มเติมและ
ความเห็นของคณะกรรมการฯ  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีความเขา้ใจในเน้ือหาในแต่ละวาระและสามารถวิเคราะห์
ตดัสินใจไดช้ดัเจนมากข้ึน เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้และบริษทัยงัไดเ้พิ่มทางเลือกใหก้บัผูถื้อหุ้น
นอกจากมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมและลงความเห็นแทนแลว้  ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดย้งั
สามารถมอบอ านาจให้กรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงแทน   ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง กรรมการบริษทัได้ให้ความส าคญัอย่างมาก กรรมการทุกท่านมีเป้าหมายท่ีจะเข้า
ประชุมร่วมกนัทุกคร้ัง นอกจากมีเหตุจ าเป็นจริงๆ นอกจากน้ีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัยงัเขา้ร่วมประชุม
เป็นประจ า และสม ่าเสมออีกดว้ย   
 รายงานการประชุมมีรายละเอียดสาระส าคญัครบถ้วน เช่น กรรมการท่ีเขา้ประชุม ค าช้ีแจงของ
ประธานคณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่านอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้ซักถาม และแสดงความเห็นของผูถื้อหุ้น วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 
จ านวนคะแนนแยกเป็น เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีรายงาน
การประชุมดงักล่าวยงัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 14 วนั มีการเผยแพร่ผา่น Website ของบริษทั เพื่อให้
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจดูความถูกตอ้งของมติ และเร่ืองท่ีอภิปรายหรือช้ีแจงในท่ีประชุมและให้ค  าแนะน า

เพิ่มเติมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีควรบนัทึกเพิ่มเติมหรือแกไ้ขไดก่้อนท่ีบริษทัจะน ารายงานการประชุมดงักล่าวเสนอ
เพื่อรับรองในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังถดัไป  
 บตัรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ มีระบบการจดัเก็บท่ีดี สามารถตรวจสอบและอา้งอิง
ได ้บริษทัไดแ้จง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัถดัไปโดยมติดงักล่าว
ระบุผลของมติว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละวาระอย่างครบถว้นให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดเ้ขา้
ประชุมไดท้ราบมติผลการประชุมไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 ส าหรับสิทธิในส่วนแบ่งก าไร บริษทัมีกลไกท่ีท าให้ผูถื้อหุ้นมีความมัน่ใจว่าจะไดรั้บผลตอบแทน
อยา่งครบถว้น โดยบริษทัมีโครงสร้างการถือหุ้นท่ีชดัเจน ไม่มีลกัษณะการถือหุ้นไขวก้นั แต่มีการถือหุ้นใน
ลกัษณะท่ีมีผูถื้อหุ้นร่วมกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง (บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ  ากดั (มหาชน)) ในรูปของเงิน
ลงทุนในหุ้นสามญัในสัดส่วนเงินลงทุนในอตัราร้อยละ 23.82 ส าหรับมาตรการในการอนุมติัการท ารายการ
เก่ียวโยงกนั ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้น าเสนอคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณา
อนุมติั โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะงดออกเสียงในการอนุมติัรายการดงักล่าว นอกจากน้ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบยงัมีอ านาจหน้าท่ีในการดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และให้มีมาตรการดูแล
ขอ้มูลภายในเพื่อป้องกนัการน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติม ก าหนดให้ตอ้งรายงานให้
เลขานุการคณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ังท่ีมีการเคล่ือนไหวของการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหาร  
โดยเร่ิมตั้งแต่ปี 2547 จากเดิมท่ีตอ้งรายงานดว้ยตวัเอง นอกเหนือจากไดก้ าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร
เปิดเผยการถือหุน้ของบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง 
 
บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย   
บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอก โดยไดมี้การก าหนด“จริยธรรม
ในการประกอบธุรกิจ” ซ่ึ งได้แก่การต่อต้านการคอร์รัปชั่น   การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมี                   
ความรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู ้ท่ี เก่ียวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม และการปฏิบติัดา้นแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนกังาน และข้อพงึปฏิบัติของบุคคล 3 
กลุ่ มหลัก ท่ี มี ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและมีส่วนได้เสียในบริษัทได้แก่  ฝ่ายจัดการ  (หมายถึง 
คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหารระดบัสูง ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีระดบับงัคบับญัชา) พนักงาน และผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ โดยเฉพาะขอ้พึงปฏิบติัของฝ่ายจดัการมีการระบุเป็นรายละเอียดขอ้พึงปฏิบติัของฝ่ายจดัการต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 7 กลุ่มไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น พนักงาน ลูกคา้หรือผูบ้ริโภค คู่คา้และ/หรือเจา้หน้ี คู่แข่งทาง  
การคา้ ส่ิงแวดล้อม และการมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน โดยท่ีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจและ     
ขอ้พึงปฏิบติัดังกล่าวอยู่บนรากฐานของอุดมการณ์ในเร่ืองคุณภาพและคุณธรรม นอกจากน้ียงัเน้นเร่ือง
กระบวนการก ากับดูแลกิจการเพื่อไม่ให้ผูถื้อหุ้นรายใหญ่แทรกแซง การตดัสินใจใดๆของนักบริหารท่ี
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 บริหารงานโดยสุจริตและบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ  นอกจากน้ีบริษทัยงัตะหนกัดีวา่ เป็นส่วนหน่ึง

ของชุมชน จึงก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีดีต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม มีการก าหนดบุคลากรท่ีรับผดิชอบและกิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมให้เป็นไปตามนโยบาย  ซ่ึง
กิจกรรมในดา้นส่ิงแวดลอ้มและการช่วยเหลือชุมชนดงัตวัอยา่งเช่น การรับโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่กลโ้รงงาน หรือ
โรงเรียนอ่ืนตามความเหมาะสม เป็นโรงเรียนในอุปถมัภ ์โดยสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่นกัเรียน จดัอุปกรณ์
การศึกษา หรือพฒันาโรงเรียนโดยวิธีการอ่ืนๆ อย่างเหมาะสม การสนับสนุนเงินหรือผลิตภณัฑ์ส าหรับ
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ โรงเรียน วดั องค์กรอ่ืนๆ และชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงรักษา
ส่ิงแวดลอ้มในบริเวณโรงงานไม่ใหมี้หรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มชุมชนโดยรอบและอ่ืนๆอีก 
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
              บริษทัขจดัรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดว้ยการปฏิบติัตามนโยบายในจริยธรรมธุรกิจ 
โดยไดมี้การก าหนดขอ้พึงปฏิบติัของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงเนน้เร่ืองการ
ควบคุมไม่ใหเ้กิดผลกระทบทางลบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืน   นอกจากน้ีคณะกรรมการไดท้ราบถึงรายการ
ท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและไดพ้ิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุก
คร้ัง (โปรดดูรายละเอียดเร่ืองการขจดัความขดัแยง้ของผลประโยชน์เพิ่มในหวัขอ้ความเท่าเทียมกนัของผูถื้อ
หุ้นประกอบ) รวมทั้งยงัมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไดเ้พิ่มเติมในขอ้บงัคบัของ
บริษทัเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยซ่ึงได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในปี 2546 ให้
เพิ่มเติมขอ้บงัคบัดงักล่าว ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 “ขอ้บงัคบัของบริษทั หมวด 8 ขอ้ 48 ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนั หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ตามความหมายท่ี
ก าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีใชบ้งัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั
จดทะเบียนหรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนแลว้แต่กรณี ให้บริษทัปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆ ดว้ย” 
 นอกจากน้ีบริษัทยงัได้ป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดยการให้พนักงานลงนามใน 
“ขอ้ตกลงเร่ืองการกระท าท่ีขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั” ซ่ึงบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวไดร้ะบุการลงโทษ
ทางวินยัตามขั้นตอนและถึงขั้นเลิกจา้งหากพบวา่มีการจงใจฝ่าฝืนหรือละเมิดขอ้ตกลงและเพื่อใหมี้มาตรการ
ดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติมได้ก าหนดให้
กรรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยการถือหุ้นของบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส  และตอ้ง
รายงานใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบริษทั ทราบทุกคร้ังท่ีมีการเคล่ือนไหวของการถือหุน้  
 รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จากนั้นน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั โดยท่ีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียงดออกเสียง และถา้
ขนาดของรายการท่ีใหญ่ตอ้งผา่นการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมทั้งลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์อน่ึง
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 รายการท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นรายการท่ีใชร้าคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการท ารายการ โดยจะมีการเปรียบเทียบราคา

ตลาดกบับริษทัอ่ืนอีกอยา่งนอ้ย 3 ราย   
 
จริยธรรมธุรกจิ  
    จริยธรรมธุรกิจไดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก ้เพื่อเป็นแนวทางและขอ้พึง
ปฏิบติัท่ีดีซ่ึงประกอบดว้ย อุดมการณ์ อนัไดแ้ก่ เช่ือมัน่ในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มุ่งมัน่ในความเป็นเลิศ 
และถือมัน่ในความรับผดิชอบต่อสังคม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ อนัไดแ้ก่ การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่
การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผูท่ี้เก่ียวข้อง ความ
รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มและการปฏิบติัดา้นแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนกังาน พร้อม
ทั้งก าหนดข้อพึงปฏิบัติส าหรับผูมี้ส่วนได้เสีย อนัได้แก่ข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจดัการ ข้อพึงปฏิบัติของ
พนกังาน และขอ้พึงปฏิบติัของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และขอ้เสนอแนะเม่ือเกิดปัญหา พร้อมทั้งส่ือให้กรรมการ
และพนกังานทุกคนทราบอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งลงนามรับทราบทุก 2 ปี และตกลงท่ีจะ
ถือปฏิบติั นอกจากน้ีฝ่ายจดัการตอ้งรับผิดชอบในการดูแลให้พนกังานท่ีอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาทุกคน ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดต่างๆอยา่งเคร่งครัด กรณีพนกังานไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ จะถูกพิจารณาลงโทษ
ตามระเบียบของบริษทั 
  
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทั ให้ความส าคญัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศ  เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู ้

ลงทุนและผู ้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องมีการควบคุม และก าหนดมาตรการในการเปิดเผย

สารสนเทศทั้ งท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมี

สาระส าคญัครบถว้นเพียงพอ เช่ือถือได ้โปร่งใส และทนัเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเปิดเผย

ขอ้มูลสารสนเทศผา่นระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ Website ของบริษทัฯ 

บริษทั ยึดถือปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีก าหนดโดยส านงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐ อย่าง

เคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปล่ียนแปลงอยู่อย่างสม ่าเสมอ เพิ่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฏเกณฑ ์

ขอ้บงัคบัท่ีบริษทัฯ ถือปฏิบติันั้นมีความถูกตอ้ง และเป็นหลกัประกนัใหผู้ถื้อหุน้เช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจท่ี

โปร่งใส ถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา 

คณะกรรมการบริษทัยึดมัน่แนวปฏิบติัเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ เพื่อเป็นการจดัระเบียบ  

การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ใหเ้ป็นระบบ และป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ไม่ถูกตอ้งรวมทั้งเพื่อให้ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน สาธารณชน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ มัน่ใจวา่การเปิดเผยขอ้มูล

ของบริษทั มีความถูกตอ้งชดัเจนสอดคลอ้งกบักฎหมาย และเท่าเทียมกนัตามนโยบายเปิดเผยขอ้มูล 

 
 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
             ทุกปีคณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาวา่จะปรับปรุงแกไ้ขนโยบายในการด าเนินการบรรษทัภิบาล 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของบริษทั สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ี  สร้างความ
โปร่งใสบนพื้นฐานของความซ่ือสัตย ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการอย่างย ัง่ยืน เพิ่มความ
เช่ือมัน่ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder)  และสอดคลอ้งในการด าเนินธุกรกิจในปัจจุบนั   
 นอกจากน้ีเพื่อให้พนกังานทุกระดบัเขา้ใจและใชเ้ป็นแนวทางในการท างานอยูเ่สมอ ไดว้างรากฐาน
ในเร่ืองนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการบริหารธุรกิจตั้งแต่การอบรมเร่ิมแรกเม่ือ
รับเขา้ท างาน (Orientation) และยงัมีการทบทวนในเร่ืองดงักล่าวอย่างน้อย ปีละ 2 คร้ัง และนอกจากน้ียงั
ก าหนดเป็นค าถาม และ ให้เสนอความคิดเห็นในแบบส ารวจความคิดเห็นของพนกังานประจ าปี (Employee 
Opinion Survey)  เช่น “ท่านเห็นด้วยกบัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ ปฏิบติังานด้วยความ
โปร่งใส ทั้งดา้นผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย” และ “ท่านเห็นดว้ยเก่ียวกบัการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม (CSR) และปฏิบติัตามนโยบายบริษทั” อีกดว้ย ซ่ึงผล
การประเมินทั้งสองหัวขอ้ในปี 2559 ได้คะแนน 4.30 และ 4.36 ตามล าดบั จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
นอกจากน้ีเพื่อให้สอดคล้องกับจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจซ่ึงนอกเหนือจากการส่ือสารให้พนักงาน
ตระหนักในเร่ืองการต่อต้านการคอร์รัปชั่นแล้ว บริษทัยงัได้เพิ่มค าถามในแบบส ารวจความคิดเห็นของ
พนักงานประจ าปี 2559 ว่า  “ท่านเห็นด้วยและจะปฏิบัติตามนโยบายบริษัทเร่ืองการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชัน่ (Anti-corruption)” ซ่ึงผลการประเมินได ้4.38 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5.00  ทั้งน้ีการวางระบบใน
เร่ืองการก ากบัดูแลกิจการดงักล่าว ท าให้บริษทัสามารถผลกัดนัให้เกิดการปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองและกระตุน้
ใหอ้ยูใ่นจิตวญิญาณของพนกังานทุกระดบั 
 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ ขอบเขตอ านาจหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
            คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ผู ้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรู้ความสามารถอย่างสูงพร้อมทั้ งมี          
การพัฒนาตนเองตามหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างต่อเน่ือง 
คณะกรรมการไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนด และให้ความเห็นชอบในเร่ืองวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน
ธุรกิจและงบประมาณของบริษทั ตลอดจนก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและ
งบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการและฝ่ายจดัการมีความ
รับผิดชอบตามหน้าท่ีต่อผูถื้อหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกบั
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ฝ่ายจดัการ รวมทั้งไดมี้การทบทวนและประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่น

ระดบัท่ีเหมาะสม ภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั  ตลอดจนมติท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้จัดตั้ ง
คณะอนุกรรมการข้ึน 4 คณะไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัและ
หน้าท่ีรับผิดชอบตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงได้มีการก าหนดบทบาทและ
ภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการและคณะกรรมการกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 
 
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
1. ดูแลและจดัการให้การด าเนินการของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบริษทั

ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  และรักษาผลประโยชน์ของบริษทับนพื้นฐานของหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 

2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทัและก ากบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้
เป็นตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
ใหแ้ก่กิจการและความมัง่คัง่สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

3. จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีภายในไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัปิดบญัชี 
       ส้ินปีของบริษทัและจดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือมีความจ าเป็น 
4. จดัประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาสและในการประชุมตอ้งมีกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ 
       ทั้งหมดการวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นมติถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธาน    
       ของท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
5. ใหค้  าปรึกษาร่วมอภิปรายปัญหาอยา่งกวา้งขวางโดยทัว่กนัและวนิิจฉยัดว้ยดุลยพินิจท่ีรอบคอบเร่ืองท่ี 
        เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
6.  จดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณวนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนและคณะกรรมการ
บริษทัตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จส้ินก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

7. แต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ 
8. มอบอ านาจด าเนินการใหก้รรมการผูจ้ดัการในการด าเนินกิจการของบริษทัตลอดจนมีอ านาจแต่งตั้งและ 
       ถอดถอนพนกังานของบริษทัรวมทั้งก าหนดค่าตอบแทนในการท างานตามนโยบายของคณะกรรมการ 
       รวมทั้งมอบอ านาจด าเนินการแก่พนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของธุรกิจ 
9. พิจารณาอนุมติังบประมาณในการลงทุนและในการด าเนินกิจการของบริษทัประจ าปีรวมทั้งดูแลการใช ้
       ทรัพยากรของบริษทั 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 10. ก าหนดหลกัการและนโยบายค่าตอบแทนการท างานของผูบ้ริหารระดบัสูง 

11. จดัใหมี้การควบคุมและตรวจสอบภายในตลอดจนจดัท าระบบการควบคุมทางการเงินการด าเนินงานและ 
       การก ากบัดูแลการปฏิบติังานรวมทั้งควบคุมและบริหารความเส่ียง 
12. จดัใหมี้การรายงานขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไปท่ีส าคญัต่อผูถื้อหุน้อยา่งครบถว้นถูกตอ้งเพียงพอ 
       และยนืยนัการตรวจสอบรับรองขอ้มูลท่ีรายงาน 
 
อ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ 
1. จดัการงานและด าเนินงานของบริษทัตามนโยบายและอ านาจท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 
2. ก าหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแผนธุรกิจประจ าปีรวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย

และแผนยทุธ์ศาสตร์ระยะยาวใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
3. บริหารการปฏิบัติงานผ่านคณะจัดการให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนธุรกิจโดยสร้าง

ความสามารถการแข่งขนัและใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้ 
4. จดัสรรทรัพยากรและสรรหาบุคคลากรท่ีมีศกัยภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
5. ส่งเสริมและสร้างวฒันธรรมองคก์รใหเ้ขม้แขง็และสนบัสนุนวสิัยทศัน์และการเติบโตของธุรกิจ 

6. ติดตามการด าเนินงานของบริษทัอยา่งใกลชิ้ด  วดัผลการด าเนินการและรายงานถึงกิจการท่ีฝ่ายจดัการ
ไดก้ระท าไปแลว้ต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นระยะและทนัสถานการณ์ 

7. พิจารณากลัน่กรองและน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายและทิศทาง
ธุรกิจของบริษทัเร่ืองท่ีหากท าไปแลว้จะเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งส าคญัแก่กิจการของบริษทัและเร่ืองท่ี
ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

8. จดัท ารายละเอียดอ านาจด าเนินการภายในบริษทัเพื่อกระจายอ านาจใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังานและ
ตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพมีความคล่องตวัโดยไม่เสียการควบคุม เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษทั
อนุมติั 

9. ท ารายงานสถานะการเงินและงบการเงินใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัทุกๆไตรมาส 
 
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษทัใหต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอและเช่ือถือได ้ 
2. ดูแลใหบ้ริษทัและฝ่ายจดัการด าเนินการใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมี  
ประสิทธิภาพ  หากเห็นสมควรสามารถท่ีจะเชิญกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือเจา้หนา้ท่ีของบริษทัเขา้ร่วมประชุม 
และใหข้อ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งได ้
3. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั พร้อมก าหนดค่าตอบแทน 
4. ดูแลใหบ้ริษทัและฝ่ายจดัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 6.   จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั  ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งมีความเห็นในเร่ืองต่างๆ ตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1.   คณะกรรมการมีหนา้ท่ีท าการสรรหา   และเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมส าหรับการด ารงต าแหน่ง
กรรมการ   ตามระเบียบปฏิบติัเร่ืองการคดัเลือกสรรหากรรมการบริษทั    และพิจารณาผลงาน  คุณสมบติั   
และความเหมาะสมของกรรมการท่ีพน้ต าแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  และเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
2.   คณะกรรมการมีหน้าท่ีเสนออตัราค่าตอบแทนและก าหนดเง่ือนไขในการว่าจ้าง และอัตราค่าจ้าง
ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการผูจ้ดัการ  และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการบริษทั
มอบหมาย 
3.   คณะกรรมการมีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ  เก่ียวกับอตัรา
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษทั  และกรรมการบริษทั  ตามระเบียบการพิจารณาผลตอบการท างาน   
เพื่อขอรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในภายหลงั 
4.   คณะกรรมการมีหน้าท่ีให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผูสื้บทอดต าแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร  กรรมการผูจ้ดัการ   และทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร    
และต าแหน่งท่ีส าคญัท่ีประธานกรรมการบริหาร   หรือกรรมการผูจ้ดัการไดจ้ดัเตรียมไว ้
5.   คณะกรรมการ มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบเก่ียวกบักลยทุธ์ดงัต่อไปน้ี 

5.1 กลยทุธ์ดา้นทรัพยากรบุคคลส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
5.1.1 พิจารณาและให้ความเห็นต่อขอ้เสนอของประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ

ผูจ้ดัการ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั   เก่ียวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลส าหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการท าธุรกิจของบริษทั 
            5.1.2     สร้างความมัน่ใจว่าแผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  ผูบ้ริหาร และต าแหน่งท่ี
ส าคญั  มีรายช่ือผูท่ี้อยูใ่นเกณฑท่ี์จะไดรั้บการพิจารณา   และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แผนการสืบทอดต าแหน่ง
ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และต าแหน่งท่ีส าคญั  ไดรั้บการทบทวนอยูเ่สมอโดยประธานกรรมการบริหาร  
และกรรมการผูจ้ดัการ 
     5.2 กลยทุธ์ดา้นการประเมินผลและผลประโยชน์ตอบแทนส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
            5.2.1    ทบทวนกลยทุธ์ในการใหผ้ลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษทัพื่อรับรอง 
            5.2.2    ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนและเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อการจูงใจให้ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพของตน  รวมถึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย  และอุทิศตนเพื่อพฒันาธุรกิจ
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ของบริษทัอย่างเต็มสติปัญญาและความสามารถในการปฏิบติังานทั้งระยะสั้ นและระยะยาว  รวมถึงการ

พิจารณาใหถื้อหุน้ของบริษทัดว้ย 
            5.2.3 ให้ค  าเสนอแนะแก่ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ ถึงหลกัการพิจารณา
เงินเดือน  สวสัดิการค่าตอบแทน  และผลประโยชน์ต่างๆ แก่ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 
            5.2.4 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบันโยบายและรูปแบบของการ
ให้ผลประโยชน์ตอบแทนซ่ึงออกแบบไวส้ าหรับการจูงใจ  และรักษาไวซ่ึ้งพนักงานท่ีมีความสามารถ  มี
คุณภาพ  และมีศกัยภาพ 
 
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

1. ก าหนดนโยบายบรรษทัภิบาลใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. ทบทวนนโยบายบรรษทัภิบาลและการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายเป็นระยะ 
3. พิจารณาอนุมติัจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษทั 

 
อ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

1. จดัประชุมเพื่อประเมินความเส่ียงท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมี  
การทบทวนความเส่ียง อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

2. ก าหนดแผนการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจ 
3. ติดตามและรายงานผลการด าเนินการบริหารความเส่ียงให้ คณะกรรมการตรวจสอบและ 

คณะกรรมการบริษทัทราบ 
 
รายช่ือกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
นายวรัิช  ไพรัชพิบูลย ์(สามารถดูประวติัไดจ้ากหนา้ 104) 
รายช่ือกรรมการทีม่ีความรู้ทางด้านการเงิน 
นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายเอกพล  พงศ์สถาพร และนายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ (สามารถดูประวติัได้จาก           
หนา้ 102-104) 
 
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
     ข้ันตอนในการพจิารณาคัดเลอืกและแต่งตั้งกรรมการ  กรรมการอสิระ และกรรมการผู้จัดการ 

1. คณะกรรมการบริษทัก าหนดคุณสมบติัของกรรมการ  กรรมการอิสระ และกรรมการผูจ้ดัการ 
2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าการกลั่นกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ี           

เหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไว ้เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
3. คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเลือกผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการ เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้    
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546   พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

4. คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผูท่ี้เหมาะสมเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 
คุณสมบัติกรรมการอสิระ 

1. เป็นผูมี้คุณสมบติัของกรรมการตามท่ีก าหนดไว ้
2. เป็นกรรมการท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีแสดงความคิดเห็นโดยใชดุ้ลยพินิจของตนเองอยา่งเป็นอิสระ

และมีจริยธรรมโดยยดึถือประโยชน์ขององคก์รเป็นหลกั โดยไม่ไดค้  านึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้รายยอ่ยหรือตนเอง  

3. เป็นผู ้มี คุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯก าหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ี ดี 
ดงัต่อไปน้ี 

3.1  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทั
ร่วม  หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (นบัรวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรัพย)์ 

3.2  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้โดยตอ้งไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  

3.3  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้งใน
ดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
ลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

3.4  ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้  และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ 

3.5   เปิดเผยความสัมพนัธ์ใดๆ ท่ีอาจท าใหข้าดความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการบริษทั 
คุณสมบัติของกรรมการ 

1.  เป็นบุคคลท่ีไม่มีประวติัด่างพร้อย 
2. เป็นผูมี้วสิัยทศัน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจไดดี้ 
3. เป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกท่ีเหมาะสม 
4. เป็นผูมี้ทกัษะในการส่ือความอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. เป็นผูมี้แนวคิดทางธุรกิจและการตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ 
6. เป็นผู ้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชยกรรมหรือการอุตสาหกรรมและมี

ประสบการณ์เก่ียวกบัการบริหารธุรกิจ 
7. เป็นผูมี้ประสบการณ์เคยเป็นกรรมการของบริษทัหรือรัฐวสิาหกิจ 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ 

1. มีคุณธรรมและไม่มีประวติัด่างพร้อย 
2. ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นนกับริหารและจดัการสมยัใหม่โดยอาชีพ 
3. มีทกัษะและมีประสบการณ์ในการท างานหลากหลายหนา้ท่ีรวมทั้งธุรกิจต่างประเทศ 
4. มีความเป็นผูน้ าสูง วสิัยทศัน์กวา้ง มนุษยส์ัมพนัธ์ดี ส่ือสารกระจ่าง และบุคลิกเหมาะสม 
5. สามารถประสานความแตกต่างและความสามารถของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจและ

สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมขององคก์ร 
6. มีทกัษะเร่ืองการตลาด การเงินและการบริหารบุคคล 
7. สามารถก ากบัดูแลและอ านวยการท างานของทั้งองคก์ร 
8. มองโอกาสธุรกิจไดดี้และแกปั้ญหาเป็นเยีย่ม 

หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาคัดเลอืกกรรมการ 
1. บุคคลตอ้งมีคุณสมบติัของกรรมการตรงตามท่ีก าหนดไว ้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความหลากหลายของความช านาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทาง

และควบคุมการด าเนินงานของบริษทั 
วธีิปฏิบัติและหลกัเกณฑ์การเลอืกตั้งกรรมการในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

1. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหน่ึงต าแหน่ง 
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต าแหน่งนั้น ให้ผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง

เท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่ โดยถือวา่หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง 
3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต าแหน่ง  ผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการในต าแหน่ง

นั้น ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนเกีย่วข้องกบัคณะกรรมการ  
ขอ้ 16. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง  ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัราหน่ึงในสาม 
ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงใน
สาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากกนั
ว่าผูใ้ดจะออก  ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง   
กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้
ขอ้ 17. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
 (1)   ตาย 
 (2)   ลาออก 
            (3)   ขาดคุณสมบติั มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน    
                     จ  ากดั พ.ศ. 2535 
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254625462546252252542546  (4)   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 20. 

            (5)   ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
ขอ้ 18. กรรมการคนใดลาออกจากต าแหน่ง  ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั  การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลา
ออกถึงบริษทัฯ      
กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึงจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยกนัก็ได ้
ขอ้19. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน  นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม  ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535  เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรมการ
จะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน  บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการแทนได ้เพียง
เท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน ไม่มีการก าหนดสัดส่วน 
       มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
ขอ้ 20.  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้  อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่ง  ก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ขอ้ 21. กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้
 
การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั มีจ านวน 11 ท่านประกอบดว้ยผูมี้ความรู้และประสบการณ์หลากหลาย ซ่ึง
เป็นประโยชน์ต่อบริษทั  โดยประกอบดว้ย 
            กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร                        1 ท่าน               คิดเป็นร้อยละ  9 
            กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 10 ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 91 
            กรรมการอิสระ   4  ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 36 
 คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัของกรรมการอิสระเกินกวา่หน่ึงในสามและมี
จ านวนกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารมากกวา่ 1 ใน 2 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ 
จ านวนกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุม (Significant Shareholders) เป็นสัดส่วนท่ี
ยติุธรรมต่อผูถื้อหุน้รายอ่ืน 
            ทั้ งน้ี  คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ี รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์และข้อบังคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตาม
หลกัการก ากบัดูแลท่ีดี โดยกรรมการบริษทัมีวาระการด ารงต าแหน่ง ซ่ึงตามขอ้บงัคบัฯของบริษทัก าหนดไว้
วา่ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง (โปรดดูรายละเอียด
ในเร่ืองข้อบังคับของบริษัทในส่วนเก่ียวข้องกับคณะกรรมการประกอบ) นอกจากน้ีตั้ งแต่ปี 2546 
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254625462546252252542546 คณะกรรมการบริษทัไดเ้ร่ิมประเมินตนเอง (Self - Assessment) และประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ 

กรรมการแต่ละท่านให้ความสนใจต่อการพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะและมาตรฐานการปฏิบติั
หนา้ท่ีของกรรมการในการบริหารงานบริษทัให้มีประสิทธิภาพและมีการก ากบัดูแลท่ีดี  (โปรดดูหัวขอ้การ
ประเมินคณะกรรมการประกอบ) 
 
     การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
 ประธานกรรมการและกรรมการ 5 ท่าน รวมเป็น 6  ท่านเป็นตัวแทนของผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีความสัมพนัธ์ใดๆกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ และ
โครงสร้างคณะกรรมการมีกรรมการอิสระเกินกว่าหน่ึงในสาม และมีจ านวนกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร
มากกว่า 1 ใน 2 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานท่ีดี   
นอกจากน้ีการแบ่งแยกหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและการบริหารงานประจ าอย่างชดัเจน 
(โปรดดูรายละเอียดบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของ กรรมการผู ้จ ัดการ คณะกรรมการบริษัทและ
คณะอนุกรรมการแต่ละคณะในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ) คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัเสนอเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการหรือกรรมการ พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร เพื่อใหก้ลไกติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอ านาจในการบริหารงานมี
ความถูกตอ้งโปร่งใส  หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการร่วมก าหนดขอบเขตในการ
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซ่ึง
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน(โปรดดูขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ) 
 
กระบวนการก าหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน 
             บริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยูใ่น
ระดบัเหมาะสมตามอุตสาหกรรม และได้ขออนุมติัจากผูถื้อหุ้นแล้ว กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็น
กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มท่ีเหมาะสมตามปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน กรรมการผูจ้ดัการและ
พนักงานได้รับค่าตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบติังานของแต่ละคน ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและความชดัเจนใน
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง ผูถื้อหุ้นไดพ้ิจารณานโยบายและหลกัการ
ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2549 ในวนัท่ี 
28 เมษายน 2549  
              ในแต่ละปีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาว่าค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการเหมาะสมหรือไม่โดยเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกนัและขนาดธุรกิจในระดบั
เดียวกนั 



 

64 
 

         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546  

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
          การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยใชห้ลกัเกณฑก์ารปฏิบติังานเหมือนกนั  ซ่ึง
เขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก ้ การบริหารงานในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมปฏิบติั 
ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทัพิจารณาส่งตวัแทนของบริษทัเข้าไปเป็นกรรมการของบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วมตามอตัราส่วนการลงทุน 

2. บริษทัยอ่ยรายงานผลการด าเนินงานและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตร
มาส  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

3. จดักิจกรรมร่วมกนัทั้งบริษัทย่อยและบริษทัร่วม  เพื่อให้รับทราบแผนการด าเนินงานไปใน
แนวทางเดียวกนั 

4. การจดัท างบประมาณตอ้งน ามารวมกนั  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาร่วมกนัทั้ง
กลุ่มธุรกิจอาหาร 

5. การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาสโดยผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มีการโยกยา้ยหรือเล่ือนต าแหน่งภายในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก ้ไดต้ลอดและอายกุารท างานนบั
ต่อเน่ือง 

 
9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
        บริษทัมีการก าหนดนโยบายและขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้ผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วน
ตนรวมทั้งเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยเฉพาะในช่วง  1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
นโยบายดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยใช้ขอ้มูลใดๆขององค์กรซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ 

- ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัขององคก์รต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง 

- ก าหนดให้คณะผูบ้ริหารระดบัสูง  4 คนแรก  คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหารตอ้ง
รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อส านกังานก.ล.ต .ตามระเบียบขอ้ก าหนดอยา่งเคร่งครัดและขอ
ความร่วมมือคณะกรรมการบริษทัห้ามซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะหวา่งหลงัประชุมคณะกรรมการบริษทัและก่อน
ส่งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์หรือส านักงานก.ล.ต . อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี  2547 ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัตอ้งส่งรายงานซ้ือขายผ่านเลขานุการบริษทัจากเดิมท่ีรายงานด้วยตนเอง เพื่อน าส่ง
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ส านกังานก.ล.ต .ต่อไปนอกเหนือจากน้ีตอ้งรายงานการถือหุ้นของบริษทัของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสูงในแต่ละไตรมาสเพื่อใหท้ราบความเคล่ือนไหวในการถือหุน้ของบริษทั  
มาตรการลงโทษ 
      มีการตกัเตือนหรือลงโทษทางวนิยัตามหลกัเกณฑก์ารบริหารงานบุคคลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
      คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญชี น าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแต่ละปี  รวมถึงค่าสอบบญัชี เพื่อเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้น  ทั้งน้ีรายช่ือผูส้อบบญัชีท่ีจะเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  จะตอ้งเป็นผูส้อบ
บญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
       ในปี 2559 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  ประกอบดว้ย 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีรวมจ านวน 3,012,500 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
        งบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวม  จ านวน 1,350,000   บาท 
        งบการเงินของบริษทัยอ่ย 4  บริษทั  จ  านวน  1,662,500  บาท 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าบริการอ่ืน  จ  านวน  123,768  บาท 
 
9.7 การปฎบิัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอื่นๆ 
ในเร่ืองการบริหารความเส่ียง จากเดิมระยะเวลาในการทบทวนเร่ืองการบริหารความเส่ียงจะท าทุก 6 เดือน
ปรับเปล่ียนเป็นทบทวนทุก 3 เดือน พร้อมให้ มีระบบเตือนภยั และทบทวนเป็นประจ าถึงขนาดของความ
รุนแรงว่ามีการเปล่ียนแปลงมากข้ึนหรือน้อยลง รวมทั้ งมาตรการท่ีใช้ในการแก้ไขและป้องกันว่ามี
ประสิทธิภาพหรือไม่ ระยะเวลาและความถ่ีในการทบทวนข้ึนอยูก่บัลกัษณะของรายการควรท าบ่อยแค่ไหน 
ซ่ึงไดน้ าไปปฏิบติัตั้งแต่ปี 2557 โดยมีการก าหนดสัญญาณเตือนภยัท่ีชดัเจนข้ึน ระบุความรุนแรงเป็นระดบั
พร้อมใช้สีประกอบ เช่นสีแดง แปลว่า รุนแรงมาก เป็นต้นซ่ึงนอกจากระบุระดับความรุนแรงแล้ว ยงั
ประเมินถึงโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบท่ีจะไดรั้บ และปลูกฝังให้เกิดการบริหารความเส่ียงในทุกระดบั
ของการปฏิบติังาน โดยมีการประชุมยอ่ยทุกวนัในระดบัหน่วยงาน ประชุมทุกเดือนในระดบัฝ่าย และระดบั
จดัการ และประชุมทุก 3 เดือน ในระดับคณะกรรมการบริหารความเส่ียง พร้อมกันน้ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบการควบคุมภายในตรวจสอบการบริหารความเส่ียงวา่สามารถปฏิบติัได้
จริงหรือไม่  มีความคืบหนา้ในการแกไ้ขในแต่ละประเด็นอยา่งไรบา้ง  ซ่ึงมีการพิจารณาทุกไตรมาส  ถา้มีส่ิง
ใดท่ีตอ้งปรับปรุงคณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัต่อไป 
ในเร่ืองเลขานุการบริษัทได้ก าหนดบุคคลท่ีเก่ียวเน่ืองและมีความรู้ความสามารถเฉพาะ พร้อมทั้งมีความ
เขา้ใจในเร่ืองกฎหมายต่างๆ รวมถึงหลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด และหลกัปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ไทย  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นอยา่งดี ซ่ึงบริษทัไดแ้ต่งตั้งและส่ง

อบรมหลกัสูตรเลขานุการบริษทัแลว้ในปี2547 
ในเร่ืองการเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ใหเ้ผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อ
หุน้ล่วงหนา้ไวใ้น Website ของบริษทัก่อนจดัส่งเอกสาร และก่อนการประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 30 วนั โดย
เร่ิมปฏิบติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2551 วนัท่ี 24 เมษายน 2551 เป็นตน้ไป 
 ในเร่ืองให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีโอกาสเสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการอสิระ  ในปี 2549 บริษทัไดเ้ร่ิมให้ผูถื้อ
หุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระโดยส่งหนงัสือถึงผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ใหแ้จง้ถึงผูถื้อหุน้ของบริษทั ใน Website ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยได้
มีโอกาสเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เขา้สมคัรเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการท่ี
ออกตามวาระตามกระบวนการสรรหาของบริษทั เพื่อให้ทนัการคดัเลือกกรรมการแทนกรรมการอิสระท่ี
ออกตามวาระ และตั้งแต่ปี 2551 เสนอผา่น Website ของบริษทัไดโ้ดยตรง  
 ในเร่ืองควรมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อส่ือสารกับคณะกรรมการ ในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียมี
ประเด็นท่ีเป็นห่วงเก่ียวขอ้งกบัความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน  ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือ
การท าผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อส่ือสารกบัคณะกรรมการ ไดโ้ดยส่งถึง
คณะกรรมการบริหารโดยตรงตามเส้นทาง ดงัน้ี 

  www.tipco.net (หวัขอ้การแจง้เบาะแสและการกระท าการทุจริตคอร์รัปชนั) 
  anti-corruption@tipco.net 
 โทรศพัทห์มายเลข 02-273-6888, 02-273-6400 
 น าส่ง กรรมการผูจ้ดัการ  บมจ.ทิปโกฟู้ดส์ เลขท่ี 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญา

ไท กรุเทพฯ 10400   
 ในเร่ืองควรก าหนดนโยบายในการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน ซ่ึงไดป้ฏิบติัแลว้ในปี 2549 
 ในเร่ืองให้จัดท ารายงานความเห็นจากการท าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยให้รายงานประจ าปี  ซ่ึงเร่ิม
ตั้งแต่รายงานประจ าปี 2548 
 ในเร่ืองประธานกรรมการ ก าหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุด
ยอ่ยตั้งแต่ปี 2546   และประธานกรรมการไม่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเร่ิมในปี 2550 
 ในเร่ืองจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการ ในกรณีท่ีบริษทัไม่ได้มีการประชุมกรรมการ
บริษทัทุกเดือน บริษทัจดัท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน โดยได้เร่ิม
จดัท าตั้งแต่ปี 2550 และปรับปรุงการรายงานใหม่ในปี 2552 
 ในเร่ืองหลกัการและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนไดร่้างหลกัการและนโยบายให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและน าเสนอให้ผูถื้อ
หุ้นอนุมติัแล้วในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2549 คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาการปรับ
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254625462546252252542546 ค่าตอบแทนของพนกังานทุกระดบัเพื่อใหส้อดคลอ้งการด าเนินธุรกิจของบริษทัและเป็นไปแนวทางเดียวกนั

กบักลุ่มธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั 
 ในเร่ืองแผนสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ให้กรรมการผูจ้ดัการรายงานเป็นประจ าถึงแผนสืบทอด
ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง  จดัท าและรายงานโครงการส าหรับพฒันาผูบ้ริหารเป็น
ประจ าทุกปีโดยไดเ้ร่ิมท าตั้งแต่ปี 2548 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2559 มีการประเมินตนเองเร่ืองการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีตามหัวข้อจ านวน 99 ข้อย่อย ในแบบฟอร์มของฝ่ายพฒันาธรรมภิบาลเพื่อตลาดทุน  ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2556 โดยคณะกรรมการมีการประเมินล่วงหน้าก่อนการประชุม 
และมติจากท่ีประชุมได้พิจารณาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัโดยขอ้ท่ีกรรมการเห็นว่ายงั
ไม่ไดป้ฏิบติัหรือไม่แน่ใจในความสมบูรณ์ของการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
  ในเร่ืองประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระ ยงัไม่ไดป้ฏิบติัดว้ยความไม่พร้อมของผูถื้อหุน้ใหญ่ท่ี
จะปรับปรุงและกรรมการอิสระไม่ประสงคท่ี์จะรับต าแหน่ง 
  ในเร่ืองคณะกรรมการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการชัดเจน  ยงัไม่ได้ก าหนดวาระท่ี
กรรมการจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุด  เน่ืองจากเกรงวา่จะหาผูท่ี้เหมาะสมมาเป็นกรรมการไม่ได ้
ถึงแมข้ณะน้ี IOD ไดจ้ดัท าท าเนียบของ Chartered director ข้ึน ซ่ึงมีผูผ้า่นเกณฑ์นอ้ยมาก แต่ไดก้ าหนดอายุ
เกษียณ คือเม่ือครบอาย ุ75 ปีบริบูรณ์ 
  ในเร่ืองคณะกรรมการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการชุดย่อยชัดเจน ยงัไม่ไดป้ฏิบติั 
เหตุผลเดียวกนักบัก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
  ในเร่ืองคณะกรรมการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการให้
เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจ  มีนโยบายก าหนดให้กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 บริษทั  แต่ไม่ไดก้  าหนดการเป็นกรรมการในบริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียน 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมชุดย่อย  

รายช่ือกรรมการ(จ านวน
คร้ังที่ เข้ าร่วมประชุม /
จ านวนคร้ังทีป่ระชุม) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
ส ร ร ห า แ ล ะ
ก า ห น ด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริษัท 

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

น.ส.ลกัษณำ ทรัพย์สำคร   5/5 1/1 
นำงอนุรัตน์  เทยีมทนั   5/5 1/1 
นำยวรัิช  ไพรัชพบูิลย์ 4/5  4/5 1/1 
นำยสุรเชษฐ์  ทรัพย์สำคร  2/2 5/5 1/1 
นำยสมจติต์  เศรษฐิน   5/5 1/1 
นำยชลติ  ลมิปนะเวช   4/5                0/1 
น.ส.รวมสิน  ทรัพย์สำคร   5/5 0/1 
นำยสิทธิลำภ  ทรัพย์สำคร   5/5 1/1 
นำยไพศำล  พงษ์ประยรู 4/5 2/2 4/5 1/1 
นำงอัจฉรำ  ปรีชำ 5/5  2/2  5/5   1/1 
นำยเอกพล  พงศ์สถำพร   5/5 1/1 
 
การประเมินคณะกรรมการ 

                 ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน คณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยของบริษทัจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบติังานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้
คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปรับปรุงแกไ้ข โดยการประเมินควรจดัท าทั้งแบบรายคณะและ
รายบุคคล  

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะและรายบุคคล แบบประเมินจดัท าและ
เผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ แบบ
ประเมินดงักล่าวประกอบดว้ย 
            1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัแบบรายคณะ 
            2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัแบบรายบุคคล 
โดยมีกระบวนการดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทัประเมินตนเองผา่นแบบประเมินท่ีจดัท าโดยตลาดหลกัทรัพย ์
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254625462546252252542546 2. เลขานุการบริษทัสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงาของคณะกรรมการบริษทั   

ทุกท่าน 
3. เลขานุการบริษัทรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทและด าเนินการปรับปรุง

ด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัแบบรายคณะและรายบุคคล ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ คือ 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล 
2.  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล 
3.  การประชุมคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล 
4.  การท าหนา้ท่ีของกรรมการแบบรายคณะ 
5.  ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการแบบรายคณะ 
6.  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหารแบบรายคณะ 

การประเมินคณะกรรมการ 
            คณะกรรมการประเมินบทบาทและประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีของตนเอง  โดยการอภิปราย
ทบทวนหวัขอ้วาระการประชุมท่ีผา่นมา  และผลงานท่ีส าคญั   เช่น  ผลการด าเนินงานในรอบปีเทียบกบัแผน
ธุรกิจ   ประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง   การก าหนดยุทธศาสตร์   การอนุมติัแผนธุรกิจ  การ
พิจารณาการลงทุนท่ีส าคัญ  เป็นต้น  ส่วนท่ีคณะกรรมการยงัปฏิบัติไม่ได้คือ ประธานกรรมการเป็น
กรรมการอิสระ  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่าคร่ึงหน่ึงของคณะกรรมการ  และ
กรรมการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ทุกท่าน 
            กรรมการประเมินประธานกรรมการ  ดว้ยการอภิปรายกรรมการช่ืนชมประธานกรรมการวา่ปฏิบติั
หน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมท าให้บรรยากาศในการประชุมดีมาก ด ารงความเป็นกลางและเปิดโอกาสให้
กรรมการทุกท่านแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่จ  ากดัเวลาในการประชุมแต่ละวาระ  ท าใหก้รรมการมี
ความรู้สึกวา่มีคุณค่าท่ีท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
            ในการประเมินคณะกรรมการไม่พบส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงท่ีมีนยัส าคญั 
            คณะกรรมการมีความเห็นวา่ คณะกรรมการไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ เขา้ใจบทบาทและ
หนา้ท่ีของตนเอง  เขา้ใจธุรกิจและสถานการณ์ของบริษทั เป็นอยา่งดี   และกรรมการแต่ละท่านอุทิศเวลาท า
หนา้ท่ีอยา่งมีส่วนร่วมต่อผลงานของคณะกรรมการ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย
ต่างๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล โดยไดก้ าหนดใหมี้การประเมินผลปีละ 1 คร้ัง แบบประเมินดงักล่าวประกอบดว้ย 
            1.  แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยแบบรายคณะ 

2.  แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยแบบรายบุคคล 
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254625462546252252542546 โดยมีกระบวนการดงัน้ี 

1. คณะกรรมการชุดยอ่ยจดัท าประเมินตนเอง 
2. เลขานุการบริษทัสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

และด าเนินการปรับปรุงด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
3. เลขานุการบริษทัรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่อคณะกรรมการบริษทั 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัแบบรายคณะและรายบุคคล ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ คือ 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2.  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6.  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร  

  การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประเมินตนเองว่า ได้ท าหน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีได้รับมอบหมาย  มีการ
ประชุมปกติทุกไตรมาสร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายในเพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ  วา่
มีการควบคุมอย่างเพียงพอ  และมีการประชุมกบัผูต้รวจสอบบญัชีแยกต่างหากจากการประชุมปกติด้วย   
และไดน้ าผลการประชุมรายงานใหค้ณะกรรมการรับทราบเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  

  คณะกรรมการมีความเห็นวา่  คณะกรรมการตรวจสอบท างานไดค้รบถว้น และมีประสิทธิภาพมาก   
การใหค้วามคิดเห็นและเสนอแนะต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษทัฯ  อีกทั้งขอ้แนะน าให้
ระมดัระวงัในเร่ืองต่างๆ ท่ีใหแ้ก่ฝ่ายจดัการน าไปปรับแผน     ซ่ึงช่วยป้องกนัความเสียหายอนัอาจจะเกิดข้ึน 
เป็นผลงานท่ีดีมาก 
 การประเมินคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประเมินตนเองโดยน าวตัถุประสงคพ์ร้อมกบัอ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ มาท าเป็น check list  พิจารณาเปรียบเทียบกบัปีท่ี
แลว้ เห็นวา่คณะกรรมการฯ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีครบถว้น  
กรรมการผูจ้ดัการประเมินตนเอง  และถูกประเมินโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  และ
ประธานกรรมการ โดยพิจารณาผลการปฏิบติัหนา้ท่ี  อาทิ เช่น ผลการด าเนินงานของบริษทั  การวดัผลการ
ด าเนินงานระดับองค์กร  (Business Performance Scorecard)   การตั้ งเป้าหมายในการท างานรายบุคคล 
(Smart Goal)   การบรรลุเป้าหมายธุรกิจ งบประมาณ แผนงาน เป็นตน้ 
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254625462546252252542546 คณะกรรมการมีความเห็นวา่ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดท้ าหนา้ท่ีครบถว้น  สามารถ

แนะน าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท  เช่น การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  การให้ความเห็นเก่ียวกับ
โครงสร้างเงินเดือน  เป็นตน้ 

  การประเมินประธานกรรมการ 
  กรรมการอิสระ ไดป้ระเมินประธานกรรมการ วา่ท าหนา้ท่ีครบถว้นอยา่งดียิ่ง  ให้โอกาสกรรมการ
ทุกท่านแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระและเต็มท่ี ไม่มีการขดัขวาง ท าใหก้รรมการแสดงความคิดเห็นอยา่ง
ท่ีคิดไวไ้ดโ้ดยไม่ล าบากใจ ไม่อึดอดัใจ  ท าใหก้รรมการมีคุณค่าในการท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการของบริษทัฯ 
 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บริษทัฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบายธุรกิจ 
โครงสร้างผูถื้อหุ้น โครงสร้างเงินลงทุน ระบบขอ้มูล ระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเ ก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี
กรรมการใหม่แต่ละคนจะได้รับคู่มือกรรมการและขอ้มูลอ่ืนๆโดยกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูอ้ธิบายสรุป
นโยบายบริษทัและขอ้มูลท่ีเก่ียงขอ้ง และ ผลประกอบการล่าสุด 
การพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการ 

ผู้เข้าร่วมอบรม ต าแหน่ง หลกัสูตร วนัที ่
นายเอกพล พงศส์ถาพร - กรรมการผูจ้ดัการ 1.Succession Plan&People 

Challenge in Global 
Business 
2.ทุจริตในองคก์ร ภยัมืดท่ี
ป้องกนัและควบคุมได ้
3. CEO Branding&CEO as 
a Brand Champion for 
Sustainability 
4. Marketing with Digital 
Teechnology Era 
5.กลยทุธ์การแข่งขนั
(Competitive strategy) 

15/8/2559 
 
 
 
24/8/2559 
 
 
31/8/2559-1/9-2559 
 
 
5/10/2559 
 
 
21/12/2559 

นายไพศาล พงษป์ระยรู - กรรมการอิสระ 
-  ประธานกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 
- กรรมการตรวจสอบ 

1. Audit Committee Forum 29 มิถุนายน 2559  



 

72 
 

         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
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- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
 

1. Clean Business 
Engagement with Public 
Sector 
2.Nurture Social Enterprise 
3.Quarterly Economic 
Wrap- UP for Listed 
Companies  
4.สุจริต ระมดัระวงั เกราะ
คุม้กนักรรมการ   
5.Sustaining Business 
through Ethical Leadership   
6.Enhancing Growth 
Through Governance in 
Family Controlled Business    
7.Audit Committee Forum 
8.เทคนิคการจดัการอินไซค์
แบบฉบบันกับริหารแบบมือ
อาชีพ  
 9.การประชุมเสวนาระดบั
กรรมการเร่ือง Corporate 
Governance Code  

29 กมุภาพนัธ์ 2559 
 
 
20 เมษายน 2559 
 
21 เมษายน 2559 
 
 
17 พฤษภาคม 2559 
 
30 พฤษภาคม 2559 
 
 
9 มิถุนายน 2559 
 
 
 
29 มิถุนายน 2559 
 
26 มิถุนายน 2559 
 
13 กนัยายน 2559 

 
 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
 คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลทั้งรายงานทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปให้
มีความถูกตอ้ง ทนัเวลาและโปร่งใส ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานข้ึน
เฉพาะมีผูรั้บผิดชอบคือ Corporate  Planning Manager นายพงศ์ธร กาญจนอคัรเดช ท าหน้าท่ีติดต่อส่ือสาร
กบัผูล้งทุน ซ่ึงผูล้งทุนสามารถติดต่อขอทราบขอ้มูลบริษทัไดท่ี้โทร 02-273-6200 ต่อ 7860 หรือท่ี Website : 
www.tipco.net หรือท่ี e-mail address : Pongtorn@tipco.net ผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัได้ทาง 
Website ซ่ึงไดแ้ยกหวัขอ้นกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor)ไวโ้ดยเฉพาะ 

 
10.ความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทั ด าเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และดว้ยความตระหนกั
ดีวา่เป็นส่วนหน่ึงของชุมชน จึงมุ่งมัน่ในการแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมโดยท าหนา้ท่ี
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 เป็นพลเมืองดีท่ีอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ และได้ปลูกฝังแนวความคิดดงักล่าวให้กับ

พนกังานทุกระดบัชั้นในทุกบริษทั ซ่ึงไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูจ้ดัการ และเจา้หนา้ท่ี
ระดบับงัคบับญัชา พนกังาน และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืนๆ ให้ถือปฏิบติัเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั ตลอดจน
จดัท าเอกสารนโยบายและหลกัการดา้นความรับผิดชอบของบริษทั เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียใชเ้ป็นแนวทางใน
การปฏิบติัในทุกกรณีอยา่งสม ่าเสมอและจริงจงั จนกล่าวไดว้า่   การด าเนินธุรกิจและการปฏิบติังานอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมนั้นเป็นหลกัประจ าใจของผูมี้ส่วนได้เสียทุกคนในกลุ่มธุรกิจ
อาหารทิปโกต้ามนโยบาย “ทปิโก้ พฒันาธุรกจิควบคู่กบัส่ิงแวดล้อมและสังคม” 
 
 นอกจากน้ี เพื่อให้การบริหารงานและการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมของบริษทัเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าวบริษทัจึงไดแ้ต่งตั้งคณะท างานเพื่อส่ิงแวดลอ้มและ
สังคม ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนฝ่ายบริหารด้านการสนับสนุนและส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มและสังคม หัวหน้า
คณะท างาน  คณะท างานและเลขานุการ ประจ าโรงงานแต่ละแห่งและส านกังานใหญ่ โดยก าหนดหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

1. น าเสนอเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดล้อมและสังคมส าหรับหน่วยงาน
ราชการ และ ชุมชนในแต่ละพื้นท่ีท่ีสังกดั 

2. ประสานงานและด าเนินกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั 
3. ดูแล สอดส่อง และน าเสนอกิจกรรมเพื่อให้การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงงานเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนด กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. เป็นศูนยก์ลางการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม

ผา่น ส่ือทอ้งถ่ิน 
5. จดัท าแผนกิจกรรมประจ าปี และเสนองบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการสนบัสนุนดา้น

ส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
6. กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมของบริษทั

ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 ทั้งน้ีใหค้ณะท างานเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมจดัประชุมเพื่อการวางแผนด าเนินกิจกรรมติดตามงาน
และรายงานผลการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมใหฝ่้ายบริหารทราบอยา่งสม ่าเสมอ  
โดยก าหนดแผนกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 
1.กจิกรรมด้านสังคม 

 สนบัสนุนทุนการศึกษาใหก้บัโรงเรียนในชุมชน 

 สนบัสนุนทุนการศึกษาใหก้บับุตรเกษตรกรท่ีส่งวตัถุดิบ 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546  ออกหน่วยชุมชนสัมพนัธ์ร่วมกบัชุมชนใกลเ้คียงและหน่วยงานราชการ เช่น ออกหน่วยดูแลสุขภาพ

ผูสู้งอายรุ่วมกบัโรงพยาบาลในชุมชน   

 สนบัสนุนงบประมาณตามปีงบประมาณของบริษทัเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม 

2.กจิกรรมด้านส่ิงแวดล้อม 

 สนบัสนุนกิจกรรมดา้นการอนุรักษ ์และจดัสร้างระบบนิเวศของป่าไมใ้นประเทศ 

3.กจิกรรมด้านศาสนา  

 เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อส่งเสริมให้พนกังานมีจิตส านึกในเร่ืองการ
อาสา การท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

 
            จากนโยบายของบริษัทท่ีได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้อยู่บนพื้นฐานของความซ่ือสัตย ์
โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตวัท่ีขดัแยง้กบัประโยชน์ของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
อนัรวมถึงการเก็บรักษาความลับท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจต่อผูมี้ส่วนได้เสีย จึงได้ก าหนดให้มี
ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน/ทุจริต คือ 
 

   เปิดโอกาสใหแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระท าความผดิกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ตามท่ีอยู ่

เบอร์โทรศพัท ์เปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  

 ออกพบปะชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น 

 เสวนาร่วมกบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชนและชุมชน 

 จดัใหมี้กระบวนการด าเนินการหลงัจากมีผูแ้จง้ขอ้ร้องเรียน โดยใหมี้การตรวจสอบขอ้มูลและมีการ

รายงานต่อคณะกรรมการ 

   ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของชุมชน Community Satisfaction Level 
(CSL)   ซ่ึงบริษทัด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองนั้นผลการส ารวจในปี 2559 ไดรั้บความพึงพอใจโดยเฉล่ีย 4.42
คะแนน สูงกวา่ปีท่ีแลว้ 4.41 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00  โรงงานประจวบคีรีขนัธ์ ได ้4.51 คะแนน  ต ่ากวา่
ปีก่อนท่ีได้ 4.52 คะแนน  โรงงานเชียงใหม่ได้ 4.30 คะแนน ต ่ากว่าปีก่อนท่ีได้ 4.37 คะแนน และโรงงาน     
วงัน้อยได ้4.45 คะแนน สูงกวา่ปีก่อนท่ีได ้4.37 คะแนน ทั้งน้ีบริษทัไดม้อบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน า
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ของชุมชนไปด าเนินการปรับปรุงและแกไ้ขต่อไป 

            และเพื่อให้การรับรู้และตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้การปฏิบติัอย่างแทจ้ริง   
บริษทัไดน้ าไปก าหนดเป็นกรอบใหญ่ในการด าเนินธุรกิจ และจดัท าวสิัยทศัน์ และ ค่านิยมร่วม  ดงัน้ี  
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 วสัิยทัศน์ 

 “เป็นบริษัทที่ขับเคลือ่นช้ีน าตลาดเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่แก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกจิ”                                                           
(ผูมี้ส่วนร่วมทางธุรกิจ : พนกังาน ผูบ้ริโภค คู่คา้ทางธุรกิจ ผูร่้วมทุน สังคม ) 
 

ค่านิยมร่วม (Core Values) ก าหนด  5 ขอ้ ตามตวัยอ่วา่ TIPCO มีความหมายดงัน้ี 
T มาจากค าวา่ Teamwork (เป้าหมายเดียวกนั)  
I  มาจากค าวา่ Innovation (สร้างสรรคส่ิ์งใหม)่  
P มาจากค าวา่ Passion (ดว้ยใจเตม็ร้อย) 
C มาจากค าวา่ Commitment (ไม่ถอยมุ่งมัน่) และ 
O มาจากค าวา่ Openness  (ส่ือสารจริงใจ)  

โดยยงัคงเน้นถึงความสัมพนัธ์ของวิสัยทศัน์และค่านิยมร่วมของบริษทั เพื่อผลักดนัให้เกิดการ
เติบโตอยา่งย ัง่ยืน ในเร่ืองค่านิยมร่วมไดก้ล่าวถึงความมุ่งมัน่ท่ีมอบให้กบัลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงลูกคา้ทั้งภายใน
และภายนอกของทุกหน่วยงานของบริษทั โดยให้ทุกหน่วยงานของบริษทัตระหนกัถึงจิตและวิญญาณใน
การใหบ้ริการและเสนอสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคและผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงท่ีก่อให้เกิดวฒันธรรมในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ซ่ึงในปี 2559 ผลคะแนนจากการส่งแบบประเมิน
ความพึงพอใจจากลูกคา้กลุ่มต่างๆ (Customer Satisfaction Index) ไดรั้บการตอบรับในระดบัพอใชถึ้งดีมาก 
โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 97.6%    

 
บริษทัยงัได้ตระหนักถึงความส าคญัของพนักงานซ่ึงเป็นกลไกส าคญั  ในการผลกัดนัให้เกิดการ

เติบโตอย่างต่อเน่ือง บริษทัไดมี้การจดัท าการส ารวจความคิดเห็นของพนกังาน Employee Opinion Survey 
(EOS) ท่ีมีต่อองคก์รในเร่ืองภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง สวสัดิการ การบริหารงานและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   ใน
ปี 2559 ผลส ารวจได ้4.08 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5.00  สูงกวา่ปีก่อนท่ีได ้3.99 คะแนน   

   
นอกจากน้ีบริษทัยงัได้ส่งแบบส ารวจความพึงพอใจของคู่คา้ (Supplier) ได้ระดับความพึงพอใจ

เฉล่ีย 4.59 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนต ่ากว่าปีก่อนท่ีได้ 4.65 คะแนน โดยบริษทัได้น าความ
คิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุงโดยก าหนดบุคคลท่ีรับผิดชอบและระยะเวลาในการด าเนินการท่ีแน่นอน พร้อมกบั
มีการประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อให้เป็นบริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลท่ีดีและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่ง
เท่าเทียมกนั 

(หมายเหตุ คะแนน 1-5 มีความหมายดงัน้ี 5 หมายถึง ดีมาก  4 หมายถึงดี  3 หมายถึงพอใช ้1 และ 2  
หมายถึง ตอ้งปรับปรุง) 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ปี 2559 บริษัทได้ด าเนินกจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆดังนี้ 

ด้านสังคม 

 สนับสนุนผลิตภณัฑ์น ้ าผลไมใ้ห้แก่เด็กก าพร้าในความอุปการะมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของ
สภากาชาดไทย 

 สนบัสนุนผลิตภณัฑ์น ้าผลไมแ้ละน ้าด่ืมเพื่อช่วยเหลือทหารและเยาวชนใน3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้
แก่ตวัแทนผูรั้บบริจาคแห่งโครงการในพระราชด าริสมเด็พระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

 สนบัสนุนกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2559 โดยไดม้อบน ้ าผลไม ้น ้าชาทีพลสั และผลิตภณัฑ์
ต่างๆ ใหก้บัโรงเรียนและหน่วยงานราชการ ในเขต อ.วงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 สนบัสนุนน ้าแร่ออรา กิจกรรมวนัแรงงานแห่งชาติปี 2559 จงัหวดัเชียงใหม ่
 สนบัสนุนผลิตภณัฑน์ ้าผลไม ้ ใหก้บั อบต. กบเจา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพื่อช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัน ้าท่วม 
 สนบัสนุนและร่วมกิจกรรมจดัตั้งศูนยบ์ริการประชาชน ณ ทอ้งสนามหลวง กิจกรรม ท าความดี

ถวายพอ่หลวง ร่วมกบักลุ่มธุรกิจทิปโก ้
 สนับสนุนและร่วมกิจกรรมวนัทนัตสาธารณสุขแห่งชาติกบัรพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลเฉลิมพระ

เกียรติ 
 ร่วมกบัทีมฟุตบอล ประจ าจงัหวดั (ประจวบ FC) ให้การสนับสนุนด้านกีฬาฟุตบอลของเด็ก

และเยาวชนในพื้นที่อ  าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์เป็นจ านวนเงิน 1,000,000.-บาท โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจเร่ืองกีฬา และได้เรียนรู้ทกัษะ เทคนิคเบ้ืองตน้
ของกีฬาฟุตบอล 

 ร่วมกบัจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์สน ับสนุนน ้ า ดื ่มออราในกิจกรรมถวายความอาลยัแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นจ านวนเงิน 12,000 บาท 
 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

 สนบัสนุนน ้าแร่ออร ใหก้บัชุมชนในการร่วมกนัดบัไฟป่า ณ พื้นท่ีไฟไหมบ้ริเวณใกลเ้คียงโรงงาน 
 สนบัสนุนน ้าแร่ออรา โครงการท าฝายชะลอน ้าเฉลิมพระเกียรติ (ฝ่ายประชารัฐ) ณ บา้นแม่สาใหม่ 
 สนบัสนุนน ้ าแร่ออรา จดักิจกรรมปลูกหญา้แฝกเพื่อลดการชะลา้งพงัทลายของหน้าดินและรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม ณ บา้นบวกเต๋ย ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงทุ่งเรา  ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่
 สนับสนุนน ้ าแร่ออรา จดักิจกรรมวนัแม่แห่งชาติและปลูกป่าฟ้ืนฟูอนุรักษ์ตน้น ้ าบ้านแม่สาใหม่    

แม่สานอ้ย ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่สาใหม่  ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
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254625462546252252542546  

ด้านการศึกษา 

 มอบทุนการศึกษาบุตรพนกังานท่ีมีผลการเรียนดี และบุตรของเกษตรกร ทั้งในส่วนของส านกังาน
ใหญ่ และพื้นท่ีโรงงานประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน  169 ทุน เป็นจ านวนเงิน  401,000 บาท  

 สนบัสนุนน ้าผลไม ้กิจกรรมวนัดอกรักบาน ของโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ คอนแวนต ์

 สนบัสนุนน ้าแร่ออรา  กิจกรรมการแข่งขนักีฬาตา้นภยัยาเสพติด ต าบลโป่งแยง โรงเรียนวดัโป่งแยง
เฉลิมพระเกียรติ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 สนบัสนุนขา้วสาร เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์กีฬาใหก้บั รร.บา้นบึง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 สนับสนุนน ้ าแร่ออรา จดักิจกรรมค่ายการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวดัโป่งแยง

เฉลิมพระเกียรติ  ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 สนบัสนุนน ้ าแร่ออรา การเปิดอาคารเรียนใหม่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นบวกจัน่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ด้านศิลปวฒันธรรมและศาสนา 
 สนบัสนุนน ้ าแร่ออรา ท าบุญทอดผา้ป่าสามคัคีโครงการสร้างงานสร้างบุญเพื่อปรองดองสมานฉนัท์

จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกังานจดัหางานจงัหวดัเชียงใหม่ 
 สนบัสนุนกิจกรรม บ่ายน้ีไดบุ้ญ คร้ังท่ี 3 กบับริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 
 สนบัสนุนและด าเนินกิจกรรมรดน ้าผูสู้งอาย ุร่วมกบั เทศบาลไผต่ ่า จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 สนบัสนุนน ้าผลไม ้กิจกรรมกิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 2559 ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง

ประเทศไทย 
 สนบัสนุนน ้าแร่ออรา จดักิจกรรมทอดผา้ป่ากองทุนแม่ของแผน่ดิน บา้นม่วงค า  ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ร่วมทอดกฐินสามคัคีกบัวดัในชุมชน เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท 

 
 ทั้งน้ี กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก ้ไดส้นบัสนุนช่วยเหลือกิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เช่น การ
ออกเยี่ยมเยียนชุมชน การส่งพนักงานเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัองค์กร หน่วยงานราชการ โรงเรียน     
วดั ฯลฯ 

 
การเปิดเผยเกีย่วกบัการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาส่งเสริมให้บริษทัเขา้ร่วมแสดงเจตจ านงปฏิบติัตามหลกัการต่อตา้น
คอรัปชั่นในประเทศไทย (Anti –Corruption Collective Action in Thailand)ในปี 2553 ร่วมกับสมาคม
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254625462546252252542546 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์ สมาคมธนาคารไทย  และส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. บริษทัมีนโยบายในการด าเนินการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไดจ้ดัท าแนวทางการปฏิบติั 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทัซ่ึงไดผ้า่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ และได้
เปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั  

2.  คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยไดแ้สดงเจตนารมณ์         
เขา้ร่วมกบัโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัไดร่้วมให้ สัตยา
บรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามค าประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้าน การทุจริต
คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ  

3.  คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่เป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นเวบ็ไซด์ของ
บริษทั เพื่อให้พนกังานทุกคนถือปฏิบติัในแนวทางเดียวกนัอยา่งเคร่งครัด  ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส
และเป็นธรรม สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

4.  ในปี 2559 บริษทัตั้งคณะท างานโดยประกอบดว้ยผูรั้บผิดชอบทุกฝ่ายมาร่วมท างานเพื่อน าเสนอ
ขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต่านการทุจริต (CAC) และไดผ้่าน
เกณฑรั์บรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต่านการทุจริต ในวนัท่ี 14 ตุลาคม 
2559 

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน 

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกระดบัของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก ้และผูเ้ก่ียวขอ้งจะไม่ด าเนินการ

คอร์รัปชัน่ ทุกรูปแบบไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางออ้มอยา่งเคร่งครัด โดยกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก ้จะ

จดัให้มีมาตรการสอบทานและทบทวนการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่นอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย หากมีการฝ่าฝืน

กระท าการใดๆ อนัเป็นการสนบัสนุนการคอร์รัปชัน่จะไดรั้บการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษทัฯ 

          นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การด าเนินการเพื่อป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 
 
การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน บริษทัจะด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี  
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254625462546252252542546 1. ติดประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั  ณ บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของบริษทัในกลุ่ม

ธุรกิจอาหารทิปโกทุ้กแห่ง 
2. เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษัท เช่น  จดหมาย-

อิเล็คทรอนิกส์ (e-mail) เวบ็ไซต์บริษทั รายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจ าปี (56-1) รายงานประจ าปี (56-2) 
และแผน่พบั เป็นตน้ 

3. จดัให้มีการอบรมนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ให้แก่พนักงานใหม่ และบรรจุลงใน
คู่มือพนกังาน 

4. ทบทวนนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ทุกปี 
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน 

ผูพ้บเห็นเหตุสงสัยท่ีเขา้ข่ายการกระท าทุจริต การคอร์รัปชนั หรือไดรั้บผลกระทบจากการปฏิเสธการ
คอร์รัปชัน่ สามารถแจง้เบาะแส / ร้องเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยช่ือพร้อมทั้งระบุขอ้เท็จจริง หรือ แจง้
หลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอ ท่ีแสดงให้เห็นวา่มีเหตุอนัควรให้เช่ือไดว้า่มีการคอร์รัปชนั หรือไดรั้บผลกระทบ
จากการปฏิเสธการคอร์รัปชนั โดยผา่นช่องทางหน่ึงทางใดต่อไปน้ี 

1. Email : anti-corruption@tipco.net 
2. Website : www.tipco.net (หวัขอ้ การแจง้เบาะแสการกระท าทุจริต การคอร์รัปชนั)  
3. โทรศพัทห์มายเลข 02-273-6888, 02-273-6400 
4. จดหมายส่งท่ี   : กรรมการผูจ้ดัการ  
     ท่ีอยู ่        : บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) 
            118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

1. กรณีท่ีเป็นเร่ืองส าคัญ หรือ เร่ืองเร่งด่วน ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท หรือ
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารระดบัสูง หรือกรรมการบริษทั เป็นตน้ ให้แจง้เร่ืองโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

2. บริษทัจะด าเนินการตรวจสอบขอ้ร้องเรียนโดยพิจารณาจากขอ้เท็จจริงท่ีมีความน่าเช่ือถือ อยา่งไร
ก็ดี ผูแ้จง้เบาะแส  หรือร้องเรียนพึงตระหนกัว่า การรายงานในลกัษณะไม่เปิดเผยช่ือนั้น อาจเป็นขอ้จ ากดั
ของบริษทัในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
 

การคุ้มครองการแจ้งเบาะแส และการปฏิเสธการคอร์รัปชัน 
บริษทัไดก้ าหนดกลไกในการให้ความคุม้ครองผูท่ี้ให้ความร่วมมือกบับริษทั ในการต่อตา้นการคอร์

รัปชนั  ไดแ้ก่ การแจง้เบาะแส หรือการให้ขอ้มูล รวมถึงการปฏิเสธการคอร์รัปชนั เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่วา่
การกระท าดงักล่าวนั้น จะไม่ท าใหผู้แ้จง้ไดรั้บความเดือดร้อน และ เสียหาย ดงัน้ี 
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254625462546252252542546 1. ให้หน่วยงานท่ีได้รับแจ้งเร่ือง พิจารณาข้อมูลในเบ้ืองต้นหรือหาข้อมูลประกอบ หากเห็นว่า

สมควรให้มีการตรวจสอบ ขอ้เท็จจริงอย่างละเอียด ให้ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานท่ีรับเร่ืองให้ความ
เห็นชอบ แลว้ส่งเร่ืองใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไปด าเนินการตามขั้นตอน  

2. บริษทัจะให้ความคุม้ครองผูท่ี้ให้ความร่วมมือกบับริษทัในการแจง้เบาะแสหรือ ปฏิเสธการคอร์รัป
ชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั มิให้ไดรั้บความเดือดร้อน อนัตราย หรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรมอนัเกิดจากการให้
ความร่วมมือในการต่อตา้นการคอร์รัปชนัดงักล่าว 

3. บริษทัจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังาน หรือผูบ้ริหารท่ีปฏิเสธการคอร์รัป
ชนั แมว้า่การกระท านั้นจะท าใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ   

4. กรณีผูแ้จ้งเบาะแส / ร้องเรียน พบว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหาย 
สามารถร้องขอใหบ้ริษทัก าหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมได ้

5. เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียน และให้ขอ้มูลท่ีกระท าโดยสุจริต  บริษทัจะปกปิดขอ้มูล     
ผูแ้จง้เบาะแส หรือ ให้ขอ้มูลและเก็บขอ้มูลดงักล่าวเป็นความลบั โดยจ ากดัเฉพาะผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบใน
การตรวจสอบ คน้หาความจริง หากมีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้กบับุคคลอ่ืนจะถือถือเป็นการกระท าผิด
วนิยั และตอ้งไดรั้บโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 

6. กรณีพบว่ามีพนักงาน หรือผูบ้ริหาร ปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนดว้ยวิธีการท่ีไม่เป็นธรรม  หรือก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน อนัมีเหตุจูงใจจากการท่ีบุคคลอ่ืนนั้นไดแ้จง้เบาะแส / ร้องเรียน หรือปฏิเสธการ
คอร์รัปชนั ใหถื้อวา่เป็นการกระท าผดิวนิยั และตอ้งไดรั้บโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 
บทลงโทษ 

ผูท่ี้กระท าการใดๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบติัตามระเบียบน้ี รวมถึงมีพฤติกรรมท่ีส่อ
ไปในทางกลั่นแกล้ง ข่มขู่  ลงโทษทางวินัย หรือ เลือกปฏิบัติด้วยวิธีอันมิชอบ อันเน่ืองมาจากการ              
แจง้เบาะแส / ร้องเรียน ต่อผูแ้จง้เบาะแส / ร้องเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการตามระเบียบน้ี 
ให้ถือว่าผูน้ั้นกระท าผิดวินัย ตอ้งไดรั้บโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และตอ้งรับผิดชอบต่อความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ทั้งต่อบริษทั และ ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการกระท าดงักล่าว 

ทั้งน้ี รายละเอียดของนโยบายและการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การทุจริตคอร์รัปชัน่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ภายใตห้วัขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 
ความรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโกไ้ดก้ าหนดขอ้พึงประพฤติปฏิบติัส าหรับฝ่ายจดัการน าไปปฏิบติัใชใ้นการ

ท างานซ่ึงไดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ(เปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั) โดยถือเอา

คุณธรรมและความสุจริตเป็นท่ีตั้งส าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัต่อไปน้ี ผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้หรือผูบ้ริโภค    

คู่คา้และ/หรือเจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้ ส่ิงแวดลอ้ม และการมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน 
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254625462546252252542546 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
             คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกด้านทั้ งด้านการเงิน  การ
ปฏิบติังานการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและการบริหารความเส่ียง
และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการบริหารงาน การดูแลทรัพยสิ์น 
รวมถึงผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกท่าน บริษทัมีการก าหนดอ านาจด าเนินการในการอนุมติั
และก าหนดความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานเป็นล าดบัขั้น มีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการพฒันาพนกังานระดบัผูจ้ดัการและผูมี้ศกัยภาพให้ผา่นหลกัสูตร Internal Quality 
Audit ISO 9001 : 2000 ท าให้สามารถตรวจสอบการปฏิบติังานขา้มสายงาน มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
แยกเป็นอิสระ ตั้ งแต่ปี 2547 ได้จ้างบริษัทภายนอกท าการตรวจสอบภายในให้ซ่ึงจะร่วมกันพิจารณา
แผนงานตรวจสอบภายในและรายงานตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ    
  นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทั  มอบอ านาจหน้าท่ีและความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน  เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมในการคดัเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถเขา้มาบริหารงาน
ในฐานะกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงพิจารณาผลตอบแทนท่ีให้แก่กรรมการ และพนักงาน
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตามผลงาน และยงัได้จดัตั้งคณะกรรมการบรรษทัภิบาล เพื่อก าหนดนโยบาย
บรรษทัภิบาล จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและมีการทบทวนนโยบายและการประเมินผลการปฏิบติั
ตามนโยบายเป็นระยะๆ มีการสร้างวฒันธรรมการก ากบัดูแล เน่ืองจากบริษทัมีความเช่ือเร่ืองการบริหารงาน
ดว้ยคุณภาพและคุณธรรม ดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซ่ึงจะเป็นส่วนช่วยผลกัดนัให้บริษทัมีการ
เติบโตอยา่งย ัง่ยนืได ้ 
 
 11.2 ระบบการควบคุมภายใน 

  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2559  เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี
กรรมการอิสระ 3 ท่าน  เขา้ร่วมประชุมดว้ย  คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั โดยการอนุมติัแบบประเมินท่ีฝ่ายบริหารจดัท าและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

  ในด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน บริษทัมีการก าหนดอ านาจด าเนินการ ขั้นตอนการปฏิบติัของ
ผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ มีระบบงบประมาณและการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ
ลงทุนก่อนลงทุนในทรัพยสิ์น มีระบบการติดตามหากผลการด าเนินงานแตกต่างจากงบประมาณ และยงัมี
การแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนัเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ
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254625462546252252542546 ตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยมีระบบ

รายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผดิชอบ 
 ในด้านการตรวจสอบภายใน บริษทัจา้งบริษทัภายนอกปฏิบติังานตรวจสอบภายในเพื่อให้มัน่ใจวา่

การปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินส าคญัของบริษทัไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด รวมถึง
ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  และเพื่อให้บริษทัภายนอกดงักล่าวมี
ความเป็นอิสระ สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเต็มท่ี   คณะกรรมการจึงก าหนดให้บริษทัท่ี
รับหน้าท่ีตรวจสอบภายในดังกล่าวรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก าหนดขอบเขตในการตรวจสอบร่วมกนักบัคณะกรรมการตรวจสอบอีกดว้ย 
  ในด้านการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการได้แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อท า
หน้าท่ีก าหนดขอบเขตและนโยบายในการบริหารความเส่ียง รวมทั้งมีการจดัประชุมร่วมกบัผูจ้ดัการฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดและประเมินความเส่ียงของกิจการทุก 3 เดือน และก าหนดให้มีการประชุมยอ่ยทุกวนั
ในระดบัหน่วยงาน และประชุมทุกเดือนในระดบัฝ่ายจดัการและคณะกรรมการบริหาร  พร้อมทั้งก าหนด
มาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียงท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของบริษทั   มีการก าหนดสัญญาณเตือนภยั  
มีการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  และมีการจดัท ารายงานบริหารความเส่ียง
ซ่ึงสามารถตรวจสอบได ้ ตั้งแต่ปี 2547   คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้ผูต้รวจสอบภายในติดตามการ
บริหารความเส่ียงวา่ผูบ้ริหารไดท้  าตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ หรือถา้ไดท้  าแลว้จะลดความเส่ียงไดจ้ริงหรือไม่ 
และใหน้ าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน  
คณะกรรมการมีความเห็นวา่ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงทางธุรกิจของบริษทัและ

การก ากบัดูแลกิจการโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจและสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลต่อความ
โปร่งใสและงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยประจ าปี 2559 ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชีของบริษทัไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานถูกตอ้ง ครบถว้น 
เช่ือถือได ้สมเหตุสมผล ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม
และถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ดงัท่ีผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัไวแ้ลว้ในรายงานของผูส้อบบญัชี 
                
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 
ท่าน โดยนายวิ รัช ไพรัชพิบูลย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพศาล พงษ์ประยูร และ                           
นางอัจฉรา  ปรีชา  เป็นกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงสอดคล้องกับข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูต้รวจสอบภายใน 

อยา่งเป็นทางการจ านวน 5 คร้ัง และไดร่้วมปรึกษาหารือกบัผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชีภายนอกและฝ่าย
บริหารหลายคร้ัง ซ่ึงมีสาระส าคญัสรุปผลการปฏิบติังานไดด้งัต่อไปน้ี 

 
1. ร่วมก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปี เพื่อทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในกบั บริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทั 
นอกจากน้ียงัเนน้ถึงการบริหารความเส่ียงของธุรกิจซ่ึงไดม้อบหมายใหผู้ต้รวจสอบภายในท าการทบทวนทุก
ไตรมาส และทบทวนแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชันเพื่อน าเสนอคณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาอนุมติั 

2. ไดส้อบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินประจ าไตรมาสและประจ าปีร่วมกบัผูส้อบบญัชี
ภายนอก  เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั พบว่างบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้นและเช่ือถือได ้

3. ไดส้อบทานการท ารายการระหวา่งบริษทักบับุคคลและนิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เห็นวา่รายการ
ดงักล่าวเป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของบริษทัในราคาท่ีสมเหตุสมผลและไดมี้การเปรียบเทียบราคา
กบัผูข้ายรายอ่ืนๆทุกคร้ัง 

4. ไดส้อบทานให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและไม่พบขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญั
ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบท่ีมีสาระส าคญั และเนน้ย  ้าให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และ
ระบบการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 
รวมทั้งส่งเสริมและผลกัดนัใหก้ารปฏิบติังานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

5. ติดตามโครงการลงทุนของบริษทั โดยสอบถามความคืบหนา้และรับฟังรายงานจากฝ่ายจดัการ
เป็นระยะ ๆ 

6.   สอบทานการปฏิบัติตามข้อก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องและ
โปร่งใส   แก่ผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย พบวา่บริษทัฯไดป้ฏิบติัครบถว้น ถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดและ
ตามกฎหมาย 

7. พิจารณาเสนอแต่งตั้งเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีตามเวลาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากบริษทั บญัชีกิจ 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีบริษทัฯ มานาน 18 ปี เพื่อใหก้ารตรวจสอบบญัชีโปร่งใสตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
และสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. ส าหรับปี 2559 ไดพ้ิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ เสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
            โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนการด าเนินงานหลกัของบริษทัฯและไดพ้ิจารณาร่วมกบั
ผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ ผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
พอใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัในปัจจุบนัมีความเพียงพอ และมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง มี
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ระบบการก ากบัดูแลกิจการและการบริหารความเส่ียงท่ีดี รวมทั้งกระบวนการการจดัท างบการเงินของบริษทั  

มีระบบการควบคุมอย่างเหมาะสมเพียงพอ และงบการเงินของบริษทัฯไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน เช่ือถือได้ นอกจากน้ีย ังพิจารณาเปล่ียนแปลงผู ้สอบบัญชีตามเวลาท่ี เหมาะสม และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานกฏหมาย ข้อบังคบัและระเบียบปฏิบติัต่างๆอย่างสม ่าเสมอ
รวมทั้งไดมี้การประเมินเพื่อให้มัน่ใจว่า บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ 
อยา่งถูกตอ้ง 

 

                                                                                                  
                        

                                                                                               (นายวรัิช  ไพรัชพิบูลย)์ 
                 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                   วนัท่ี  17  กุมภาพนัธ์ 2560 

 
11.3 การตรวจสอบภายใน 

              ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 3/2547 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2547 ไดแ้ต่งตั้ง    บริษทั 
ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั (AMC)ให้ปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัตั้งแต่
วนัท่ี 9 สิงหาคม 2547 ซ่ึงบริษทัออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซัลแตนท์ จ  ากดั ไดม้อบหมายให้นางพิไล  
เป่ียมพงศ์สานต์ต าแหน่งผูต้รวจสอบภายใน เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายใน
ของบริษทัคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบติัของบริษทัออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซัล
แตนท ์จ ากดั และนางพิไล  เป่ียมพงศส์านตแ์ลว้เห็นวา่มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว
เน่ืองจากมีความเป็น อิสระและมีประสบการณ์ในปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน เคยเขา้รับการอบรม
ในหลักสูตรท่ี เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในได้แก่  Certified Public Account an 
(Thailand)– (CPA No.2336)และ Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors – (CIA 
No.30861)โดยบริษทัยงัไดใ้หฝ่้ายจดัการเพื่อท าหนา้ท่ีประสานงานกบัผูต้รวจสอบท่ีวา่จา้งจากภายนอกดว้ย 
               ทั้งน้ีการพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งถอดถอนโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษทัจะตอ้งผา่นการอนุมติัหรือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
1.รายละเอยีดหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
               คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ง นายพิจารณ์  สลกัเพชร ให้ปฎิบติัหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้งานก ากบัดูแล
การปฏิบติังานมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นศูนยก์ลางการก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัให้
เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบงัคบันโยบายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้งเช่น
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต.  ส านกังานคณะกรรมการคปภ. ส านกังานกกพ.

หรือหน่วยงานทางการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษทัทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัได้อนุมติั
นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  (Compliance Policy) โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบผูบ้ริหารระดบัสูงฝ่ายงานหรือหน่วยงานและพนกังานตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตาม
กฎหมายรวมถึงมีการส่ือสารกบัพนักงานได้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบใน
การศึกษาและท าความเขา้ใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในงานท่ีรับผิดชอบและปฏิบติัให้
ถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามกฎเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัด(ประวติั  หนา้ 107 ) 
 
2.รายละเอยีดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งบริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซัลแตนท์ จ  ากดัให้ปฏิบติัหน้าท่ีผู ้
ตรวจสอบภายในของบริษทั ซ่ึงบริษทัออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซัลแตนท์ จ  ากดั ไดม้อบหมายให้นาง
พิไล  เป่ียมพงศส์านตต์ าแหน่งผูต้รวจสอบภายใน เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายใน
ของบริษทั( ประวติัตามเอกสารแนบ 3 ในแบบ 56-1) 
    

 12.รายการระหว่างกนั 
รายการบญัชีระหว่างบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยท่ีมีกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในปี  
2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
       ลกัษณะรายการ บริษัท / ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

           (ล้านบาท) 
    นโยบายการคดิราคา 
 

1.   รายไดอ่ื้นๆ บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์               0.24   ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
 บจ.เรยโ์คลแอสฟัลท ์                0.01 ราคาท่ีท ากบับุคคลภายนอก 
 บจ.  ไทยบิทูเมน                 0.01  

             รวม              0.26  
2.    รับบริการและอ่ืนๆ บจ.  ถนอมวงศบ์ริการ                 0.18  ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
 บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์                 0.08    ราคาท่ีท ากบับุคคลภายนอก 
 บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ                 0.69  
 บจ. รวมทรัพยสิ์น                 0.42  
 บจ. ทิปโก ้ทาวเวอร์                19.08  
 บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซลัเท็น                  1.41   

              รวม             21.86  
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทั  ทิปโก ้เอฟแอนดบี์  จ ากดั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

       ลกัษณะรายการ บริษัท / ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

           (ล้านบาท) 
    นโยบายการคดิราคา 
 

1.    ขายสินคา้ บจ.สยามคอนเทนเนอร์ฯ                0.20 ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
 บจ.  ถนอมวงศบ์ริการ                1.02 ราคาท่ีท ากบับุคคลภายนอก 
 บมจ.  ทิปโกแ้อสฟัลท ์                1.82  
 บจ.  รัตนะจิตต ์                0.36  
 บจ.  ไทยบิทูเมน                 0.17  
 บจ. ไทยสเลอร่ีซีล                0.04  
 บจ. ทิปโก ้มารีไทม ์                 0.07  
 บจ. รวมทรัพยสิ์น                 0.02  

           รวม              3.70  
2.    รับบริการและอ่ืนๆ บมจ.  ทิปโกแ้อสฟัลท ์                 0.37 ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
 บจ.  ถนอมวงศบ์ริการ                 0.13 ราคาท่ีท ากบับุคคลภายนอก 
 บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ                  0.27  
 บจ. รวมทรัพยสิ์น                 9.63   
 บจ. ทิปโก ้ทาวเวอร์                 7.08   
 บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซลัเท็น                 1.51  

             รวม            18.99  
   

 รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทั  ทิปโก ้รีเทล  จ ากดั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

       ลกัษณะรายการ บริษัท / ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

           (ล้านบาท) 
    นโยบายการคดิราคา 
 

1.    รับบริการและอ่ืนๆ บจ.  ถนอมวงศบ์ริการ                  0.01 ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
 บมจ.  ทิปโกแ้อสฟัลท ์                  0.10 ราคาท่ีท ากบับุคคลภายนอก 
 บจ. รวมทรัพยสิ์น                  7.40  
 บจ. ทิปโก ้ทาวเวอร์                  1.74  
 บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซลัเท็น                  0.06  

               รวม                9.31  
 
รายการค่าบริการและอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นค่าเช่าอาคารทิปโก ้กบับริษทั ทิปโก ้ทาวเวอร์ เป็นค่าใชจ่้ายของ

บริษทัฯ  บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ  ากดั และบริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั จ  านวนเงิน 11.31 ลา้นบาท 4.61 
ล้านบาท และ 1.40 ล้านบาท ตามล าดับ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างละเอียด โดยได้
เปรียบเทียบค่าเช่าและส่ิงอ านวยความสะดวก (Facility) กับตึกต่างๆระดับเดียวกันในกรุงเทพฯและมี
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ความเห็นว่าอตัราค่าเช่ามีความเหมาะสมแล้ว และได้เสนอคณะกรรมการบริษทัซ่ึงพิจารณาอนุมติัโดย

กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดอ้อกเสียง 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนระหว่างบริษัท บริษัทย่อยกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน เป็นรายการ
ด าเนินการทางธุรกิจตามปกติ และไดผ้า่นการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหลงัจากไดผ้่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมติัท่ีเหมาะสมตามระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของบริษทัทุกประการรวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการจดัซ้ือปกติซ่ึงตอ้งมีการเปรียบเทียบราคากบั
ผูข้ายรายอ่ืน  และราคาท่ีซ้ือขายกนัเป็นราคาตามราคาตลาด 

 
มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 รายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนและอาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคตจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัหลงัจากผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตามขั้นตอนการ
อนุมติัท่ีเหมาะสมตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกระบวนการจดัซ้ือซ่ึงตอ้งมีการเปรียบเทียบราคา
และคดัเลือกผูข้ายทุกคร้ัง รวมทั้งมีการประเมินผลผูข้ายเพื่อจดัอนัดบัอีกดว้ย โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียงด
ออกเสียงในการอนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าว  
นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

รายการระหวา่งกนัของบริษทัท่ีเกิดข้ึนและอาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการท่ีด าเนินการ
ทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหวา่ง บริษทั บริษทัยอ่ย 
กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี บริษทั จะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีของบริษทั หรือผูเ้ช่ียวชาญ
อิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท า
รายการด้วยพร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการดงักล่าว พร้อมทั้งเหตุผลในการท ารายการต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นในรายงานประจ าปี นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยง และ
การไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทั หรือบริษทัย่อย ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดย
สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งน้ี หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ยเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง มีส่วนไดส่้วนเสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต 
บริษทัจะไดใ้ห้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็น และความเหมาะสมของ
รายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจ
เกิดข้ึน บริษทัจะได้ให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับรายการ
ระหวา่งกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี  
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินการ 
13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคญั 

ตารางสรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 2557-2559 
 

(หน่วย: พนับาท)

2559 % 2558 % 2557 % 2559 % 2558 % 2557 %

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 58,983.26       0.9% 76,355.55        1.1% 41,657.23        0.8% 25,295.63         0.9% 39,155.49        1.5% 18,045.19         0.7%
เงินลงทนุชัว่คราว 3,846.39          0.1% 3,800.86          0.1% 3,737.50          0.1% -                     0.0% -                    0.0% -                     0.0%

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 689,864.25     10.1% 859,793.10     12.8% 485,733.41      8.8% 317,129.28      11.4% 251,367.42      9.5% 144,715.77      5.3%

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   0.0% -                    0.0% -                    0.0% -                     0.0% -                    0.0% 33,500.00         1.2%

สินคา้คงเหลือ 882,245.76     13.0% 778,357.56     11.6% 935,936.52      17.0% 433,586.62      15.6% 304,986.74      11.5% 352,607.85      12.8%

สินทรัพยชี์วภาพ 2,800.86          0.0% -                    0.0% -                    0.0% -                     0.0% -                    0.0% -                     0.0%

เงินจ่ายล่วงหน้า 14,188.87       0.2% 14,860.94        0.2% -                    0.0% 7,583.34           0.3% 8,468.05           0.3% -                     0.0%

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า -                   0.0% -                    0.0% -                    0.0% -                     0.0% -                    0.0% -                     0.0%

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 46,582.57       0.7% 20,879.91        0.3% 13,178.20        0.2% 13,031.94         0.5% 7,268.31           0.3% 3,771.05           0.1%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,698,511.96  24.9% 1,754,047.91  26.1% 1,480,242.85  26.8% 796,626.81      28.7% 611,246.00      23.1% 552,639.86      20.1%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินลงทนุเผ่ือขาย -                   0.0% -                    0.0% -                    0.0% -                     0.0% -                    0.0% -                     0.0%

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 2,894,859.58  42.5% 2,466,355.21  36.7% 1,431,925.24  25.9% 644,929.74      23.3% 644,929.74      24.3% 647,109.74      23.6%

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                   0.0% -                    0.0% -                    0.0% 465,336.90      16.8% 465,336.90      17.6% 465,336.90      16.9%

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 1,016.00          0.0% 1,016.00          0.0% 1,016.00          0.0% -                     0.0% -                    0.0% -                     0.0%

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 7,269.56          0.1% 7,269.56          0.1% 18,284.06        0.3% 7,269.56           0.3% 7,269.56           0.3% 18,284.06         0.7%

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,023,191.01  29.7% 2,314,494.37  34.5% 2,418,612.56  43.8% 761,469.26      27.5% 819,733.85      30.9% 962,650.39      35.0%

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 68,099.84       1.0% 46,411.92        0.7% 39,319.72        0.7% 35,954.35         1.3% 35,654.91        1.3% 33,057.91         1.2%

เงินมดัจ าและเงินประกนั -                   0.0% -                    0.0% 11,938.60        0.2% -                     0.0% -                    0.0% 2,328.97           0.1%

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ 97,889.72       1.4% 106,684.27     1.6% 115,572.46      2.1% 54,217.11         2.0% 56,052.79        2.1% 62,473.02         2.3%

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 17,983.30       0.3% 18,664.47        0.3% 4,552.83          0.1% 6,117.22           0.2% 8,889.94           0.3% 3,789.75           0.1%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,110,309.01  75.1% 4,960,895.80  73.9% 4,041,221.47  73.2% 1,975,294.13   71.3% 2,037,867.69   76.9% 2,195,030.74   79.9%

รวมสินทรัพย์ 6,808,820.97  100.0% 6,714,943.71  100.0% 5,521,464.31  100.0% 2,771,920.94   100.0% 2,649,113.69   100.0% 2,747,670.60   100.0%

งบแสดงฐานะทางการเงิน

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สินทรัพย์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน 2559 % 2558 % 2557 % 2559 % 2558 % 2557 %

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 417,000.00     6.1% 1,320,288.28  19.7% 1,467,108.98  26.6% 120,000.00      4.3% 620,058.74      23.4% 990,000.00      36.0%

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 859,126.10     12.6% 720,540.42     10.7% 494,381.63      9.0% 241,296.03      8.7% 222,357.92      8.4% 124,679.67      4.5%

ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 631.98             0.0% 1,563.98          0.0% -                    0.0% -                     0.0% 932.00              0.0% -                     0.0%

หน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 171,500.00     2.5% 92,950.00        1.4% 182,351.80      3.3% 91,500.00         3.3% 12,950.00        0.5% 80,922.73         2.9%

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 2,247.67          0.0% 3,044.17          0.0% 8,251.15          0.1% -                     0.0% -                    0.0% -                     0.0%

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า -                   0.0% -                    0.0% 202.98              0.0% -                     0.0% -                    0.0% 156.44              0.0%

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 57,184.53       0.8% 19,507.43        0.3% 17,653.16        0.3% 35,285.35         1.3% 4,072.27           0.2% 3,867.50           0.1%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,507,690.27  22.1% 2,157,894.28  32.1% 2,169,949.70  39.3% 488,081.38      17.6% 860,370.92      32.5% 1,199,626.33   43.7%

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี

ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                   0.0% 631.98             0.0% -                    0.0% -                     0.0% -                    0.0% -                     0.0%

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 776,950.00     11.4% 516,550.00     7.7% 551,932.00      10.0% 456,950.00      16.5% 116,550.00      4.4% 71,932.00         2.6%

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื -                   0.0% -                    0.0% 2,434.75          0.0% -                     0.0% -                    0.0% 2,434.75           0.1%

ประมาณการตน้ทนุการร้ือถอน 2,649.60          0.0% 2,406.00          0.0% 2,391.50          0.0% -                     0.0% -                    0.0% -                     0.0%

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 79,096.61       1.2% 56,682.39        0.8% 39,778.76        0.7% 55,553.00         2.0% 37,125.09        1.4% 23,358.76         0.9%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 858,696.21     12.6% 576,270.36     8.6% 596,537.01      10.8% 512,503.00      18.5% 153,675.09      5.8% 97,725.51         3.6%

รวมหนีสิ้น 2,366,386.49  34.8% 2,734,164.64  40.7% 2,766,486.71  50.1% 1,000,584.38   36.1% 1,014,046.01   38.3% 1,297,351.84   47.2%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุจดทะเบียน

 หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 500,000.00     7.3% 500,000.00     7.4% 500,000.00      9.1% 500,000.00      18.0% 500,000.00      18.9% 500,000.00      18.2%

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้

หุ้นสามญั 482,579,640 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท

          เรียกช าระเตม็มลูคา่แลว้ 482,579.64     7.1% 482,579.64     7.2% 482,579.64      8.7% 482,579.64      17.4% 482,579.64      18.2% 482,579.64      17.6%

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย

ของบริษทัร่วมท่ีซ้ือในราคาต ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชี 1,494.47          0.0% 1,494.47          0.0% 1,510.35          0.0% -                     0.0% -                    0.0% -                     0.0%

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม

โดยไมไ่ดสู้ญเสียอ านาจควบคุมของบริษทัร่วม (135,832.64) (2.0%) (73,900.86) (1.1%) (74,686.16) (1.4%) -                     0.0% -                    0.0% -                     0.0%

ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม28,433.66       0.4% 18,078.26        0.3% 9,305.76          0.2% -                     0.0% -                    0.0% -                     0.0%

ก าไรสะสม

จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 50,000.00       0.7% 50,000.00        0.7% 50,000.00        0.9% 50,000.00         1.8% 50,000.00        1.9% 50,000.00         1.8%

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,650,873       53.6% 3,081,058.34  45.9% 1,892,590.34  34.3% 1,238,756.92   44.7% 1,102,488.04   41.6% 919,521.01      33.5%

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (3,216.21) 0.0% 6,109.52          0.1% (31,213.68) (0.6%) -                     0.0% -                    0.0% (1,781.90) (0.1%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 4,074,332.35  59.8% 3,565,419.36  53.1% 2,330,086.25  42.2% 1,771,336.56   63.9% 1,635,067.68   61.7% 1,450,318.75   52.8%

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 368,102.14     5.4% 415,359.71     6.2% 424,891.35      7.7% -                     0.0% -                    0.0% -                     0.0%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,442,434.49  65.2% 3,980,779.07  59.3% 2,754,977.60  49.9% 1,771,336.56   63.9% 1,635,067.68   61.7% 1,450,318.75   52.8%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,808,820.97  100.0% 6,714,943.71  100.0% 5,521,464.31  100.0% 2,771,920.94   100.0% 2,649,113.69   100.0% 2,747,670.60   100.0%

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย: พนับาท)                                                                                                                                                   หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 

(หน่วย :พนับาท)

2559 % 2558 % 2557 % 2559 % 2558 % 2557 %

รายได้จากการขายและการใหบ้ริการ 5,273,207    100.0% 4,677,508   100.0% 4,848,448   100.0% 2,773,320   100.0% 2,266,844    100.0% 2,113,300     100.0%

ตน้ทุนขายและบริการ 3,816,733    72.4% 3,611,178   77.2% 3,735,894   77.1% 2,315,030   83.5% 2,075,497    91.6% 2,009,079     95.1%

ก าไรขั้นต้น 1,456,474    27.6% 1,066,330   22.8% 1,112,555   22.9% 458,290      16.5% 191,347       8.4% 104,222        4.9%

รายได้อ่ืน 93,760         1.8% 221,527      4.7% 250,539      5.2% 327,559      11.8% 332,814       14.7% 97,527          4.6%

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,550,234    29.4% 1,287,857   27.5% 1,363,094   28.1% 785,849      28.3% 524,161       23.1% 201,748        9.5%

ค่าใช้จ่ายในการขาย (824,976) (15.6%) (877,248) (18.8%) (830,798) (17.1%) (106,328) (3.8%) (96,014) (4.2%) (75,081) (3.6%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (457,733) (8.7%) (375,682) (8.0%) (518,108) (10.7%) (271,566) (9.8%) (202,884) (9.0%) (215,078) (10.2%)

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (420) (0.0%) -             0.0% -              0.0% -              0.0% -               0.0% -               0.0%

ด้อยค่าเคร่ืองจกัร (186,472) (3.5%) (1,341) 0.0% (229,273) (4.7%) -              0.0% (1,341) (0.1%) (37,629) (1.8%)

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 80,634         1.5% 33,587        0.7% (215,085) (4.4%) 407,954      14.7% 223,922       9.9% (126,039) (6.0%)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 740,750       14.0% 1,216,173   26.0% 283,450      5.8% -              0.0% -               0.0% -               0.0%

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 821,384       15.6% 1,249,760   26.7% 68,365        1.4% 407,954      14.7% 223,922       9.9% (126,039) (6.0%)

ตน้ทุนทางการเงิน (39,536) (0.7%) (59,019) (1.3%) (83,415) (1.7%) (21,719) (0.8%) (34,981) (1.5%) (50,891) (2.4%)

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 781,848       14.8% 1,190,742   25.5% (15,050) (0.3%) 386,235      13.9% 188,942       8.3% (176,930) (8.4%)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (16,003) (0.3%) (11,805) (0.3%) 68,777        1.4% (5,315) (0.2%) (5,975) (0.3%) 43,918          2.1%

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 765,846       14.5% 1,178,936   25.2% 53,727        1.1% 380,920      13.7% 182,967       8.1% (133,013) (6.3%)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื -               0.0% 1,782          0.0% 1,264          0.0% -              0.0% 1,782           0.1% 1,264            0.1%

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ -               0.0% -             0.0% -              0.0% -              0.0% -               0.0% -               0.0%

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -               0.0% -             0.0% (9,808) (0.2%) -              0.0% -               0.0% (3,813) (0.2%)

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (9,326) (0.2%) 35,541        0.8% (15,052) (0.3%) -              0.0% -               0.0% -               0.0%

ผลกระทบของภาษีเงินได้ -               0.0% -             0.0% 1,272          0.0% -              0.0% -               0.0% 510               0.0%

(9,326) (0.2%) 37,323        0.8% (22,325) (0.5%) -              0.0% 1,782           0.1% (2,039) (0.1%)

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการ

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (14,566) (0.3%) -             0.0% -              0.0% (13,918) (0.5%) -               0.0% -               0.0%

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (14,566) (0.3%) -             0.0% -              0.0% (13,918) (0.5%) -               0.0% -               0.0%

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย -               0.0% -             0.0% (518) (0.0%) -              0.0% -               0.0% (518) (0.0%)

ผลกระทบของภาษีเงินได้ -               0.0% -             0.0% 104 0.0% -              0.0% -               0.0% 104 0.0%

-               0.0% -             0.0% (414) (0.0%) -              0.0% -               0.0% (414) (0.0%)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี (23,892) (0.5%) 37,323 0.8% (22,739) (0.5%) (13,918) (0.5%) 1,781.9 0.1% (2,453) (0.1%)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 741,954 14.1% 1,216,260 26.0% 30,988 0.6% 367,003 13.2% 184,749 8.2% (135,466) (6.4%)

การแบ่งปันก าไร 

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 813,638 15.4% 1,188,468 25.4% 77,693 1.6% 380,920 13.7% 182,967 8.1% (133,013) (6.3%)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (47,793) (0.9%) (9,532) (0.2%) (23,965) (0.5%) -              0.0% -               0.0% -               0.0%

765,846 14.5% 1,178,936 25.2% 53,727 1.1% 380,920 13.7% 182,967 8.1% (133,013) (6.3%)

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 789,211 15.0% 1,225,791 26.2% 56,923 1.2% 367,003 13.2% 184,749 8.2% (135,466) (6.4%)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (47,258) (0.9%) (9,532) (0.2%) (25,934) (0.5%) -              0.0% -               0.0% -               0.0%

741,954 14.1% 1,216,260 26.0% 30,989 0.6% 367,003 13.2% 184,749 8.2% (135,466) (6.4%)

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1.69             2.46            0.16            0.79            0.38             (0.28)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ทิปโก้ฟดูส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 

(หน่วย : พนับาท)

2559 2558 2557 2559 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 781,848.18        1,190,741.56        (15,050.07) 386,235.38            188,941.78       (176,930.34)

ปรับกระทบก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับสุทธิ

                  -จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 258,220.97        232,371.66           250,991.74       115,732.11            123,636.02       135,366.05    

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 419.93               -                        -                    -                        -                    -                 

หน้ีสงสยัจะสูญ -                     -                        388.62              -                        -                    -                 

รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิ

ท่ีจะได้รับ (โอนกลบั) 15,621.90          (30,411.84) 39,888.62         988.49                   (32,506.46) 38,521.84      

ขาดทุนจากการท าลายสินคา้ 33,316 -                        -                    21,698 -                    -                 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ (โอนกลบั) -                     -                        (7,210.02) -                        -                    (7,210.02)

ก าไรจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 2,800.86            -                        -                    -                        -                    -                 

(ก าไร)ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ -                     -                        (12,146.59) -                        -                    (7,154.13)

 (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 97 (325.24) -                    (487.48) (209.94) -                 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 232 -                        -                    337 -                    -                 

ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                     -                        -                    -                        -                    -                 

(ก าไร)จากการขายเงินลงทุนเผ่ือขาย -                     -                        (4,770.43) -                        -                    (4,770.43)

(ก าไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                     (7,671.25) -                    -                        (10,313.75) -                 

(ก าไร)ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพยสิ์นถาวร -                     -                        2,751.17           -                        -                    (513.48)
(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (22,337.95) (30,956.92) -                    934 (10,766.81) -                 
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 246 -                        -                    246 -                    -                 
ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                     (37,719.87) -                    -                        (37,719.87) -                 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 186,471.52        1,340.66               229,272.68       -                        1,340.66           37,628.71      

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9,432.06            20,312.70             8,184.79           5,717.07                17,021.12         5,284.91        

ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 334.33               -                        -                    -                        -                    -                 

รายได้เงินปันผลจากบริษทัร่วม -                     -                        -                    (258,917.16) (222,004.00) (46,917.16)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (740,749.86) (1,216,173.25) (283,450.21) -                        -                    -                 

รายได้ดอกเบ้ียรับ (157.22) (65.57) (94.66) (133.68) (725.42) (1,549.24)

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 38,837.94          59,018.77             85,957.01         21,146.28              34,980.51         50,891.33      

564,633.41        180,461.40           294,712.66       293,496.01            51,673.86         22,648.03      

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของเงินทุนด าเนินงาน

สินทรัพย ์(เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 170,123 (391,948.89) 275,209.19       (65,250.82) (122,065.25) 58,673.80      

สินคา้คงเหลือ (156,416.04) 156,547.56           370,865.36       (151,286.44) 79,760.71         386,474.17    

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (32,836.53) 2,712.15               2,108.94           (7,186.84) 772.52              73.63             

เงินมดัจ าและเงินประกนั -                     -                        (1,688.55) -                        -                    -                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 681.18               357.65                  919.75              2,772.72                (572.35) 269.25           

หน้ีสินเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 167,560.48        113,970.67           (338,296.82) 24,482.77              97,094.70         (68,815.71)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 35,984.02          76,038.68             2,450.47           31,213 (1,045.49) (656.60)

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (4,920.32) (3,409.07) (17,242.51) (4,686.08) (3,254.79) (17,242.51)

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 744,809.43        134,730.13           589,038.49       123,554.42            102,363.90       381,424.06    

จ่ายดอกเบ้ีย (39,567.99) (60,251.67) (87,388.82) (21,545.56) (35,714.55) (52,328.50)

รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ -                     -                        2,255.54           -                        -                    2,255.54        

จ่ายภาษีเงินได้ (3,065.82) (14,846.33) (6,874.52) 1,971 (1,474.41) (2,086.83)

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 702,175.61        59,632.12             497,030.69       103,979.47            65,174.94         329,264.27    

บริษทั ทิปโก้ฟดูส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 

(หน่วย : พนับาท)

2559 2558 2557 2559 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (45.53) (63.36) (79.83) -                        -                    -                 

จ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                        -                    -                        33,500.00         17,500.00      

ขายเงินลงทุนเผ่ือขาย -                     12,493.75             4,972.92           -                        12,493.75         4,972.92        

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 23,361.24          87,290.94             3,469.74           1,316.62                63,569.92         2,064.92        

ขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                     48,734.37             -                    -                        48,734.37         -                 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (165,695.03) (114,867.38) (270,092.02) (58,201.96) (27,897.06) (168,166.06)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (39,606.80) (6,167.23) (214.40) (7,230.20) (4,051.04) (170.90)

เงินปันผลรับ 258,917.16        222,004.00           37,113.17         258,917.16            222,004.00       46,917.16      

รับดอกเบ้ีย 157.22               65.57                    94.66                133.68                   725.42              1,549.24        

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 77,088.26          249,490.67           (224,735.76) 194,935 349,079.35       (95,332.71)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลง (903,288.28) (164,545.31) (2,645.10) (500,058.74) (369,941.26) (4,754.08)

เงินสดจ่ายช าระตามสญัญาเช่าการเงิน (1,563.98) (4,609.93) -                    (932.00) (3,702.73) -                 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -                     -                        (265,000.00) -                        -                    55,000.00      

จ่ายช าระเจ้าหน้ีค่าเคร่ืองจกัรระยะยาว -                     -                        (5,863.58) -                        -                    -                 

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -                     -                        (4,687.98) -                        -                    (3,621.80)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 480,500.00        129,500.00           500,000.00       480,500.00            129,500.00       -                 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (141,550.00) (234,769.23) (479,538.46) (61,550.00) (149,000.00) (278,000.00)

เงินปันผลจ่าย (230,733.91) -                        (9,804.00) (230,733.91) -                    -                 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (796,636.16) (274,424.47) (267,539.12) (312,774.64) (393,143.99) (231,375.88)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                     -                        (12.56) -                        -                    (6.43)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ - สุทธิ (17,372.29) 34,698 4,743.24           (13,859.86) 21,110.30         2,549.26        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 76,355.55          41,657.23             36,913.99         39,155.49              18,045.19         15,495.93      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 58,983.26          76,355.54             41,657.23         25,295.63              39,155.49         18,045.19      

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มใิช่เงินสด

รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ได้จ่ายช าระ 18,217.32          35,723.96             32,395.95         2,576.84                4,056.31           379.10           

รายการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่ได้จ่ายช าระ 62.52                 12,430.51             2,148.80           56.26                     3,745.73           57.20             

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -                     -                        -                    -                        -                    -                 

บริษทั ทิปโก้ฟดูส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546  

2559 2558 2557 2559 2558 2557

สภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.1 0.8 0.7 1.6 0.7 0.5

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่) 0.5 0.5 0.3 0.7 0.4 0.2

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) 0.3 0.5 0.3 0.2 0.1 0.3

อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหน้ีการคา้ (เทา่) 6.9 7.3 10.5 10.9 13.1 15.3

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 53 50 35 33 28 24

อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ (เทา่) 4.6 4.2 4.0 6.3 5.6 5.7

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 79 87 91 58 65 64

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หน้ี (เทา่) 4.4 5.0 7.6 9.6 9.3 16.1

ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 82 73 48 38 39 23

CASH  CYCLE (วนั) 50 64 78 54 54 65

ความสามารถในการท าก าไร

ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น                     (%) 20.0% 33.3% 2.4% 21.5% 11.2% -9.2%

อตัราส่วนก าไรขั้นตน้    (%) 27.6% 22.8% 22.9% 16.5% 8.4% 4.9%

อตัราก าไรสุทธิ    (%) 14.3% 24.1% 1.1% 12.3% 7.0% -

ประสิทธิภาพ

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์    (%) 11.2% 17.6% 1.0% 13.7% 6.9% -4.8%

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน    (%) 15.0% 23.8% 1.3% 19.3% 9.0% -6.1%

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.8 0.7 0.9 1.0 0.9 0.8

นโยบายการเงิน

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น                  (เทา่) 0.5 0.7 1.0 0.6 0.6 0.9

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เทา่) 17.7 1.0 5.7 4.8 1.8 6.3

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั

( CASH  BASIS) (เทา่) 0.5 0.1 0.7 0.1 0.1 0.7

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 14. ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 

         ปี 2559 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 5,273.21 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้ 

595.70 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.74 โดยมีก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 80.63 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 47.05 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 

140.07 อย่างไรก็ตามในปีน้ีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลงเหลือ 740.75 ลา้นบาท ลดลง 

475.42 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39.09 ส่งผลให้ก าไรสุทธิในส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ลดลงเหลือ 

813.64 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 374.83 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 31.54 เป็นผลให้ในปีน้ีก าไรต่อ

หุน้ปรับลดลงเหลือ 1.69 บาทต่อหุน้ จาก 2.46 บาทต่อหุน้ในปีท่ีผา่นมา 

การวเิคราะห์รายได้ 

การวเิคราะห์รายได้จากการขายและบริการ 

รายได้จากการขายและการให้บริการจ าแนกตามส่วนงานธุรกจิ 

                                                                                                                                                           หน่วย:พนับาท 

รายได้จากการขายและ
การให้บริการ จ าแนกตาม
ส่วนงานธุรกจิ (พนับาท) 

ปี 2559 ปี 2558  
การเปลีย่นแปลง 

2559/2558 รายได้ 
%ของรายได้

รวม 
รายได้ 

%ของรายได้
รวม 

ผลิตภณัฑจ์ากพืช ผกั 
และผลไม ้

2,393,617.42 45.39% 1,863,736.10 39.85% 28.43% 

เคร่ืองด่ืม 2,787,646.90 52.87% 2,669,548.24 57.07% 4.42% 

อ่ืนๆ 91,942.35 1.74% 144,223.29 3.08% -36.25% 

รวม 5,273,206.67 100.00% 4,677,507.63 100.00% 12.74% 
 

สัดส่วนรายได้จ าแนกตามส่วนงานธุรกจิ 

         ในปี 2559 ร้อยละ 52.86 ของรายได้จากการขายและการให้บริการของบริษทัฯมาจากธุรกิจเคร่ืองด่ืม          

น ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกัตราทิปโก ้น ้ าแร่ธรรมชาติ ออรา และเคร่ืองด่ืมชาอูหลง Tea+  หากเปรียบเทียบรายได้

ธุรกิจเคร่ืองด่ืมกบัปี 2558 เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.42 ในส่วนของรายได้จากผลิตภณัฑ์จากพืช ผกั และผลไม้มี

สัดส่วนร้อยละ 45.39 โดยผลิตภัณฑ์หลักคือ สับปะรดบรรจุกระป๋อง ว่านหางจระเข้บรรจุกระป๋อง             
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 น ้ ามะพร้าวบรรจุกระป๋อง สับปะรดสดหอมสุวรรณ  ซ่ึงหากเปรียบเทียบรายไดท่ี้มาจากผลิตภณัฑ์จากพืช 

ผกั และผลไม ้มีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ28.43 จากการปรับราคาขายให้สูงข้ึนตามสภาวะตน้ทุน

วตัถุดิบ และปริมาณยอดสั่งซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน 

รายได้จากการขายและการให้บริการจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์                  

                                                                                                                                                           หน่วย:พนับาท                

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ จ าแนกตามส่วน
งานภูมิศาสตร์ (พนับาท) 

ปี 2559 ปี 2558 การเปลีย่นแปลง 
2559/2558 รายได้ % รายได้ % 

ต่างประเทศ 2,648,229.89 50.22% 2,201,607.13 47.07% 20.29% 
ในประเทศ 2,624,976.78 49.78% 2,475,900.50 52.93% 6.02% 
รวม 5,273,206.67 100.00% 4,677,507.63 100.00% 12.74% 
 

สัดส่วนรายได้จ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 

         ในปีน้ี บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มข้ึนทั้ งจากการขายสินค้าในประเทศและ                 

ในต่างประเทศ โดยรายไดจ้ากการขายในประเทศเพิ่มข้ึนเป็น 2,624.98 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 149.08 ลา้นบาท 

หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.02 ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มข้ึนของยอดขายในธุรกิจเคร่ืองด่ืม ในส่วนของ

รายไดจ้ากการขายสินคา้ต่างประเทศเพิ่มข้ึนเป็น 2,648.23 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 446.62 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 20.29 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอดจ าหน่ายผลไมแ้ปรรูปท่ีเพิ่มข้ึน 

ค าอธิบายสถานการณ์รายได้ตามประเภทธุรกจิ 

ธุรกิจผลไมแ้ปรรูป  

ในปี 2559 ท่ีผา่นมาสภาวะปริมาณวตัถุดิบหลกัอย่างสับปะรดทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอ่ืนๆ

ของโลกยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศไทยท่ีประสบกบักบัสภาวะภยั

แล้งในช่วงปีท่ีผ่านมาท าให้ราคาสับปะรดยงัทรงตวัในระดบัสูง อย่างไรตอ้งการความต้องการสับปะรด

กระป๋อง ของตลาดทัว่โลกยงัคงมีอยู่ในระดบัสูงอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นจึงเป็นผลให้ราคาจ าหน่ายสับปะรด

กระป๋องและผลิตภณัฑ์เก่ียวเน่ืองต่างๆ ปรับตวัสูงข้ึน นอกจากนั้นบริษทัยงัให้ความส าคญักบักระบวนการ

จดัหาวตัถุดิบท่ีให้ความส าคญักบัปริมาณและคุณภาพผ่านทางเกษตรพนัธะสัญญารูปแบบต่างๆ รวมทั้งการ

ควบคุมตน้ทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เป็นผลให้การด าเนินงานของธุรกิจผลไมแ้ปรรูปของ

บริษทัมีการผลิกฟ้ืนจากปีก่อนหนา้อยา่งชดัเจน 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ธุรกิจคอนซูมเมอร์   

ตลาดน ้ าผลไมแ้บบ Premium ในประเทศไทยปี 2559 มีมูลค่าตลาดประมาณ 5,200 ลา้นบาท เติบโต

จากปีก่อนหน้าประมาณ 7 % โดยแบรนด์ทิปโกย้งัคงเป็นผูน้ าในดา้นส่วนแบ่งการตลาดอนัดบั 1 และมีการ

ผลิตใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภค เช่น Tipco Season’s Best และ Tipco Plus เป็นต้น 

ในขณะท่ีตลาดน ้ าแร่ปี 2559 มีมูลค่าตลาดประมาณ 3,888 ลา้นบาท เติบโตจากปีก่อนหนา้ประมาณ 15% โดย

น ้ าแร่ออราของบริษทัมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 26% ส าหรับตลาดชาเพื่อสุขภาพในปี 2559 มีมูลค่า

ประมาณ 400 ล้านบาท โดยเคร่ืองด่ืมชาอู่หลงทีพลัสมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 18%  (ท่ีมา Nielson 

Report) 

ธุรกิจสารสกดัและการเกษตร 

ในปี 2559 บริษทั ทิปโก ไบโอเท็ค จ ากดั ได้เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยส์ าหรับสารสกดัชนิดใหม่

ลูกคา้ต่างประเทศ ไดแ้ก่ ใบกฤษณา (Agarwood) และไดรั้บค าสั่งซ้ือส าหรับปีต่อๆไปดว้ย นบัเป็นการพฒันา

ผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีส าคญัอีกคร้ัง ในส่วนของธุรกิจการเกษตร สับปะรดหอมสุวรรณ ยงัมียอดขายเติบโตอย่าง

ต่อเน่ืองและเร่ิมส่งออกสับปะรดหอมสุวรรณแช่แขง็แบบ IFQ ไปยงัตลาดต่างประเทศคร้ังแรกและไดรั้บการ

ตอบรับอย่างดี รวมทั้งการสร้างประสบการณ์แบรนด์หอมสุวรรณให้แก่ผูบ้ริโภคผ่านร้าน Homsuwan Pina 

Pina  

ธุรกิจคา้ปลีก 

ธุรกิจคา้ปลีกของกลุ่มบริษทัมีการขยายตวัทั้งในดา้นของจ านวนสาขาและการเร่ิมธุรกิจใหม่ โดย

ร้าน Squeeze Juice Bar มีการเปิดสาขาใหม่ 6 สาขา ได้แก่ อาคาร ยู เฮา้ส์, ฟิตเนส เฟริสท์ พระราม 3, เดอะ 

ไนน์, ท่าอากาศยาน ดอนเมือง, ฟิตเนส เฟริสท ์บางนา และ The Jas รามอินทรา นอกจากนั้นบริษทัไดเ้ปิดตวั

ธุรกิจใหม่ในปี 2559 อีก 2 ธุรกิจ ได้แก่ ร้านอาหาร August Organic Eatery ร้านอาหารรูปแบบ full service 

restaurant รายการอาหารเป็น organic fusion เน้นวตัถุดิบท่ีเป็น organic สาขาแรกท่ี อาคาร MERCURY 

VILLE เพื่อตอบสนองแนวโน้มความนิยมอาหารเพื่อสุขภาพ และร้าน Homsuwan Pina Pina ร้านขนม ของ

ว่างและเคร่ืองด่ืมท่ีเมนูเกือบทั้ งหมดพัฒนาจากสับประรดหอมสุวรรณ โดยมีจุดเด่นท่ีรสชาติอันเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของสับปะรดหอมสุวรรณ และคัดสรรเป็นเมนูท่ีหลากหลาย ท่ีห้างสรรพสินค้า           

สยามพารากอน 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 การวเิคราะห์ต้นทุนขายและก าไรข้ันต้น 

                                                                                                             หนว่ย:พนับาท 

  ปี 2559 ปี 2558 

  จ านวน % ยอดขาย จ านวน % ยอดขาย 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 5,273,207 100.00% 4,677,508 100.00% 

ตน้ทุนขายและบริการ 3,816,733 72.38% 3,611,178 77.20% 

ก าไรขั้นตน้ 5,273,207 27.62% 1,066,330 22.80% 

           ในปี 2559 บริษทัมีก าไรขั้นตน้เพิ่มข้ึนเป็น 1,456.47 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 390.14 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 36.59 จากปีก่อนหน้า โดยในปีน้ี บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 27.62 จากปีก่อน

หนา้ท่ีมีร้อยละ 22.80 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการธุรกิจผลไมแ้ปรรูปท่ีมีตน้ทุนในการผลิตลดลง 

การวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

                                                                                                                            หนว่ย:พนับาท 

  ปี 2559 ปี 2558 

  จ านวน % ยอดขาย จ านวน % ยอดขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,282,709 23.90% 1,252,929 25.58% 

             ในปี 2559 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม 1,282.71 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้า 

29.78 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.38 โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมใน          

ปี 2559 มีสัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ 23.90 จากร้อยละ25.58 ในปีท่ีผ่านมา การลดลงของค่าใช้จ่ายในการ

ขายและบริหารมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของค่าใชจ่้ายในการขายและส่งเสริมการขายในธุรกิจคอนซูม

เมอร์ นอกจากน้ีแล้ว ในปี 2559 บริษทัได้บนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์รวม 

186.47 ลา้นบาท 

การวเิคราะห์ก าไรสุทธิในส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 

                                                                                                                                    หนว่ย:พนับาท 

  ปี 2559 ปี 2558 

  จ านวน % ยอดขาย จ านวน % ยอดขาย 

ก าไรสุทธิในส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 813,638 15.16% 1,188,468 24.26% 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546              ก าไรสุทธิในส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ลดลงเหลือ 813.64 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 374.83 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.54โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วมเป็นจ านวน 475.42 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 39.09 ทั้งน้ีผลก าไรท่ีไม่นบัรวมส่วนแบ่งก าไรจาก

เงินลงทุนในบริษทัร่วมก็มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 

รายงานการวเิคราะห์กระแสเงินสด 

รายการ  ปี2559 ปี2558 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน     

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 
               

702,176  
                        

59,632  

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 
                 

77,087  
                      

249,491  

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (796,636)  (274,424)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) (17,373)  34,699  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมา 
                 

76,356  
                        

41,657  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไป 
                 

58,983  
                        

76,356  

               ในปี 2559 บริษทัมีเงินสดรับสุทธิไดจ้ากการด าเนินงาน 702.2 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558 เน่ืองจาก

ยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน รวมทั้งลูกหน้ีการคา้ลดลงจากการท่ียอดลูกหน้ีการคา้ของบริษทัย่อยท่ีคงคา้ง ณ ส้ินปี 

2558 ไดรั้บช าระบญัชีเรียบร้อยแลว้ ส่วนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนในปี 2559 มีเงินสดสุทธิรับ จาก

เงินปันผลรับท่ีไดจ้ากบริษทัร่วม จ านวน 258.9 ลา้นบาท ส่วนการลงทุนเพิ่มเติมเป็นลงทุนทางดา้นเคร่ืองมือ

อุปกรณ์รวมทั้ง ทางดา้น IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ส าหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงินกูร้ะยะสั้นลดลง โดยบริษทัฯ มีการเบิกเงินกูร้ะยะยาวเพิ่ม จ  านวน 480.5 ลา้นบาท โดยเร่ิมช าระคืนเงิน

ตน้ในปี 2559 น้ี และมีการจ่ายเงินปันผล จ านวน 230.7 ลา้นบาท 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 สภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 2559 2558 
สินทรัพยห์มุนเวยีนต่อหน้ีสินหมุนเวยีน (เท่า) 1.1 0.8 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 20.8 21.2 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.5 0.7 

 

ในปี 2559 อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน เพิ่มสูงข้ึนเป็น 1.1 เท่า จากปีก่อน

หน้าท่ี 0.8 เท่า โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนั

การเงิน 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ียลดลงเหลือ 20.8 เท่า จาก 21.2 เท่าในปีก่อนหนา้ มาจากก าไร

ก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินไดล้ดลงมากกวา่ค่าใชจ่้ายภาษีทางการเงิน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้นปรับลดลงเหลือ 0.5 เท่า จาก 0.7 เท่า โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ

ปรับเพิ่มสูงข้ึนของก าไรสะสมในส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น 3,650.87 ลา้นบาท จาก 3,081.06 ลา้นบาทในปี

ก่อนหนา้ ส่งผลใหส่้วนของผูถื้อหุน้ปรับเพิ่มข้ึนเป็น 4,442.43 ลา้นบาท จาก 3,980.78 ลา้นบาท นอกจากนั้น

แลว้ ในส่วนของหน้ีสินรวมปรับลดลงเหลือ 2,366.39 ลา้นบาท จาก 2,734.16 ลา้นบาท 

ความสามารถในการท าก าไร 

อตัราส่วน 2559 2558 

ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น                     20.0% 33.3% 
อตัราส่วนก าไรขั้นตน้  27.6% 22.8% 

อตัราก าไรสุทธิ  14.3% 24.1% 

 อตัราส่วนผลตอบแทนส่วนผูถื้อหุ้นในปี 2559 ลดลงเหลือร้อยละ 20.0 เน่ืองจากก าไรสุทธิในส่วนท่ี

เป็นของบริษทัใหญ่ลดลงเหลือ 813.64 ลา้นบาท 

 อตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2559 ปรับสูงข้ึนเป็นร้อยละ 27.62 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากธุรกิจผลไมแ้ปร

รูป ท่ีสามารถควบคุมตน้ทุนการผลิตได้ดีข้ึน อีกทั้งในปี 2559 ท่ีผ่านมา บริษทัสามารถเจรจาต่อรองปรับ

ราคาขายใหส้ะทอ้นราคาตน้ทุนท่ีแทจ้ริงไดดี้ข้ึน 

 อตัราก าไรสุทธิในปี 2559 ลดลงเหลือ 14.3 มีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของส่วนแบ่งก าไรจากเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วม 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับน้ีแล้วด้วยความ
ระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด 
หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีได้แสดง
ขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูล ในส่วน
ท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว  และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์  2560 ต่อ
ผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงาน
ทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความ
ถูกตอ้งแลว้บริษทัไดม้อบหมายให ้นายเอกพล พงศ์สถาพร เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้
ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายเอกพล  พงศ์สถาพร ก ากบัไวบ้ริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ี
บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

             ช่ือ                ต  าแหน่ง                         ลายมือช่ือ 

 
1. นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร กรรมการ              ............................................………………………  
 
 
 
2. นายเอกพล พงศส์ถาพร กรรมการผูจ้ดัการ           .........................................................................…… 

  
 
ผูรั้บมอบอ านาจนายเอกพล  พงศส์ถาพร   รักษาการเลขานุการบริษทั ...............................……....................…. 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท ของ บมจ.ทปิโก้ฟูดส์ 
 

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

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุ 
ทาง การศึกษา /ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วย 

งาน/ 
บริษทั/ 
ประเภท 
ธุรกิจ 

นส.ลักษณา  
ทรัพย์สาคร   

*ได้รับการ

แต่งตัง้เป็น
กรรมการเมื่อ

ปี พ.ศ. 2535 

ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

64 
ปี 

ปริญญาโท : MBA Wharton Business 
School, University of Pennsylvania, 
USA 
ปริญญาตรี : บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัการอบรม
บทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย :  
 - Director Accreditation Program 
(DAP) 
 - Role of the Chairman Program (RCP) 
 - Director Certification  Examination    

Program (DCP) 

 

37,861,267  
หุ้น คิดเป็น 
7.85% 

น้องสาวของนาง
อนุรัตน์ เทียมทัน 
และนายสิทธิลาภ 
ทรัพยส์าคร,พี่สาว
ของนางสาวรวม
สิน ทรัพย์สาคร 
แล ะพี่ ส า วข อ ง
ภรรยานายสมจิตต ์
เศรษฐิน 

 
ปี 2558– 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2557– 
ปัจจุบนั 
 
ปี  2556 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2556 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2556 – 
ปัจจุบนั 
 
 
ปี 2555– 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2555 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2555 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2554– 
ปัจจุบนั 
 

 
ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 

 
บริษทั ทิปโก ้   
ทาวเวอร์ จ  ากดั 
 
บริษทั รวม
ทรัพยสิ์น จ ากดั 
 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษทั ทิปโก ้เอฟ
แอนดบี์  จ  ากดั 
 

บริษทั ทิปโกแ้อส
ฟัลท ์จ ากดั 
(มหาชน)  
 
 บริษทั สยามคอน
เทนเนอร์
เทอร์มินอล จ ากดั  
   
บริษทั ปิยะณรงค์
วทิย ์จ  ากดั 
 

บริษทั วณิชภาค 
จ ากดั 
 

บริษทั ถนอมวงศ์
บริการ จ ากดั 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 นางอนุรัตน์ 

เทียมทัน 
*ได้รับการ

แต่งตัง้เป็น
กรรมการเมื่อ

ปี พ.ศ. 2535 

ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

67ปี M.Sc.(Biochemistry) TheAmerican 
University, Washington, D.C., USA
วทบ. สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์การอบรม 
 
บทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย :  
 -2547 Director Accredited Program       

-2544 Chairman Program 2000 

 

 

30,966,765

หุ้ น คิ ด เ ป็ น 
6.42% 

พี่ ส า ว น า ย       
สิท ธิลาภ ทรัพย์
สาคร , นางสาว
ลั ก ษ ณ า  ท รัพ ย์
ส าค ร  ,น างส าว
รวม สิ น  ท รัพ ย์
สาครและพี่ ส าว
ข อ ง ภ ร ร ย า       
น า ย ส ม จิ ต ต ์
เศรษฐิน 
 

ปี 2558– 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2558– 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2557– 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2557– 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2551 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2546–
2556 
 
 
ปี 2546–
2556 
 
 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
 

บริษทั ทิปโก ้    
ไบโอเทค็ จ ากดั 
 
บริษทั ทิปโก ้   
ทาวเวอร์ จ  ากดั 
 
บริษทั รวม
ทรัพยสิ์น จ ากดั 
 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั ถนอมวงศ์
บริการ จ ากดั  
 
บริษทั สยามคอน
เทนเนอร์
เทอร์มินอล จ ากดั    
 
บริษทัทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน), 
บริษทั ทิปโกแ้อส
ฟัลท ์จ ากดั 
(มหาชน), 
บริษทัถนอมวงศ์
บริการ จ ากดั 

นายสุรเชษฐ์   
ทรัพย์สาคร*
ได้รับการ
แต่งตัง้เป็น
กรรมการเมื่อ

วนัท่ี  14 
สิงหาคม 2546 

ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

55ปี บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต(การเงิน) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปี 2531 
                                                
บริหารธุรกิจบณัฑิต(การบญัชี) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี่ราชมงคล         
ปี 2528 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

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

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

ปี 2558– 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2557– 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2554 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2547 – 
ปัจจุบนั 
 
 
 
ปี 2544–
2553 
 
ปี 2543 
 
ปี 2537 – 
2542 
 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
ประธาน 
กรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 
ผูจ้ดัการอาวโุสสาย
การบริหาร 
อาจารยพ์ิเศษ 
 
 
 

บริษทั ทิปโก ้    
ทาวเวอร์ จ  ากดั 
 
บริษทั รวม
ทรัพยสิ์น จ ากดั 
 
บริษทั ถนอมวงศ์
บริการ จ ากดั 
 
บริษทั ยไูนเตด็ เป
เปอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
บริษทั ถนอมวงศ์
บริการ จ ากดั 
 
บริษทัถนอมวงศ์
บริการ จ ากดั 
ภาควชิา
บริหารธุรกิจ 
มหาวทิรยาลยัราช
ภฏัจนัทรเกษม 

นายสมจิตต์ 
เศรษฐิน*

64 
ปี 

ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก 
Babson College, Wellesley, 

11,599,846  
หุ้น คิดเป็น 

น้ อ ง เ ข ย           
ของนางอนุ รัตน์ 

ปี 2559 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการ 
 

บริษทั ไทยสเลอร่ี 
จ  ากดั 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ได้รับการ

แต่งตัง้เป็น
กรรมการเมื่อ

วนัท่ี  28 
กนัยายน 2548 

ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

Massachusetts  ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย :  
-2546Director Accreditation Program 
(DAP) 
- 2556Director Certification Program 
(DCP) 

  - 2557   Notional Director  Conference 
  - 2557   Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP) 

 

 

2.4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เ ที ย ม ทั น ,         
น .ส .  ลั ก ษ ณ า         
ทรัพยส์าคร, นาย
สิทธิลาภ ทรัพย์
ส าครและ  น .ส .
ร วม สิ น  ท รัพ ย์
สาคร         
 

 
ปี 2550 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2548 –
ปัจจุบนั 
 
ปี 2544 – 
ปัจจุบนั 
 
 
ปี 2529 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2523 - 
2529 

 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 
 
 
กรรมการบริหาร 
 
 
ผูอ้  านวยการอาวโุส
ฝ่ายสินเช่ือ 
 

 
บริษทั ทิปโก ้ไบ
โอเทค็ จ ากดั 
 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั ทิปโกแ้อส
ฟัลท ์จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั ทิปโกแ้อส
ฟัลท ์จ ากดั 
(มหาชน) 
ธนาคารเชส แมน
ฮตัตนั สาขาไทเป 

นส.รวมสิน  
ทรัพย์สาคร          

*ได้รับการ

แต่งตัง้เป็น
กรรมการ   
เมื่อปี พ.ศ.
2539 

ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

63ปี ปริญญาตรี : B.S. Boston University, 
Boston, Mass 
ปริญญาโท : MBA The American 
University, Washington DCการอบรม
บทบาทหน้าท่ีกรรมการ/สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย :  
-2556 Director Accreditation Program 

(DAP) 

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

48,500,000  
หุ้น คิดเป็น 
10.05% 

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

ปี 2558 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2557 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2539 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2555– 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2525– 
ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 

บริษทั ทิปโก ้ทาว
เวอร์ จ  ากดั 
 
บริษทั รวม
ทรัพยสิ์น จ ากดั 
 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั สยามคอน
เทนเนอร์ 
เทอร์มินอล จ ากดั 
 
บริษทั ถนอมวงศ์
บริการ จ ากดั 
 

นายสิทธิลาภ  
ทรัพย์สาคร          

*ได้รับการ

แต่งตัง้เป็น
กรรมการ   
เมื่อปี พ.ศ. 
2535 

ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 
 

65ปี ปริญญาตรี: B.S. Business  
Administration, Babson College, MA, 
USA 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย :  

-Director Accreditation Program 

(DAP) 

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

58,500,000  
หุ้น คิดเป็น 
12.12% 

น้ อ ง ช า ย            
น า ง อ นุ รั ต น์      
เ ที ย ม ทั น  ,          
พี่ ช า ยน า ง ส า ว
ลั ก ษ ณ า  ท รัพ ย์
ส า ค ร  แ ล ะ 
นางสาวรวมสิน  
ทรัพย์สาคร และ 
พี่สาวของภรรยา
น า ย ส ม จิ ต ต ์
เศรษฐิน 

ปี 2559 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2558 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2557 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2556 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2555– 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2544– 
ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 

บริษทั ไทยสเลอร่ี 
จ  ากดั 
 
บริษทั ทิปโก ้ทาว
เวอร์ จ  ากดั 
 
บริษทั รวม
ทรัพยสิ์น จ ากดั 
 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั สยามคอน
เทนเนอร์ 
เทอร์มินอล จ ากดั 
บริษทั ทิปโกแ้อส
ฟัลท ์จ ากดั 
(มหาชน) 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 ปี 2539– 

ปัจจุบนั 
กรรมการ 
 

บริษทั ถนอมวงศ์
บริการ จ ากดั 

นายเอกพล  

พงศ์สถาพร*
ได้รับการ
แต่งตัง้เป็น
กรรมการเมื่อ

วนัท่ี 1
พฤษภาคม  

2555 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูมี้
อ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 ปี ปริญญาโท : MBA (Finance/Marketing) 
Northwestern University, USA 
ปริญญาตรี : วทิยาศาตร์บณัฑิต (เคมี
วศิวกรรม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัการ
อบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย :  
 -Director Certificate Program 
 -Collective Bargaining for Successful 
Labor Relations 
 - AMFInternational  Marketing 
Conference 
- Powerful Psychology in Branding & 
Marketing 
 - เปิดเคล็ดลบัRetail Go Asian ท า
อยา่งไรให้ส าเร็จ 
- Thailand’s Economic Outlook 2014 
-Anti-Corruption for Executive 

Program (ACEP) 2014  
-Advanced Retail Management 

Program 

ไมม่ี ไมม่ี ปี 2559 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2558 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2555 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2552 – 
2555 
 
 
ปี 2549 – 
2555 
 
 
ปี 2543 – 
2549 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ  
 
 
กรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
รักษาการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ซันเอกซ์
เพลส โลจิสติกสื 
ประเทศสิงคโปร์ 
บริษทั ไวท ์โลจิ
สติกส์ จ ากดั
(มหาชน) 
บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั ไทยฟิลม์
อินดสัตรี จ  ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั ไทยคอป
เปอร์อินดสัตรี 
จ  ากดั (มหาชน) 
 
DHL ประเทศ
เวยีดนาม 
Regional Sales 
Manager DHL 
ประเทศสิงคโปร์ 
National Sales 
Manager DHL  
ประเทศไทย   

นายวิรัช   

ไพรัชพบูิลย์*  
ได้รับการ
แต่งตัง้เป็น
กรรมการเมื่อ

วนัท่ี7กนัยายน
2550 
ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูไ้ม่
มีอ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

69 
ปี 

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

ไทย :  
-Director Certification Program  
(DCPU)– 2557 
-Role of the Compensation Committee 
Program (RCC) – 2551 
-Audit Committee Program (ACP)-2547  
-Director Certification Program (DCP)– 
2545 
-Thai Institute of Directors Association 
IOD - 2545 

ไมม่ี ไมม่ี ปี2550 – 
ปัจจบุนั 

 
 
 
ปี2550 – 
ปัจจบุนั 
 
 
 
ปี 2543 
ปี 2538 
 
 
ปี 2535 

กรรมการอิสระ
และประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
 
กรรมการ
ตรวจสอบ,
กรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการรอง
ผูจ้ดัการใหญ่ดา้น
การเงิน 
ผูอ้  านวยการฝ่าย
สินเช่ือ 

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

นายชลิต
ลิมปนะเวช  

*ได้รับการ

แต่งตัง้เป็น

64 
ปี 

ปริญญาโท  : MPA คณะรัฐศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี  : บริหารธุรกิจ สาขา

การตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญัการ

ไม่มี ไม่มี ปี 2551 – 
ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการอิสระ 
 
 
 

บริษทั 
ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั 
(มหาชน) 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 กรรมการเมื่อ

วนัท่ี24
เมษายน 2551 

ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูไ้ม่
มีอ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

อบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย :  
 -Director Certificate Program (DCP) 

 -Financial Statements for Directors      

-Audit Committee Program  

 
ปี 2554 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2554 – 
ปัจจุบนั 
 
 
 
ปี 2546 -
2554 
 
 
ปี2546 -
2553 
 
 
ปี2518 -
2532 
 

 
อุปนายก ฝ่าย
วชิาการ  
 
ประธานกลุ่ม
การตลาดและ
กรรมการ
ผูท้รงคุณวฒุิ 
 
กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
คณบดี 
 
 
 
Account Executive 
and Executive 
Director 

 
สมาคมการตลาด 
แห่งประเทศไทย 
 
สมาคมการจดัการ 
ธุรกิจแห่ง 
ประเทศไทย 
(TMA) 
 
บริษทั ชูโอเซ็นโก 
(ประเทศไทย) 
จ ากดั 
 
คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวทิยาลยั 
อสัสัมชญั 
 
Lintas Thailand 

นางอัฉรา  
ปรีชา      
*ได้รับการ

แต่งตัง้เป็น
กรรมการเมื่อ
วนัท่ี 1
พฤษภาคม
2557 

ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูไ้ม่
มีอ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

60 
ปี 

ปริญญาโท  : Business Management, 
Asian Institute of Management 
ปริญญาตรี  : วารสารศาสตร์ (Mass 
Communications  Arts) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  วิชาเอก นักหนงัสือพิมพ์ 

(Journalism) วิชาโท สื่อสารมวลชน 
(Mass Communications) 
วิทยาลยับพิตรภิมขุ   เอกภาษาฝร่ังเศส 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย :  
 -2557 Directors Certification Program    

- 2558 Advanced Audit Committee 

Program (AACP) 

  

 

ไมม่ี ไมม่ี ปี 2557 – 
ปัจจบุนั 
 
 
 
ปี 2538 – 
ปัจจบุนั 

 
ปี2556- 
25557 
 
 

 
ปี 2553 - 
2555 
 

ปี 2548- 
2553  
 

ปี 2531 - 
2548 
 
 
 

กรรมการอิสระ  
และกรรมการสรร
หาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
 
กรรมการ 
 
 
งาน Part Time ท่ี
ปรึกษาด้านการ
สง่ออก
เคร่ืองส าอางค์ 
 
รองประธาน
กรรมการ 
 
ผู้ช่วยรองประธาน
กรรมการ แผนก
ธุรกิจต่างประเทศ 
 
ผู้ช่วยรองประธาน
กรรมการ แผนก
น า้หอมและ
เคร่ืองส าอางค์ 

บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท ศานติ กรีน 
แพค จ ากดั 
 
บริษัท ปฐวิน 
จ ากดั 
 
 
 
บริษัท เรย์โน 
(ประเทศไทย) 
จ ากดั 
บริษัทไอซีซี 
อินเตอร์เนชัน่นล  
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัทไอซีซี 
อินเตอร์เนชัน่นล 
จ ากดั (มหาชน) 

นายไพศาล  

พงษ์ประยูร*
ได้รับการ
แต่งตัง้เป็น
กรรมการเมื่อ

วนัท่ี2เมษายน 

67 
ปี 

ปริญญาโท :  วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วศิวกรรมอตุสาหกรรม Fairleigh 
Dickinson  
University, USA 
ปริญญาตรี  : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมโยธา Villanova University, 
USA 

ไมม่ี ไมม่ี ปี 2555 – 
ปัจจบุนั 

 
 
 
ปี 2543 -

กรรมการอิสระ 
และ อนกุรรมการ
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
 
ผู้อ านวยการฝ่าย 

บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ 
จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
บริษัท ทรู คอร์
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 2555 

ประเภท
กรรมการ:      
กรรมการผูไ้ม่
มีอ านาจลง
ลายมือช่ือ 
 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย :  
 -2555 Directors Accreditation  Program 
- 2557 Role of the Chairman Program  
- 2557Director Certification  Program  

 

2553 
 
 

ปี 2540– 
2542 
 
 
ปี 2536 – 
2540 
 
 
ปี 2535 – 
2536 
 
 
ปี 2534 – 
2535 
 
 
ปี 2532 – 
2534 
 
 
 

Head of 
Business Partner 
 
กรรมการผู้จดัการ 
 
 
 
ผู้อ านวยการกอง
พาณิชย์ 
 
 
ผู้จดัการโครงการ
พฒันาอสงัริม
ทรัพย์ 
 
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการ 
 
 
ผู้จดัการโครงการ
พิเศษ 
 
 
 

ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษัท สามารถ 
เคเบิลซิสเต็ม 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท เทเลคอม
เอเชีย จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษัท ไทวา เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากดั 
 
 
บริษัท ไฮเทค 
อินดสัตรี เอสเตท 
จ ากดั 
 
บริษัท ซิโน-ไทย 
เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
คอนสตรัคชัน่ 
จ ากดั 
 

นายพจิารณ์ 

สลักเพชร*
ได้รับการ
แต่งตัง้เป็น
เลขานุการ    
เมื่อวนัท่ี 25
มีนาคม 2547 

60 
ปี 

ปริญญาโทบญัชีและปริญญาตรีบญัชี
จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย :  
-Company Secretary Program  
-Effective Minute Taking  
- กฎหมายต่อต้านการทสุริตฉบบัใหมก่บั
การพฒันาองค์กรไทยไปสูค่วามโปร่งใส 

2011 
- Improving Corporate Governance : 
Key to Advancing Thailand  2014 
- Strengthening  Anti-Corruption 
Practices in Your Boardroom 2014 
 

ไม่มี ไม่มี ปี2547– 
ปัจจุบนั 
 
ปี2549 – 
2557 
 
ปี 2533-
2548 
 
ปี 2532 
 
 
ปี 25523 - 
2531 

เลขานุการบริษทั 
 
 
VP ฝ่ายบญัชีและ
ควบคุมภายใน 
 
ผูจ้ดัการสายบญัชี
และการเงิน 
 
ผูจ้ดัการแผนก
บริหาร 
 
เจา้หนา้ท่ีบญัชีและ
งบประมาณ 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน)  
 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน)  
 
บริษทัท่อธารา 
จ ากดั 
 
บริษทั ปูนซีเมนต์
ไทยจ ากดั 
 
 

นายเซอิชิ         
อูเอโนะ 

64ปี ปริญญาโท : M.B.A., New York 

University, Leonard N. Stern 

School of Business, U.S.A. 

ปริญญาตรี : (Commerce), 

Doshisha University, Kyoto, 

Japan 

 

ไมมี่ ไมมี่ ปี2556-
ปัจจุบนั 
 
ปี2554-
2556 
 
 
ปี2553-
2554 
 

Chief Operating 
Officer 
 
Executive Officer, 
Overseas Business 
Division II 
 
Executive General 
Manager, 
International 

บริษทัทิปโกเ้อฟ
แอนดบี์ จ ากดั 
 
Calbee, Inc., 
Tokyo, Japan 
 
 
Suntory Limited, 
Tokyo, Japan 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546  

 
ปี 2550-
2553 
 
 
 
ปี 2545-
2550 
 
 
 
ปี 2540-
2545 

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

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

นายพีรพงษ์ 
อาชวพงษ์
สวัสด์ิ 

46 
ปี 

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

ไมม่ี ไมม่ี ปี2558 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี2555 – 
2557 
 
 
ปี2548-
2555 
 
 
ปี2546-
2548 
 
ปี2545-
2546   
 
ปี 2543-
2544 
 

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

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

 
บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
Nestle Co,Ltd. 
 
 

นส.นิธิมา      
อังอติชาติ 

50 ปี ปริญญาโท:MBA 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ประกาศนียบตัร วิชาชีพการสอบบญัชี

ชัน้สงู  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี:คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย :  
-เลขานกุารบริษัท 

1,645  หุ้น 
คิดเป็น 
0.0003% 

ไม่มี ปี 2556 – 
ปัจจุบนั 
 
ปี 2548– 
2556 
 
 
ปี 2542– 
2548 
 
ปี 2541– 
2542 

ผูอ้  านวยการสาย
งานบริหารการเงิน 
 
ผูจ้ดัการอาวโุส 
ฝ่ายการเงินและ
วางแผน 
 
ผูจ้ดัการ ฝ่าย
การเงินและ
วางแผน 
Financial 
controller 

บริษทั ทิปโก ้เอฟ
แอนดบี์ จ ากดั 
 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
Media Trans Asia 
(Thailand) and its 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 - นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 
 
 
 

(Thailand) 
 

affiliated 
companies  

นายโชคชัย    
โตเจริญธนาผล 

53 ปี ปริญญาตรี  ภาควิชาเคมี คณะวิทยา
ศาตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญโท   ภาควิชาการตลาด คณะ
พาณิชยช์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ไม่มี ไม่มี ปี 2558-
ปัจจุบนั 

ผูอ้  านวยการ สาย
งานปฏิบติัการ 
 
Product Manager 
 
 
Sales and 
Marketing 
Director 
 
Sales and 
Marketing 
Director 
 
Managing Director 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
General Electric,  
( Asia Pacific ) 
 
Guardian industry 
 
 
 
Ocean glass 
 
 
 
Kuiburi fruit 
cannery 

 
1.2  หนา้ท่ีความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 

คุณวุฒิ และคุณสมบัติ 

- ปริญญาตรี (ดา้นบญัชีหรือกฎหมาย) 
- มีความรู้เร่ืองหลกักฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและ กลต. 
- มีมนุษยสัมพนัธ์และความสามารถส่ือสารดี 

- มีประสบการณ์ท างานต าแหน่งน้ีมาก่อน 

- มีความรู้เร่ืองบรรษทัภิบาล 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

- ด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และการประชุมผูถื้อหุน้ 

- จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและเก็บรักษา 
- ดูแลเปิดเผยขอ้มูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

- ให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้กบัคณะกรรมการในประเด็นดา้นกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบติัและขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 

- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปย ังผู ้เก่ียวข้อง ติดตามผล และรายงาน
คณะกรรมการ 

- ติดต่อและใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจการของบริษทัแก่กรรมการ 
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 - จดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และสนบัสนุนการพฒันากรรมการอยา่งต่อเน่ือง 

- ประสานกบัท่ีปรึกษาภายนอก เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย 
1.3 กรณีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (holding company) 

        - ไม่มี – 
 

2.รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 
ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งของผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และบริษทัอ่ืน  

รายช่ือบริษัท บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอืน่หรือบริษัททีเ่กีย่วข้อง 

ร   รายช่ือผูบ้ริหาร  1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 
นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร X X    / X X X X X 
นางอนุรัตน์   เทียมทนั /   X    / / / /  
นายสมจิตต ์ เศรษฐิน / /  /  ///     / 

นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร       / / / /  

นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร /     / / / / / / 

นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร /      /  / /  

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

นายชลิต        ลิมปนะเวช /           

นาอจัฉรา      ปรีชา /           

นายไพศาล    พงษป์ระยรู /           

        หมายเหตุ   บริษทั  หมายถึง  บมจ. ทิปโกฟู้ดส์  
 
บริษทัยอ่ย 

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

   4 หมายถึง    บริษทั ทีเอฟบี ดีสทริบิวชัน่ จ  ากดั 
บริษทัร่วม  

1  หมายถึง  บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์
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         รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
254625462546252252542546 บริษทัอ่ืนและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1  หมายถึง   บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จ ากดั 
2  หมายถึง   บริษทั สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอน จ ากดั 
3 หมายถึง   บริษทั รวมทรัพยสิ์น จ ากดั 
4 หมายถึง    บริษทั ทิปโก ้ทาวเวอร์ จ  ากดั 
5 หมายถึง    บริษทั ไทยสเลอร่ี ซิล จ ากดั 

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

3.ประวตัิคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูม้ีอ  านาจควบคุม ท่ีถูกลงโทษของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้
อ านาจควบคุมในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535หรือพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  
 

- ไม่มี – 
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254625462546252252542546  

เอกสารแนบ 2 
 
รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 

รายช่ือกรรมการของบริษทัยอ่ยตามตาราง ดงัน้ี 
 รายช่ือบริษทัยอ่ย 
                                    รายช่ือกรรมการ 

บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ากดั 

นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร         X 
นายสมจิตต ์ เศรษฐิน / 
นายเอกพลพงศส์ถาพร // 
นายประสงค ์ เอมมาโนชญ ์ / 
นางสาวลกัขณา  ลีละยทุธโยธิน / 
นายกาโต คทัซูยาซู  / 
นายคทัซูฮิโร ไซโตะ / 
นายจนัทรเซคาร์ อาร์วนิด ์มณัฑเลย ์ / 
 

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

 2.  บริษทัยอ่ย ใหห้มายถึง บริษทัยอ่ยท่ีมีนยัส าคญั เช่น มีรายไดเ้กินกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 
ตามงบก าไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด 
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254625462546252252542546 เอกสารแนบ 3 

 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
1.รายละเอยีดหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้ ง นายพิจารณ์  สลักเพชร ให้ปฎิบัติหน้าท่ีเป็นหัวหน้างานก ากับดูแลการ
ปฏิบติังานมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นศูนยก์ลางการก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัให้เป็นไป
ตามกฎหมายกฎระเบียบขอ้บงัคบันโยบายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้งเช่นธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, ส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต., ส านกังานคณะกรรมการคปภ.,ส านกังานกกพ.หรือหน่วยงาน
ทางการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายด้านการ
ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูบ้ริหารระดบัสูงฝ่ายงานหรือหน่วยงานและพนกังานตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมายรวมถึงมีการส่ือสาร
กบัพนกังานไดต้ระหนกัว่าพนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการศึกษาและท าความเขา้ใจใน
กฎหมายรวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องในงานท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม
กฎเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัด(ประวติั ตามเอกสารแนบ 1 ) 
 
2.รายละเอยีดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งบริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซัลแตนท์ จ  ากดัให้ปฏิบติัหน้าท่ีผู ้
ตรวจสอบภายในของบริษทั ซ่ึงบริษัทออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ  ากัด ได้มอบหมายให ้      
นางพิไล  เป่ียมพงศ์สานตต์ าแหน่งผูต้รวจสอบภายใน เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบ
ภายในของบริษทั 

ประวตัิ นางพไิล  เป่ียมพงศ์สานต์ 
การศึกษาและวุฒิทางวชิาชีพ 

- บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- Mini MBA. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

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

- Director Certification Program (DCP) – IOD รุ่น 9/2544 

ประสบการณ์ 
2524 – 2537 ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
2537- 2539 ผูช่้วยผูว้า่การฝ่ายบญัชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
2538 – 2540 นายกสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
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254625462546252252542546 2542 – ปัจจุบนั ประธานบริษทั ออดิต แอนด ์แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

งานตรวจสอบภายใน 
2547 –  ปัจจุบนั กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก ้
2543 –  ปัจจุบนั บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 
2546 – ปัจจุบนั บริษทั ยไูนเตด็ เปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
2546 –  ปัจจุบนั บริษทั โรงแรมปาร์คนายเลิศ จ ากดั 
งานประเมินระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
2554 – 2557 การควบคุมงบประมาณ การจดัซ้ือ / วา่จา้ง การควบคุมรายไดค้่าเช่าพื้นท่ีและการจดัท า
สัญญาเช่าพื้นท่ีและการควบคุมทรัพยส์นถาวร ฯลฯ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทุนรวม
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์างแห่ง โดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จ  ากดั 

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

- ท าหนา้ท่ีกรรมการโครงการฝึกอบรม จดัท าหลกัสูตร ร่วมเป็นวทิยากร หลกัสูตร “Internal Auditing 

for New Internal Auditor” ส าหรับผูจ้บปริญญาตรีท่ีวา่งงาน เน่ืองจากถูกเลิกจา้งช่วงวกิฤตเศรษฐกิจ ปี 

2541 จ านวน 22 รุ่น ประมาณ 1,000 คน 
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รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
 
                                              -ไม่มี- 
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อ่ืน ๆ  
 
                                              -ไม่มี- 
 
 


