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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรื อกลยุทธ์ ในการดาเนินงาน
พันธกิจ:นาสุ ขภาวะทีด่ ีส่ ู สังคม
ความหมายของสุ ขภาวะที่ดี คือการมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดีซ่ ึ งต้องได้มาจากการดาเนิ นชี วิตโดยรวม
มิใช่จากการเน้นทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ต้องใช้ท้ งั วินยั และเวลา ไม่มีทางลัด ดังนั้น ทิปโก้ จึงไม่ใช่บริ ษทั ที่มุ่งขาย
ผลิ ตภัณฑ์เพียงอย่างเดี ยวแต่เป็ นบริ ษทั ที่ เกิ ดมาเพื่อเรี ยนรู ้ เข้าใจการใช้ชีวิตของผูค้ นและคิดค้นเพื่อนาเสนอ
รู ปแบบการใช้ชีวติ ที่นามาซึ่ งสุ ขภาวะที่ดีโดยใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การเป็ นตัวตอบโจทย์ของการนาสุ ขภาวะที่ดี
สู่ สังคม
วิสัยทัศน์ :เป็ นบริษัททีข่ ับเคลื่อนชี้นาตลาดเพื่อสร้ างมูลค่ าเพิม่ แก่ ผ้ มู ีส่วนร่ วมทางธุรกิจ
(ผู้มีส่วนร่ วมทางธุรกิจ คือ พนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ชุ มชน และ สั งคม)
เพื่อให้พนั ธกิ จของเราเป็ นจริ ง ทิปโก้ไม่สามารถเป็ นเพียงแค่ผูส้ นองตอบความต้องการของผูบ้ ริ โภคเท่านั้น
แต่ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่ช้ ี นาและขับเคลื่ อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค รวมถึงรู ปแบบการใช้ชีวิต
ด้วย และการขับเคลื่อนชี้ นาตลาดดังกล่าวจะต้องนามาซึ่ งมูลค่าเพิ่มแก่ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องไม่วา่ จะเป็ นพนักงาน
ลู กค้า คู่คา้ พันธมิตร ผูถ้ ื อหุ ้น ผูส้ นับสนุ นทางการเงิน ตลอดจนชุ มชนและสังคม กล่าวคือต้องนามาซึ่ งชี วิต
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของทุกฝ่ าย
บริ ษ ัท ทิ ป โก้ฟู ดส์ จากัด (มหาชน) ก่ อตั้งขึ้ น เมื่ อ วัน ที่ 22 มี น าคม พ.ศ. 2519 โดยมี ทุ น จดทะเบี ยนเริ่ มต้น
10 ล้านบาท ปั จจุ บ ันมี ทุ นจดทะเบี ยน 500 ล้านบาท มี ทุ นช าระแล้ว 482.6 ล้านบาท บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย
ประกอบธุ รกิจหลัก ได้แก่ ผลิตและจาหน่าย ผลไม้แปรรู ป ผลไม้สด น้ าผลไม้ น้ าผัก น้ าแร่ ธรรมชาติ เครื่ องดื่ม
พร้อมดื่ม ร้านอาหารและเครื่ องดื่ม สารสกัดจากสมุนไพรและการเกษตร โดยจาหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
เป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจ บริ ษทั ฯได้วางเป้ าหมายร่ วมกันภายในองค์กรในด้านต่างๆไว้ดงั นี้
 เป้ าหมายในด้ านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สร้างและรักษาความเชี่ ยวชาญด้านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพที่มีคุณภาพสู ง โดดเด่น
ในด้านนวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์ และจดสิ ทธิบตั รภายใต้แบรนด์ขององค์กร
 เป้ าหมายการสรรหาแหล่ งวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และพันธมิตรทางธุรกิจ
มุ่ ง สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ในการจัด หาวัต ถุ ดิ บ บรรจุ ภ ัณ ฑ์ และพัน ธมิ ต รทางธุ รกิ จที่ มี เทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุ รกิจขององค์กร
1

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
254625462546252252542546
 เป้ าหมายในด้
านการตลาด
ค้นหาความต้องการที่แท้จริ งและความต้องการแฝงของลูกค้า ตลอดจนเข้าใจกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ อและใช้สินค้าและบริ การอย่างลึ กซึ้ ง สามารถสื่ อสารคุ ณค่าที่โดดเด่นและแตกต่างของผลิ ตภัณฑ์
แก่ ผู บ้ ริ โภค ด้วยวิธี ที่ ส ร้ า งสรรค์และคุ ้ม ค่ าเพื่ อที่ จะรั ก ษาฐานลู ก ค้าเดิ ม และเพิ่ ม ลู ก ค้าใหม่ อย่า ง
ต่อเนื่อง

1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
ปี พ.ศ. 2519 จดทะเบียนครั้งแรก ชื่อ บริ ษทั สับปะรดไทย จากัด โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่ มต้น 10 ล้านบาท
ปี พ.ศ. 2521-2531 บริ ษ ทั ฯเริ่ ม ดาเนิ นการผลิ ตและส่ งสั บ ปะรดกระป๋ องออกไปจาหน่ ายต่ างประเทศเป็ น
ครั้งแรก กิจการของบริ ษทั ได้ขยายตัวมาโดยตลอดและมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นตามลาดับ จนบริ ษทั ฯ มี
ทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท วัตถุ ประสงค์ในการเพิ่มทุนแต่ละครั้งเพื่อเพิ่มกาลังการผลิ ต โดยการลงทุนใน
เครื่ องจักรที่ทนั สมัย และ เพื่อขยายสายผลิ ตภัณฑ์ให้มากขึ้น ผลจากการลงทุนดังกล่าวทาให้ผลิ ตภัณฑ์ของ
บริ ษ ทั ฯ มี คุ ณ ภาพดี เป็ นที่ ยอมรั บ ของลู ก ค้า และมี ป ระเภทของผลิ ตภัณ ฑ์ ใ นกลุ่ ม สั บ ปะรดกระป๋ องและ
น้ าสับปะรดครบทุกประเภท จึงทาให้บริ ษทั สามารถขยายฐานการตลาดออกไปได้อย่างมากโดยเฉพาะตลาด
ในอเมริ กา ยุโรป และ ตะวันออกกลาง
ปี พ.ศ. 2532 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536 บริ ษทั ฯ ขยายธุ รกิจเข้าสู่ ธุรกิจน้ าผลไม้พร้อมดื่มผ่านทางบริ ษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จากัด
ปี พ.ศ. 2546 บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. 2547 บริ ษั ท ฯ ขยายธรุ กิ จ เข้ า สู่ ธุ รกิ จ ค้ า ปลี ก ร้ า นผลไม้ ส ดปั่ น (Smoothie) ภายใต้ แ บรนด์
Squeeze Juice Bar
ปี พ.ศ. 2550
 จัดตั้งบริ ษ ทั ทิ ป โก้ รี เทล จากัด เพื่ อรั บ โอนธุ รกิ จค้าปลี ก ร้ านผลไม้ส ดปั่ น (Smoothie) ภายใต้แบรนด์
Squeeze Juice Bar
 บริ ษทั ฯ ลงทุนในบริ ษทั ทิปโก้ ไบโอเท็ค จากัด ซึ่ งมีสินทรัพย์ที่สาคัญคือ พื้นที่เพาะปลูก ห้องปฏิบตั ิการ
ชีววิทยา Tissue Culture Lab สาหรับคัดเลือกและขยายสายพันธุ์พืช และโรงงานสกัดสารจากพืช
ปี พ.ศ. 2552 บริ ษ ั ท ทิ ป โก้ ไบโอเท็ ค จ ากัด เริ่ มจ าหน่ ายสั บ ปะรดพัน ธุ์ ทิ ป โก้ ห อมสุ วรรณ ซึ่ งเกิ ด จาก
การพัฒนาโดยห้องปฏิบตั ิการชีววิทยา Tissue Culture Lab
ปี พ.ศ. 2554 บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
ปี พ.ศ.2556 บริ ษ ทั ทิ ป โก้ ไบโอเท็ค จากัด ได้รับการรับรองมารตฐานคุ ณภาพ Good Manufacturing Practice
(GMP) จากสถาบันอาหาร (National Food Institute)
ปี พ.ศ.2557 บริ ษั ท ฯ ขยายก าลั ง การผลิ ต น้ าแร่ ธ รรมชาติ อ อราเพิ่ ม ขึ้ นจากเดิ ม 100% เป็ นประมาณ
120 ล้านขวดต่อปี
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ท ฯ ขยายธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ด้ ว ยการเปิ ดร้ า นอาหาร August Organic Eatery สาขาแรกที่
อาคาร MERCURY VILLE
ปี พ.ศ.2560
 จัดตั้ง บริ ษ ทั ทิ ป โก้ ไพน์ แอปเปิ้ ล จากัด เพื่ อรับโอนธุ รกิ จผลิ ตและจาหน่ ายผลไม้แปรรู ป จากบริ ษทั ฯ
ด้ ว ย วิ ธี ก ารโอ น กิ จ ก ารบ างส่ วน (Partial Business Transfer) โด ย บ ริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น 100%
ในบริ ษทั ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ ล จากัด
 เข้าถือหุ ้น 100% ในบริ ษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จากัด เพื่อขยายธุ รกิ จเครื่ องดื่ มให้เติบโตและหลากหลาย
มากขึ้น
 บริ ษทั ฯ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่และขยายธุ รกิจใหม่ ดังนี้
o น้ าผลไม้ทิปโก้ มี ( Tipco Me) สู ตรแคลลอรี่ นอ้ ย
o TIPCO WAVE รส Original และ Orange ซึ่ งเป็ นเครื่ องดื่มที่เหมาะสาหรับผูท้ ี่รักการออกกาลังกายและ
สุ ขภาพ มีแร่ ธาตุธรรมชาติที่ชื่อว่า “BluBio” จากมหาสมุทรประเทศนิวซีแลนด์
o TIPCO BEAT เครื่ องดื่ ม โปรตี น สู ง สกัดจากถัว่ พี หรื อถัว่ ลันเตาสี เหลื องนาเข้าจากประเทศแคนาดา
ไม่ มีค อเลสเตอรอล ปราศจากกลู เตน น้ าตาลน้อย แคลเซี ยมสู ง มี แอลคาร์ นิที น และวิตามิ นบี 1 สู ง
มีส่วนช่วยในการทางานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
o ร้านอาหาร August Organic Eatery สาขาที่ 2 ที่ ห้างสรรพสิ นค้าเมกาซิ ต้ ี บางนา เพื่ อขยายฐานลู ก ค้า
ที่นิยมอาหารเพื่อสุ ขภาพ
การรับรองคุณภาพของสิ นค้ ามาตรฐานสากลต่ างๆโดยมีลาดับดังต่ อไปนี้
ปี พ.ศ. 2537
มาตรฐาน ISO 9002 โดยเป็ นโรงงานสั บ ปะรดกระป๋ องแห่ งแรกของโลกที่ ได้รับ
มาตรฐานนี้ จากการรับรองของส านัก งานผลิ ตภัณ ฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมและ
สถาบัน RW TUV ประเทศเยอรมัน
ปี พ.ศ. 2538
มาตรฐาน HACCP โดยการรับรองของ เอสจีเอส (ประเทศไทย)
ปี พ.ศ. 2543
มาตรฐาน ISO 9002 ส าหรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ าสั บ ปะรด และน้ าสั บ ปะรดเข้ม ข้ น
โดยการรับรองของ SGF International E.V./IRMA ประเทศเยอรมัน
ปี พ.ศ. 2545
มาตรฐาน HALAL รับรองโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
มาตรฐาน KOSHER รับรองโดย Thai Kashurt Service Co., Ltd.
ปี พ.ศ. 2545/2546
มาตรฐาน BRC ที่ผคู ้ า้ ปลีกในเครื อสหราชอาณาจักรได้จดั ทาขึ้นเพื่อประเมินผูผ้ ลิ ต
อาหารที่ ส่งไปประเทศอังกฤษ ได้รับการรับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) และ
โดย EFAIA (SAI GLOBAL)
ปี พ.ศ. 2546
มาตรฐาน ISO 9001 version 2000 รับรองโดยเอสจีเอส (ประเทศไทย)
3

ปี พ.ศ. 2547

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
254625462546252252542546
มาตรฐาน International Food Standard (IFS) ที่ ผู ้ค้าปลี ก ในประเทศเยอรมัน และ

ปี พ.ศ. 2549
ปี พ.ศ. 2550

ปี พ.ศ. 2550/2551
ปี พ.ศ. 2551/2552

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

ปี พ.ศ. 2555

ปี พ.ศ. 2556

ฝรั่งเศส ได้จดั ทาขึ้นเพื่อประเมินผูผ้ ลิตอาหารที่ส่งไปประเทศแถบยุโรป รับรองโดย
เอสจีเอส ประเทศเยอรมัน
มาตรฐาน ISO 22000 ในเรื่ อง Food Safety Management เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตอาหารราย
แรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานนี้ รับรองโดย เอสจีเอส(ประเทศไทย)
ได้รั บ การตรวจประเมิ น แบบ Integrated Audit รวม 5 ระบบพร้ อ มกัน คื อ ISO
22000, ISO 9001, GMP, HACCP, และ IFS (Single Food Audit Pack) เป็ นบริ ษัท
แรกของประเทศไทย รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) ซึ่ งต่อมาเอสจีเอส ได้ใช้
ทิ ป โก้เป็ นต้นแบบของการตรวจประเมิ นแบบ Integrate Audit ส าหรั บ ทัว่ โลกใน
ปี เดี ย วกั น บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองระบบ GMA-SAFE AUDIT ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาในเรื่ อง Food Safety โดย Food Audit International (FAI)
ได้รับ การรับ รองสิ นค้าว่านหางจระเข้บดออกานิ กปลอดเชื้ อ ตั้งแต่การปลู กในไร่
จนถึงการผลิตในโรงงาน โดยกรมวิชาการเกษตร
ได้รั บ การรั บ รอง IFOAM Organic Standards สิ น ค้า ว่า นหางจระเข้บ ดออกานิ ก
ปลอดเชื้ อตั้งแต่ก ารปลู กในไร่ จนถึ งการผลิ ตในโรงงาน โดยส านักงานมาตรฐาน
เกษตรอินทรี ยไ์ ทย
ได้ รั บ การรั บ รอง Food Safety and Food Security Audit Program ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดย FAI (ประเทศไทย) ซึ่ งผลการประเมินอยูใ่ นระดับ “Excellent”
มาตรฐาน ISO 9001 version 2008 รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย)
ได้ รั บ รางวัล ธรรมมาภิ บ าลสิ่ ง แวดล้ อ ม ของโรงงานจัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์
ใบรั บ รองมาตรฐาน มรท.8001-2553 ระดับ สมบู รณ์ ข้ นั ริ เริ่ ม และรางวัล สถาน
ประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน
เพิ่ ม ขอบเขตของการรั บ รองส าหรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ เช่ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ า มะพร้ า ว
(Coconut water) ได้ รั บ ก ารรั บ รอ งม าต รฐ าน GMP / HACCP / BRC / IFS และ
ผลิ ตภัณฑ์ ผลไม้ในถ้วยพลาสติ ก (Fruit in Plastic Cup) ได้รับ การรั บ รองมาตรฐาน
GMP/HACCP/IFS ผลิ ตภัณฑ์สับปะรดสามารถผ่านมาตรฐานโรงงานของ TESCO
และ YUM ผลิตภัณฑ์สับปะรดผลไม้รวม น้ าสับประรดเข้มข้น และผลิ ตภัณฑ์วา่ น
หางจระเข้ สามารถแสดงเครื่ องหมาย STAR K ของ Kosher ได้แล้วนอกเหนือจากการ
ที่ได้รับการรับรองกระบวนการผลิต
ได้รับ การรับ รองมาตราฐานระบบคุณ ภาพสิ น ค้า อาหารส าหรับ ธุ รกิ จค้าปลี ก
ประเทศอังกฤษ (British Retail Consortium, BRC) และโรงงานสกั ดสารจากพื ช และ
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
254625462546252252542546
สมุนไพร ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ Good Manufacturing Practice (GMP)
จากสถาบันอาหาร (National FoodInstitute)
ปี พ.ศ. 2557

• ผ่า นการรั บ รองเรื่ อ ง IFS ในส่ วนของผลิ ตภัณ ฑ์ Canned Coconut Milk Aseptic
and Frozen pineapple single strength juice แ ล ะ ร ว ม ทั้ ง ไ ด้ Kosher เพิ่ ม ข อ ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ coconut water with pomegranate juice และ coconut water with mango
flavor
• ผ่ านการรับรองสถานภาพผูน้ าของเข้า ผูส้ ่ งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ
ปี พ.ศ. 2558
โรงงานของ บริ ษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จากัด ผ่านการรับรองมาตรฐานป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหายาเสพติดใน สถานประกอบการ (มยส.) ประจาปี 2558 ยังได้รับรางวัล
สถานประกอบการดี เด่ น ด้า นความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้อ ม
ในการท างานระดับ ดี เด่ น ของ จังหวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา และได้รับใบประกาศ
เกียรติคุณจากโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิ มพระเกี ยรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2559
โรงงานผลิ ตน้ าแร่ ธรรมชาติ ออรา อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน HALAL FSSC22000 GMP Codex และ HACCP Codex
บริ ษ ัท ทิ ป โก้ เอฟแอนด์ บี จ ากัด จัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาได้รั บ การรั บ รอง
มาตรฐาน FSSC22000 จาก UKAS Management System
ปี พ.ศ. 2560
บริ ษ ัท ทิ ป โก้ เอฟแอนด์ บี จ ากัด ได้รั บ การรั บ รอง มาตรฐาน Halal Assurance
System Status จ า ก ป ร ะ เท ศ อิ น โ ด นี เซี ย ไ ด้ รั บ HAS Certification Status
“ A “ Grade
ปี 2560 รางวัลแห่ งความสาเร็จ
 แบรนด์ “ทิ ป โก้ ” ได้ รั บ รางวัล “Brand of the Year” เป็ นปี ที่ 2 ใน World Branding Award 2017 จาก
World Branding Forum โดยเป็ นรางวัลที่ มอบให้แก่ องค์กรที่ ประสบความสาเร็ จในการสร้ างแบรนด์ ทั้งใน
ระดั บ นานาชาติ และระดั บ ประเทศ ซึ่ งจั ด ขึ้ นอย่ า งต่ อ เนื่ องตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2557 โดยพิ จ ารณ าจาก
3 องค์ประกอบหลัก คือ การสร้ างคุณค่าของแบรนด์ การวิจยั ตลาดผูบ้ ริ โภค และการเปิ ดให้สาธารณชนกว่า
135,000 รายจากทัว่ โลกร่ วมลงคะแนนทางออนไลน์ โดยในปี พ.ศ. 2560 นี้ มีแบรนด์กว่า 3,000 แบรนด์ จาก
35 ประเทศ ได้รั บ การเสนอชื่ อ ชิ ง เข้า ชิ ง รางวัล ประจ าปี 2560-2561 และมี 245 แบรนด์ไ ด้รับ รางวัล จาก
ทัว่ โลกโดยงานมอบรางวัลจัดขึ้น ณ พระราชวังเคนซิงตัน กรุ งลอนดอน สหราชอาณาจักร
 แบรนด์ “ทิปโก้” ได้รับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2016-2017 กลุ่ ม Fruit Juice (100%) และ
Fruit Juice (Non 100%) จากนิ ตยสาร Marketeer โดยการศึ ก ษาเพื่ อตัดสิ น รางวัล อ้างอิ งจากผลส ารวจของ
นิตยสาร Marketeer ร่ วมกับ บริ ษทั วิดีโอ รี เสิ ร์ช อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งสานักงานใหญ่
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
ตั้งอยูท่ ี่ประเทศญี่ป254625462546252252542546
ุ่ น ทาการสารวจความนิ ยมในสิ นค้าและบริ การประเภทต่างๆ ของผูบ้ ริ โภคชาวไทยจานวน
4,000 ตัวอย่างทัว่ ประเทศ
 เครื่ องดื่ ม เกลื อ แร่ “ทิ ป โก้ เวฟ (Tipco WAVE)” และเครื่ องดื่ ม ไฮโปรตี น จากถั่ ว พี สี เหลื อ งทอง
“ทิ ปโก้ บีท (Tipco BEAT)” ได้รับรางวัล International Innovation Award 2017 จาก องค์กร Enterprise Asia
ที่ มี ส านัก งานใหญ่ ต้ งั อยู่ที่ ก รุ ง กัวลาลัม เปอร์ ประเทศมาเลเซี ย ซึ่ งเป็ นรางวัล ด้านนวัต กรรมยอดเยี่ย มที่
มอบให้ ก ับ องค์ก ร หน่ วยงาน และผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ มี ค วามคิ ดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ คิ ด ค้น และพัฒ นาสิ่ งใหม่ โดย
บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั เดี ยวในการแข่งขันที่ชนะถึง 2 รางวัล และยังเป็ นเครื่ องดื่มจาก
ประเทศไทยรายแรก และรายเดียวที่ได้รับรางวัล
 แบรนด์ “ทิปโก้” ได้รับรางวัล Superbrands Thailand’s Choice 2016 สุ ดยอดแบรนด์แห่ งปี เป็ นปี ที่ 2 โดย
เป็ นรางวัลที่ตดั สิ นจากผูท้ รงคุ ณวุฒิดา้ นการสร้ างแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Superbrands ได้รับการยอมรับ
จากนานาชาติ ว่ า เป็ นองค์ ก รอิ ส ระเพี ย งหน่ วยงานเดี ย วในโลก ที่ เป็ นผู ้ ต ั ด สิ นด้ า นความเป็ นเลิ ศ
ด้านการสร้างแบรนด์ จากหลายสาขาอาชี พ ทั้งทางด้านการตลาดและการสื่ อสาร โดยพิจารณาจากแบรนด์
ชั้น น าต่ างๆถึ ง 1,450 แบรนด์ภ ายใต้เกณฑ์ ที่ ก าหนด คื อ ความเป็ นผูน้ าในตลาด ความยัง่ ยืน ของแบรนด์
ความเชื่อถือในแบรนด์ของลูกค้า ความนิยมในตัวแบรนด์ และการยอมรับโดยรวมในตลาดซึ่ งผลการคัด เลือก
จะมุ่งเน้นที่ภาพพจน์ของแบรนด์และภาพลักษณ์ของสิ นค้า ความโดดเด่นของแบรนด์ เจตนารมณ์ของแบรนด์
ความภักดีของลูกค้า ความเชื่อถือและความรู ้สึกผูกพันธ์กบั สิ นค้า
 โรงงานของบริ ษทั ฯได้รับรางวัลต่างๆ ในปี 2560 ดังนี้
o โรงงานผลิตน้ าแร่ ธรรมชาติ ออราได้รับรางวัลผูท้ าความดีในการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ
PES “Thailand PES Award 2017 ” จากสานักงานพัฒนาเศรษฐกิ จจากฐานชี วภาพ (องค์การมหาชน)
เป็ นปี ที่ 3 ติดต่อกัน
 โรงงานของบริ ษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จากัด ได้รับรางวัลต่างๆ ในปี 2560 ดังนี้
o รางวัล สถานประกอบการ ปลอดโรคปลอดภั ย กายใจเป็ นสุ ข ระดับ ประเทศ “โล่ ท อง” จัด โดย
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข
o รางวัล สถานประกอบการ ต้น แบบดี เด่ น ด้า นความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้อ ม
ระดับประเทศ ในการทางานประจาปี 2560 ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award
2017 จัดโดย กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
o มาตรฐาน Halal Assurance System Status จากประเทศอิ น โดนี เซี ย ได้รั บ HAS Certification Status
“ A” Grade
 โรงงานของบริ ษทั ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ ล จากัด ได้รับรางวัลต่างๆ ในปี 2560 ดังนี้
o ใบรั บ รองมาตรฐานการป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานประกอบกิ จ การ จากส านัก
สวัสดิการคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
o รางวัลเชิ ดชู254625462546252252542546
เกี ยรติ สถานประกอบกิ จการที่ ธารงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย ต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 5
จากกระทรวงแรงงาน
o รางวัล สถานประกอบกิ จการดี เด่ น ด้านแรงงานสั ม พันธ์ และสวัส ดิ ก ารแรงงาน ต่ อเนื่ องเป็ นปี ที่ 7
จากสานักสวัสดิการคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
นโยบายการแบ่ งการดาเนินงานของบริษัทฯในกลุ่ม
ที ม ผู ้บ ริ หารของบริ ษั ท จะรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลการด าเนิ นงานในบริ ษั ท ทิ ป โก้ ฟู ด ส์ จ ากั ด (มหาชน)
บริ ษทั ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ ล จากัด บริ ษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จากัด บริ ษทั ทิปโก้ รี เทล จากัด บริ ษทั ทิปโก้ ไบ
โอเท็ค จากัด และ บริ ษทั ทีเอฟบี ดิสทริ บิวชัน่ จากัด(เรี ยกรวมเป็ น กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ )โดยที่บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั
ที่เกี่ยวข้องอื่นมีทีมบริ หารแยกต่างหากจากกัน
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยบริษัทร่ วมและบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
แผนภูมิแสดงความสั มพันธ์
TIPCO FOODS PCL.
TIPCO PINEAPPLE CO.,LTD
TIPCO F&B CO.,LTD
TFB DISTRIBUTION CO.,LTD
TIPCO RETAIL CO., LTD

100%

23.67 %

TIPCO ASPHALT PCL.(บริษัทร่ วม)

100%
100%
49%
51%

100%

TIPCO BIOTECH CO.,LTD
BBBBBbbBbBIOTE
CH

บริษัทที่มีผ้ ูถือหุ้น/คณะกรรมการร่ วมกัน
THANOMWONGSE CO.,LTD
SIAM CONTAINER TERMINAL CO.,LTD
RUAMSAPSIN CO.,LTD
TIPCO TOWER CO.,LTD

CCOTTTTARUAMSAPSIN
THAI SLURRY SEAL CO.,LTD
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
ข้ อมูลของบริษัทย่254625462546252252542546
อย บริษัทร่ วม และ บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
1. บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จากัด (มหาชน) (TASCO)
ประเภทกิจการ: โรงงานผลิตและจาหน่ าย ยางแอสฟั ลท์ ยางมะตอยน้ า ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากยางมะตอย หรื อมีส่วนผสมของ
ยางมะตอยอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่ : 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุ งเทพฯ โทรศัพท์ 0-2273-6000
ทุนจดทะเบียน : 1,579.34 ล้านบาท มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว: 1,562.46 ล้านบาท
หลักทรัพย์
: เป็ นหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534
คณะกรรมการ : นายชายน้อย เผื่อนโกสม
ประธานกรรมการ
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
นายชัยวัฒน์ ศรี วรรณวัฒน์
กรรมการผูจ้ ดั การ
นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค
กรรมการ
นายจ๊าคส์ ปาสตอร์
กรรมการ
นายจ๊าคส์ มาร์แชล
กรรมการ
นายจ๊าคส์ ลีออสท์
กรรมการ
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นายปานเฉลิม สุธาธรรม
กรรมการอิสระ
นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์
กรรมการอิสระ
นายโก บัน เฮ็ง
กรรมการอิสระ
นายนิพนธ์ สุทธิมยั
กรรมการอิสระ
นายนพพร เทพสิ ทธา
กรรมการอิสระ
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
กรรมการอิสระ
2. บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์ มนิ อล จากัด
ประเภทกิจการ: สถานี ตรวจและรับจ้างบรรจุสินค้าเข้าตูค้ อนเทนเนอร์ โดยทาการขนส่ งสิ นค้า ในระบบตูค้ อนเทนเนอร์
ทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ เพื่อการนาเข้าและส่งออก
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่ : 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ โทรศัพท์ 0-2273-6000
ทุนจดทะเบียน : 105 ล้านบาท มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนทีเ่ รียกชาระแล้ ว: 105 ล้านบาท
คณะกรรมการ : นายณรงค์ชยั อานวยโชคหิ รัญ
กรรมการ
นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
กรรมการ
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นางสาวปิ ยะรัตน์ ทรัพย์สาคร
กรรมการ
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
3. บริษัท ถนอมวงศ์ บ254625462546252252542546
ริการ จากัด
ประเภทกิจการ :
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่ :
ทุนจดทะเบียน :
ทุนทีเ่ รียกชาระแล้ ว:
คณะกรรมการ :

เป็ นผูร้ ับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน ซ่อมบารุ ง และบริ การขนส่ง
118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุ งเทพฯ โทรศัพท์ 0-2273-6000
2,500 ล้านบาท มูลค่าหุน้ ละ 1,000 บาท
2,500 ล้านบาท
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
ประธานกรรมการ
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
กรรมการ
นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นายฟาเบียง สเตฟาน ลุค จิล
กรรมการ
นายอูกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอชองส์ เดอแซงด์-เลเช่ร์ กรรมการ
นายจ๊าคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล
กรรมการ
นายจ๊าคส์ มาร์เชล ปาเตอร์
กรรมการ

4. บริษัท รวมทรัพย์ สิน จากัด
ประเภทกิจการ : เป็ นผูซ้ ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิ ทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุ ง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น
ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่ : 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุ งเทพฯ โทรศัพท์ 0-2273-6000
ทุนจดทะเบียน : 80 ล้านบาท มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
ทุนทีเ่ รียกชาระแล้ ว: 80 ล้านบาท
คณะกรรมการ : นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
ประธานกรรมการ
นางอนุรัตน์
เทียมทัน
กรรมการ
นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นายสุรเชษฐ์
ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นางสาวปิ ยะรัตน์ ทรัพย์สาคร
กรรมการ
5. บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จากัด
ประเภทกิจการ : เป็ นผูซ้ ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิ ทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุ ง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น
ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่ : 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุ งเทพฯ โทรศัพท์ 0-2273-6000
ทุนจดทะเบียน : 400 ล้านบาท มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
ทุนทีเ่ รียกชาระแล้ ว: 400 ล้านบาท
คณะกรรมการ : นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
ประธานกรรมการ
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
กรรมการ
นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นางสาวปิ ยะรัตน์ ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นายสามารถ ธูปจินดา
กรรมการ
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
6. บริษัท ไทยสเลอรี254625462546252252542546
่ ซิล จากัด
ประเภทกิจการ :
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่ :
ทุนจดทะเบียน :
ทุนทีเ่ รียกชาระแล้ ว:
คณะกรรมการ :

เป็ นผูร้ ับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน ซ่อมบารุ ง และบริ การขนส่ง
118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุ งเทพฯ โทรศัพท์ 0-2273-6000
497.33 ล้านบาท มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
497.33 ล้านบาท
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
ประธานกรรมการ
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
กรรมการ
นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นายชัยวัฒน์ ศรี วรรณวัฒน์
กรรมการ
นายอูกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอชองส์ เดอแซงด์-เลเชร์ กรรมการ
นายฟาเบียง สเตฟาน ลุค จิล
กรรมการ
นายจ๊าคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล
กรรมการ
นายจ๊าคส์ มาร์เชล ปาเตอร์
กรรมการ

7.บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์ บี จากัด
ประเภทกิจการ : ผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่มบรรจุพร้อมดื่ม
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่ : 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุ งเทพฯ โทรศัพท์ 0-2273-6200
ทุนจดทะเบียน : 600 ล้านบาท มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนทีเ่ รียกชาระแล้ ว: 600 ล้านบาท
คณะกรรมการ : นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
ประธานกรรมการ
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
กรรมการ
นายเอกพล พงศ์สถาพร
กรรมการ
นายโชคชัย โตเจริ ญธนาผล
กรรมการ
8. บริษัท ทิปโก้ รีเทล จากัด
ประเภทของกิจการ : ร้านค้าปลีก เครื่ องดื่มและอาหาร
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่ : 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุ งเทพฯ
ทุนจดทะเบียน : 50 ล้านบาท
ทุนเรียกชาระแล้ ว : 50 ล้านบาท
คณะกรรมการ : นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
นายเอกพล พงศ์สถาพร
นายโชคชัย โตเจริ ญธนาผล
นายสมจิตต์ เศรษฐิน

โทรศัพท์ 0-2273-6200

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
254625462546252252542546
9. บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็
ค จากัด
ประเภทของกิจการ: ทาฟาร์ม ปลูกพืช และสมุนไพร ซึ่งใช้เป็ นส่วนผสมในการเภสัชกรรม รวมทั้งจัดตั้งโรงงานเพื่อการผลิต
หรื อแปรสภาพส่วนผสมของเภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่ : 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุ งเทพฯ โทรศัพท์ 0-2273-6200
ทุนจดทะเบียน : 50 ล้านบาท
ทุนเรียกชาระแล้ ว : 36.8 ล้านบาท
คณะกรรมการ : นางอนุรัตน์ เทียมทัน
ประธานกรรมการ
นายเอกพล พงศ์สถาพร
กรรมการ
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
กรรมการ
10. บริษัท ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จากัด
ประเภทของกิจการ : จัดจาหน่ายขายปลีก ขายส่ง
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่ : 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุ งเทพฯ
ทุนจดทะเบียน : 1 ล้านบาท
ทุนเรียกชาระแล้ ว : 0.25 ล้านบาท
คณะกรรมการ : นายเอกพล พงศ์สถาพร
นายพีรพงศ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์
นายกฤษฎิ์ เศรษฐิน

โทรศัพท์ 0-2273-6200

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

11. บริษัท ทิปโก้ ไพน์ แอปเปิ้ ล จากัด
ประเภทกิจการ : ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋ อง น้ าสับปะรดและผลไม้รวม
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่ : 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุ งเทพฯ โทรศัพท์ 0-2273-6200
ทุนจดทะเบียน : 700 ล้านบาท มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนทีเ่ รียกชาระแล้ ว: 700 ล้านบาท
คณะกรรมการ : นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
กรรมการ
นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นายเอกพล พงศ์สถาพร
กรรมการ
นายโชคชัย โตเจริ ญธนาผล
กรรมการ

1.4 ความสั มพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นส่ วนใหญ่
บุคคลทีม่ ีผลประโยชน์ ร่วมกัน
รายละเอี ยดการประกอบธุ รกิ จของแต่ ละบริ ษ ทั ที่ มีความเกี่ ยวข้องกัน บริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม และบริ ษ ทั ที่
เกี่ยวข้องบางบริ ษทั เป็ นลูกค้าของบริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน) บางบริ ษทั เป็ นSupplier ให้บริ การขนส่ ง
สิ นค้าหรื อวัตถุ ดิบโดยที่ ราคาของสิ นค้าที่ ขายให้หรื ออัตราค่าบริ การที่ บริ ษทั ดังกล่ าวคิ ดกับบริ ษทั ฯ จะเป็ น
ราคาตลาดมีนโยบายราคาระหว่างกันเป็ นไปตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.10 และไม่มีสัญญาผูกพัน
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
254625462546252252542546
ระหว่างกันโดยคณะกรรมการของบริ
ษทั มี ส่วนได้เสี ยในฐานะกรรมการหรื อเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
2. นางอนุรัตน์ เทียมทัน
3. นายสุ รเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
4. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
5. นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร
6. นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
ตารางแสดงความสั254625462546252252542546
มพันธ์ระหว่างคณะกรรมการของบริ ษทั ฯกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่สาคัญ มีดงั นี้
บริษทั ที่เกีย่ วข้ อง

บจ.ถนอมวงศ์
บริ การ

บมจ.ทิปโก้แอส
ฟัลท์

ประเภทและลักษณะ
ธุรกิจ
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
และซ่อมบารุ งผิว
ผลิ ต และจ าห น่ ายยาง
แอสฟั ล ต์ อิ ม ัล ชั น และ
จาหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง

บจ.สยามคอนเทน ทาการจัด ตั้งสถานี บรรจุ
เนอร์เทอร์มินอล แ ล ะ รั บ จ้ า ง บ ร ร จุ
สิ นค้าเข้าตูค้ อนเทนเนอร์
แ ล ะ ท าธุ รก รร ม ด้ า น
ขนส่ งและบริ การด้ า น
Shipping
บจ.รวมทรัพย์สิน ท าการจัด ซื้ อ จัด หา รั บ
เช่ า เช่ าซื้ อถื อกรรมสิ ทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุ ง ใช้
และจัด การโดยประการ
อื่ น ๆซึ่ งทรั พ ย์สิ นใดๆ
ตลอดจนดอกผลข อง
ทรัพย์สินนั้น
บจ.ทิปโก้ ทาว
ค่าเช่ า,บริ ก ารส านัก งาน
เวอร์
รั บ เหมาก่ อ สร้ างอาคาร
ถนนและรับทางานโยธา
ทุกประเภท

บจ.ไทยสเลอรี่
ซิล จากัด

สร้างและซ่อมแซมถนน

ความสัมพันธ์ กบั บริษทั ที่เกีย่ วข้ อง

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ
นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
กรรมการ
นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
กรรมการ
นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร กรรมการ
นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ

ความสัมพันธ์ กบั บริษัท/
ชื่ อผู้ถือหุ้นและร้ อยละของหุ้นที่ถือต่ อหุ้น
ทั้งหมดในบริษทั ที่เกีย่ วข้ อง
%
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร 1หุ้น
นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร 1หุ้น
-ไม่มี%
บมจ.ทิปโก้ฟดู ส์
23.67%

%
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร 16.67%
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
16.67%
นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร 16.67%
นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร 16.67%

%
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร 20.00%
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
กรรมการ นางอนุรัตน์ เทียมทัน
20.00%
นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร ก รรมการ นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร 20.00%
นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร 20.00%
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ
-ไม่มี%
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร 20.00%
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
กรรมการ นางอนุรัตน์ เทียมทัน
20.00%
นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร ก รรมการ นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร 20.00%
นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร 20.00%
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ
-ไม่มี%
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร 7.50%
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
0.84%
นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร 7.50%
นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร 7.50%
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
กรรมการ
-ไม่มี-
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
254625462546252252542546

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้ างรายได้ ทเี่ กิดจากการขายผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การให้ บุคคลภายนอก ในระยะ 3 ปี
(หน่วย : ล้านบาท)
ผลิตภัณฑ์ /บริการ
ผลิตภัณฑ์จาก
พืชผักและผลไม้
เครื่ องดื่ม
อื่นๆ
รวม

ดาเนินการโดย
บมจ.ทิปโก้ฟูดส์
บจ.ทิปโก้ ไบโอเท็ค
บจ.ทิปโก้ รี เทล
บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี

% การถือหุ้น
ของบริษัท
100
100
100

ปี 2558
รายได้
%

ปี 2559
รายได้
%

ปี 2560
รายได้
%

1,863

40%

2,394

45%

2,092

43%

2,670

57%

2,788

53%

2,674

55%

145
4,678

3%
100%

91
5,273

2%
100%

104
4,870

2%
100%

ธุรกิจคอนซูมเมอร์
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ลักษณะของผลิตภัณฑ์หลัก มีดงั นี้
 น้ าผลไม้และน้ าผักพร้อมดื่ม ได้แก่
1. ทิปโก้ น้ าผลไม้ 100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
2. ทิ ป โก้ สควี ซ น้ าผลไม้ และน้ าผัก ผสมน้ า ผลไม้รวม 100% แบบพาสเจอร์ ไ รส์ บรรจุ ใ นกล่ อ ง
300 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
3. ทิปโก้ เวจจี้ น้ าผักผสมน้ าผลไม้รวม 100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
4. ทิปโก้ ซุ ปเปอร์ คิด น้ าผลไม้และน้ าผักผสมน้ าผลไม้รวม 100% สาหรับเด็กบรรจุในกล่องขนาด
110 มิลลิลิตร
5. ทิปโก้ ซุ ปเปอร์ ฟรุ ต เอสเซนส์ น้ าทับทิมสกัดเข้มข้น บรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร
6. ทิปโก้ คูลฟิ ต น้ าผักผสมน้ าผลไม้รวม 40% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
7. ทิปโก้โปรไฟเบอร์ น้ าผักผสมน้ าผลไม้และใยอาหารรวม 100% บรรจุในกล่องขนาด 1 ลิตร
8. ทิปโก้ ฟรุ๊ ตตี้ มิกซ์ สู ตร น้ าผักผลไม้รวม 40% บรรจุในกล่องขนาด 225 มิลลิลิตร
9. ทิปโก้ มี น้ าเบอร์ รี่มิกซ์ และน้ าแอปเปิ้ ลผสมน้ าองุ่นรวม บรรจุในกล่องขนาด 1 ลิตร
 น้ าแร่ ธรรมชาติ
ออรา น้ าแร่ ธรรมชาติ 100% บรรจุในขวดขนาด 330 มิลลิลิตร 500 มิลลิ ลิตร และ 1.5 ลิ ตร ผลิ ตจาก
แหล่งน้ าแร่ ธรรมชาติที่ ต.โป่ งแยง อ.แม่ริม จ.เชี ยงใหม่ จากแหล่งน้ าขนาดใหญ่ที่เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติที่
เรี ยกว่า “น้ าพุเย็น” นามาผลิตเป็ นน้ าแร่ ธรรมชาติบรรจุขวด โดยปราศจากกระบวนการที่ใช้สารเคมี
14

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
 เครื่ องดื่มเกลื254625462546252252542546
อแร่
“TIPCO WAVE” เครื่ องดื่ มเกลื อแร่ บรรจุในขวดขนาด 500 มิลลิ ลิตร มี 2 รสชาติ ได้แก่ รส Original
และ รส Orange มีแร่ ธาตุธรรมชาติที่ชื่อว่า “BluBio” จากมหาสมุทรประเทศนิวซีแลนด์
 เครื่ องดื่มโปรตีน
“TIPCO BEAT” เครื่ องดื่ ม โปรตี น สกัดจากถั่วพี ห รื อถั่วลัน เตาสี เหลื องน าเข้าจากประเทศแคนาดา
บรรจุ ใ นขวดขนาด 250 มิ ล ลิ ลิ ต ร ไม่ มี ค อเลสเตอรอล ปราศจากกลู เตน น้ าตาลน้ อ ย แคลเซี ยมสู ง
มีส่วนประกอบของ แอลคาร์นิทีน และวิตามินบี 1
สิ ทธิหรื อข้ อจากัดในการประกอบธุรกิจ
-ไม่มีการตลาดและการแข่ งขันทางธุรกิจ
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน
 น้ าผลไม้และน้ าผักพร้อมดื่ม
ในปี 2560 แนวโน้มการบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่ มเพื่ อสุ ขภาพจากธรรมชาติ ปลอดสารพิ ษ ยังคง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการให้ความสาคัญกับการรักษาสุ ขภาพมากขึ้นของผูบ้ ริ โภค นอกจากนั้นผูบ้ ริ โภคใน
ปั จจุบนั ยังให้ความสาคัญกับข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารและคุณประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อความมัน่ ใจในคุณภาพ
ของอาหารและเครื่ องดื่มที่จะมีต่อสุ ขภาพ
ภาพรวมตลาดน้ าผลไม้และน้ าผักพร้อมดื่มของประเทศไทยในปี 2560 และส่ วนแบ่งทางการตลาดของ
บริ ษทั มีดงั นี้

ที่มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
254625462546252252542546
ตลาดน้ าผลไม้
และน้ าผักพร้อมดื่ มของประเทศไทยในปี 2560 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 7 เนื่ องจากกาลัง
ซื้ อของผูบ้ ริ โภคในประเทศยังคงไม่ฟ้ื นตัว และการแข่งขันที่รุนแรงจากกลุ่มเครื่ องดื่ มชนิ ดอื่นๆ เพื่อแย่งชิ ง
กาลังซื้ อจากผูบ้ ริ โภค อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯยังคงรักษาความเป็ นผูน้ าอันดับ 1 ในตลาดน้ าผลไม้ 100 % ไว้ได้
จากผลิ ตภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ออกสู่
ตลาดเพื่อสร้างความหลากหลายและเป็ นทางเลื อกให้ผูบ้ ริ โภค เช่ น ทิปโก้ ฟรุ๊ ตตี้ มิกซ์ ทิปโก้ ม็อคเทล และ
ทิปโก้ มี เป็ นต้น
จากแนวโน้มการดูแลสุ ขภาพที่มีเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ผูบ้ ริ โภคยังคงต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการได้อย่างครบถ้วน บริ ษทั ฯเชื่อว่าตลาดน้ าผลไม้พร้อมดื่มในปี 2561 จะมีการขยายตัว โดยบริ ษทั ฯ
ยังคงมุ่งเน้นการวิจยั และพัฒนาเพื่อนาเสนอนวัตกรรมสิ นค้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสู งสาหรับผูบ้ ริ โภคต่อไป
 น้ าแร่ ธรรมชาติ
ตลาดน้ าแร่ ใ นปี 2560 มี มู ล ค่ า 3,951 ล้ า นบาท ขยายตัว ร้ อ ยละ 8 โดยน้ าแร่ ธ รรมชาติ ออรา
ครองส่ วนแบ่งการตลาดเป็ นอันดับ 2 ที่ร้อยละ 24 ตลาดน้ าแร่ มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่ อง จากแนวโน้ม
การใส่ ใจดูแลสุ ขภาพมากขึ้นของผูบ้ ริ โภค ทาให้เกิดพฤติกรรมการเลือกเครื่ องดื่มที่นอกจะสร้างความสดชื่ น
แล้วยังเป็ นประโยชน์ต่อสุ ขภาพ จึงส่ งผลให้น้ าแร่ จึงเป็ นทางเลื อกที่เป็ นที่นิยมมากกว่าน้ าดื่ มทัว่ ไป บริ ษทั ฯ
เชื่ อว่าตลาดน้ าแร่ ในปี 2561 จะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ปั จจุบนั การผลิตน้ าแร่ ธรรมชาติออราทาการผลิ ต
เต็มกาลังการผลิ ตที่ ประมาณ 120 ล้านขวดต่อปี บริ ษทั ฯมีแผนการขยายกาลังการผลิ ตน้ าแร่ ธรรมชาติออรา
เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเติบโตต่อไป
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1. รักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ท้ งั ด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
2. ค้นคว้า วิจยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์สูง รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
3. วางแผนจัดซื้ อวัตถุดิบในการผลิต โดยคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเลือกวิธีจดั เก็บวัตถุดิบให้ได้
คุณค่าทางอาหารสู งสุ ด
4. กลยุทธ์กระจายสิ นค้าโดยการเพิ่มช่องทางการจาหน่ายที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนอง
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และสร้างการเติบโตของรายได้
ตลาดหลักของการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ช่องทางการจัดจาหน่ายในประเทศ แบ่งเป็ น 2 ส่ วนหลักๆ ดังนี้
1. จัดจาหน่ายผ่านผูแ้ ทน (Distributor) ซึ่ งเป็ นช่องทางจัดจาหน่ายหลักของบริ ษทั ฯ
2. บริ ษทั ฯเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ ายเองโดยการจัดบู ธร้ านจาหน่ ายสิ นค้า และช่ องทางการจัดจาหน่ ายพิเศษ
อื่นๆ
ช่องทางการจัดจาหน่ายในประเทศ มีสัดส่ วนร้อยละ 87 ของยอดขาย
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
254625462546252252542546
ช่ องทางการจั
ดจาหน่ ายในต่างประเทศ เป็ นช่ องทางหนึ่ งที่มีการขยายตัว และผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั
ได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดต่างประเทศ โดยช่ องทางการจัดจาหน่ ายในต่างประเทศ มีสัดส่ วนร้ อยละ 13
ของยอดขาย

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
ลักษณะของฤดูกาลหรื อวัฎจักรการประกอบธุรกิจ
แหล่งวัตถุดิบแบ่งได้เป็ น 2 แหล่ง
1. แหล่ งวัตถุ ดิบในประเทศ บริ ษทั จะรับซื้ อผลไม้สดชนิ ดต่าง ๆ เช่ น ส้ ม ฝรั่ง และสับปะรด จาก
ชาวไร่ โดยตรง โดยมีนโยบายที่จะใช้วตั ถุ ดิบในประเทศเป็ นหลัก แต่ท้ งั นี้ ข้ ึนอยู่กบั ปริ มาณวัตถุ ดิบ ซึ่ งจะมี
จานวนเพิ่มขึ้นหรื อลดลงตามฤดูกาล เช่น สับปะรดจะมีมากในช่ วงเดื อนมีนาคม ถึ ง พฤษภาคม และอีกช่วง
ในเดือนตุลาคมถึงธันวาคมเป็ นต้น
2. แหล่งวัตถุ ดิบจากต่างประเทศ บริ ษทั จะซื้ อน้ าผลไม้เข้มข้น (Juice Concentrate) มาใช้ เพื่อผลิ ต
น้ าผลไม้ ที่ไม่สามารถหาได้จากแหล่งในประเทศ
วัตถุดิบทีส่ าคัญ
วัตถุดิบที่สาคัญในการผลิตน้ าผลไม้ คือ สับปะรด ฝรั่ง ส้ม และ ผลไม้อื่น ๆ ซึ่ งซื้ อจากชาวไร่ และ น้ า
ผลไม้เข้ม ข้น และกล่ องและขวดบรรจุ ซ่ ึ ง บางส่ วนสั่ ง ซื้ อจากต่ างประเทศ มี สั ดส่ วนการสั่ ง ซื้ อวัตถุ ดิ บ ใน
ประเทศและต่างประเทศอยูใ่ นระดับ สัดส่ วนเท่ากับ 45% ต่อ 55%
เทคโนโลยี่ทใี่ ช้ ในการผลิต
บริ ษ ัท ซื้ อ เครื่ อ งบรรจุ เครื่ องดื่ ม พร้ อมดื่ ม จากต่ างประเทศซึ่ งเป็ นเครื่ องที่ ท ัน สมัย และมี ป ริ ม าณ
การสู ญเสี ยน้อย โดยมีกาลังการผลิตเครื่ องดื่ม รวมเป็ นมูลค่า 100 ล้านลิตร
ความเพียงพอของเครื่องจักรและบุคคลในการผลิต
บริ ษทั ได้มีการสร้ างโรงงานเครื่ องดื่ มขึ้น ที่ จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาโดยที่โรงงานดังกล่าวมี กาลัง
การผลิ ตพร้ อมผลิ ตเพียงพอต่อความต้องการที่ เพิ่มขึ้น โดยโรงงานดังกล่ าวจะมี รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 3 แบบ
กล่าวคือ UHT , Pasteurized และ Aseptic PET โดยได้ทาการเปิ ดตัวโรงงานที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาอย่าง
เป็ นทางการเมื่ อ วัน ที่ 19 ธัน วาคม 2551 ปั จจุ บ ัน บริ ษ ัท มี ก ารใช้อ ัต ราการผลิ ต อยู่ที่ ระดับ 80% ของก าลัง
การผลิตเต็มที่
ด้านบุ คคลากร บริ ษทั มีพ นักงานที่ เติบ โตมาพร้ อมกับบริ ษทั บริ ษทั มี การพัฒนาบุ คลากรทุ กระดับ
อย่างต่อเนื่ องให้มีความสามารถและรอบรู ้ ท้ งั ในด้านเทคนิ คและในด้านการจัดการ บริ ษทั มีระบบการกาจัด
น้ าเสี ยและมีการวิเคราะห์คุณภาพของน้ าเสี ยตลอดเวลา ตามที่กฎหมายกาหนด
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ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต
แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีการผลิตนา้ ผลไม้ / เครื่ องดื่มพร้ อมดื่ม
น้ าผลไม้ / วัตถุดิบ
ผสมตามสูตร
ให้ความร้อนเบื้องต้น 45-50 oC
ให้ความร้อน 98-100 oC
ลดความเย็นที่ระดับ 25 oC
บรรจุลงกล่อง
ติดหลอดสาหรับดูด
เก็บสต๊อค
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ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต
แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีการผลิตนา้ แร่ ธรรมชาติ
ฝา
ฝา

ล้างด้วยลมที่กาจัด

ขวด
เม็ดพลาสติก

น้ าดิบ
น้ าแร่ ธรรมชาติ

เครื่ องฉีดพรี ฟอร์ม

ถังเก็บน้ าแร่ ธรรมชาติ

ล้างด้วยลมที่กาจัด

ชุดกรองขนาด 4.5 ไมครอน

เครื่ องฉีดพรี ฟอร์ม

ชุดกรองขนาด 1 ไมครอน

เครื่ องเป่ าขวด

กระบวนการเติม

เครื่ องบรรจุ

ถังเก็บน้ าที่เตรี ยมรอบรรจุ

เครื่ องปิ ดฝา

ชุดกรองขนาด 25 ไมคอรน

เครื่ องติดฉลาก
ยิงวันที่
บรรจุหีบห่อ
จัดเรี ยงพัลเลต
คลังสิ นค้า
ขนส่ ง
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ธุรกิจผลไม้ แปรรู ป

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ลักษณะของผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้
1. สั บ ปะรดกระป๋ อง (Canned Pineapple) บรรจุ ขนาด 8 ออนซ์ 15 ออนซ์ 20 ออนซ์ 30 ออนซ์ และ
108 ออนซ์ ชนิ ดต่าง ๆ เช่นสับปะรดเต็มแว่น (Slice) สับปะรดชิ้นใหญ่ (Chunk) สับปะรดลิ่ ม (Tidbit)
สับปะรดชิ้นคละ(Pieces) สับปะรดลูกเต๋ า (Diced) หรื อ (Cubes) สับปะรดชิ้นย่อย (Crushed) ให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานของผูน้ าเข้าและมาตรฐานสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. น้ าสั บ ปะรดเข้ม ข้น (Pineapple Juice Concentrate) บรรจุ ในถังเหล็ ก ขนาด 200 ลิ ต ร มี 3 ชนิ ด คื อ
แช่แข็ง (Frozen) ปลอดเชื้อ (Aseptic) และใส่ สารกันบูด (Preservative )
3. สับปะรดบดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ (Aseptic Crushed) บรรจุขนาด 23 ลิตร และ 200 ลิตร
4. สับปะรดบรรจุในถ้วยพลาสติก (Pineapple in plastic cup) บรรจุขนาด 4 ออนซ์ และ 7 ออนซ์
5. สั บ ปะรดบรรจุ ใ นถุ ง retort pouch (Pineappple in retort pouch) บรรจุ ข นาด 1.5 กิ โ ลกรั ม และ
10 กิ โลกรัม ชนิ ดต่าง ๆ เช่ น สับปะรดลิ่ ม (Tidbit) สับปะรดชิ้ นคละ (Pieces) สับปะรดลูกเต๋ า (Diced)
หรื อ (Cubes) ในถุงดังกล่าว
6. ผลไม้ ร วม (Canned Tropical Fruit Salad) บรรจุ ข นาด 15 ออนซ์ 20 ออนซ์ 30 ออนซ์ และ
108 ออนซ์
7. ผลไม้รวมบรรจุในถ้วยพลาสติก (Tropical fruit salad in plastic cup) บรรจุขนาด 4 ออนซ์ และ 7 ออนซ์
8. ว่ า นหางจระเข้ ก ระป๋ อง (Canned Aloe Vera) ชนิ ด ลู ก เต๋ า (Diced) บรรจุ ข นาด 15 ออนซ์ และ
108 ออนซ์
9. ว่านหางจระเข้บดละเอี ยดบรรจุ ถุงปลอดเชื้ อ (Aseptic Crush) บรรจุถุงปลอดเชื้ อขนาด 23 ลิ ตร และ
200 ลิตร
10. ว่านหางจระเข้บรรจุในถุง retort pouch ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม
11. ผลิตภัณฑ์ กะทิ บรรจุในกระป๋ องขนาด15 ออนซ์ และ น้ ามะพร้าวบรรจุกระป๋ อง ขนาด 240 มิลลิลิตร
และ 520 มิลลิลิตร
สิ ทธิหรื อข้ อจากัดในการประกอบธุรกิจ
-ไม่มีสิ ทธิอื่น
บริ ษทั ฯ ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตามรายละเอียดในหน้า 3-5
ข้ อจากัดในการประกอบธุรกิจ
ปั จจุ บ ั น ประเทศออส เตรเลี ย โดยห น่ วยงาน Australian Customs and Border Protection Service
ได้กาหนดให้มี anti-dumping measures สาหรับสิ นค้าสับปะรดในบรรจุภณ
ั ฑ์ ทั้งที่มีขนาดบรรจุเล็กกว่าหนึ่ ง
กิ โ ลกรั ม และขนาดบรรจุ ที่ ใ หญ่ ก ว่ า หนึ่ งกิ โ ลกรั ม ท าให้ ค วามสามารถในการแข่ ง ขัน ของผู ้ผ ลิ ต จาก
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ประเทศไทยส่ วนใหญ่
ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ เมื่อเทียบกับประเทศผูผ้ ลิตในต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ดีบริ ษทั
ได้มีการยืน่ ขอพิจารณาทบทวน anti-dumping measures ไปเรี ยบร้อยแล้ว
การตลาดและการแข่ งขันทางธุรกิจ
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน
ในปี 2561 บริ ษทั ฯคาดการณ์ ว่าภาพรวมของตลาดจะเป็ นช่ วงรอยต่อของการปรับตัวเนื่ องจากราคา
วัตถุดิบปรับตัวลดลงอย่างมีนยั สาคัญนับตั้งแต่ช่วงกลางปี 2560 เป็ นต้นมา ผูน้ าเข้าส่ วนหนึ่งยังคงมีสินค้าที่ซ้ื อ
ไว้ในช่ วงที่ราคาสู งอยู่ในคลังสิ นค้า และทาให้การปล่อยสิ นค้าดังกล่าวในช่ วงที่สินค้ามีการปรับราคาลดลง
อาจต้องใช้เวลาพอสมควร ผูน้ าเข้าอี กส่ วนหนึ่ งมีความลังเลในการสั่งซื้ อสิ นค้าเนื่ องจากไม่มนั่ ใจในแนวโน้ม
การปรับตัวของราคาวัตถุดิบที่อาจจะส่ งผลต่อราคาสิ นค้าในอนาคต ทั้งหมดนี้ ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวในการ
สัง่ ซื้ อสิ นค้าตั้งแต่ช่วงไตรมาสสุ ดท้ายของปี 2560 ซึ่ งคาดว่าจะมีผลต่อเนื่องถึงช่วงไตรมาสแรกของปี 2561
สาหรับปริ มาณผลผลิตในปี 2561 บริ ษทั ฯคาดการณ์ วา่ จะมีผลผลิตออกมาสม่ าเสมอและเพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาด และราคาวัตถุดิบจะทรงตัว ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่จะกระตุน้ ให้ตลาดกลับมามีการซื้ อขายเป็ น
ปกติอีกครั้ง แต่ในอีกด้านหนึ่ งผลผลิตสับปะรดที่จะมีออกมาอย่างเพียงพอกับความต้องการของอุตสาหกรรม
จะทาให้การแข่งขันในการขายสิ นค้ารุ นแรงมากขึ้น

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1. บริ ห ารจัด การวัต ถุ ดิ บ ด้วย ระบบ Contract Farming, Big Grower, Quality Grower ท าให้ บ ริ ษ ัท ฯได้รั บ
ประโยชน์ ท้ งั ในแง่ ป ริ ม าณและความต่ อ เนื่ องของวัต ถุ ดิบ ต้น ทุ นการขนส่ ง ที่ ต่ ากว่า และการควบคุ ม
คุณภาพวัตถุดิบ
2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความหลากหลายของสิ นค้า จากความสามารถในการผลิตสับปะรด
กระป๋ องได้หลากหลายทั้งในแง่ของขนาดกระป๋ องที่ ใช้บรรจุ ประเภทการตัดชิ้ นสับปะรด และน้ าที่ ใช้
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บรรจุ ซึ่ งท าให้
ส ามารถตอบสนองความต้อ งการของตลาดต่ า งๆได้ ค รอบคลุ ม ทั่ว ทุ ก ภู มิ ภ าคซึ่ งมี
ความต้องการแตกต่างกัน
3. รักษาคุณภาพและมาตรฐานของสิ นค้า เพื่อรักษามาตรฐานต่างๆที่บริ ษทั ฯได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่
เป็ นที่ ย อมรับ ระดับ นานาชาติ และชื่ อเสี ย งที่ บริ ษ ัท ฯได้สั่ งสมมาเป็ นระยะเวลายาวนานซึ่ งเป็ นเครื่ อ ง
รับประกันถึงคุณภาพของสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯได้เป็ นอย่างดี
ตลาดหลักของการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ในเชิงภูมิศาสตร์ ตลาดหลักของบริ ษทั ฯสามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ภูมิภาคหลัก ดังนี้
1. ทวีปอเมริ กา รวมถึงประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริ กา และกลุ่มประเทศในแถบลาตินอเมริ กา โดยมีประเทศ
สหรั ฐอเมริ ก าเป็ นประเทศคู่ คา้ ที่ มีมู ล ค่าสู งสุ ดของบริ ษ ทั ฯ ซึ่ งมี มู ลค่ าการจาหน่ ายประมาณร้ อยละ 35
ของปริ มาณการส่ งออกของบริ ษทั ฯในแต่ละปี ในอดีตบริ ษทั ฯเคยมีความได้เปรี ยบทางการค้าในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาเนื่ องจากระบบภาษีทุ่มตลาดของกระทรวงพาณิ ชย์ของสหรัฐอเมริ กาที่มีต่อบริ ษทั ทัว่ ไป แต่
จากการยกเลิกภาษีทุ่มตลาดดังกล่าวในปี พ.ศ.2547 ทาให้การแข่งขันในตลาดดังกล่าวมีความรุ นแรงมากขึ้น
2. ทวีปยุโรป และกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก และสหพันธรัฐรัสเชี ย การจาหน่ ายสิ นค้าของบริ ษทั ฯไปยัง
กลุ่มประเทศดังกล่าวมีสัดส่ วนเป็ นอันดับสองรองจากประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยมีสัดส่ วนประมาณร้อยละ
30 ของแต่ ล ะปี ตลาดกลุ่ ม นี้ เป็ นตลาดหลัก ส าหรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ าสั บ ปะรดเข้ม ข้น ซึ่ งส่ ว นใหญ่ เป็ น
การจาหน่ายให้กบั Blending houses ต่างๆในกลุ่มประเทศยุโรป ในส่ วนสับปะรดกระป๋ องกลุ่มตลาดนี้ เป็ น
กลุ่ ม ที่ มี ค วามอ่ อ นไหวต่ อ ราคามากที่ สุ ด ส่ ว นหนึ่ งเนื่ อ งจากสามารถยอมรั บ คุ ณ ภาพของสิ น ค้า ได้
หลากหลายทาให้มีผผู ้ ลิตที่สามารถจาหน่ายเข้าไปในตลาดนี้มีจานวนมากและหลากหลายเช่นกัน
3. ทวีปเอเชีย รวมถึงออสเตรเลียและนิ วซี แลนด์ ลูกค้าในกลุ่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ลูกค้าญี่ปุ่นมีความต้องการ
สิ นค้าที่ มีคุ ณ ภาพสู งและท าการค้าโดยอาศัยความเชื่ อใจต่อกันเป็ นอย่างมาก มี มูล ค่าการค้าในแต่ ละปี
ประมาณร้ อ ยละ20 ส าหรั บ ประเทศเกาหลี ปั จจุ บ ัน เป็ นลู ก ค้า หลัก ส าหรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ว่า นหางจระเข้
บดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อซึ่ งมียอดสั่งซื้ ออย่างต่อเนื่ อง
4. กลุ่ ม ประเทศในตะวัน ออกกลาง ปั จจุ บ ันมี สั ดส่ วนประมาณร้ อยละ 7 นับ ว่าเป็ นอี ก ตลาดที่ มี ศ กั ยภาพ
เนื่ องจากมีรายได้ต่อประชากรที่ สูงและมีความต้องการในการบริ โภคสับปะรดกระป๋ อง เนื่ องจากสภาพ
เศรษฐกิจในยุโรปและยุโรปตะวันออกมีความซบเซาลงเนื่องจากปั ญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ ส่ งผล
กระทบต่อกาลังซื้ อและความต้องการบริ โภคในตลาดดังกล่ าว กลุ่ ม ประเทศในตะวันออกกลางจึ งเป็ น
เป้ าหมายทางการตลาดที่ผูป้ ระกอบการทั้งหมดพยายามที่ จะขยายเข้าไปเพื่อทดแทนส่ วนการตลาดที่หด
หายจากกลุ่มประเทศยุโรปและยุโรปตะวันออก

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ลักษณะของฤดูกาลหรื อวัฎจักรการประกอบธุรกิจ
โดยปกติบริ ษทั จะทาการผลิต 11 เดือนใน 1 ปี และปิ ด 1 เดือนเพื่อทาการบารุ งรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์
โดยในรอบ11 เดื อนจะแบ่ งผลผลิ ตออกเป็ นสองฤดู ก าล คื อในช่ วงฤดู ร้อน (มี นาคม ถึ ง พฤษภาคม) และ
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ในช่วงฤดูหนาว (ตุ254625462546252252542546
ลาคม ถึง ธันวาคม) สาหรับราคาวัตถุดิบจะมีการขึ้นลงตามปริ มาณของสับปะรดที่มีในแต่
ละช่วงเวลาของการผลิต

การผลิต
บริ ษทั มีโรงงานสาหรับผลิตสับปะรดกระป๋ อง 1 แห่งโดยมีที่ต้ งั โรงงานดังนี้
โรงงาน :
212 หมู่ 16 ต.อ่าวน้อย ถนนเพชรเกษม อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77000
โทรศัพท์ (032) 811-224-31 โทรสาร(032) 811-240
แผนทีโ่ ดยสั งเขป โรงงาน บริษัท ทิปโก้ ไพน์ แอปเปิ้ ล จากัด
โรงงาน
บริ ษทั ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ ล จากัด
212 หมู่ 16 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

ชุมพร

ก่อนถึงตัวเมือง
ประจวบ 6 กม.
ถนนเพชรเกษม

ระหว่างหลัก กม. ที่ 316-317
กรุ งเทพ ฯ

ตัวเมืองประจวบ

วัตถุดิบและผู้จาหน่ ายวัตถุดิบ ( SUPPLIER )
วัตถุดิบทีส่ าคัญ
วัตถุดิบที่สาคัญในการผลิตสับปะรดกระป๋ อง ได้แก่ สับปะรดสด น้ าตาล กระป๋ องบรรจุสับปะรดและวัสดุ
หี บห่อ บริ ษทั จะซื้ อสับปะรดสดจากชาวไร่ ส่ วนวัตถุดิบอื่นส่ วนใหญ่บริ ษทั จะซื้ อจากผูผ้ ลิตในประเทศ
- กระป๋ องบรรจุสับปะรด กระป๋ องที่ใช้บรรจุสับปะรดกระป๋ องมี 5 ขนาดคือ ขนาด 8 ออนซ์ 15 ออนซ์
20 ออนซ์ 30 ออนซ์ และ108 ออนซ์ บริ ษทั ดาเนินการจัดซื้ อจากผูผ้ ลิตในประเทศทั้งหมด
- สั บ ปะรดสด เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ ตั้ง โรงงานอยู่ใ นแหล่ ง ปลู ก สั บ ปะรดแหล่ ง ใหญ่ จ ากสถิ ติ พ้ื น ที่
การเพาะปลู กที่ได้มีการสารวจในปั จจุบนั นับว่าประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นแหล่ งปลู กสับปะรดสดแหล่ งใหญ่ ที่มี
ปริ มาณรวมกันถึงเกือบร้อยละ50 ของผลผลิตสับปะรดสดของประเทศ บริ ษทั ฯจึงได้ดาเนินการสร้างนโยบาย
ที่ จะสร้ างความมัน่ คง ในอาชี พ การท าไร่ สั บ ปะรดของชาวไร่ ในเขตบริ เวณใกล้เคี ย งและรอบๆ บริ ษ ัท ฯ
ในเขตอาเภอเมือง และเขตอาเภอใกล้เคียงที่ไม่ห่างไกลจากบริ ษทั ฯ มากนัก เพื่อที่จะให้ชาวไร่ เหล่านี้สามารถ
ประกอบอาชีพต่อไปในระยะยาว และบริ ษทั ฯสามารถมีวตั ถุดิบป้ อนโรงงานในการผลิตได้เพียงพอสอดคล้อง
กับกาลังการผลิ ตแผนการผลิ ตระยะยาว บริ ษทั ฯได้สร้างระบบเพื่อเป็ นการสร้ างฐานวัตถุ ดิบให้มนั่ คงและ
สม่ าเสมอและเป็ นการดูแลชาวไร่ ให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยัง่ ยืน บริ ษทั ฯจึงมีโครงการส่ งเสริ ม
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และพัฒนาการปลู254625462546252252542546
กสับปะรดเพื่อความยัง่ ยืน โดยมีรูปแบบของโครงการย่อยแบ่งออกเป็ นสามรู ปแบบเพื่อเป็ น
ทางเลือกที่สามารถตอบสนองความต้องการของชาวไร่ ได้ครอบคลุม ดังต่อไปนี้
โครงการรู ปแบบแรกจะเป็ นการประกันรายได้ต่อไร่ ให้กบั สมาชิ ก วัตถุประสงค์ของโครงการในรู ปแบบ
นี้ ก็เพื่อส่ งเสริ มให้ชาวไร่ มุ่งเน้นการปรั บปรุ งผลผลิ ตต่อไร่ โดยที ม ส่ งเสริ มการเกษตรของบริ ษทั จะเข้าไป
ท างานร่ วมกับ ชาวไร่ อย่า งใกล้ชิ ด และให้ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ การเพาะปลู ก และการจัด การไร่ ส าหรั บ บริ ษ ัท
นอกจากราคาสั บปะรดที่ จ่ายให้กบั ชาวไร่ จะอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้แล้ว ผลผลิ ตที่ ได้ยงั สามารถ
ควบคุมคุณภาพได้มากกว่าทั้งในแง่ของขนาดผล ความสุ ก และการป้ องกันสารตกค้าง
โครงการในลักษณะที่สองจะเป็ นการประกันราคาต่อกิโลกรัม โดยบริ ษทั และชาวไร่ จะทาการตกลงราคา
ประกันที่เป็ นที่พึงพอใจของทั้งสองฝ่ าย
โครงก ารทั้ งส องลั ก ษ ณ ะจะมี การเน้ น ด าเนิ น การเพ าะป ลู กให้ เ ป็ น ไป ตามห ลั ก การ GAP
(Good Agricultural Practice) เริ่ มตั้งแต่การเตรี ยมดิ น การเตรี ยมวัสดุ ปลู ก การปลู ก ระยะห่ างของพื้ นที่ การ
ปลู ก การจัดแถวลงต้นหน่ อสั บ ปะรด การดู แลและการก าจัดวัช พื ช การให้ปุ๋ ย การบังคับผล การเช็คดอก
การให้น้ า ไปจนถึงการคลุมผลและการเก็บเกี่ยว โดยทางบริ ษทั จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู ้แก่ชาวไร่ และ
มีการติดตามพร้อมให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิดและสม่าเสมอ
โครงการในลัก ษณะที่ ส าม มี ล ัก ษณะเปิ ดกว้างให้ ก ับ สมาชิ ก ที่ ต้อ งการอิ ส ระในการเพาะปลู ก ดู แ ล
สับปะรดในวิถีคุน้ ชิ นของตนเอง โดยจะมีการประกันการรับซื้ อผลผลิ ตทั้งหมดของสมาชิ ก เพียงแต่จะต้อง
แจ้งข้อมูลการปลูกและบังคับผลที่ชดั เจน โครงการนี้ใช้ชื่อเรี ยกว่าเป็ นการประกันตลาดให้กบั ชาวไร่
กล่าวโดยสรุ ปในแผนการดาเนิ นการด้านวัตถุ ดิบ บริ ษทั ฯมีนโยบายที่จะสร้ างความมัน่ ใจในการทาไร่
สับปะรดของชาวไร่ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยเฉพาะในเขตอาเภอเมืองที่บริ ษทั ฯตั้งดาเนิ นการผลิต
สับ ปะรดกระป๋ องในปั จจุบ นั โดยที่ บ ริ ษ ทั ฯจะเพิ่ ม จานวนสมาชิ ก ชาวไร่ โครงการส่ งเสริ ม การท าไร่ แบบ
มีสัญญาขึ้นโดยพิจารณาคัดเลือกจากชาวไร่ รายย่อยทัว่ ๆไปที่เป็ นลูกค้าประจาของบริ ษทั ฯ รวมทั้งรับประกัน
ปริ มาณผลผลิตของชาวไร่ ตามข้อตกลงกันไว้ ซึ่ งนโยบายเพิ่มจานวนสมาชิ กชาวไร่ ในโครงการส่ งเสริ มนี้ จะ
ทาให้บริ ษทั ฯมีความมัน่ ใจในการที่จะวางแผนการผลิตในระยะยาวได้โดยมีวตั ถุดิบพอเพียงและสอดคล้องกับ
เป้าหมายการผลิตควบคู่ไปกับอาชีพการทาไร่ สับปะรดของเกษตรกร

สัดส่ วนการซื้ อวัตถุดิบในประเทศ : ต่างประเทศ

2558
96.0:4.0

2559
99.0:1.0

2560
99.0:1.0

24

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
254625462546252252542546
ขัน้ ตอนและเทคโนโลยีการผลิต
แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีการผลิตสั บปะรดกระป๋อง
สับปะรด
เข้าเครื่ องคัดขนาด
เก็บน้ าที่ได้
น้ าสับประรด
ปอกเปลือกและเจาะแกน
จากการปอกเปลือกและเจาะแกน
เศษเนื้อสับปะรด
เครื่ องสกัดจิกตา
น้ าสับปะรด
จากการจิกตา
ล้างลูกสับปะรด

ขูดเนื้อจากเปลือก

ตรวจเลือกส่วนดี

คัดลูกสับปะรดที่พอเหมาะ
เครื่ องหัน่ สับปะรด
สับปะรดชิ้นใหญ่
(chunks)

สับปะรดเต็มแว่น
(slices)

คัดขนาดของสับปะรดแต่ละชิ้นและบรรจุกระป๋ อง

สับปะรดชิ้นคละ(pieces)
และสับปะรดลิ่ม(tidbits)
ชิ้นสับปะรดไม่ได้ขนาด เครื่ องทาสับปะรดชิ้นย่อย

ดูดอากาศออกจากกระป๋ อง
และเติมน้ าสับปะรดหรื อน้ าเชื่อม

สับปะรดชิ้นย่อย

ปิ ดกระป๋ อง

ใส่น้ าสับปะรดหรื อน้ าเชื่อมและต้ม

นึ่งฆ่าเชื้อโรค

บรรจุกระป๋ อง

ทาให้กระป๋ องเย็น

ปิ ดฉลาก
บรรจุกล่อง

ทาให้กระป๋ องเย็น
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254625462546252252542546
แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีน้าสั บปะรดและนา้ สั บปะรดเข้ มข้ น
เนื้อแล่จากเปลือก,แกน
เศษเนื้อจากตัดแต่ง,จิก
สับปะรดลูกเล็ก
เครื่ องตีแหลก
เครื่ องคั้นน้ าสับปะรด

กาก

ถังเก็บน้ าสับปะรด
ขบวนการให้ความร้อน ( 60 - 62 oC )
เครื่ องแยกตะกอน

กาก

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

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

เปลือกและเมล็ด
อาหารสัตว์/ทิ้ง
ชิ้นที่ไม่ได้ขนาด

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

เทคโนโลยีใ่ ช้ ในการผลิตและแหล่งทีม่ า
เทคโนโลยี่ในการผลิตสับปะรดกระป๋ อง ได้กาเนิดขึ้นที่ฮาวายแล้วย้ายฐานมาไต้หวัน ฟิ ลิปปิ นส์ และ
ไทย ตามลาดับ ดังนั้นเทคโนโลยีท่ ี่ไทยถือว่าทันสมัยที่สุดของอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋ อง
ความเพียงพอของเครื่ องจักรและบุคคลในการผลิต
บริ ษทั ได้ลงทุนติดตั้งเครื่ องจักรผลิตสับปะรดกระป๋ องตั้งแต่ปี 2520 เรื่ อยมาและมี LINE การผลิตมาก
ถึ ง 15 LINE สามารถผลิ ตสั บ ปะรดกระป๋ องได้ เพี ย งพอต่ อ ความต้อ งการของลู ก ค้า พร้ อมกัน นี้ บริ ษ ัท มี
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คลังสิ นค้าที่เก็บสิ254625462546252252542546
นค้าได้ถึง1.7 ล้านหี บมาตรฐาน สาหรับเครื่ องจักรผลิ ตน้ าสับปะรดเข้มข้นมีเพียงพอและ
สามารถผลิตสิ นค้าแต่ละชนิดได้ตามความต้องการของลูกค้าเช่นกัน
ด้านบุ คคลากร บริ ษทั มี พนักงานที่ เติ บ โตมาพร้ อมกับ บริ ษทั ฯ บริ ษทั มี ก ารพัฒนาบุ คคลากรทุ ก
ระดับอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสามารถและรอบรู ้ท้ งั ในด้านเทคนิคและในการด้านจัดการ เมื่อพนักงานมีความ
ชานาญความสามารถพร้อมจะได้รับการปรับตาแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้นหรื ออาจโอนย้ายไปรับตาแหน่งที่สูงขึ้น
ในกลุ่มบริ ษทั ปริ มาณบุคคลากรมีเพียงพอในการผลิต
ด้านแรงงานเป็ นแรงงานท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง บางครั้งประสบปั ญหาขาดแคลนแรงงานบ้าง
อย่างไรก็ตามเป็ นปั ญหาที่ไม่รุนแรงมาก ทั้งนี้ เพราะได้วางแผนการผลิ ตล่วงหน้าเป็ นรายเดือน และแผนผลิ ต
ดังกล่าวได้ถูกปรับตามความเหมาะสมแล้วจึงทาให้ทราบว่าช่วงใดต้องใช้แรงงานเท่าไรล่วงหน้า ทาให้มีการ
จัดหาแรงงานได้เพียงพอ
ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
บริ ษ ทั มี ระบบการกาจัดน้ าเสี ยและได้มีการวิเคราะห์ คุณภาพของน้ าเสี ยตลอดเวลาตามกฎหมายที่
กาหนดและไม่มีประวัติการผิดกฎหมาย

ธุรกิจค้ าปลีก
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ธุ รกิจค้าปลีก สามารถแบ่งรู ปแบบการดาเนินธุ รกิจเป็ น 2 รู ปแบบ ดังนี้
1. “Squeeze Juice Bar by Tipco” (สควีซ จูซ บาร์ บาย ทิปโก้)
แบรนด์
ประเภท

จานวนสาขา

รู ปแบบการให้บริ การ

กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย

ลักษณะสาคัญของแบรนด์

สควีซ จูซ บาร์ บาย ทิปโก้
สมูทตี้ เครื่ องดื่มและอาหารเพื่อสุ ขภาพ นอกจากนี้ ยังเป็ นช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั ในเครื อ เช่น น้ าผลไม้ทิปโก้ สับปะรดสดพันธุ์ทิปโก้หอมสุ วรรณ น้ าแร่ ออรา เป็ นต้น
และครอบคลุมไปถึงการให้บริ การของว่างสาหรับงานจัดเลี้ยง
รวมทั้งหมด 46 สาขา
สาขาของบริ ษทั 21 สาขา
สาขาแฟรนไชส์ 25 สาขา
1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื้อกลับบ้าน (Take Away)
3. การบริ การจัดส่ง (Delivery)
4. การบริ การจัดเลี้ยง (Catering)
กลุ่มคนรุ่ นใหม่ วัยทางาน คนรักสุขภาพ และกลุ่มที่ตอ้ งการความสดชื่น
กลุ่มเป้ าหมายหลัก : อายุระหว่าง 25 – 40 ปี
กลุ่มเป้ าหมายรอง : อายุระหว่าง 18 – 24 ปี
เครื่ องดื่ มสมูทตี้พรี เมี่ยม ไร้น้ าตาล ด้วยรสชาติเข้มข้นของผลไม้ต้ งั แต่ 2-4 ชนิ ด ปั่ นรวมกับ
Fruit Base สู ตรลั บ เฉ พ าะของ SQUEEZE ห อม อร่ อย สดชื่ น แบ บ ลงตั ว สุ ดๆ เน้ น
คุณประโยชน์และคุณภาพเป็ นหลัก โดยใช้วตั ถุดิบที่คดั สรรอย่างมีคุณภาพ
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2. “August”
(ออกัส)
แบรนด์
ประเภท

จานวนสาขา
รู ปแบบการให้บริ การ

กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย

ลักษณะสาคัญของแบรนด์

ออกัส
ร้ านอาหารออร์ แ กนิ ค เพื่ อ สุ ข ภาพ รสชาติ จัด จ้าน ภายใต้ต ราสั ญ ญลักษณ์ “August Tasty
Organic Eatery” ในรู ป แบบ full service restaurant รายการอาหารเป็ น Organic Fusion เน้ น
วัตถุดิบที่เป็ น Organic และวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษ คุณภาพสูง
สาขาของบริ ษทั 2 สาขา
1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื้อกลับบ้าน (Take Away)
3. การบริ การจัดส่ง (Delivery)
กลุ่มคนรุ่ นใหม่ วัยทางาน กลุ่มครอบครัว และคนรักสุขภาพ
กลุ่มเป้ าหมายหลัก : อายุระหว่าง 25 – 55 ปี
กลุ่มเป้ าหมายรอง : อายุระหว่าง 18 – 24 ปี
“August” เชื่ อว่าความสุ ขในการใช้ชีวิตต้องเริ่ มจากพื้นฐานอาหารที่ ดี แค่อาหารอร่ อยจึ งไม่
เพียงพอ การเลือกรับประทานอาหารอินทรี ย ์ (Organic) จึงเป็ นสุนทรี ที่มีสาระทั้งประโยชน์และ
คงคุณค่าที่ธรรมชาติให้มาอย่างครบถ้วน ผ่านการสรรค์สร้างเมนูจากวัตถุดิบออร์ แกนิคที่ได้รับ
การดูแลอย่างพิถีพิถนั จากเกษตรกร นามาปรุ งด้วยใจ เพื่อให้เมนูถึงรสครบเครื่ องลงตัว

การตลาดและการแข่ งขันทางธุรกิจ
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน
ในช่ วงทศวรรษที่ ผ่านมา ธุ รกิ จค้าปลี ก ในกลุ่ ม อาหารและเครื่ องดื่ ม เพื่ อสุ ข ภาพเติ บ โตอย่างรวดเร็ ว
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุ งเทพและหัวเมืองหลักในภูมิภาคต่างๆ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม และมีแนวโน้มที่จะนิยมบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่มประเภทออแกนิกส์ หรื อคลีนฟู้ด ซึ่ งเป็ นอาหารที่
ผ่านกระบวนการปรุ งแต่งน้อยที่สุด และใช้วตั ถุดิบที่มาจากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น แม้วา่ ตลาดในกลุ่มธุ รกิจนี้จะ
มีอตั ราการเติบโตที่สูง แต่ยงั คงเป็ นธุ รกิจที่มีการแข่งขันสู งและมีคู่แข่งรายใหม่ๆทั้งในและต่างประเทศเข้ามา
ได้ง่าย ในปี 2560 มูลค่าการตลาดของธุ รกิจร้านกาแฟ เครื่ องดื่ ม และร้ านอาหาร (Café, Bar and Full-Service
Restaurants) มีมูลค่าประมาณ 500,000 ล้านบาท (ที่มา: Euro Monitor)
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1. สควีซ จูซ บาร์ บาย ทิปโก้ เน้นขยายธุ รกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ ในทาเลที่มีความเหมาะสมทั้งในกรุ งเทพ
และต่างจังหวัด และมี การพัฒนารายการอาหารและเครื่ องดื่ มใหม่ตลอดทั้งปี รวมทั้งรายการอาหารและ
เครื่ องดื่มเฉพาะฤดู กาล ซึ่ งทั้งหมดจะเน้นที่ผลิ ตภัณฑ์ที่ดีต่อสุ ขภาพ และผลิ ตจากวัตถุ ดิบที่ได้รับการคัด
สรรอย่างดี
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2. ร้านอาหาร ออกั254625462546252252542546
ส ให้ความสาคัญกับจุดเด่นของวัตถุดิบที่เป็ น Organic ปลอดสารพิษ และคุณภาพสู งนามา
ปรุ งเป็ นรายการอาหารแนวฟิ วชัน่ (Fusion) รสชาติจดั จ้าน โดยมีแผนที่จะคัดเลื อกพื้นที่ที่มีศกั ยภาพเพื่อ
ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2561 บริ ษ ัท ฯคาดการณ์ ว่าธุ รกิ จค้าปลี ก โดยเฉพาะในกลุ่ ม อาหารและเครื่ องดื่ มเพื่ อ สุ ขภาพจะมี
การเติ บ โตและเป็ นที่ นิยมของผูบ้ ริ โภค มี แผนที่ จะขยายธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ องเพื่ อรองรั บ ความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค

ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ลัก ษณะของผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ด าเนิ น การโดย บริ ษ ัท ทิ ป โก้ ไบโอเท็ ค จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อย แบ่ งเป็ น
2 ส่ วน ดังนี้
 ธุ รกิจสารสกัด ดาเนิ นธุ รกิจผลิตสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบ ส่ วนประกอบของอาหาร
เครื่ อ งดื่ ม เครื่ อ งส าอาง ผลิ ต ภัณ ฑ์ เสริ ม อาหารและยา โดยโรงงานของบริ ษ ัท ทิ ป โก้ ไบโอเท็ ค จ ากัด
เป็ นโรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพรด้วยตัวทาละลายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการสกัดและระบบความปลอดภัยในระดับสู ง โดยขอบเขตการให้บริ การครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ
อบแห้ง บดผงและผลิ ตเป็ นสารสกัด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังให้บริ การพัฒนากระบวนการสกัดร่ วมกับลู กค้า
ครอบคุลมตั้งแต่ระดับทดลองในห้องปฏิ บตั ิการตลอดจนผลิตจริ งในระดับอุตสาหกรรม โดยปั จจุบนั สิ นค้า
และบริ การของบริ ษทั ทิปโก้ ไบโอเท็ค จากัด มี 2 รู ปแบบหลักคือ
- บริ ก ารรั บ จ้า งสกัด สารสกัด จากพื ช และสมุ น ไพรตามความต้อ งการของลู ก ค้า เพื่ อ ใช้ เป็ น
ส่ วนประกอบของอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเครื่ องสาอางและยา (OEM)
- สกั ด และจ าหน่ า ยสารสกั ด จากพื ช และสมุ น ไพรเพื่ อ ใช้ เป็ นส่ วนประกอบของอาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร เครื่ องสาอาง และยา (Ingredient)
 ธุ รกิ จการเกษตร ดาเนิ นธุ รกิ จวิจยั และพัฒนาพันธุ์ พื ชและการเพาะปลู ก โดยผลิ ตภัณฑ์หลักได้แก่
สับปะรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุ วรรณ ที่มีเอกลักษณ์ดา้ นรสชาติและคุณค่าทางอาหารที่เกิดจากการวิจยั และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดจาหน่ายในห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาทัว่ ไป และร้าน Squeeze Juice Bar by Tipco
การตลาดและการแข่ งขันทางธุรกิจ
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน
 ธุ รกิ จสารสกัด : ในช่ วงหลายปี ที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ดา้ นสุ ขภาพ และความงาม
ภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง นับเป็ นโอกาสสาหรับ บริ ษทั ทิปโก้ ไบโอเท็ค จากัด ที่จะ
ขยายฐานลู กค้า รวมทั้งสร้ างการเติ บโตของยอดขายจากธุ รกิ จด้วยผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ นวัตถุ ดิบหลักให้กบั ผูผ้ ลิ ต
อาหาร เครื่ องดื่ ม อาหารเสริ ม เครื่ องส าอาง และยา ภายในประเทศ ขณะเดี ยวกันยังมุ่งเน้นการสร้ างความ
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ร่ วมมือกับพันธมิ254625462546252252542546
ตร และ คู่คา้ จากต่างประเทศที่มีความต้องการวัตถุ ดิบจากสารสกัดจากพืชและสมุนไพรที่
คุณภาพ และมีตน้ ทุนต่ากว่า
 ธุ รกิจการเกษตร : ในปัจจุบนั คนไทยบริ โภคสับปะรดสดประมาณปี ละ300,000 ตันต่อปี ซึ่ งส่ วนใหญ่
เป็ นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย (สับปะรดศรี ราชา) สาหรับสับปะรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุ วรรณของ มีคุณลักษณะที่
แตกต่างจากสับปะรดทัว่ ไป ในด้านความหอม หวาน เนื้ อแน่นนุ่ม ไม่กดั ลิ้น มีวิตามินสู งกว่าสับปะรดทัว่ ไป
เป็ นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในท้องตลาด และไม่ได้ตดั แต่งพันธุ กรรมทาให้เป็ นที่ชื่นชอบของผูบ้ ริ โภค แม้ราคา
จะค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด เนื่องจากสับปะรดหอมสุ วรรณต้องมีการดูแลอย่างดีเพื่อให้ผลผลิตที่
ได้มีคุณภาพดีกว่าสับปะรดทัว่ ๆไป ลักษณะเปลือกที่บางทาให้ตอ้ งเก็บเกี่ยวและคัดบรรจุอย่างพิถีพิถนั เพื่อมิ
ให้ช้ าเสี ยหาย ซึ่ งต้องใช้แรงงานจานวนมาก แต่ ก็ เป็ นข้อดี ต่อผูบ้ ริ โภคคื อ ปอกง่ าย ไม่ ต้องควัน่ ตา ท าให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถซื้ อเป็ นผลสดและกลับไปปอกเองที่บา้ นได้ โดยสับปะรดหอมสุ วรรณมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่ มเข้าสู่ ตลาดในช่วง 4 ปี ที่ผา่ นมา
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1. ธุ รกิจสารสกัดจะให้ความสาคัญกับการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
นอกจากนั้ นธุ ร กิ จ สารสกัด จะมุ่ ง เน้ น พัฒ นาสารสกัด ที่ มี มู ล ค่ า สู ง (High Value Ingredient) เพื่ อ ใช้ เป็ น
ส่ วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั
2. ธุ รกิจการเกษตรจะทาการพัฒนา รักษา และควบคุมคุณภาพของสับปะรดพันธุ์หอมสุ วรรณ รวมทั้ง
ขยายช่ องทางการจัดจาหน่ ายทั้งในประเทศและต่ างประเทศเพื่ อรองรั บ แผนการเพิ่ ม พื้ น ที่ เพาะปลู ก อย่าง
ต่อเนื่อง

3.การบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน) มีความตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยง จึง จัดให้มี
นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นระบบและเหมาะสม รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบ
ตามนโยบายที่ชดั เจนอย่างต่อเนื่ องและเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกันทัว่ ทั้งองค์กรเพื่อเสริ มสร้างความเชื่ อมัน่ แก่
นักลงทุน ตลอดจนช่วยให้บริ ษทั ฯบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้โดยมีคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงเป็ นผูจ้ ดั ทานโยบาย กาหนดแนวปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นระบบ เพื่อให้การดาเนินการ
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธภาพและประสิ ทธิ ผล ภายใต้การจาแนกประเภทความเสี่ ยงออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่
1. ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ ยงด้านการปฎิบตั ิการ (Operation Risk)
3. ความเสี่ ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
4. ความเสี่ ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk)
ในปี 2560 ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯได้ประเมิ นความเสี่ ยงและดาเนิ นการจัดการความเสี่ ยงเพื่อลดผลกระทบที่
อาจจะมีต่อธุ รกิจดังนี้
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1. ความเสี่ ย254625462546252252542546
งจากปริ มาณและราคาวัตถุดิบสับปะรดผันผวน
เนื่องจากสับปะรดเป็ นพืชเกษตร สภาพดินฟ้ าอากาศเป็ นปั จจัยหลักที่ควบคุมไม่ได้ และส่ งผลกระทบ
โดยตรงต่อปริ มาณ คุ ณภาพ และราคาสับปะรด ซึ่ งมีผลกระทบต่อต้นทุ นการผลิ ต บริ ษทั ฯจึงมีมาตรการใน
การลดความเสี่ ย งด้วยการเพิ่ ม สั ดส่ วน Contract Farmers การจัด ท าโครงการทิ ป โก้โมเดล (Tipco Model)
เพื่อให้ความรู ้ แก่เกษตรกรตั้งแต่การดู แลพื้นที่ การปลู ก การใช้ปุ๋ย โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าติดตามผลเป็ นระยะๆ
เป้ าหมายเพื่อให้ผลผลิตต่อไร่ สูงขึ้น
2. ความเสี่ ยงจากการลงทุนในธุ รกิจใหม่
ด้วยสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม การแข่งขันที่สูงขึ้น รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ ว ล้วนเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่อธุ รกิ จใหม่ อาจจะไม่ประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ วางไว้
บริ ษทั ฯจึงต้องจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment Committee) เพื่อช่วยกลัน่ กรองผลกระทบ
ในทุกๆด้าน ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯเพื่ออนุ มตั ิ และมีการเฝ้ าติดตามเป็ นระยะๆ เพื่อให้มนั่ ใจ
ว่า การดาเนินการยังคงเป็ นไปตามแผนที่วางไว้
3. ความเสี่ ยงจากความสามารถในการทากาไรธุ รกิจ Juice Bar
ด้วยการแข่ งขัน ที่ สู งของธุ รกิ จ Juice Bar รวมถึ งต้น ทุ น วัตถุ ดิบ ราคาพื้ นที่ เช่ า และการค่ าบริ ห าร
จัดการ ล้วนส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการกาไรของธุ รกิจ ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงต้องปรับรู ปแบบร้านค้าให้
ทันตามยุคสมัย มีการปรับเปลี่ยนเมนูให้หลากหลาย สอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในทุกๆกลุ่มมากขึ้นเพื่อ
ดึงดูดและสร้างความพึงพอใจให้กบั ลู กค้า มีการขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ในกรุ งเทพมหานคร และเมือง
ใหญ่ๆในต่างจังหวัด
4. ความเสี่ ยงจากคุณภาพวัตถุดิบ (สับปะรด) ไม่คงที่
สับปะรดเป็ นพืชเกษตร สภาพดิ นฟ้ าอากาศ ประกอบกับการใช้ปุ๋ย ล้วนแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
คุ ณภาพไม่คงที่ ทั้งด้านความสุ กและรสชาติ แนวทางเพื่ อลดความเสี่ ยงได้คือการจัดเจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ฯ
เข้าดูแล ให้ความรู ้ ส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสม การจัดหาปุ๋ ยให้สมาชิ กในราคาถูกกว่าท้องตลาด มีการเก็บ
ข้อมูลสมาชิกเพื่อติดตามผล
5. ความเสี่ ยงจากการขาดแคลนผูส้ ื บทอดตาแหน่งงานสาคัญ
ปั ญหาเรื่ องขาดแคลนผูส้ ื บทอดตาแหน่งงานสาคัญ บริ ษทั ฯจึงต้องวางแผน จัดทานโนบาย แนวทาง
ปฏิ บ ัติ ที่ ชัด เจน เพื่ อ ก าหนดกรอบและหลัก เกณฑ์ ผู ส้ ื บ ทอดต าแหน่ ง ของผู บ้ ริ ห ารระดับ สู ง ไว้ล่ วงหน้ า
ส่ วนผูบ้ ริ หารระดับกลาง บริ ษทั ฯได้จดั ตั้งคณะกรรมการพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับกลาง ในการประเมินผูบ้ ริ หาร
ระดับ กลางและระดับ ต้น ทั้ง หมด โดยจาแนกออกเป็ นกลุ่ ม ๆ ได้แก่ ก ลุ่ ม ที่ พ ร้ อมเติ บ โต (Ready to Grow)
กลุ่ ม เป้ าหมายในการขยายขอบเขตการท างาน เพื่ อ พัฒ นา (Enlarge Job) และกลุ่ ม ที่ รอพิ จ ารณาภายหลัง
(Too soon to tell) เพื่อวางแผนพัฒนาให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม
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6. ความเสี่ ย254625462546252252542546
งจากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนยังคงเกิดต่อเนื่องจากปี ก่อน โดยเฉพาะค่าของสกุลเงิน ดอลลาร์
สหรั ฐ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ รายได้แ ละก าไรของบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ฯจึ ง ต้อ งใช้เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห าร
ความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยน ได้แก่ สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคาร เพื่อให้สามารถบริ หาร
จัดการรายได้และต้นทุนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

4.ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ณ.31 ธันวาคม 2560
หน่ วย:ล้านบาท
รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ทีด่ น
ิ
ค่าพัฒนาทีด่ น
ิ
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องจักรและส่วนประกอบ
เครื่ องมือเครื่ องใช้
ทรัพย์สินไม่มีตวั ตน
งานระหว่างก่อสร้าง
สารองทรัพย์สินเสื่ อมสภาพ
รวม
รวมทั้งสิ้น

สนญ
22.15
0.17
4.28
0.49
16.65
69.02
10.00
(5.52)
117.24

ประจวบ พระนครศรี เชีย งใหม่
อยุธยา
***119.30
41.29
101.17 ***ติดจานอง
11.05
1.96
***163.14
310.83
51.84 ***ติดจานอง
3.11
6.27
1.22
1.70
0.23
***167.55
875.56
119.98 ***ติดจานอง
26.74
21.44
9.07
0.50
1.54
0.34
46.23
8.23
59.32
(20.69)
(202.84)
(0.22)
518.62
1,064.50
342.72
2,043.08

***ติดจานองมูลค่ารวม 482.43 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน
หมายเหตุ 1. อาคารสานักงานที่ สานักงานใหญ่ เป็ นการเช่ าพื้นที่ ชั้น 24,27-29 ของบริ ษทั ทิ ปโก้ ทาวเวอร์ จากัด โดยมี
ค่า เช่าและค่าบริ การรวม 17.34 ล้านบาท ต่อปี
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
เครื่ องหมายการค้ า254625462546252252542546
ทีส่ าคัญ
รู ปแบบเครื่ องหมายการค้ า

ชื่ อเจ้ าของ

บมจ.ทิปโก้ฟดู ส์

บมจ.ทิปโก้ฟดู ส์

บมจ.ทิปโก้ฟดู ส์

บมจ.ทิปโก้ฟดู ส์

ประเภทสิ นค้ า/บริ การ

เลขทะเบียน/
ประเทศ
ที่จดทะเบียน
เครื่ องดื่ ม น้ าแร่ ธ รรมชาติ น้ าเปล่ า น้ าสมุ น ไพรที่ ไ ม่ ใ ช้ ค .2 8 1 0 0 9 /
ในทางการแพทย์ เครื่ อ งดื่ ม ธัญ ญาหาร น้ านมถั่ว เหลื อ ง ประเทศไทย
เครื่ องดื่ มเกลื อแร่ เครื่ องดื่ ม น้ าผลไม้ผสมวิ ต ามิ น ที่ ไม่ ใ ช้
ในทางการแพทย์
 เครื่ องดื่ ม น้ าผลไม้ น้ าผัก น้ าผัก ผสมน้ าผลไม้รวม น้ า ค .2 7 2 0 4 1 /
ผลไม้ ร วม เครื่ องดื่ ม ธั ญ ญาหาร น้ านมถั่ ว เหลื อ ง น้ า ประเทศไทย
ข้าวโพด น้ าลุ ก เดื อ ย น้ าสมุ น ไพรที่ ใช้ ใ นทางการแพทย์
เครื่ องดื่มเกลือแร่ เครื่ องดื่มผสมวิตามิน น้ าแร่ น้ าดื่ม
 ชาเขียวพร้ อมดื่ ม ชาเขียวพร้ อมดื่ มผสมน้ าผลไม้ กาแฟ ค . 2 7 2 7 8 9 /
ประเทศไทย
ชา
บริ การขายอาหารและเครื่ องดื่ม

ผลไม้สด

บ .6 1 0 7 0 /
ประเทศไทย
ค .3 9 9 7 8 1 /
ประเทศไทย

ระยะเวลา
คุ้มครอง

10 ปี

10 ปี

10 ปี
10ปี

10 ปี

นโยบายการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีเงินลงทุนตามราคาทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในธุ รกิจต่าง
ๆ คือ ธุ รกิ จผลไม้แปรรู ป มูลค่ารวม 700 ล้านบาท ธุ รกิจคอนซู มเมอร์ มูลค่ารวม 729.05 ล้านบาท ธุ รกิ จค้า
ปลีก มูลค่ารวม 25.50 ล้านบาท ธุ รกิจสารสกัดและการเกษตร จานวน 160.79 ล้านบาท และธุ รกิจผลิ ตและ
จาหน่ ายยางมะตอย 644.93 ล้านบาท โดยมีสัดส่ วนเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมทั้งหมดคิดเป็ น
ร้อยละ 40 ของสิ นทรัพย์รวม
เงิ นลงทุ นในธุ รกิ จผลิ ตและจาหน่ ายยางมะตอย บริ ษทั มีวตั ถุ ประสงค์ในการถื อเป็ นเงิ นลงทุ นระยะ
ยาว โดยที่อาจมีการขายในช่วงสั้นบ้างเมื่อได้กาไรจากการจาหน่ ายเงินลงทุน อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีนโยบาย
การถือเงินลงทุนดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 20-25

5.ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี –

6.ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1ข้ อมูลทัว่ ไป
6.1.1 ข้ อมูลบริษัท
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บริษัท254625462546252252542546
ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) [เดิมชื่ อ บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)]
ประกอบธุ รกิ จหลัก ประเภทผลิ ตและส่ งออกสับปะรดกระป๋ อง น้ าสับปะรด ผลไม้รวม (ภายหลังได้
โอนไปให้บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง) และ เครื่ องดื่ม
ปัจจุบนั มีทุนชาระแล้ว 482.58 ล้านบาท
สถานที่ ต้ งั สานักงานใหญ่ เลขที่ 118/1 อาคารทิ ปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร 10400
เลขทะเบียนบริ ษทั บมจ.0107535000052 Home Page www.tipco.net
โทรศัพท์
0-2273-6200
โทรสาร 0-2271-4304, 0-2271-1600
สถานที่ต้ งั สานักงานโรงงาน เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ 50180
6.1.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
บริ ษั ท ทิปโก้ แอสฟั ลท์ จากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิ จ ประเภทผลิ ตยางมะตอยและจาหน่ าย
ผลิ ตภัณ ฑ์ปิ โตรเลี ยมปั จจุ บ ันบริ ษ ทั ฯ ถื อหุ ้น อยู่ร้อยละ 23.67 มี ทุ นจดทะเบี ย นชาระแล้ว 1,562.46
ล้านบาท
สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ เลขที่ 118/1 อาคารทิ ปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร 10400
บริษัท ทิปโก้ ไพน์ แอปเปิ้ ล จากัด
ประกอบธุ รกิจ ประเภทผลิตและส่ งออกสับปะรดกระป๋ อง น้ าสับปะรดและผลไม้รวม ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ
ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 700 ล้านบาท
สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร 10400
สถานที่ต้ งั สานักงานโรงงาน เลขที่ 212 หมู่16 ตาบลอ่าวน้อย อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
77210
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์ บี จากัด
ประกอบธุ รกิ จ ผลิ ต และจาหน่ ายเครื่ อ งดื่ ม พร้ อมดื่ ม ปั จจุ บ ัน บริ ษ ัท ฯ ถื อหุ ้ น ในอัต ราร้ อ ยละ 100
มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 600 ล้านบาท
สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร 10400
สถานที่ต้ งั สานักงานโรงงาน เลขที่ 90/1 หมู่7 ตาบลสนับทึบ อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
13170
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
บริษ254625462546252252542546
ัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จากัด
ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต สารสกัด จากสมุ น ไพรและการเกษตรปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ฯ ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 100
มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 36.8 ล้านบาท
สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร 10400
สถานที่ต้ งั สานักงานโรงงาน เลขที่ 504 ตาบลประจวบคีรีขนั ธ์ อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
77210
บริษัท ทิปโก้ รีเทล จากัด
ประกอบธุ รกิ จ กิ จ การค้ า ปลี ก ปั จจุ บ ั น บริ ษั ท ฯ ถื อ หุ ้ น ในอั ต ราร้ อ ยละ 51 และถื อ หุ ้ น ผ่ า น
บริ ษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จากัด ในอัตราร้อยละ 49 มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 50 ล้านบาท
สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร 10400
บริษัท ทีเอฟบี ดิสทิบิวชั่น จากัด
ประกอบธุ รกิจจัดจาหน่ายขายปลีก ขายส่ ง ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นผ่านบริ ษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จากัด
ในอัตราร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 0.25 ล้านบาท
สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร 10400
6.1.3 บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหุน้ : บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) ชั้น 14
ถ น น รั ช ด า ภิ เษ ก แ ข ว ง ดิ น แ ด ง เข ต ดิ น แ ด ง ก รุ ง เท พ ฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
ผูส้ อบบัญชี : นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรื อ
นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรื อ
นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579
บริ ษั ท ส านั ก งาน อี ว าย จ ากั ด : เลขที่ 193/136-137 ชั้ น33 อาคารเลครั ช ดา
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุ งเทพ 10110 โทรศัพท์ 0-2264-9090
ที่ปรึ กษาทางกฎหมาย : นายธวัชชัย จรณะกรัณย์
สานักงานทนายความ ซ.ชนะสงคราม
เลขที่ 52 / 3 ถนนพระสุ เมรุ กรุ งเทพฯ โทรศัพท์ 0-2282-2955
6.2ข้ อมูลสาคัญอื่น
- ไม่มี 36
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254625462546252252542546

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

7 ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
บริ ษ ทั มี ทุ นจดทะเบี ย น 500ล้านบาท เรี ยกชาระแล้ว 482.58 ล้านบาท แบ่ งเป็ นหุ ้ นสามัญ 482.58
ล้านหุ ้ น มู ล ค่ าหุ ้ น ละ 1 บาท (มู ล ค่ าหุ ้ น ที่ ตราไว้ เปลี่ ยนจากหุ ้ น ละ 10 บาทเป็ นหุ ้น ละ 1 บาทเมื่ อวัน ที่ 19
ธันวาคม 2546)

7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่ อ กลุ่ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น สู งสุ ด 10 รายแรก พร้ อ มทั้ งจ านวนหุ ้ น ที่ ถื อ และสั ด ส่ วนการถื อ หุ ้ น
ณ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่
รายชื่อผูถ้ ือหุน้
จานวนหุ ้น
%
1 นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร
55,500,000
11.397
2 นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร
48,500,000
10.050
3 นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
37,861,267
7.845
4 นางอนุรัตน์ เทียมทัน
30,966,765
6.417
5 นางสาวปิ ยะรัตน์ ทรัพย์สาคร
30,379,328
6.295
6 นางสาวนาตาลี ทรัพย์สาคร
15,400,000
3.191
7 บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
13,906,035
2.882
8 นายสมจิตต์ เศรษฐิน
11,599,846
2.404
9 นายอุดม จิระสิ ริกุล
10,050,400
2.083
10 นางสาววานิสสา ธูปจินดา
9,143,074
1.895
รายชื่อกลุ่มครอบครัวผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ณ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อตระกูล
จานวนหุ ้น(หุ ้น)
สัดส่ วนการถือหุ น้ %
กลุ่มทรัพย์สาคร
188,587,394
39.08
กลุ่มเทียมทัน
30,966,841
6.29
กลุ่มเศรษฐิน
16,958,070
3.51
กลุ่มธู ปจินดา
14,943,074
3.10
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
รายงานการถือหุน้ 254625462546252252542546
ของคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
ลาดับที่

กรรมการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร
นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
นายชลิต ลิมปนะเวช
นายไพศาล พงษ์ประยูร
นางอัจฉรา ปรี ชา
นายเอกพล พงศ์สถาพร

ลาดับที่

ผู้บริหาร

1
นายพีรพงษ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์
2
นายโชคชัย โตเจริ ญธนาผล
3
นางภรอนงค์ อยูช่ า
4
นางศรัณยา บริ สุทธิ์สวัสดิ์
5
นายพงศ์ธร กาญจนอัครเดช

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตาแหน่ ง

กรรมการผูจ้ ดั การบจ.ทิปโก้ รี เทล
กรรมการผูจ้ ดั การบจ.ทิปโก้ ไพน์แอป
เปิ้ ล
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี
และควบคุมภายใน
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
การเงิน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผน
องค์กร

ยอดยกมา
ซื้อ/โอน/
ณวันที่ 1/1/2560 (ขาย)
37,861,267
30,966,765
11,599,846
48,500,000
55,000,000
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

หน่วย:หุน้
ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 31/12/2560
37,861,267
30,966,765
11,599,846
48,500,000
55,000,000
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

ยอดยกมา ณวันที่
1/1/2560

ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 31/12/2560

ซื้อ/
โอน/
(ขาย)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

%
7.85
6.42
2.40
10.05
11.40

%
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254625462546252252542546

7.3 การออกทรัพย์ อื่น
- ไม่มี –

7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จะจ่ายเงินปั นผล เมื่อมีกาไรสะสมเป็ นผลบวก อัตราการจ่ายเงินปั นผลขึ้นอยูก่ บั ผล
ประกอบการของบริ ษ ทั และโครงการลงทุนในอนาคตโดยก าหนดว่าไม่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของกาไรสุ ทธิ ของ
เฉพาะกิจการ

ปี

2560

2559

2558

2557

2556

อัตรากาไรสุ ทธิ /หุ น้
0.98
0.79
0.38
(0.28)
(0.16)
อัตราเงินปันผล/หุน้
0.75*
0.39
0.25
0.00
0.00
อัตราการจ่ายเงินปั น
77%
49%
66%
0%
0%
ผลต่อกาไรสุ ทธิ(%)
*รวมปันผลประจาปี ที่เสนอต่อการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 ที่อตั รา 0.50 บาทต่อหุ น้

8.โครงการการจัดการ
โครงสร้ างองค์ กร
คณะกรรมการบริ ษทั (11)
คณะอนุกรรมการ ( 4)

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
กรรมการผูจ้ ดั การ

1.คณะกรรมการตรวจสอบ ( 3 )
2.คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ( 3 )
3.คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ( 11 )
4.คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ( 7 )

คณะผูบ้ ริ หาร

ธุรกิจผลไม้แปรรู ป
รูปปรรูป

ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร

ธุรกิจคอนซูมเมอร์

ธุรกิจค้าปลีก
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8.1 คณะกรรมการบริ
ษัท
1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
ประธานกรรมการ
2. นางอนุรัตน์ เทียมทัน
กรรมการ
3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
กรรมการ
4. นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร
กรรมการ
5. นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร
กรรมการ
6. นายสุ รเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
กรรมการ
7. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
กรรมการอิสระ
8. นายชลิต ลิมปนะเวช
กรรมการอิสระ
9. นางอัจฉรา ปรี ชา
กรรมการอิสระ
10. นายไพศาล พงษ์ประยูร
กรรมการอิสระ
11. นายเอกพล พงศ์สถาพร
กรรมการผูจ้ ดั การ
12. นางสาวกุลกาน จีนปั่ น
เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายไพศาล พงษ์ประยูร
กรรมการ
3. นางอัจฉรา ปรี ชา
กรรมการ
4. นางสาวกุลกาน จีนปั่ น
เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1. นายไพศาล พงษ์ประยูร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นายสุ รเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
กรรมการ
3. นางอัจฉรา ปรี ชา
กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะทาหน้าที่เป็ นคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. นายเอกพล พงศ์สถาพร
ประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย โตเจริ ญธนาผล
กรรมการ
3. นายกิตติ ธัญนารา
กรรมการ
4. นางกาญจนา วโรตมาภรณ์
กรรมการ
5. นายพงศ์ธร กาญจนอัครเดช
กรรมการ
6. นางภรอนงค์ อยูช่ า
กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกนิษฐา สื บจากดี
ผูช้ ่วยเลขานุการ
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รายชื่ อกรรมการ
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร

การประชุ มคณะกรรมการ
ตาแหน่ ง
จานวนครั้งการประชุ ม จานวนเครั้งเข้ าร่ วมการ
ประชุ ม
ประธานกรรมการ
7
7
กรรมการ
7
7
กรรมการ
7
6
กรรมการสรรหาและก าหนด
3
3

นายสมจิตต์ เศรษฐิน

ค่าตอบแทน
กรรมการ

นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร

กรรมการ

นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร

กรรมการ

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายไพศาล พงษ์ประยูร

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นางอัจฉรา ปรี ชา

ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายชลิต ลิมปนะเวช

กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

นายเอกพล พงศ์สถาพร

กรรมการผูจ้ ดั การ

7
7
7
7
4
7
4
3

7
7
7
7
4
7
4
3

7
4
3

7
4
3

7
7

7
7

8.2 ผู้บริหาร-กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
1. นายเอกพล พงศ์สถาพร
กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นายพีรพงษ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์
กรรมการการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ทิปโก้ รี เทล จากัด
3. นายโชคชัย โตเจริ ญธนาผล
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ ล จากัด
4. นายลือชา พิศิษฐการ
ผูอ้ านวยการสายงานบริ หารการเงิน ***
***ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561***
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8.3 เลขานุการบริษ254625462546252252542546
ัท
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวกุลกาน จีนปั่ น ดารงตาแหน่ งเป็ นเลขานุ การบริ ษทั
ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2560 แทนเลขานุ การบริ ษทั คนเก่าที่ครบเกษียณอายุ บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิ
และประสบการณ์ ที่เหมาะสม ทาหน้าที่เลขานุ การบริ ษทั โดยกาหนดคุ ณวุฒิและคุณสมบัติ ตลอดจนหน้าที่
ความรับผิดชอบดังนี้
คุณวุฒิและคุณสมบัติ
- ปริ ญญาตรี (ด้านบัญชีหรื อกฎหมาย)
- มีความรู ้เรื่ องหลักกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ และกลต.
- มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสื่ อสารดี
- มีประสบการณ์ทางานตาแหน่งนี้มาก่อน
- มีความรู ้เรื่ องบรรษัทภิบาล
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุ มคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ สรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน และการประชุมผูถ้ ือหุ น้
- จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และเก็บรักษา
- ดูแลเปิ ดเผยข้อมูลและการรายงานให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
- ให้คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะเบื้ องต้นกับ คณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบี ยบ
ปฏิบตั ิและข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการ
- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปยังผูเ้ กี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
- ติดต่อและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯ แก่กรรมการ
- จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่และสนับสนุนการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง
- ประสานกับที่ปรึ กษาภายนอก เช่น ที่ปรึ กษากฎหมาย
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ น
ระดับ เหมาะสมตามอุ ต สาหกรรม ผลตอบแทนอยู่ในระดับ ค่ าเฉลี่ ย กลางของตลาดและได้ข ออนุ ม ัติจาก
ผูถ้ ื อหุ ้นแล้วกรรมการที่ ได้รับมอบหมายให้เป็ นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมตาม
ปริ มาณงานที่เพิ่มขึ้น กรรมการผูจ้ ดั การและพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เชื่ อมโยงกับผลการปฏิ บตั ิงานของ
แต่ละคน ค่าตอบแทนที่ ได้รับ ได้ผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและ
เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสและความชัดเจนในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสู ง
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ผูถ้ ื อหุ ้นได้พิจารณานโยบายและหลั
กการค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสู งแล้วในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารดังต่อไปนี้ อนึ่งกรรมการแต่
ละท่านไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ย่อย
8.4.1 ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน (ต่ อปี )
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่ งจ่ายตามจานวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายชื่ อกรรมการ

ตาแหน่ ง

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ
นางอนุรัตน์ เทียมทัน

กรรมการ

นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร

กรรมการ

นายสมจิตต์ เศรษฐิน

กรรมการ

นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร

กรรมการ

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร

- กรรมการ
- กรรมการสรรหา
แ ล ะ ก าห น ด
ค่าตอบแทน
-กรรมการอิสระ
-ป ร ะ ธ า น
ก รรม ก าร
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์

นายชลิต ลิมปนะเวช
นายไพศาล พงษ์ประยูร

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

ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหาและ
กาหนด
ค่ าตอบแทน

1,080,000
840,000
840,000
840,000
840,000

1,080,000
840,000
840,000
840,000
840,000

840,000

840,000

40,000

280,000

880,000

1,120,000

840,000

840,000

รวม

840,000

200,000

60,000

1,100,000
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-กรรมการอิสระ
นางอัจฉรา ปรี ชา 254625462546252252542546
-กรรมการสรรหา
แ ล ะ ก าห น ด
ค่าตอบแทน
-ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ

นายเอกพล พงศ์สถาพร

กรรมการผูจ้ ดั การ

840,000

840,000

200,000

40,000

1,080,000

840,000

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กบั ผูบ้ ริ หารจานวน 5 ราย
รวมทั้งสิ้ น 24,045,439.05 บาท
8.4.2 ค่ าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
-ไม่มีค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พให้แก่ ผูบ้ ริ หาร โดยบริ ษทั ฯ ได้สมทบในอัตราส่ วน
ร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสบทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับผูบ้ ริ หาร 5 ราย
รวมทั้งสิ้ น 817,656 บาท กรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หารรวม 2 ราย มีรถยนต์ประจา และผูบ้ ริ หาร 3 ราย ได้รับ
เงินช่วยเหลือค่ารถยนต์และค่าพาหนะเดินทางรวมกันเท่ากับ 1,527,300 บาท
8.5 บุคลากร
นโยบายค่ าตอบแทนพนักงาน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะจ่ายค่าจ้างเงินเดื อนให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
โดยให้สอดคล้องกับความสามารถในการจ่ายของบริ ษทั ฯ และสภาวะตลาดแรงงาน
บริ ษ ัท ฯ มี พ นัก งานทั้ง หมด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 จ านวน 200 คน โดยในปี 2560 บริ ษ ัท ฯ
ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจานวนทั้งสิ้ น 297 ล้านบาท ซึ่ งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา
เงิ นช่ วยเหลื อค่าครองชี พ เงิ นช่ วยเหลื อพิ เศษ เงิน ประกันสังคม เงิ นสมทบกองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พ เป็ นต้น
นอกจากนี้บริ ษทั ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริ ษทั ฯ รวม 343 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ ยังให้ความสาคัญเรื่ องสุ ขภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี ซึ่ งใช้
งบประมาณ 996,565 บาท และในปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาล (ประกันสุ ขภาพ) รวมถึงให้
พนักงานฉี ดวัคซี นป้ องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ เป็ นจานวนเงิน 2,351,942 บาท
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ปี 2560
(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560)

พนักงานปฏิบตั ิการ

บมจ.ทิปโก้ฟดู ส์

บจก.ทิปโก้
เอฟแอนด์ บี

บจก.ทิปโก้
รี เทล

บจก.ทิปโก้
ไบโอเท็ค

บจก.ทิปโก้
ไพน์แอปเปิ้ ล

177

537

184

200

1863

23

35

4

6

19

200

572

188

206

1,882

พนักงานในสานักงานใหญ่

96

116

64

12

43

พนักงานนอกสานักงานใหญ่

104

456

124

194

1839

รวม (คน)
ค่ าตอบแทนพนักงาน
(ล้ านบาท)

200

572

188

206

1,882

* 297

191

41

35

76

พนักงานบริ หาร
รวม (คน)

*ค่าตอบแทนพนักงานเดือนมกราคม-กันยายนได้รวมค่าตอบแทนของพนักงานที่โอนย้ายไป บจก. ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ ล
การเปลีย่ นแปลงจานวนพนักงานในช่ วง 3 ปี ทีผ่ ่านมา
บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน) มีจานวนพนักงานรวมทั้งสิ้ น ดังนี้
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวนพนักงานทั้งสิ้ น จานวน 1,470 คน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจานวนพนักงานทั้งสิ้ น จานวน 1,414 คน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวนพนักงานทั้งสิ้ น จานวน 1,479 คน
ข้ อพิพาทแรงงานทีส่ าคัญในช่ วง 3 ปี ทีผ่ ่านมา
บริ ษ ัท ฯไม่ มี ข ้อ พิ พ าทด้า นแรงงานที่ ส าคัญ ในช่ ว ง 3 ปี ที่ ผ่า นมา ไม่ มี ก ารประท้ว งหรื อ นั ด หยุ ด งานแต่
ประการใด
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในปี 2560
 เกิดอุบตั ิเหตุถึงขั้นหยุดงาน จานวน 1 ราย (LTA. หรื ออัตราความถี่ = 0.06)
 จานวนวันที่หยุดงาน 23 วัน (DLT. หรื ออัตราความรุ นแรง = 0.89)
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้พนักงานได้พฒั นาความสามารถอย่างเพี ยงพอและต่อเนื่ องที่ จะปฏิ บตั ิงานที่ ได้รับมอบหมาย
ตลอดจนพร้ อมเติ บโตก้าวหน้าในสายอาชี พเพื่อรองรับงานใหม่ที่ จะเพิ่มขึ้นได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และมี
ประสิ ทธิผล บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดให้มีการบริ หารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ
หลักเกณฑ์
1. ทุ ก ตาแหน่ งงานจะต้องมี ก ารก าหนดหน้าที่ และความรับ ผิดชอบ (JOB DESCRIPTION) และ
คุณสมบัติ (QUALIFICATION) และสมรรถนะ (COMPETENCY) เบื้องต้นของผูด้ ารงตาแหน่ งนั้น เช่ น วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ และความชานาญอื่นๆ ที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งนั้นๆ
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2. ท าการประเมิ
น สมรรถนะของพนั ก งานที่ จ าเป็ นในแต่ ล ะต าแหน่ ง งาน (COMPETENCY
ANALYSIS) สาหรับตาแหน่ งงาน ตั้งแต่ระดับ OM5/O5 ขึ้นไป ซึ่ งรวมถึง ความรู ้ ทักษะ และความชานาญ
ในด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ เป็ นแนวทางในการจัด ท าแผนพัฒ นาพนั ก งานรายบุ ค คล (IDP : INDIVIDUAL
DEVELOPMENT PLAN) โดยให้การกาหนดตาแหน่ งที่ จะดาเนิ นการประเมิ นนี้ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากรประจาปี ของบริ ษทั
3. การพัฒ นาความรู ้ ค วามสามารถและสมรรถนะของพนัก งานในตาแหน่ งอื่ น ๆ ที่ ไม่ ได้รับ การ
ประเมินความสามารถเป็ นรายบุคคลให้ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณาจากผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี
ของพนักงาน และกาหนดแผนการพัฒนาสาหรับพนักงาน โดยนาเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาในลาดับต่อไป เพื่อ
การอนุมตั ิและส่ งต่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรวบรวมเพื่อจัดทาแผนการฝึ กอบรมและพัฒนาต่อไป
4. การพัฒนาความรู ้ความสามารถและสมรรถนะของพนักงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริ หารการ
จัดการ ทักษะการบังคับบัญชา ด้านเทคนิ คและวิชาชีพเฉพาะด้าน ความชานาญงานพิเศษ ความรอบรู ้ในเชิ ง
ธุ รกิจ ตลอดจนความรู ้พ้ืนฐานของระบบบริ หารคุณภาพ และการสร้างจิตสานึกในด้านคุ ณภาพเป็ นต้นนั้น ให้
ดาเนินการโดย วิธีหนึ่งวิธีใดหรื อหลายวิธีก็ได้ เช่น
4.1 การฝึ กอบรมในงาน
4.2 การอบรม สัมมนา ศึกษางาน หรื อดูงาน ทั้งภายในและภายนอก
4.3 การหมุนเวียนงาน
4.4 การแต่งตั้งรักษาการ
4.5 การมอบหมายงาน หรื อโครงการพิเศษ
4.6 วิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม
5. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการดาเนิ นการและประสานงานกับผูจ้ ดั การฝ่ ายต่างๆ ในการ
พัฒนาพนักงาน ตลอดจนติดตามผลการพัฒนาและการจัดเก็บประวัติการพัฒนาพนักงาน
แนวทางปฏิบตั ิ
1. การประเมินสมมรรถนะของพนักงานและแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP) จะต้องผ่านการ
พิจารณาและเห็ นชอบร่ วมกัน ระหว่างผูบ้ งั คับบัญ ชา พนักงาน ฝ่ ายทรัพ ยากรบุคคล และคณะกรรมการ
บริ หาร งานทรัพยากรบุคคล (HR Committee) สาหรับพนักงานระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป เพื่อประโยชน์สูงสุ ด
ต่อตัวพนักงานและบริ ษทั ฯ
2. ผูบ้ งั คับบัญชาและพนักงานเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่ อ
ความก้าวหน้าและพัฒนาในสายวิชาชีพของพนักงาน
3. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ผูบ้ งั คับบัญชา และฝ่ ายบริ หารมีหน้าที่ดูและจัดสรรงบประมาณให้พนักงาน
ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างทัว่ ถึงตามความจาเป็ นของพนักงานอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบตั ิ
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4. พนักงานสามารถขอตรวจสอบแผนการพั
ฒนารายบุคคล และ/หรื อ ความก้าวหน้าในการพัฒนา
ตนเองได้ที่ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อฝ่ ายทรัพยากรบุคคลได้ตลอดเวลา และสามารถร้องเรี ยนไปยังฝ่ ายบริ หารได้
หากพบว่าตนเองได้รับการละเลย ยกเว้น หรื อเผิกเฉยในการพัฒนาตนเองอย่างไม่เป็ นธรรม
ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ จึงได้จดั การฝึ กอบรมหลักสู ตรต่างๆ เพื่อสนับสนุนเป้ าหมายดังกล่าว อาทิเช่น
 หลักสู ตรการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจในกระบวนการผลิต (Problem Solving and Decision
Making)
 หลักสู ตรเทคนิคการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Techniques)
 หลักสู ตรกลยุทธ์และทิศทางการดาเนิ นธุ รกิจ (Strategic Thinking Development)
 หลักสู ตรมาตรฐานการให้บริ การ (Service Standard)
นอกจากหลักสู ตรต่างๆ ที่จะช่วยให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานแล้ว บริ ษทั ฯ ยังได้จดั ให้มีการ
ฝึ กอบรมเฉพาะทางให้กบั พนักงานในหลักสู ตรต่างๆ เช่ น ด้านการตลาด การขาย การให้บริ การ การบัญชี
การเงิ น การบริ ห ารงานทรัพ ยากรบุ ค คล การซ่ อมบ ารุ ง และการบริ ห ารจัดการการผลิ ต เป็ นต้น โดยเป็ น
จานวนเงินทั้งสิ้ นประมาณ 3 ล้านบาท

9.การกากับดูแลกิจการ
รายงานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในฐานะที่ เป็ นคณะกรรมการกากับดู แลกิ จการที่ดี มีความมุ่งมัน่ ที่ จะทาให้
การดาเนิ น งานของบริ ษ ทั ฯ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ก ารก ากับ ดู แ ลกิ จการที่ ดี ที่ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ก าหนด
ซึ่ งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
บริ ษ ทั ฯ ส่ งเสริ ม การปฏิ บ ตั ิ งานที่ มี ธ รรมาภิ บ าลให้ ก ับ พนัก งานทุ ก ระดับ ชั้น โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์
เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้น ผูล้ งทุน ลู กค้า และผูม้ ีส่วนได้เสี ย เชื่ อมัน่ ว่าบริ ษทั ฯมี ระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และเป็ นธรรมต่อทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อสร้ างมู ลค่าเพิ่มและส่ งเสริ มการเติ บโตอย่าง
ยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริ ษทั ฯ ที่มุ่งให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องสามารถแข่งขันได้
และเป็ นที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ ได้อบรมเกี่ ยวกับคู่มือการกากับดู แลกิ จการที่ ดีและจรรยาบรรณธุ รกิ จ เพื่อสื่ อสารนโยบาย
ของบริ ษทั ฯในเรื่ องนี้ไปยังผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับอย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อให้พนักงานเห็นความสาคัญ
ของธรรมาภิ บาล และตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ เพื่อก่ อให้เกิ ด
วัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีในบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่ อง และ ทุกปี ได้มีแบบสอบถามเรื่ อง “การกระทาที่
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อผลประโยชน์ทบั ซ้อน” ให้พนักงานทุกคนตอบคาถามในแบบสอบถาม
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254625462546252252542546
ผลของการยึ
ดมัน่ และดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี ทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัล
SET Award ในด้านการรายงานการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีจานวน 5 ครั้ง (ปี 2546-2549 และ
ปี 2553) ปี 2559 บริ ษทั ฯได้รับการรับรองเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริ ต(CAC) ในปี 2560 ได้รับการประเมินการกากับดูแลที่ดีโดยบรรษัทภิบาลแห่ งชาติ ได้คะแนนรวม 86%
ระดับ “ดีมาก” สู งกว่าคะแนนเฉลี่ ยของบริ ษทั จดทะเบียนโดยรวมที่ได้ 80% นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้รับการ
ประเมิ นคุ ณ ภาพการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ ประจาปี 2560 โดยสมาคมส่ งเสริ ม ผูล้ งทุ น ไทย ได้คะแนน 97
คะแนน คือ ระดับ “ดี เยี่ยม” และในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ได้เข้าร่ วมงานวัน ต่อต้านคอรั ปชั่นสากล
(ประเทศไทย) จัดโดย ความร่ วมมือระหว่างรัฐบาล สานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์
รัปชัน(ประเทศไทย)และภาคีเครื อข่าย ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริ ต”
บ ริ ษั ท ฯ ได้ รั บ รางวั ล CSR-DIW Continuous Award ตั้ งแต่ ปี 2553 ถึ ง ปี 2558 ใน ฐาน ะ
ผูป้ ระกอบการที่ดาเนินงานด้านความรั บผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่ อง ยัง่ ยืน และพร้อมเข้าสู่ มาตรฐานสากล
เทียบชั้น ISO 26000 ก้าวสู่ Sustainable Development จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
และยังได้จดั ทารายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่ งเป็ น
การแสดงให้เห็ นว่าบริ ษทั มีการดาเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่ องตลอดมา สาหรับการ
ดูแลด้านทรัพยากรบุคคล บริ ษทั ฯ เน้นในด้านการพัฒนาความสามารถของพนักงานควบคู่ไปกับการสร้างและ
ส่ งเสริ มบรรยากาศที่ดีในการทางานให้กบั พนักงานซึ่ งจากการดาเนิ นการด้านพัฒนาทรัพยากรอย่างมีระบบมา
อย่างต่อเนื่ อง ทาให้บริ ษทั ทิ ปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดี เด่ นด้านแรงงาน
สัมพันธ์และสวัสดิ การแรงงาน เป็ นปี ที่ 7 ติ ดต่อกัน จากกรมสวัสดิ การและคุม้ ครองแรงงาน รางวัลสถาน
ประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ระดับประเทศ จากกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
ทั้งนี้เพื่อบริ ษทั ฯ จะสามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืน และอยูร่ ่ วมกับสังคม และสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นสุ ข สม
ดังความมุ่งหวังของนโยบายการดาเนินงาน โดยมีการกากับดูแลกิจการที่ดี

(นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
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บริ ษทั ฯได้254625462546252252542546
นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรั บบริ ษัทฯจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย มาก าหนดเป็ นแนวปฏิ บ ตั ิ ก ารก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดี บริ ษ ัท ฯส่ งเสริ ม การปฏิ บ ัติงานที่ มี
ธรรมาภิบาลให้กบั พนักงานทุกระดับชั้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน ลูกค้า และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
เชื่ อมัน่ ว่าบริ ษทั ฯมี ระบบบริ หารจัดการที่ มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และเป็ นธรรมต่อทุ กฝ่ ายที่
เกี่ ยวข้อง เพื่อสร้ างมู ลค่าเพิ่มและส่ งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
บริ ษทั ฯ ที่มุ่งให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่ องสามารถแข่งขันได้ และเป็ นที่ได้รับความไว้วางใจจากลู กค้าทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ
บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการอบรมเกี่ยวกับคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุ รกิจนี้ ในทุก
สถานประกอบการของบริ ษทั ในกลุ่ มธุ รกิ จอาหาร ทิ ปโก้ เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงการปฏิ บตั ิตาม การ
กากับดู แลกิ จการที่ ดีและจรรยาบรรณทางธุ รกิ จดังกล่าวอย่างชัดเจน และถื อปฏิ บตั ิ อย่างเคร่ งครั ดตลอดจน
ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการกากับดู แลอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นรากฐานในการเติบโตอย่างยัง่ ยืนและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
ผลการประเมินการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2560 โดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ บริ ษทั ฯได้คะแนน
รวม 86% อยูใ่ นระดับ“ดีมาก” โดยมีรายละเอียดคะแนน ดังนี้
2560
2559
สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
95%
99%
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียม
96%
98%
สิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
82%
73%
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
88%
83%
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
82%
78%
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ข องบริ ษ ัท ฯ สร้ า งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการปฏิ บ ัติ ง านตามหน้ า ที่
สร้ างความโปร่ งใสบนพื้นฐานของความซื่ อสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิ จการอย่างยัง่ ยืน
และเพิ่มความเชื่ อมัน่ ให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholders) คณะกรรมการบริ ษทั ฯจึงมีนโยบายให้ดาเนิ นการตาม
บรรษัทภิบาล ดังต่อไปนี้
1. ดูแลให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมาย
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. จัดให้มีระบบการควบคุม และการบริ หารความเสี่ ยงทางธุ รกิจอย่างมีระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ให้นโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ /แผนธุ รกิจกับฝ่ ายบริ หาร
4. ดูแลไม่ให้เกิดปั ญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
49

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
5. ปฏิบตั 254625462546252252542546
ิต่อผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
6. ดาเนินงานด้วยความโปร่ งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้
7. เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยโดยเฉพาะเรื่ องผลประกอบการและงบการเงิน
8. จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ เพื่อให้กรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบตั ิ
9. ดาเนินกิจกรรมเพื่อสิ่ งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็ นรู ปธรรมและฝ่ ายบริ หารได้นานโยบายดังกล่าว
ไปใช้ปฏิบตั ิพร้อมทั้งสื่ อสารให้พนักงานในองค์กรเข้าใจและปฏิบตั ิอย่างทัว่ ถึง
บริ ษทั ฯได้ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้ าหมายในการทางาน ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนการดาเนิ นการเร่ งด่วน
ต่างๆ เพื่อให้เหมาะกับสภาพการทาธุ รกิจในปั จจุบนั และในอนาคต วิสัยทัศน์ได้เน้นเรื่ องการสร้ างมูลค่ าเพิ่ม
แก่ ผ้ ู มี ส่ วนร่ วมทางธุ รกิจ ซึ่ งได้แก่ พนัก งาน ผูบ้ ริ โภค คู่ ค ้าทางธุ รกิ จ ผูร้ ่ วมทุ น สั งคม และเพื่ อให้บรรลุ
เป้ าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บริ ษทั ฯเน้นการบริ หารตามมุมมอง 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน (Financial) ด้าน
ลูกค้า (Customer) ด้านการจัดการภายในองค์กร (Internal Process) และด้านการเติบโตของบุคลากร (Learning
and Growth) เป้ าหมายของทุกหน่ วยในองค์กร เช่น เป้ าหมายของแต่ละบุคคล แผนก ฝ่ าย และสายธุ รกิจ ถู ก
เชื่ อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อเสริ มและผลักดันไปสู่ เป้ าหมายใหญ่และวิสัยทัศน์ขององค์กร นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยัง
ได้กาหนดนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายคุณภาพซึ่ งเน้นเรื่ องการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยใช้ปัจจัยด้าน
บุคลากร กระบวนการทางาน ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม และสังคม เข้ามาผลักดันอย่างต่อเนื่ อง เพื่อสร้ าง
และสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด จิ ต วิ ญ ญาณในการปฏิ บ ัติ ง านให้ เป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ต่ อ สั ง คมและประเทศชาติ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะ และได้
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุ รกิจโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
และ เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และยังผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดีให้มีความชัดเจน
เป็ นรู ปธรรมยิ่งขึ้น ด้วยการปลู กฝั งให้เกิ ดจิตสานึ กในองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกคนได้เข้าใจและถือปฏิบตั ิ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้อนุ มตั ิให้ยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั ฯ
จดทะเบียนปี 2555 ซึ่ งหลักการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
การประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น สามัญ ในปี 2560 มี ก รรมการเข้า ร่ ว มประชุ ม 11 ท่ า น ซึ่ งรวมถึ ง ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยบริ ษทั ฯได้กาหนดให้มี
ขั้นตอนในการประชุ มอย่างถู กต้องตามกฎหมายตั้งแต่การเรี ยกประชุ ม การจัดส่ งเอกสาร และแจ้งวาระการ
ประชุ ม และยังให้สารสนเทศที่เพียงพอแก่ผูถ้ ื อหุ ้นในเวลาที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาก่อนการประชุ ม รวมทั้ง
เสนอทางเลือกให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุ มสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุ มและออก
เสี ย งลงคะแนนแทน (ดู รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งความเท่ า เที ย มกัน ของผู ถ้ ื อ หุ ้ น ) ปี 2560 บริ ษ ัท ฯใช้
ระบบ barcode ในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้ทราบจานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มและการ
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ต่ละวาระได้รวดเร็ วยิ่งขึ้น และในการลงคะแนนเสี ยง ประธานในที่ประชุ มได้แจ้งให้ผถู ้ ื อ
หุ ้นทราบถึงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนโดยใช้บตั รลงคะแนนก่อนการประชุ มในการนับคะแนนยังกาหนดให้
มี ต ัว แทนจากกรรมการอิ ส ระเป็ นพยานในการนั บ คะแนนร่ ว มกับ พนั ก งานของบริ ษ ัท ฯ และยัง มี ก าร
บันทึกภาพพร้อมเสี ยงในการประชุ มเพื่อให้เกิ ดความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ยงั เปิ ดโอกาสให้ผู ้
ถือหุ น้ มีสิทธิ เท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็น พร้อม
ทั้งเปิ ดเผยรายงานการประชุ มดังกล่าวไว้ใน เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯเปิ ดโอกาสสาหรับเรื่ องการให้สิทธิ
แก่ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการเป็ นการล่วงหน้า และให้เวลาแก่ผู ้
ถื อหุ ้นส่ วนน้อยมากพอสมควร ซึ่ งได้ลงไว้ใน เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ บริ ษ ทั ฯได้รับการประเมินโครงการ
ประเมินคุณภาพการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี 2560 โดยผลการประเมินอยูใ่ นช่วงคะแนน 97 คะแนน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ผลประเมิน “ดีเยี่ยม” คะแนนเฉลี่ ยของบริ ษทั ฯจดทะเบียนโดยรวมเท่ากับ 91.97
คะแนน
ความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงสิ ทธิ และความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ น้ ในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และ
มี ระยะเวลาที่ เหมาะสมในการพิ จารณา บริ ษ ัท ฯได้จดั ส่ ง หนัง สื อนัดประชุ ม แก่ ผูถ้ ื อหุ ้ น พร้ อมทั้ง ข้อ มู ล
ประกอบการประชุ มตามวาระต่างๆรวมทั้งเอกสารที่ตอ้ งใช้แสดงตัวเพื่อเข้าประชุ ม หนังสื อมอบฉันทะและ
รายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ ให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุ ม 14 วัน นอกจากนี้ ต้ งั แต่การประชุ ม
สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้ น ครั้ งที่ 1/2549 เป็ นต้น มา บริ ษ ัท ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นรั บ ทราบข้อมู ล โดยเร็ ว โดยได้
เผยแพร่ ขอ้ มู ลประกอบวาระการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นล่ วงหน้าไว้ใน เว็บไซต์ก่ อนการจัดส่ งเอกสาร และตั้งแต่
ปี 2552 ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลใน เว็บไซต์ก่อนการประชุม 30 วัน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังได้กาหนดเวลา การประชุม
และสถานที่ จดั ประชุ ม ที่ เหมาะสมเพื่ ออานวยความสะดวกให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ในการดาเนิ นการปฏิ บ ตั ิ จริ งใน
วันประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้เปิ ดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุ ม 2 ชัว่ โมงและยังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ แสดง
ความคิดเห็นและซักถามได้โดยอิสระ การลงคะแนนเสี ยงลงตามลาดับ วาระที่กาหนด ไม่มีการเพิ่มวาระการ
ประชุ มโดยไม่แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า มีการแจ้งวิธีการลงคะแนนให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบก่อนลงคะแนน เปิ ด
ให้มีการชี้ แจงและอภิปรายในที่ ประชุ มก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรายสามารถลงคะแนนได้
อย่างเท่าเทียมกัน ยกเว้นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีส่วนได้เสี ยให้งดออกเสี ยง ตั้งแต่ ปี 2551 ได้เผยแพร่ วตั ถุ ประสงค์และ
หลักเกณฑ์ให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยได้มีโอกาสเสนอวาระการประชุ มและชื่ อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ น
กรรมการผ่านทาง เว็บ ไซต์ของบริ ษ ทั ฯ สาหรับปี 2560 บริ ษทั ฯมีก ารประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น 1 ครั้ ง และ
ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น 1ครั้ง โดยที่ วาระการประชุ มในแต่วาระมี เนื้ อหาเรื่ องรายละเอี ยดทัว่ ไป เหตุผลและ
ผลกระทบเพิ่มเติมและความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นมีความเข้าใจในเนื้ อหาในแต่ละ
วาระและสามารถวิเคราะห์ตดั สิ นใจได้ชดั เจนมากขึ้น เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้ และบริ ษทั ฯยังได้
เพิ่มทางเลื อกให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นนอกจากมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นมาประชุ มและลงความเห็ นแทนแล้ว ผูถ้ ื อหุ ้นที่ไม่
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สามารถเข้า ร่ ว มประชุ
ม ได้ย งั สามารถมอบอ านาจให้ ก รรมการอิ ส ระเป็ นผู ้รั บ มอบอ านาจจากผู ถ้ ื อ หุ ้ น
ลงคะแนนเสี ยงแทน ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นทุ กครั้ง กรรมการบริ ษ ทั ฯได้ให้ความส าคัญอย่างมาก
กรรมการทุ กท่านมี เป้ าหมายที่ จะเข้าประชุ มร่ วมกันทุกครั้ง นอกจากมี เหตุจาเป็ นจริ งๆ นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งของบริ ษทั ฯยังเข้าร่ วมประชุมเป็ นประจา และสม่าเสมออีกด้วย
รายงานการประชุ ม มี รายละเอี ย ดสาระส าคัญ ครบถ้วน เช่ น กรรมการที่ เข้าประชุ ม ค าชี้ แจงของ
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการท่านอื่นที่
เกี่ ย วข้อง ตลอดจนข้อซัก ถาม และแสดงความเห็ น ของผูถ้ ื อหุ ้น วิธี ก ารลงคะแนนและวิธี ก ารนับ คะแนน
จานวนคะแนนแยกเป็ น เห็นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ ยวข้อง นอกจากนี้ รายงาน
การประชุมดังกล่าวยังส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน มีการเผยแพร่ ผา่ น เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผู ้
ถือหุ ้นสามารถตรวจดูความถูกต้องของมติ และเรื่ องที่อภิปรายหรื อชี้แจงในที่ประชุมและให้คาแนะนาเพิ่มเติม
เกี่ ย วกับ เรื่ องที่ ควรบันทึ ก เพิ่ มเติ ม หรื อแก้ไขได้ก่ อนที่ บ ริ ษ ทั ฯจะนารายงานการประชุ ม ดังกล่ าวเสนอเพื่ อ
รับรองในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งถัดไป
บัตรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลักฐานอื่นๆ มีระบบการจัดเก็บที่ดี สามารถตรวจสอบและอ้างอิง
ได้ บริ ษทั ฯได้แจ้งมติที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันถัดไปโดยมติดงั กล่าว
ระบุ ผลของมติ ว่าเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย งดออกเสี ยง และ บัตรเสี ย ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนให้ผูถ้ ื อหุ ้นที่
ไม่ได้เข้าประชุมได้ทราบมติผลการประชุมได้อย่างรวดเร็ ว
สาหรับสิ ทธิ ในส่ วนแบ่งกาไร บริ ษทั ฯมีกลไกที่ทาให้ผูถ้ ือหุ ้นมีความมัน่ ใจว่าจะได้รับผลตอบแทน
อย่างครบถ้วน โดยบริ ษทั ฯมีโครงสร้างการถือหุ ้นที่ชดั เจน ไม่มีลกั ษณะการถือหุ ้นไขว้กนั แต่มีการถือหุ ้นใน
ลักษณะที่มีผูถ้ ื อหุ ้นร่ วมกันกับบริ ษทั ฯที่ เกี่ยวข้อง (บริ ษทั ทิปโก้แอสฟั ลท์ จากัด (มหาชน)) ในรู ปของเงิน
ลงทุนในหุ ้นสามัญในสัดส่ วนเงินลงทุนในอัตราร้อยละ 23.67 สาหรับมาตรการในการอนุ มตั ิการทารายการ
เกี่ ยวโยงกัน ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณา
อนุ มตั ิ โดยกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยจะงดออกเสี ยงในการอนุ มตั ิรายการดังกล่ าว นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังมีอานาจหน้าที่ในการดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีมาตรการดูแลข้อมูล
ภายในเพื่ อ ป้ อ งกัน การน าไปใช้ เพื่ อประโยชน์ ส่ วนตนในทางมิ ช อบเพิ่ ม เติ ม ก าหนดให้ ต้อ งรายงานให้
เลขานุ การคณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของการถือหุน้ ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร โดย
เริ่ มตั้งแต่ปี 2547 จากเดิมที่ตอ้ งรายงานด้วยตัวเอง นอกเหนื อจากได้กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารเปิ ดเผย
การถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯทุกครั้ง
บทบาทผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอก โดยได้มี การกาหนด
“จริ ยธรรมในการประกอบธุ รกิจ” ซึ่ งได้แก่ การต่อต้านการคอร์ รัปชั่น การมี ส่วนร่ วมทางการเมื องอย่างมี
ความรับผิดชอบ การปฏิบตั ิเสมอภาคและเป็ นธรรมแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
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254625462546252252542546 ทธิ ของพนักงาน และข้ อพึงปฏิบัติของบุคคล 3 กลุ่มหลักที่มี
และการปฏิบตั ิดา้ นแรงงานและความเคารพในสิ
ส่ วนร่ วมในการปฏิ บตั ิงานและมีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ฯได้แก่ กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน และ
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ โดยเฉพาะข้อพึงปฏิบตั ิของฝ่ ายจัดการมีการระบุเป็ นรายละเอียดข้อพึงปฏิ บตั ิของฝ่ ายจัดการ
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ 7 กลุ่มได้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น พนักงาน ลู กค้าหรื อผูบ้ ริ โภค คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ คู่แข่ง
ทาง การค้า สิ่ งแวดล้อม และการมีส่วนร่ วมและการพัฒนาชุ มชน โดยที่จริ ยธรรมในการประกอบธุ รกิ จและ
ข้อพึ ง ปฏิ บ ัติดัง กล่ าวอยู่บ นรากฐานของอุ ด มการณ์ ในเรื่ องคุ ณ ภาพและคุ ณ ธรรม นอกจากนี้ ยัง เน้ น เรื่ อ ง
กระบวนการก ากับ ดู แ ลกิ จการเพื่ อ ไม่ ให้ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่ แทรกแซง การตัด สิ น ใจใดๆของนัก บริ ห ารที่
บริ หารงานโดยสุ จริ ตและบนพื้นฐานของความเป็ นมืออาชีพ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังตะหนักดีวา่ เป็ นส่ วนหนึ่งของชุ มชน จึงกาหนดเป็ นนโยบายในการดาเนินธุ รกิจ
โดยคานึ งถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม มีการกาหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและ
กิ จกรรมต่างๆที่ส่งเสริ มให้เป็ นไปตามนโยบาย ซึ่ งกิ จกรรมในด้านสิ่ งแวดล้อมและการช่ วยเหลื อชุ มชนดัง
ตัวอย่างเช่น การรับโรงเรี ยนที่ต้ งั อยูใ่ กล้โรงงาน หรื อโรงเรี ยนอื่นตามความเหมาะสม เป็ นโรงเรี ยนในอุปถัมภ์
โดยสนับ สนุ น ทุ นการศึ ก ษาแก่ นัก เรี ยน จัดอุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา หรื อพัฒ นาโรงเรี ยนโดยวิธี ก ารอื่ น ๆ อย่าง
เหมาะสม การสนับสนุ นเงินหรื อผลิตภัณฑ์สาหรับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ โรงเรี ยน วัด องค์กร
อื่นๆ และชาวบ้านชุ มชนใกล้เคียงรักษาสิ่ งแวดล้อมในบริ เวณโรงงานไม่ให้มีหรื อมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ชุมชนโดยรอบและอื่นๆอีก
บริ ษทั ฯกาหนดนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานและสื่ อสารให้ทราบ
โดยทัว่ กัน มีรายละเอียดดังนี้
1. บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นงานให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของกฎหมายสิ่ งแวดล้อมและข้อกาหนด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่ งแวดล้อม
2. บริ ษั ท ฯ มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะลดผลกระทบด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มที่ ส าคั ญ รวมทั้ งการอนุ รั ก ษ์ แ หล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
3. บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่ จะติดตาม และประเมิ นการดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นไปตามแผนการ
จัดการที่วางไว้ พร้อมทั้งมุ่งมัน่ ที่จะปรับปรุ งการดาเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
4. บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะเสริ มสร้างจิตสานึ กทางด้านสิ่ งแวดล้อมให้กบั พนักงาน ผูร้ ับจ้าง และรับเหมา
รวมทั้งสื่ อสารไปยังสาธารณชนทัว่ ไป
ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 โรงงานประจวบ ได้จดั อบรมให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน จานวน
55 คน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดูแลสิ่ งแวดล้อมในโรงงาน และชุมชน
ความขัดแย้งของผลประโยชน์
บริ ษทั ฯขจัดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดว้ ยการปฏิบตั ิตามนโยบายในจริ ยธรรมธุ รกิ จ
โดยได้มีการกาหนดข้อพึงปฏิ บตั ิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ซึ่ งเน้นเรื่ องการ
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ควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่
อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มอื่น นอกจากนี้คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มี
ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ และรายการที่ เกี่ ย วโยงกัน และได้พิ จารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ
ทุกครั้ง (โปรดดู รายละเอี ยดเรื่ องการขจัดความขัดแย้งของผลประโยชน์เพิ่มในหัวข้อความเท่าเทียมกันของ
ผูถ้ ื อหุ ้นประกอบ) รวมทั้งยังมี การปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เพิ่มเติมในข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยซึ่ งได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นในปี 2546 ให้
เพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว ดังมีรายละเอียดดังนี้
“ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หมวด 8 ข้อ 48 ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยง
กัน หรื อรายการเกี่ยวกับการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ตามความหมายที่
กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ที่ใช้บงั คับกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
จดทะเบียนหรื อการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริ ษทั ฯปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่ องนั้นๆ ด้วย”
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯยัง ได้ป้ อ งกัน ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ โดยการให้ พ นัก งานลงนามใน
“ข้อตกลงเรื่ องการกระทาที่ขดั ต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ” ซึ่ งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้ระบุการลงโทษทาง
วินยั ตามขั้นตอนและถึงขั้นเลิกจ้างหากพบว่ามีการจงใจฝ่ าฝื นหรื อละเมิดข้อตกลงและเพื่อให้มีมาตรการดู แล
ข้อมูลภายในเพื่อป้ องกันการนาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติมได้กาหนดให้กรรมการและ
ผูบ้ ริ ห ารเปิ ดเผยการถื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ฯ ในการประชุ ม คณะกรรมการทุ ก ไตรมาส และต้อ งรายงานให้
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของการถือหุ น้
รายการที่เกี่ ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จากนั้นนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิ โดยที่ กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยงดออกเสี ยง และ
ถ้าขนาดของรายการที่ใหญ่ตอ้ งผ่านการอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ พร้อมทั้งลงประกาศในหนังสื อพิมพ์ อนึ่ ง
รายการที่เกี่ ยวโยงกัน เป็ นรายการที่ใช้ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์ในการทารายการ โดยจะมีการเปรี ยบเทียบราคา
ตลาดกับบริ ษทั อื่นอีกอย่างน้อย 3 ราย
จริยธรรมธุรกิจ
จริ ย ธรรมธุ รกิ จได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณของกลุ่ ม ธุ รกิ จอาหาร ทิ ป โก้ เพื่ อเป็ นแนวทางและ
ข้อพึงปฏิ บตั ิที่ดีซ่ ึ งประกอบด้วย อุดมการณ์ อันได้แก่ เชื่ อมัน่ ในการกากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมัน่ ในความเป็ น
เลิ ศ และถื อ มั่น ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม จริ ย ธรรมในการประกอบธุ ร กิ จ อัน ได้แ ก่ การต่ อ ต้า นการ
คอร์ รัปชัน่ การมี ส่วนร่ วมทางการเมื องอย่างรั บผิดชอบ การปฏิ บ ตั ิ เสมอภาคและเป็ นธรรมแก่ ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมและการปฏิบตั ิดา้ นแรงงานและความเคารพในสิ ทธิ ของพนักงาน
พร้อมทั้งกาหนดข้อพึงปฏิ บตั ิสาหรับผูม้ ีส่วนได้เสี ย อันได้แก่ขอ้ พึงปฏิ บตั ิของกรรมการบริ ษทั ข้อพึงปฏิบตั ิ
ของผูบ้ ริ หารและพนักงาน และ ข้อพึงปฏิ บตั ิของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และข้อเสนอแนะเมื่อเกิดปั ญหา พร้อมทั้ง
สื่ อให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบอย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลานาน ให้ผทู ้ ี่เกี่ ยวข้องลงนามรับทราบทุก 1 ปี
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ปฏิบตั ิ นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการต้องรับผิดชอบในการดูแลให้พนักงานที่อยูใ่ ต้บงั คับบัญชาทุก
คน ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดต่างๆอย่างเคร่ งครัด กรณี พนักงานไม่ปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ จะถู ก
พิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญเรื่ องการเปิ ดเผยสารสนเทศ เนื่ องจากเป็ นเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจ
ของผูล้ งทุ นและผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย จึ งมี ความจาเป็ นที่ ตอ้ งมี การควบคุ ม และกาหนดมาตรการในการเปิ ดเผย
สารสนเทศทั้งที่ เป็ นสารสนเทศทางการเงิ นและไม่ใช่ ท างการเงิน ให้ถู กต้องตามที่ กฎหมายกาหนด โดยมี
สาระส าคัญครบถ้วนเพียงพอ เชื่ อถื อได้ โปร่ งใส และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิ ดเผย
ข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
บริ ษัท ฯ ยึ ด ถื อ ปฏิ บ ั ติ ต ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้ อ บั ง คับ ต่ า งๆ ที่ ก าหนดโดยส านั ก งาน
คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และ
หน่ วยงานของรั ฐ อย่างเคร่ งครั ด และติ ดตามการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงอยู่อย่างสม่ าเสมอ เพิ่ อให้ม นั่ ใจได้ว่า
กฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริ ษทั ฯ ถือปฏิบตั ิน้ นั มีความถูกต้อง และเป็ นหลักประกันให้ผถู ้ ือหุ ้นเชื่อมัน่ ใน
การดาเนินธุ รกิจที่โปร่ งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา
คณะกรรมการบริ ษทั ยึดมัน่ แนวปฏิ บตั ิเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมู ลที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นการจัด
ระเบียบ การเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นระบบ และป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิ ดขึ้นจากการเปิ ดเผย
ข้อ มู ล อย่า งไม่ ถู ก ต้อ งรวมทั้ง เพื่ อ ให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น นัก ลงทุ น สาธารณชน หรื อ ผู ม้ ี ส่ ว นได้เสี ย ต่ า งๆ มั่น ใจว่า
การเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษ ทั ฯ มี ความถู ก ต้องชัดเจนสอดคล้องกับ กฎหมาย และเท่ าเที ยมกันตามนโยบาย
เปิ ดเผยข้อมูล
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ทุ กปี คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาว่าจะปรับปรุ งแก้ไขนโยบายในการดาเนิ นการบรรษัทภิ บาล
เพื่ อให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ข องบริ ษ ทั ฯ สร้ างความรั บ ผิดชอบต่อผลการปฏิ บ ตั ิ งานตามหน้าที่ สร้ างความ
โปร่ งใสบนพื้นฐานของความซื่ อสัตย์ เพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขันของกิ จการอย่างยัง่ ยืน เพิ่มความ
เชื่ อมัน่ ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholder) และสอดคล้องในการดาเนิ นธุ รกิจในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ กาหนดข้อพึง
ปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่
 ดูแลให้คณะกรรมการ และอนุ กรรมการบริ ษทั ปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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 จัดให้ม254625462546252252542546
ีระบบการควบคุม และการบริ หารความเสี่ ยงทางธุ รกิจอย่างมีระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ
 ให้นโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ /แผนธุ รกิจกับฝ่ ายบริ หาร
 ดูแลไม่ให้เกิดปั ญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
 ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
 ดาเนินงานด้วยความโปร่ งใส มีคุณธรรมสามารถตรวจสอบได้
 เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย โดยเฉพาะเรื่ องผลประกอบการและงบการเงิน
 จัดให้มี คู่มื อการกากับ ดู แลกิ จการที่ ดีและจรรยาบรรณทางธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เพื่ อให้กรรมการ
ฝ่ ายบริ หาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบตั ิ
 ดาเนินกิจกรรมเพื่อสิ่ งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็ นรู ปธรรม
นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าใจและใช้เป็ นแนวทางในการทางานอยู่เสมอ ได้วางรากฐานในเรื่ อง
นโยบายการก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดีและจรรยาบรรณในการบริ หารธุ รกิ จตั้งแต่ก ารอบรมเริ่ ม แรกเมื่ อรั บ เข้า
ทางาน (Orientation) และยังมีการทบทวนในเรื่ องดังกล่าวอย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้การวางระบบในเรื่ องการ
กากับดูแลกิจการดังกล่าว ทาให้บริ ษทั ฯสามารถผลักดันให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องและกระตุน้ ให้อยูใ่ นจิต
วิญญาณของพนักงานทุกระดับ
9.2 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
โครงสร้ างกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุ ดย่ อย และ ขอบเขตอานาจหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ประกอบด้ว ย ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู ้ ค วามส ามารถอย่ า งสู งพร้ อ มทั้ง มี
การพั ฒ นาตนเองตามหลั ก สู ตรสมาคมส่ งเสริ มสถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) อย่ า งต่ อ เนื่ อง
คณะกรรมการได้มีส่วนร่ วมในการกาหนด และให้ความเห็ นชอบในเรื่ องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผน
ธุ รกิจและงบประมาณของบริ ษทั ฯ ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนธุ รกิจและ
งบประมาณที่ ก าหนดไว้อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ล คณ ะกรรมการและฝ่ ายจัด การมี
ความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผูถ้ ือหุ ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
กับฝ่ ายจัดการ รวมทั้งได้มีการทบทวนและประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ น
ระดับที่เหมาะสม ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู ้
ถื อ หุ ้ น และรั ก ษาผลประโยชน์ ข องบริ ษ ัท ฯบนพื้ น ฐานของหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จการที่ ดี โดยได้จดั ตั้ง
คณะอนุ กรรมการขึ้น 4 คณะได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติและ
หน้าที่ รับ ผิด ชอบตามข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งได้มี ก ารก าหนดบทบาทและ
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ภาระหน้าที่ความรั254625462546252252542546
บผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ ายจัดการและคณะกรรมการกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
1. ดูแลและจัดการให้การดาเนิ นการของบริ ษทั ฯเป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ตลอดจนมติที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น และรั ก ษาผลประโยชน์ ข องบริ ษ ทั ฯบนพื้ นฐานของหลัก การก ากับ ดู แล
กิจการที่ดี
2. กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯและกากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นการให้
เป็ นตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่
กิจการและความมัง่ คัง่ สู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
3. จัดให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มใหญ่สามัญประจาปี ภายในไม่เกิ น 4 เดื อนนับแต่วนั ปิ ดบัญชี
สิ้ นปี ของบริ ษทั ฯและจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจาเป็ น
4. จัดประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ทุ ก ไตรมาสและในการประชุ มต้ องมี ก รรมการไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของ
ทั้งหมดการวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ ประชุ มให้ถือเอาเสี ยงข้างมากเป็ นมติ ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ ากันให้ป ระธาน
ของที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
5. ให้ค าปรึ กษาร่ วมอภิ ป รายปั ญหาอย่างกว้างขวางโดยทัว่ กันและวินิจฉัยด้วยดุ ล ยพิ นิจที่ รอบคอบเรื่ องที่
เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
6. จัดให้มีการทางบแสดงฐานะทางการเงินและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณวันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี ของบริ ษทั
เสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และคณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบให้เสร็ จสิ้ นก่อนนาเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
7. แต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การ
8. มอบอานาจดาเนิ นการให้กรรมการผูจ้ ดั การในการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯตลอดจนมีอานาจแต่งตั้งและ
ถอดถอนพนักงานของบริ ษทั ฯรวมทั้งกาหนดค่าตอบแทนในการทางานตามนโยบายของคณะกรรมการ
รวมทั้งมอบอานาจดาเนินการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุ รกิจ
9. พิจารณาอนุ มตั ิงบประมาณในการลงทุนและในการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯประจาปี รวมทั้งดู แลการใช้
ทรัพยากรของบริ ษทั ฯ
10. กาหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนการทางานของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
11. จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายในตลอดจนจัดทาระบบการควบคุมทางการเงินการดาเนินงานและ
การกากับดูแลการปฏิบตั ิงานรวมทั้งควบคุมและบริ หารความเสี่ ยง
12. จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทัว่ ไปที่สาคัญต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอ
และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
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อานาจหน้ าทีข่ องกรรมการผู
้ จัดการ
1. จัดการงานและดาเนินงานของบริ ษทั ฯตามนโยบายและอานาจที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
2. กาหนดเป้ าหมายธุ รกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแผนธุ รกิจประจาปี รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและ
แผนยุทธ์ศาสตร์ระยะยาวให้คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
3. บริ ห ารการปฏิ บ ัติ ง านผ่ า นคณะจัด การให้ บ รรลุ เป้ า หมายตามที่ ก าหนดไว้ใ นแผนธุ ร กิ จ โดยสร้ า ง
ความสามารถการแข่งขันและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผถู ้ ือหุ น้
4. จัดสรรทรัพยากรและสรรหาบุคคลากรที่มีศกั ยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
5. ส่ งเสริ มและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและสนับสนุนวิสัยทัศน์และการเติบโตของธุ รกิจ
6. ติดตามการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯอย่างใกล้ชิดวัดผลการดาเนิ นการและรายงานถึงกิจการที่ฝ่ายจัดการได้
กระทาไปแล้วต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นระยะและทันสถานการณ์
7. พิจารณากลัน่ กรองและนาเสนอขออนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องเกี่ ยวกับนโยบายและทิ ศทาง
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯเรื่ องที่หากทาไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสาคัญแก่กิจการของบริ ษทั ฯและเรื่ องที่
ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. จัดทารายละเอียดอานาจดาเนิ นการภายในบริ ษทั ฯเพื่อกระจายอานาจให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานและ
ตัดสิ นใจอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพมี ความคล่ องตัวโดยไม่เสี ยการควบคุ ม เพื่ อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษ ทั
อนุมตั ิ
9. ทารายงานสถานะการเงินและงบการเงินให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิทุกๆไตรมาส
อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และ ตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และ เชื่อถือได้
2. สอบทานให้ บ ริ ษ ทั ฯปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
3. สอบทานและให้ ค าแนะน าเพื่ อ ให้ บ ริ ษ ัท ฯมี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบภายใน
ที่ เหมาะสมและมี ป ระสิ ทธิ ผ ลเป็ นไปตามมาตรฐานสากล โดยสอบทานร่ ว มกับ ผู ้ส อบบัญ ชี แ ละ
ผูต้ รวจสอบภายใน
4. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิ ก จ้างหั วหน้ าหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน หรื อ หน่ วยงานอื่ น ใดที่ รับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การ
ตรวจสอบภายใน หรื อ เห็นชอบการพิจารณาว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบริ ษทั ฯ และ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจาปี และค่าตอบแทน
5. ร่ วมกับฝ่ ายจัดการในการพิจารณาคัดเลื อกผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ รวมถึ งพิจารณาความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเป็ นอิสระ ผลการปฏิบตั ิงานและประสบการณ์ของผูส้ อบบัญชี เพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบและนาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิ
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6. พิจารณารายการที
่เกี่ยวโยง ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เพื่อให้มนั่ ใจว่า สมเหตุผล และเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษ ัทฯ ซึ่ งรายงาน
ดัง กล่ า วต้อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อ งมี ค วามเห็ น ในเรื่ อ งต่ า งๆ ตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. จัดหาที่ปรึ กษาจากภายนอกหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญทางวิชาชี พในการให้คาแนะนา ปรึ กษาหรื อให้ความเห็ นได้
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
9. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจาเป็ นและเหมาะสม ปี ละ 1 ครั้ง
10. กากับดูแลให้บริ ษทั ฯมีกระบวนการและการจัดการรับเรื่ องร้องเรี ยนจากพนักงาน และบุคคลภายนอก
11. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมาย
อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1. คณะกรรมการมี หน้าที่ ทาการสรรหาและเสนอบุ คคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมสาหรั บการดารงตาแหน่ ง
กรรมการตามระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องการคัดเลือกสรรหากรรมการบริ ษทั และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และ
ความเหมาะสมของกรรมการที่พน้ ตาแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการมีหน้าที่เสนออัตราค่าตอบแทนและกาหนดเงื่อนไขในการว่าจ้าง และอัตราค่าจ้างประธาน
กรรมการบริ ห าร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งของบริ ษ ัท ฯตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท
มอบหมาย
3. คณะกรรมการมี บ ทบาทในการเสนอความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ อนุ ม ัติ เกี่ ย วกับ อัต รา
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ ษทั ตามระเบี ยบการพิ จารณาผลตอบการ
ทางาน เพื่อขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในภายหลัง
4. คณะกรรมการมี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท เกี่ ย วกับ ผู ้สื บทอดต าแหน่ ง ประธาน
กรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และทบทวนแผนการสื บทอดตาแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หาร
และตาแหน่งที่สาคัญที่ประธานกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการผูจ้ ดั การได้จดั เตรี ยมไว้
5. คณะกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับกลยุทธ์ดงั ต่อไปนี้
5.1 กลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคลสาหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
5.1.1 พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธานกรรมการบริ หาร และ/หรื อ กรรมการผูจ้ ดั การ
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ ยวกับนโยบายด้านทรั พยากรบุ คคลสาหรับผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทาธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
5.1.2 สร้างความมัน่ ใจว่าแผนการสื บทอดตาแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หาร และตาแหน่ งที่สาคัญ
มี รายชื่ อผูท้ ี่ อยู่ในเกณฑ์ที่ จะได้รับ การพิจารณา และตรวจสอบให้แน่ ใจว่าแผนการสื บ ทอด
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ตาแหน่
งผู บ้ ริ ห ารระดับ สู ง ผู บ้ ริ ห าร และต าแหน่ งที่ ส าคัญ ได้รับ การทบทวนอยู่เสมอโดย
ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
5.2 กลยุทธ์ดา้ นการประเมินผลและผลประโยชน์ตอบแทนสาหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
5.2.1 ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พื่อรับรอง
5.2.2 ทบทวนผลประโยชน์ ต อบแทนและเสนอคณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ การจู งใจให้ ผูบ้ ริ ห าร
ระดับสู งเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพของตน รวมถึงผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วย และอุทิศตนเพื่อ
พัฒนาธุ รกิ จของบริ ษทั ฯอย่างเต็มสติปัญญาและความสามารถในการปฏิ บตั ิ งานทั้งระยะสั้น
และระยะยาว รวมถึงการพิจารณาให้ถือหุน้ ของบริ ษทั ฯด้วย
5.2.3 ให้ ค าเสนอแนะแก่ ป ระธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร และกรรมการผูจ้ ดั การ ถึ ง หลัก การพิ จารณา
เงินเดือน สวัสดิการค่าตอบแทน และผลประโยชน์ต่างๆ แก่ผบู ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ
5.2.4 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับนโยบายและรู ปแบบของการให้ผล
ประโยชน์ ต อบแทนซึ่ งออกแบบไว้ส าหรั บ การจู ง ใจ และรั ก ษาไว้ซ่ ึ งพนั ก งานที่ มี
ความสามารถ มีคุณภาพ และมีศกั ยภาพ
อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1. กาหนดนโยบายบรรษัทภิบาลให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ทบทวนนโยบายบรรษัทภิบาลและการประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายเป็ นระยะ
3. พิจารณาอนุมตั ิจรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั
อานาจหน้ าทีค่ ณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. จัดประชุ มเพื่ อประเมิ นความเสี่ ยงที่ อาจส่ งผลต่อการดาเนิ นธุ รกิ จทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว และ
มีการทบทวนความเสี่ ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2. กาหนดแผนการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ ยงต่อการดาเนิ นธุ รกิจ
3. ติดตามและรายงานผลการดาเนินการบริ หารความเสี่ ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการ
บริ ษทั ทราบ
รายชื่ อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงิน
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ (สามารถดูประวัติได้จากหน้า 105)
รายชื่ อกรรมการทีม่ ีความรู้ ทางด้ านการเงิน
นางสาวลัก ษณา ทรั พ ย์ส าคร นายสมจิ ต ต์ เศรษฐิ น นายเอกพล พงศ์ส ถาพร และนายวิรัช ไพรั ช พิ บู ล ย์
(สามารถดูประวัติได้จากหน้า 103-105)
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
ขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกและแต่ งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ
1. คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดคุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผูจ้ ดั การ
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2. คณะกรรมการสรรหาและก
าหนดค่ าตอบแทนท าการกลั่นกรองสรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติที่
เหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้ เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
3. คณะกรรมการบริ ษ ทั พิจารณาเลื อกผูท้ ี่เหมาะสมที่ จะเป็ นกรรมการ เสนอให้ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
พิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
4. คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผูท้ ี่เหมาะสมเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1. เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติของกรรมการตามที่กาหนดไว้
2. เป็ นกรรมการที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่แสดงความคิดเห็นโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็ นอิสระ
และมีจริ ยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็ นหลัก โดยไม่ได้คานึ งถึงเฉพาะประโยชน์ของผู ้
ถือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยหรื อตนเอง
3. เป็ นผู ้มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้วนตามที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ก าหนด และเป็ นไปตามแนวปฏิ บ ัติ ที่ ดี
ดังต่อไปนี้
3.1 ถื อหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 2 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดในบริ ษทั ฯ บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษ ทั ร่ วมหรื อบุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้ง (นับ รวมบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม
กฎหมายหลักทรัพย์)
3.2 ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานรวมทั้งไม่เป็ นลู กจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้รับ เงิ นเดื อน
ประจาหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 1 ปี
3.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมทั้ง
ในด้านการเงินและการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ในเครื อ บริ ษ ัทร่ วม หรื อบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในลักษณะที่จะทาให้ขาดความเป็ นอิสระ
3.4 ไม่เป็ นญาติสนิ ทกับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของกรรมการผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
3.5 เปิ ดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทาให้ขาดความเป็ นอิสระแก่คณะกรรมการบริ ษทั
คุณสมบัติของกรรมการ
1. เป็ นบุคคลที่ไม่มีประวัติด่างพร้อย
2. เป็ นผูม้ ีวสิ ัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมของธุ รกิจได้ดี
3. เป็ นผูม้ ีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
4. เป็ นผูม้ ีทกั ษะในการสื่ อความอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. เป็ นผูม้ ีแนวคิดทางธุ รกิจและการตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ
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6. เป็ นผู254625462546252252542546
้มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจด้า นการเงิ น หรื อ การพาณิ ช ยกรรมหรื อ การอุ ต สาหกรรมและมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริ หารธุ รกิจ
7. เป็ นผูม้ ีประสบการณ์เคยเป็ นกรรมการของบริ ษทั หรื อรัฐวิสาหกิจ
คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ
1. มีคุณธรรมและไม่มีประวัติด่างพร้อย
2. ไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่และเป็ นนักบริ หารและจัดการสมัยใหม่โดยอาชีพ
3. มีทกั ษะและมีประสบการณ์ในการทางานหลากหลายหน้าที่รวมทั้งธุ รกิจต่างประเทศ
4. มีความเป็ นผูน้ าสู ง วิสัยทัศน์กว้าง มนุษย์สัมพันธ์ดี สื่ อสารกระจ่าง และบุคลิกเหมาะสม
5. สามารถประสานความแตกต่ างและความสามารถของพนัก งานให้ บ รรลุ เป้ าหมายธุ รกิ จและ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร
6. มีทกั ษะเรื่ องการตลาด การเงินและการบริ หารบุคคล
7. สามารถกากับดูแลและอานวยการทางานของทั้งองค์กร
8. มองโอกาสธุ รกิจได้ดีและแก้ปัญหาเป็ นเยีย่ ม
หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ
1. บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กาหนดไว้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความหลากหลายของความชานาญที่เป็ นประโยชน์ต่อการกาหนดทิศทาง
และควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั
วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์ การเลือกตั้งกรรมการในทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้น
1. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตาแหน่ง
2. ในการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตาแหน่งนั้น ให้ผถู ้ ือหุ ้นแต่ละคนมีคะแนนเสี ยง
เท่ากับจานวนหุ น้ ที่ตนถืออยูโ่ ดยถือว่าหุ น้ หนึ่งมีเสี ยงหนึ่ง
3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตาแหน่ง ผูท้ ี่ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการในตาแหน่ง
นั้น ต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ข้ อบังคับของบริษัทฯในส่ วนเกีย่ วข้ องกับคณะกรรมการ
ข้อ16. ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นอัตราหนึ่ งในสาม ถ้า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่ สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ฯนั้นให้จบั สลากกันว่า
ผู ใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่ อ ไปให้ ก รรมการคนที่ อ ยู่ใ นต าแหน่ ง นานที่ สุ ด นั้น เป็ นผู อ้ อกจากต าแหน่ ง
กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
ข้อ17. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
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(3) ขาดคุ254625462546252252542546
ณ สมบัติ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ า มตามมาตรา 68 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจ ากัด
พ.ศ. 2535
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกตามข้อ 20.
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
ข้อ18. กรรมการคนใดลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออก
ถึงบริ ษทั ฯ
กรรมการซึ่ งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยกันก็ได้
ข้อ19. ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลหนึ่ งซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ มคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการแทนได้ เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน ไม่มีการกาหนดสัดส่ วน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวน
กรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ข้อ 20. ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ ง ก่อนถึ งคราวออกตามวาระได้ดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ น้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ข้อ 21. กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯหรื อไม่ก็ได้
การถ่ วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีจานวน 11 ท่านประกอบด้วยผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์หลากหลาย ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ โดยประกอบด้วย
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
1 ท่าน
คิดเป็ นร้อยละ
9
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
10 ท่าน
คิดเป็ นร้อยละ 91
กรรมการอิสระ
4 ท่าน
คิดเป็ นร้อยละ 36
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่ มีคุณสมบัติของกรรมการอิ สระเกิ นกว่าหนึ่ งในสามและมี
จานวนกรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หารมากกว่า 1 ใน 2 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ จานวนกรรมการที่เป็ นตัวแทน
ของผูถ้ ือหุ น้ ที่มีอานาจควบคุม (Significant Shareholders) เป็ นสัดส่ วนที่ยตุ ิธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ รายอื่น
ทั้ง นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัต ถุ ป ระสงค์และข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท ฯ ตลอดจนมติ ของที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น ด้วยความซื่ อ สั ตย์สุ จริ ต ตาม
หลักการกากับดูแลที่ดี โดยกรรมการบริ ษทั มีวาระการดารงตาแหน่ง ซึ่ งตามข้อบังคับฯของบริ ษทั ฯกาหนดไว้
ว่าในการประชุ มสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจานวน 1 ใน 3 ออกจากตาแหน่ง (โปรดดูรายละเอียดใน
เรื่ องข้อบังคับของบริ ษทั ในส่ วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการประกอบ) นอกจากนี้ ต้ งั แต่ปี 2546 คณะกรรมการ
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254625462546252252542546
บริ ษทั ได้เริ่ มประเมิ
นตนเอง (Self - Assessment) และประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการแต่ละ
ท่ า นให้ ค วามสนใจต่ อ การพัฒ นาตนเอง เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้ ทัก ษะและมาตรฐานการปฏิ บ ัติ ห น้ าที่ ข อง
กรรมการในการบริ หารงานบริ ษทั ฯให้มีประสิ ทธิ ภาพและมีการกากับดูแลที่ดี
(โปรดดูหวั ข้อการประเมินคณะกรรมการประกอบ)
การรวมหรื อแยกตาแหน่ ง
ประธานกรรมการและกรรมการ 5 ท่าน รวมเป็ น6 ท่านเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผูจ้ ดั การเป็ นผูบ้ ริ หารมืออาชี พไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อมีความสัมพันธ์ใดๆกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และโครงสร้าง
คณะกรรมการมีกรรมการอิสระเกินกว่าหนึ่ งในสาม และมีจานวนกรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ ริ หารมากกว่า 1 ใน 2
ของจานวนกรรมการทั้งคณะ ก่ อให้ เกิ ดการถ่ วงดุ ล และการสอบทานการบริ ห ารงานที่ ดี นอกจากนี้ ก าร
แบ่งแยกหน้าที่ในการกาหนดนโยบายการกากับดู แลและการบริ หารงานประจาอย่างชัดเจน คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั เสนอเพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การหรื อกรรมการ
พร้ อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะผูบ้ ริ หาร เพื่อให้กลไกติดตาม ตรวจสอบ และ
ถ่วงดุลอานาจในการบริ หารงานมีความถูกต้องโปร่ งใส หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระในการ
ร่ วมกาหนดขอบเขตในการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษทั ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน(โปรดดูขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบ)
กระบวนการกาหนดและความเหมาะสมของค่ าตอบแทน
บริ ษทั ฯได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ น
ระดับ เหมาะสมตามอุ ตสาหกรรม และได้ข ออนุ มตั ิ จากผูถ้ ื อหุ ้น แล้ว กรรมการที่ ไ ด้รับ มอบห มายให้เป็ น
กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามปริ มาณงานที่เพิ่มขึ้น กรรมการผูจ้ ดั การและพนักงาน
ได้รับค่าตอบแทนที่เชื่ อมโยงกับผลการปฏิ บตั ิงานของแต่ละคน ค่าตอบแทนที่ได้รับได้ผา่ นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและเพื่อให้เกิ ดความโปร่ งใสและความชัดเจนในการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูถ้ ื อหุ ้นได้พิจารณานโยบายและหลักการค่าตอบแทน
กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสู งแล้วในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน
2549
ในแต่ ล ะปี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนจะพิ จ ารณาว่ า ค่ า ตอบแทนของ
คณะกรรมการเหมาะสมหรื อไม่โดยเปรี ยบเที ยบกับอุ ตสาหกรรมในกลุ่ มเดี ยวกันและขนาดธุ รกิ จในระดับ
เดียวกัน
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิงานเหมือนกัน ซึ่ งเขียน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรของกลุ่มธุ รกิจอาหาร ทิปโก้ การบริ หารงานในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมปฏิบตั ิ ดังนี้
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1. คณะกรรมการบริ
ษทั พิจารณาส่ งตัวแทนของบริ ษทั ฯเข้าไปเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั
ร่ วมตามอัตราส่ วนการลงทุน
2. บริ ษทั ย่อยรายงานผลการดาเนินงานและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
3. จัดกิจกรรมร่ วมกันทั้งบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อให้รับทราบแผนการดาเนินงานไปในแนวทาง
เดียวกัน
4. การจัดทางบประมาณต้องนามารวมกัน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาร่ วมกันทั้งกลุ่ม
ธุ รกิจอาหาร
5. การทารายการที่เกี่ ยวโยงกันนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาสโดยผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีการโยกย้ายหรื อเลื่อนตาแหน่งภายในกลุ่มธุ รกิจอาหาร ทิปโก้ ได้ตลอดและอายุการทางาน นับ
ต่อเนื่อง
9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯมีการกาหนดนโยบายการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯในจริ ยธรรมการประกอบธุ รกิจ
ข้อ3.1 ฝ่ ายจัดการต่อผูถ้ ื อหุ ้น ห้ามไม่ให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานในการนาข้อมู ลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้ง เพื่ อ การซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ซ่ ึ งมี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ผ่ า นทาง E-mail ให้ พ นัก งาน ผู ้บ ริ ห าร และ
กรรมการบริ ษทั ทราบทุกไตรมาสโดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชน โดย
มีรายละเอียดดังนี้
3.1.8 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ กี่ยวข้องโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผย
ต่อสาธารณชน ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
3.1.9 ไม่นาข้อมู ลทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมู ลดังกล่าวในระยะเวลา
1 เดือนก่อนเปิ ดเผยสู่ สาธารณชน
3.1.10 หลี กเลี่ ยงการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯในระยะเวลา 1 เดื อนก่อนที่งบการเงินจะเปิ ดเผยสู่
สาธารณะ
3.1.11 รายงานการถื อครองหลัก ทรั พ ย์ในบริ ษ ทั ฯ ตลอดจนการเปลี่ ยนแปลงการถื อหลัก ทรั พ ย์ต่ อ
เลขานุ การบริ ษทั ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 253
- ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน
- ไม่ ด าเนิ น การใดๆ ในลัก ษณะที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ต่ อ บริ ษ ัท ฯ
กาหนดให้คณะผูบ้ ริ หารระดับสู ง 4 คนแรก คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ หารต้องรายงานการ
ซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯต่อสานักงานก.ล.ต .ตามระเบียบข้อกาหนดอย่างเคร่ งครัดและขอความร่ วมมือ
คณะกรรมการบริ ษทั ห้ามซื้ อขายหลักทรัพย์ระหว่างหลังประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และก่อนส่ งข้อมู ลให้
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รื อสานักงานก.ล.ต . อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2547 ทุกครั้งที่มีการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ฯต้องส่ งรายงานซื้ อขายผ่านเลขานุ การบริ ษทั ฯจากเดิมที่รายงานด้วยตนเอง เพื่อนาส่ งสานักงานก.ล.ต .ต่อไป
นอกเหนือจากนี้ตอ้ งรายงานการถือหุ ้นของบริ ษทั ฯของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งในแต่ละไตรมาส
เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวในการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
มาตรการลงโทษ
มีการตักเตือนหรื อลงโทษทางวินยั ตามหลักเกณฑ์การบริ หารงานบุคคลของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ แ ละการปฏิ บ ั ติ ง านของผู ้ส อบบั ญ ชี น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี แต่ละปี รวมถึ งค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุ มตั ิจากที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ รายชื่ อผูส้ อบบัญชี ที่จะเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ จะต้องเป็ นผูส้ อบ
บัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในปี 2560 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมจานวน 3,555,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินของบริ ษทั ฯและงบการเงินรวม จานวน 1,617,500 บาท
งบการเงินของบริ ษทั ย่อย 4 บริ ษทั จานวน 1,937,500 บาท
2. ค่าบริ การอื่น (Non-audit fee)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าบริ การอื่น จานวน 161,994.67 บาท
9.7 การปฎิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่ องอื่นๆ
ในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง จากเดิ มระยะเวลาในการทบทวนเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงจะทาทุก 6 เดือน
ปรับ เปลี่ ยนเป็ นทบทวนทุ ก 3 เดื อน พร้ อมให้ มีระบบเตือนภัย และทบทวนเป็ นประจาถึ งขนาดของความ
รุ น แรงว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมากขึ้ นหรื อ น้ อ ยลง รวมทั้ง มาตรการที่ ใ ช้ ใ นการแก้ ไ ขและป้ อ งกัน ว่ า มี
ประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ ระยะเวลาและความถี่ ในการทบทวนขึ้นอยู่กบั ลักษณะของรายการควรทาบ่อยแค่ไหน
ซึ่ งได้นาไปปฏิ บตั ิต้ งั แต่ปี 2557 โดยมี การกาหนดสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนขึ้น ระบุ ความรุ นแรงเป็ นระดับ
พร้ อ มใช้ สี ประกอบ เช่ น สี แดง แปลว่ า รุ น แรงมาก เป็ นต้น ซึ่ งนอกจากระบุ ร ะดับ ความรุ น แรงแล้ ว
ยังประเมินถึงโอกาสที่จะเกิ ดและผลกระทบที่จะได้รับ และปลูกฝังให้เกิ ดการบริ หารความเสี่ ยงในทุกระดับ
ของการปฏิบตั ิงาน โดยมีการประชุมย่อยเป็ นประจาสับปดาห์ละ 1 ครั้งในระดับหน่วยงาน ประชุมทุกเดือนใน
ระดับฝ่ าย และระดับจัดการ และประชุ มทุ ก 3 เดื อน ในระดับคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง พร้ อมกันนี้
คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้ฝ่ ายตรวจสอบการควบคุ ม ภายในตรวจสอบการบริ หารความเสี่ ยงว่า
สามารถปฏิบตั ิได้จริ งหรื อไม่ มีความคืบหน้าในการแก้ไขในแต่ละประเด็นอย่างไรบ้าง ซึ่ งมีการพิจารณาทุก
ไตรมาส ถ้ามี สิ่ งใดที่ ตอ้ งปรับ ปรุ งคณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอต่อที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั
ต่อไป
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ในเรื่ องเลขานุ การบริ
ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งนางสาวกุลกาน จีนปั่ น เป็ นเลขานุ การบริ ษทั เมื่อ
วันที่ 1 เมษายน 2560 แทนเลขานุ การบริ ษทั คนเก่าที่ครบเกษียณอายุ ซึ่ งได้ผา่ นการอบรมหลักสู ตรเลขานุ การ
บริ ษทั ฯแล้วในปี 2559 โดยมี หน้าที่ รับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนดไว้ เลขานุ การบริ ษทั ฯ จะรายงานต่อ
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ ทั้งนี้ ประวัติของเลขานุ การบริ ษทั ฯ จะอยูใ่ นส่ วนประวัติ
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในเรื่ องการเผยแพร่ ข้อมูลประกอบวาระการประชุ มผู้ถือหุ้น ให้เผยแพร่ ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุ มผูถ้ ื อ
หุ ้นล่วงหน้าไว้ใน เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯก่อนจัดส่ งเอกสาร และก่อนการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อย 30 วัน โดย
เริ่ มปฏิบตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 24 เมษายน 2551 เป็ นต้นไป
ในเรื่ องให้ ผ้ ูถือหุ้นส่ วนน้ อยมีโอกาสเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการอิสระ ในปี 2549 บริ ษทั ฯได้เริ่ มให้ผถู ้ ือ
หุ ้นส่ วนน้อยเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการอิสระโดยส่ งหนังสื อถึ งผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย ให้แจ้งถึงผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยได้มี
โอกาสเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าสมัครเพื่อพิจารณาเป็ นกรรมการอิ สระแทนกรรมการที่ออก
ตามวาระตามกระบวนการสรรหาของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ทนั การคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการอิสระที่ออกตาม
วาระ และตั้งแต่ปี 2551 เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯได้โดยตรง
ในเรื่ องควรมีมาตรการให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสี ยสามารถติดต่ อสื่ อสารกับคณะกรรมการ ในกรณี ที่ผูม้ ีส่วนได้เสี ยมี
ประเด็นที่เป็ นห่ วงเกี่ยวข้องกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง หรื อการ
ทาผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถติดต่อสื่ อสารกับคณะกรรมการ ได้โดยส่ งถึ งคณะ
กรรมการบริ หารโดยตรงตามเส้นทาง ดังนี้
 www.tipco.net (หัวข้อการแจ้งเบาะแสและการกระทาการทุจริ ตคอร์รัปชัน)
 anti-corruption@tipco.net
 โทรศัพท์หมายเลข กรรมการผูจ้ ดั การ 02-273-6888, ประธานกรรมการ 02-273-6400
 นาส่ งประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6
สามเสนใน พญาไท กรุ เทพฯ 10400
ในเรื่ องควรกาหนดนโยบายในการดูแลสิ่ งแวดล้ อมและสั งคมอย่ างชั ดเจน ซึ่งได้ปฏิบตั ิแล้วในปี 2549
ในเรื่ องให้ จัดทารายงานความเห็นจากการทาหน้ าทีข่ องคณะกรรมการชุ ดย่ อยให้ รายงานประจาปี ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่
รายงานประจาปี 2548
ในเรื่ องประธานกรรมการ กาหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็ นประธานหรื อสมาชิ กในคณะกรรมการชุ ดย่อย
ตั้งแต่ปี 2546 และประธานกรรมการไม่เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารเริ่ มในปี 2550
ในเรื่ องจัดส่ งรายงานผลการดาเนินงานให้ คณะกรรมการ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯไม่ได้มีการประชุมกรรมการบริ ษทั
ทุกเดือน บริ ษทั ฯจัดทารายงานผลการดาเนิ นงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน โดยได้เริ่ มจัดทาตั้งแต่
ปี 2550 และปรับปรุ งการรายงานใหม่ในปี 2552
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254625462546252252542546
ในเรื่ องหลักการและนโยบายค่
าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริ หารระดับสู ง คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนได้ร่างหลักการและนโยบายให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและนาเสนอให้ผถู ้ ือหุ ้น
อนุ มตั ิแล้วในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่1/2549 คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาการปรับค่าตอบแทน
ของพนักงานทุ กระดับ เพื่อให้สอดคล้องการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและเป็ นไปแนวทางเดี ยวกันกับ กลุ่ ม
ธุ รกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
ในเรื่ อ งแผนสื บ ทอดต าแหน่ งกรรมการผู้ จั ด การ ให้ก รรมการผูจ้ ดั การรายงานเป็ นประจาถึ งแผนสื บทอด
ตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับ สู ง จัดทาและรายงานโครงการสาหรับ พัฒนาผูบ้ ริ หารเป็ น
ประจาทุกปี โดยได้เริ่ มทาตั้งแต่ปี 2548
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท ในปี 2560 มีการประเมินตนเองเรื่ องการปฏิ บตั ิตามหลักการกากับดู แล
กิจการที่ดีตามหัวข้อจานวน 99 ข้อย่อย ในแบบฟอร์ มของฝ่ ายพัฒนาธรรมภิบาลเพื่อตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย พฤษภาคม 2556 โดยคณะกรรมการมีการประเมินล่วงหน้าก่อนการประชุ ม และมติจากที่
ประชุมได้พิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิโดยข้อที่กรรมการเห็นว่ายังไม่ได้ปฏิบตั ิหรื อไม่
แน่ใจในความสมบูรณ์ของการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
ในเรื่ อ งประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิส ระ ยัง ไม่ ไ ด้ป ฏิ บ ัติ ด้วยความไม่ พ ร้ อ มของผู ถ้ ื อ หุ ้ น ใหญ่ แ ละ
กรรมการอิสระไม่ประสงค์ที่จะรับตาแหน่ง อย่างไรก็ตามประธานกรรมการ ได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการทุกคน
รวมทั้งกรรมการอิสระได้แสดงความคิดเห็นและลงมติอย่างอิสระ
ในเรื่ องคณะกรรมการกาหนดวาระการดารงตาแหน่ งกรรมการชั ดเจน ได้กาหนดอายุเกษียณของกรรมการไว้
ที่อายุ 75 ปี บริ บูรณ์ แต่ยงั ไม่ได้กาหนดวาระที่กรรมการจะดารงตาแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เนื่ องจากเกรง
ว่าจะหาผูท้ ี่เหมาะสมมาเป็ นกรรมการไม่ได้
ในเรื่ องคณะกรรมการกาหนดวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการชุ ดย่ อยชั ด เจน ยังไม่ ได้ป ฏิ บตั ิ เหตุ ผล
เดียวกันกับกาหนดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
ในเรื่ องคณะกรรมการกาหนดนโยบายการดารงตาแหน่ งกรรมการที่บริ ษัทอื่นของกรรมการให้ เหมาะสมกับ
ลักษณะหรื อสภาพธุรกิจ มีนโยบายกาหนดให้กรรมการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นได้ไม่
เกิน 3 บริ ษทั แต่ไม่ได้กาหนดการเป็ นกรรมการในบริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียน
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การเข้ าร่ วมประชุ ม254625462546252252542546
ของกรรมการบริษัทในคณะกรรมชุ ดย่อย
รายชื่ อกรรมการ(จานวน คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ ก า ร เข้ า ร่ ว ม ก า ร
ครั้ งที่ เข้ าร่ วมประชุ ม/ ตรวจสอบ
ส ร ร ห า แ ล ะ บริษัท
ประชุ มผู้ถือหุ้น
จานวนครั้งทีป่ ระชุ ม)
ก า ห น ด
ค่ าตอบแทน
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
7/7
1/1
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
7/7
1/1
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
4/4
7/7
1/1
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
3/3
6/7
1/1
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
7/7
1/1
นายชลิต ลิมปนะเวช
7/7
1/1
นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร
7/7
1/1
นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร
7/7
1/1
นายไพศาล พงษ์ประยูร
4/4
3/3
7/7
1/1
นางอัจฉรา ปรี ชา
4/4
3/3
7/7
1/1
นายเอกพล พงศ์สถาพร

7/7

1/1

การประเมินคณะกรรมการ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน คณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อย
ของบริ ษ ั ท จดทะเบี ย นควรมี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ ง านด้ ว ยตนเองอย่ า งน้ อ ยปี ละ1 ครั้ ง เพื่ อ ให้
คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุ งแก้ไข โดยการประเมิ นควรจัดทาทั้งแบบรายคณะและ
รายบุคคล
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษัทแบบรายคณะและรายบุ คคล แบบประเมินจัดท าและ
เผยแพร่ โดยตลาดหลักทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย เพื่ อใช้ประเมิ นการปฏิ บตั ิ ห น้าที่ ของคณะกรรมการ แบบ
ประเมินดังกล่าวประกอบด้วย
1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั แบบรายคณะ
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั แบบรายบุคคล
โดยมีกระบวนการดังนี้
1. คณะกรรมการบริ ษทั ประเมินตนเองผ่านแบบประเมินที่จดั ทาโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
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2. เลขานุ254625462546252252542546
การบริ ษทั ฯสรุ ปผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานของคณะกรรมการบริ ษทั
ทุกท่าน
3. เลขานุ ก ารบริ ษ ัท ฯรายงานผลการประเมิ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท และด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง
ดาเนินงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะและรายบุคคล ประกอบด้ วย 6 หัวข้ อ คือ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล
3. การประชุมคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล
4. การทาหน้าที่ของกรรมการแบบรายคณะ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการแบบรายคณะ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หารแบบรายคณะ

การประเมินคณะกรรมการ
คณะกรรมการประเมินบทบาทและประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเอง โดยการอภิปราย
ทบทวนหัวข้อวาระการประชุ มที่ ผ่านมาและผลงานที่ สาคัญ เช่ น ผลการดาเนิ นงานในรอบปี เที ยบกับแผน
ธุ รกิจ ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารความเสี่ ยง การกาหนดยุทธศาสตร์ การอนุ มตั ิแผนธุ รกิจ การพิจารณา
การลงทุ นที่ สาคัญ เป็ นต้น ส่ วนที่คณะกรรมการยังปฏิ บตั ิไม่ได้คือ ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่าครึ่ งหนึ่ งของคณะกรรมการ และกรรมการเข้าประชุมผู ้

ถือหุน้ ทุกท่าน
กรรมการประเมินประธานกรรมการ ด้วยการอภิปรายกรรมการชื่ นชมประธานกรรมการว่าปฏิ บตั ิ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสมทาให้บรรยากาศในการประชุมดีมาก ดารงความเป็ นกลางและเปิ ดโอกาสให้กรรมการ
ทุกท่านแสดงความเห็นได้อย่างอิสระโดยไม่จากัดเวลาในการประชุ มแต่ละวาระ ทาให้กรรมการมีความรู ้สึก
ว่ามีคุณค่าที่ทาหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
ในการประเมินคณะกรรมการไม่พบสิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ งที่มีนยั สาคัญ
คณะกรรมการมีความเห็ นว่า คณะกรรมการได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เข้าใจบทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง เข้าใจธุ รกิจและสถานการณ์ของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี และกรรมการแต่ละท่านอุทิศเวลาทา
หน้าที่อย่างมีส่วนร่ วมต่อผลงานของคณะกรรมการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุ ดย่ อย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาล โดยได้กาหนดให้มีการประเมินผลปี ละ 1 ครั้ง แบบประเมินดังกล่าวประกอบด้วย
1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล
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โดยมีกระบวนการดั
งนี้
1. คณะกรรมการชุดย่อยจัดทาประเมินตนเอง
2. เลขานุ การบริ ษทั ฯสรุ ปผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานของคณะกรรมการชุ ดย่อย
และดาเนินการปรับปรุ งดาเนินงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
3. เลขานุการบริ ษทั ฯรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการชุ ดย่อยต่อคณะกรรมการบริ ษทั
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะและรายบุคคล ประกอบด้ วย 6 หัวข้ อ คือ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทาหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประเมินตนเองว่า ได้ทาหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย มีการประชุ ม
ปกติทุกไตรมาสร่ วมกับผูต้ รวจสอบบัญชี ภายนอกและผูต้ รวจสอบภายในเพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ว่ามีการ
ควบคุมอย่างเพียงพอ และมีการประชุมกับผูต้ รวจสอบบัญชี แยกต่างหากจากการประชุมปกติดว้ ย และได้นา
ผลการประชุมรายงานให้คณะกรรมการรับทราบเพื่อเป็ นแนวทางปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
คณะกรรมการมีความเห็ นว่า คณะกรรมการตรวจสอบทางานได้ครบถ้วน และมีประสิ ทธิ ภาพมาก
การให้ความคิดเห็ นและเสนอแนะต่างๆ เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ อีกทั้งข้อแนะนาให้
ระมัดระวังในเรื่ องต่างๆ ที่ให้แก่ฝ่ายจัดการนาไปปรับแผน ซึ่ งช่วยป้ องกันความเสี ยหายอันอาจจะเกิดขึ้น เป็ น
ผลงานที่ดีมาก
การประเมินคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประเมินตนเองโดยนาวัตถุ ประสงค์พร้อมกับอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ มาทาเป็ น check list พิจารณาเปรี ยบเทียบกับปี ที่แล้ว
เห็นว่าคณะกรรมการฯ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ครบถ้วน
กรรมการผูจ้ ดั การประเมินตนเอง และถูกประเมินโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการ โดยพิจารณาผลการปฏิบตั ิหน้าที่ อาทิ เช่น ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ การวัดผล
การดาเนิ น งานระดับ องค์ก ร (Business Performance Scorecard) การตั้งเป้ าหมายในการท างานรายบุ ค คล
(Smart Goal) การบรรลุเป้ าหมายธุ รกิจ งบประมาณ แผนงาน เป็ นต้น

71

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
คณะกรรมการมีค254625462546252252542546
วามเห็ นว่า คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ทาหน้าที่ ครบถ้วน สามารถ
แนะน าสิ่ ง ที่ เป็ นประโยชน์ ต่อ บริ ษ ัท ฯ เช่ น การบริ ห ารงานทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ
โครงสร้างเงินเดือน เป็ นต้น
การประเมินประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ ได้ประเมินประธานกรรมการ ว่าทาหน้าที่ครบถ้วนอย่างดียิ่ง ให้โอกาสกรรมการทุก
ท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและเต็มที่ ไม่มีการขัดขวาง ทาให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างที่คิด
ไว้ได้โดยไม่ลาบากใจ ไม่อึดอัดใจ ทาให้กรรมการมีคุณค่าในการทาหน้าที่เป็ นกรรมการของบริ ษทั
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึ งนโยบาย
ธุ รกิ จ โครงสร้ า งผู ถ้ ื อหุ ้ น โครงสร้ างเงิ น ลงทุ น ระบบข้อ มู ล ระเบี ย บข้อ บังคับ และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง
นอกจากนี้ กรรมการใหม่แต่ละคนจะได้รับคู่มือกรรมการและข้อมูลอื่นๆโดยกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูอ้ ธิ บาย
สรุ ปนโยบายบริ ษทั ฯและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ ผลประกอบการล่าสุ ด
การพัฒนาและฝึ กอบรมของกรรมการ
ผู้เข้ าร่ วมอบรม
ตาแหน่ ง
นายเอกพล พงศ์สถาพร - กรรมการผูจ้ ดั การ

หลักสู ตร
1. Role of the Chairman Program 40-2017
2. Formulating Corporate Strategy and
Execution
3. Digital Marketing Strategies
4.คณะกรรมการบริ ษทั กับการร่ วมขับเคลื่อน
ประเทศไทย
5.วิธีปฏิบตั ิสาหรับบอร์ ดในการกากับดูแล
การป้ องกันและรับมือภัยไซเบอร์
นายไพศาล พงษ์ประยูร - กรรมการอิสระ
1. Governance Trends 2017 and Beyond
Fine Tuning the Governance Engines
- ประธานกรรมการ
Thai CG: Then and Now
สรรหาและกาหนด
2. วิธีปฏิบตั ิสาหรับบอร์ ดในการกากับดูแล
ค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ การป้ องกันและรับมือภัยไซเบอร์
นางอัจฉรา ปรี ชา
1. เตรี ยมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลง
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. Governance Trends 2017 and Beyond
- กรรมการสรรหา

วันที่
21-22/3/2560
19/5/2560
22-23/5/2560
29/5/2560
15/12/2560
3/10/2560

15/12/2560
30-31/5/2560
3/10/2560
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และ
Fine Tuning the Governance Engines
กาหนดค่าตอบแทน

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์

นายชลิต ลิมปนะเวช

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

Thai CG: Than and Now
3. ธุ รกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ
4. Updated COSO Enterprise Risk
Management Integrating with Strategy
and Performance
5. วิธีปฏิบตั ิสาหรับบอร์ ดในการกากับดูแล
การป้ องกันและรับมือภัยไซเบอร์

22/11/2560
8/11/2560

15/12/2560

1. Updated COSO Enterprise Risk
Management Integrating with Strategy
and Performance

8/11/2560

1. Updated COSO Enterprise Risk
Management Integrating with Strategy
and Performance

8/11/2560

ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปให้มี
ความถู กต้อง ทันเวลาและโปร่ งใส ในส่ วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์น้ นั บริ ษทั ฯได้จดั ตั้งหน่ วยงานขึ้ น
เฉพาะมีผรู ้ ับผิดชอบคือ Corporate Planning Manager นายพงศ์ธร กาญจนอัครเดช ทาหน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับ
ผูล้ งทุ น ซึ่ งผูล้ งทุ นสามารถติ ดต่อขอทราบข้อมู ลบริ ษทั ฯได้ที่ โทร 02-273-6200 ต่ อ7860 หรื อที่ เว็บไซต์ :
www.tipco.net หรื อที่ e-mail address : Pongtorn@tipco.net ผูล้ งทุน สามารถเข้าถึ งข้อมูลของบริ ษทั ฯได้ทาง
เว็บไซต์ซ่ ึงได้แยกหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor)ไว้โดยเฉพาะ

10.ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษทั ฯดาเนิ นธุ รกิจโดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และด้วยความตระหนักดี
ว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของชุมชน จึงมุ่งมัน่ ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคมโดยทาหน้าที่เป็ น
พลเมืองดีที่อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ และได้ปลูกฝังแนวความคิดดังกล่าวให้กบั พนักงานทุก
ระดับชั้นในทุกบริ ษทั ซึ่ งได้แก่ คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าที่ระดับบังคับ
บัญชา พนักงาน และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยกลุ่มอื่นๆ ให้ถือปฏิ บตั ิเป็ นบรรทัดฐานเดี ยวกัน ตลอดจนจัดทาเอกสาร
นโยบายและหลักการด้านความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิใน
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เสมอและจริ งจัง จนกล่าวได้วา่ การดาเนิ นธุ รกิจและการปฏิบตั ิงานอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสิ่ ง แวดล้อมและสั งคมนั้น เป็ นหลัก ประจาใจของผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ทุ ก คนในกลุ่ ม ธุ รกิ จอาหารทิ ป โก้ตาม
นโยบาย “ทิปโก้ พัฒนาธุรกิจควบคู่กบั สิ่ งแวดล้ อมและสั งคม”
นอกจากนี้ เพื่อให้การบริ หารงานและการดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคมของบริ ษทั ฯเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวบริ ษทั ฯจึงได้แต่งตั้งคณะทางานเพื่อสิ่ งแวดล้อมและ
สังคม ซึ่ งประกอบด้วยตัวแทนฝ่ ายบริ หารด้านการสนับสนุ นและส่ งเสริ ม สิ่ งแวดล้อมและสังคม หัวหน้า
คณะทางาน คณะทางานและเลขานุ การ ประจาโรงงานแต่ละแห่ งและสานักงานใหญ่ โดยกาหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. น าเสนอเพื่ อพิ จารณาให้ ก ารสนับ สนุ น กิ จกรรมเพื่ อสิ่ ง แวดล้อ มและสั งคมส าหรั บ หน่ วยงาน
ราชการ และ ชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่สังกัด
2. ประสานงานและดาเนิ นกิจกรรมเพื่อสิ่ งแวดล้อมและสังคมตามงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ
3. ดูแล สอดส่ อง และนาเสนอกิ จกรรมเพื่อให้การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมของโรงงานเป็ นไปตาม
ข้อกาหนด กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
4. เป็ นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคม
ผ่านสื่ อท้องถิ่น
5. จัดท าแผนกิ จกรรมประจาปี และเสนองบประมาณดาเนิ นการส าหรับโครงการสนับสนุ นด้าน
สิ่ งแวดล้อมและสังคม
6. กิ จกรรมอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ที่ดีด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคมของบริ ษทั ฯ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้คณะทางานเพื่อสิ่ งแวดล้อมและสังคมจัดประชุ มเพื่อการวางแผนดาเนิ นกิจกรรมติดตามงาน
และรายงานผลการดาเนินกิจกรรมเพื่อสิ่ งแวดล้อมและสังคมให้ฝ่ายบริ หารทราบอย่างสม่าเสมอ
โดยกาหนดแผนกิจกรรมออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1.กิจกรรมด้ านสั งคม
 สนับสนุนทุนการศึกษาให้กบั โรงเรี ยนในชุมชน
 สนับสนุนทุนการศึกษาให้กบั บุตรเกษตรกรที่ส่งวัตถุดิบ
 ออกหน่วยชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานราชการ
 สนับสนุนงบประมาณตามปี งบประมาณของบริ ษทั ฯเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม
2.กิจกรรมด้ านสิ่ งแวดล้อม

สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และจัดสร้างระบบนิเวศของป่ าไม้ในประเทศ
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3.กิจกรรมด้ านศาสนา
 เพื่อสร้างเสริ มคุณธรรม บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานมีจิตสานึ กในเรื่ องการ
อาสา การทาความดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริ ต
จากนโยบายของบริ ษ ทั ฯที่ ได้ก าหนดแนวทางการปฏิ บ ัติงานให้อยู่บ นพื้ นฐานของความซื่ อสั ตย์
โปร่ งใสและเป็ นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขดั แย้งกับประโยชน์ของบริ ษทั ฯและผูม้ ีส่วนได้เสี ย อัน
รวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย จึงได้กาหนดให้มีช่องทางการ
รับเรื่ องร้องเรี ยน/ทุจริ ต คือ
 เปิ ดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนการกระทาความผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณ ตามที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
 ออกพบปะชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น
 เสวนาร่ วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ผูน้ าชุมชนและชุมชน
 จัด ให้ มี ก ระบวนการด าเนิ น การหลังจากมี ผูแ้ จ้งข้อ ร้ อ งเรี ย น โดยให้ มี ก ารตรวจสอบข้อ มู ล และ
มีการรายงานต่อคณะกรรมการ
ส าหรั บ ผลการประเมิ นความพึ งพอใจและความคิ ดเห็ น ของชุ มชน Community Satisfaction Level
(CSL) ซึ่ งบริ ษทั ฯดาเนิ นการมาอย่างต่อเนื่ องนั้นผลการสารวจในปี 2560 ได้รับความพึงพอใจโดยเฉลี่ ย 4.48
คะแนน ซึ่ งสู งกว่าปี ที่ แล้วที่ ได้ 4.42 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 โรงงานประจวบคีรีขนั ธ์ ได้ 4.66 คะแนน
สู งกว่าปี ก่อนที่ได้ 4.51 คะแนน โรงงานเชียงใหม่ได้ 4.34 คะแนน สู งกว่าปี ก่อนที่ได้ 4.30 คะแนน และโรงงาน
วังน้อยได้ 4.44 คะแนน ต่ ากว่าปี ก่อนที่ได้ 4.45 คะแนน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องนา
ข้อเสนอแนะต่างๆ ของชุมชนไปดาเนินการปรับปรุ งและแก้ไขต่อไป
และเพื่อให้การรับรู ้และตระหนักถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องได้มีการปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง
บริ ษทั ฯได้นาไปกาหนดเป็ นกรอบใหญ่ในการดาเนิ นธุ รกิจ และจัดทาวิสัยทัศน์ และ ค่านิยมร่ วม ดังนี้
พันธกิจ “ นาสุ ขภาวะที่ดีสู่สังคม”
วิสัยทัศน์
“เป็ นบริษัทที่ขับเคลื่อนชี้นาตลาดเพื่อสร้ างมูลค่ าเพิม่ แก่ ผ้ มู ีส่วนร่ วมทางธุรกิจ”
( ผูม้ ีส่วนร่ วมทางธุ รกิจ : พนักงาน ผูบ้ ริ โภค คู่คา้ ทางธุ รกิจ ผูร้ ่ วมทุน สังคม )
ค่านิยมร่ วม (Core Values) กาหนด 5 ข้อ ตามตัวย่อว่า TIPCO มีความหมายดังนี้
T มาจากคาว่า Teamwork (เป้ าหมายเดียวกัน)
I มาจากคาว่า Innovation (สร้างสรรค์สิ่งใหม่)
P มาจากคาว่า Passion (ด้วยใจเต็มร้อย)
C มาจากคาว่า Commitment (ไม่ถอยมุ่งมัน่ )
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าว่า Openness (สื่ อสารจริ งใจ)
โดยยังคงเน้นถึ งความสั ม พันธ์ ข องวิสั ย ทัศ น์ และค่ านิ ยมร่ วมของบริ ษ ทั ฯ เพื่ อผลัก ดันให้ เกิ ดการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน ในเรื่ องค่านิ ยมร่ วมได้กล่าวถึงความมุ่งมัน่ ที่มอบให้กบั ลูกค้า ซึ่ งรวมถึงลูกค้าทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกหน่ วยงานของบริ ษทั ฯ โดยให้ทุกหน่ วยงานของบริ ษทั ฯตระหนักถึ งจิตและวิญญาณในการ
ให้บริ การและเสนอสิ นค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจแก่ผบู ้ ริ โภคและผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งที่
ก่อให้เกิ ดวัฒนธรรมในการกากับดู แลกิ จการที่ดี ซึ่ งในปี 2560 ผลคะแนนจากการส่ งแบบประเมินความพึง
พอใจจากลูกค้ากลุ่มต่างๆ (Customer Satisfaction Index) ได้รับการตอบรับในระดับดีถึงดีมาก โดยเฉลี่ ยอยู่ที่
99.4%
บริ ษ ทั ฯยังได้ตระหนักถึ งความส าคัญของพนักงานซึ่ งเป็ นกลไกสาคัญ ในการผลักดันให้เกิ ดการ
เติ บ โตอย่างต่ อเนื่ อง บริ ษ ัท ฯได้มี แผนปรับ ปรุ งการส ารวจความคิ ด เห็ น ของพนัก งาน Employee Opinion
Survey (EOS) ที่มีต่อองค์กรในเรื่ องภาพลักษณ์ ชื่อเสี ยง สวัสดิการ การบริ หารงานและการกากับดูแลกิจการที่
ดี โดยจะดาเนิ นการส ารวจความผูกพันของพนักงาน Employee Engagement Survey (EES) ที่ มีต่อองค์ก ร
ในช่วงต้นปี 2561
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังได้ส่งแบบสารวจความพึงพอใจของคู่คา้ (Supplier) ได้ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
4.62 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนมากกว่าปี ก่อนที่ได้ 4.59 คะแนน โดยบริ ษทั ฯได้นาความคิดเห็ น
ต่างๆ มาปรับปรุ งโดยกาหนดบุ คคลที่ รับผิดชอบและระยะเวลาในการดาเนิ นการที่แน่ นอน พร้ อมกับมี การ
ประเมินผลเป็ นระยะๆ เพื่ อให้เป็ นบริ ษทั ฯที่ มีการกากับดู แลที่ ดีและปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างเท่ า
เทียมกัน
(หมายเหตุ คะแนน 1-5 มีความหมายดังนี้ 5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึงดี 3 หมายถึงพอใช้ 1 และ
2 หมายถึง ต้องปรับปรุ ง)
ปี 2560 บริษัทได้ ดาเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้อมในด้ านต่ างๆดังนี้
ด้ านสั งคม
 สนับสนุ นน้ าผลไม้เพื่อสนับสนุ นงานวันเด็กแห่ งชาติ แก่ กรมส่ งเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพชี วิตคน
พิการ กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม และสานักนายกรัฐมนตรี
 สนับ สนุ น น้ า ผลไม้ แก่ สานัก งานบรรเทาทุ ก ข์แ ละประชานามัย พิท กั ษ์ สภากาชาดไทย เพื ่อ
ช่ วยเหลื อผูป้ ระสบอุ ทกภัยในพื้นที่ ภาคใต้
 สนับ สนุ น เงิ น ทุ น ช่ ว ยเหลื อ ศู น ย์บ ริ ก ารชุ ม ชนเพื่อ ฝึ กทัก ษะชี วิต และทัก ษะสัง คมสู่ ก ารมี อ าชี พ
ของคนพิการทางสติปัญญา
 สนับ สนุ น น้ า แร่ อ อราและน้ า ผลไม้ แก่ ส มาคมผู ผ้ ลิ ต อาหารสาเร็ จ รู ป เพื่อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ป้ ระสบ
อุทกภัยในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
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น้ าแร่ ออรา แก่ หน่ วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในงานพิธีถ วายดอกไม้จนั ทน์ พระราชพิธีถ วาย
พระเพลิ งพระบรมศพฯ
 สนับสนุ นมอบเช็คเงิ นสด แก่ มูลนิ ธิ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อสนับสนุ น
โครงการ
“ก้าวคนละก้าว”
 สนับ สนุ น น้ า ผลไม้ แก่ โ รงพยาบาลในเขตกรุ ง เทพมหานคร เพื ่อ ใช้ใ นกิ จ กรรมต่า งๆของ
โรงพยาบาล คณะแพทย์ รวมถึ งผูป้ ่ วย
 สนับสนุ นน้ าผลไม้ แก่ สภากาชาดไทยในกิ จกรรม World Blood Donor Day
 สนับ สนุ น น้ า แร่ อ อรา แก่ ห น่ ว ยงานต่า งๆเพื่อ การแข่ง ขัน กี ฬ า และประเพณี พื้ น เมื อ งในจัง หวัด
เชี ยงใหม่
 สนับ สนุ นเงิ นรายได้จากการจัดการแข่ง ขันวิ่ง ฮาล์ฟ มาราธอน “ประจวบคีรีรัน บาย ทิ ป โก้” เพื่อ
ใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 2,000,000 บาท
 สนับ สนุ น เงิ น เพื่อ การสร้ า งศู น ย์ห ัว ใจทิ ป โก้ โรงพยาบาลประจวบคีรี ข นั ธ์ เป็ นเงิ น 1,000,000
บาท
ด้ านสิ่ งแวดล้อม
 สนับสนุ นน้ าแร่ ออรา แก่องค์การภาครัฐในพื้นที่ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ ในกิ จกรรมปลู กป่ า
สร้างฝายชะลอน้ า รวมถึงแนวป้ องกัน และเฝ้าระวังไฟป่ า
 สนั บ สนุ น น้ าผลไม้ แ ก่ ห น่ ว ยงานในอ าเภอมวกเหล็ ก จัง หวัด สระบุ รี ในกิ จ กรรมปลู ก ป่ า
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ด้ านการศึกษา
 สนับสนุนน้ าผลไม้ แก่โรงเรี ยนในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อใช้ในกิจกรรมของคณะครู และนักเรี ยน
 สนับสนุนน้ าแร่ ออราและน้ าผลไม้ แก่บา้ นเรี ยนละครมรดกใหม่ ในกิจกรรมการแสดงละครเวที เรื่ อง
“ถนนสายกลับบ้านชื่อพึ่งตนเอง”
 มอบข้าวสารในโครงการอาหารกลางวัน และเงิ นช่ วยเหลื อเพื่อจ้างครู อนุ บ าลแก่ โรงเรี ยนบ้านบึ ง
จังหวัดชลบุรี
 มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของเกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ด้ านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
 สนั บ สนุ น น้ าแร่ อ อรา แก่ ส ภาวัฒ นธรรมต าบลโป่ งแยง วัด ส าคัญ ต่ า งๆ ในจัง หวัด เชี ย งใหม่
ในกิจกรรมปี ใหม่เมืองและกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ
 สนับสนุ นน้ าแร่ ออราและเทียนพรรษาเนื่ องในวันเข้าพรรษา แก่สานักสงฆ์ห้วยผาปู จังหวัดเชี ยงใหม่
และ วัดน้อมประชาสรรค์ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา รวมถึงกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดใหม่ศรี ม่วงคา
จังหวัดเชียงใหม่
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ทั้งนี้ กลุ่มธุ รกิจอาหารทิปโก้ ได้สนับสนุ นช่วยเหลือกิจกรรมอื่นๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เช่น การ
ออกเยีย่ มเยียนชุมชนการส่ งพนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆร่ วมกับองค์กร หน่วยงานราชการโรงเรี ยน วัด ฯลฯ
การเปิ ดเผยเกีย่ วกับการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯเข้าร่ วมแสดงเจตจานงปฏิ บตั ิตามหลักการต่อต้าน
คอรัปชัน่ ในประเทศไทย (Anti – Corruption Collective Action in Thailand) แนวปฏิบตั ิต่างๆ ให้ถือเป็ นส่ วน
หนึ่ งของนโยบายการกากับ ดู แลการปฏิ บตั ิ งานให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ของบริ ษทั ฯ และกลุ่ ม
ธุ รกิจอาหารทิปโก้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริ ษทั มีนโยบายในการดาเนิ นการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยได้จดั ทาแนวทางการปฏิบตั ิ เป็ น
ลายลัก ษณ์ อกั ษรไว้ในจรรยาบรรณของบริ ษ ทั ซึ่ งได้ผ่านการอนุ ม ตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษ ทั แล้ว และได้
เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
2. คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยได้แสดงเจตนารมณ์
เข้าร่ วมกับโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต โดยบริ ษทั ฯได้ร่วมให้ สัต
ยาบรรณเพื่ อรั บ ทราบข้อตกลงตามคาประกาศเจตนารมณ์ ข องแนวร่ วมดังกล่ าวในการต่ อต้าน การทุ จริ ต
คอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
3. คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ มตั ิมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรไว้ในเว็บไซด์ของ
บริ ษทั ฯ เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบตั ิในแนวทางเดียวกันอย่างเคร่ งครัด ในการดาเนินธุ รกิจอย่างโปร่ งใส
และเป็ นธรรม สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
4. ในปี 2559 บริ ษทั ฯตั้งคณะทางานโดยประกอบด้วยผูร้ ับผิดชอบทุกฝ่ ายมาร่ วมทางานเพื่อนาเสนอขอ
การรับรองเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต่านการทุจริ ต (CAC) และได้ผา่ นเกณฑ์
รับรองการเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559
นโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชั น
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานทุ กระดับของกลุ่มธุ รกิ จอาหาร ทิปโก้ และผูเ้ กี่ ยวข้องจะไม่ดาเนิ นการ
คอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมอย่างเคร่ งครัด โดยกลุ่มธุ รกิจอาหารทิปโก้ จะ
จัดให้มี ม าตรการสอบทานและทบทวนการปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบายต่ อต้านคอร์ รัป ชั่นอย่างสม่ าเสมอ เพื่ อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงของธุ รกิ จ ระเบี ยบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย หากมี การฝ่ าฝื น
กระทาการใดๆ อันเป็ นการสนับสนุนการคอร์รัปชัน่ จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้มีการดาเนินการเพื่อป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ดังนี้
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การเผยแพร่ นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั น
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน บริ ษทั ฯจะดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1. ติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ณ บอร์ ดประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯในกลุ่ม
ธุ รกิจอาหาร ทิปโก้ ทุกแห่ง
2. เผยแพร่ น โยบายการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต ผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อสารของบริ ษ ัท ฯ เช่ น จดหมายอิเล็คทรอนิ กส์ (e-mail) เว็บไซต์บริ ษ ทั ฯ รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลประจาปี (56-1) รายงานประจาปี (56-2)
และแผ่นพับ เป็ นต้น
3. จัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ให้แก่พนักงานใหม่ และบรรจุลงในคู่มือ
พนักงาน
4. ทบทวนนโยบายการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ทุกปี
ช่ องทางการแจ้ งเบาะแส ร้ องเรียน
ผูพ้ บเห็นเหตุสงสัยที่เข้าข่ายการกระทาทุจริ ต การคอร์ รัปชัน หรื อได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการ
คอร์ รัป ชั่น สามารถแจ้ง เบาะแส/ร้ อ งเรี ย น โดยเปิ ดเผยหรื อ ไม่ เปิ ดเผยชื่ อ พร้ อ มทั้ง ระบุ ข ้อ เท็ จ จริ ง หรื อ
แจ้ง หลัก ฐานที่ ชัด เจนเพี ย งพอ ที่ แ สดงให้ เห็ น ว่า มี เหตุ อ ัน ควรให้ เชื่ อ ได้ว่า มี ก ารคอร์ รั ป ชัน หรื อ ได้รั บ
ผลกระทบจากการปฏิเสธการคอร์ รัปชัน โดยผ่านช่องทางหนึ่งทางใดต่อไปนี้
1. Email : anti-corruption@tipco.net
2. Website : www.tipco.net (หัวข้อ การแจ้งเบาะแสการกระทาทุจริ ต การคอร์รัปชัน)
3. โท รศั พ ท์ ก รรม ก ารผู ้ จ ั ด ก าร 02 -273-6888, ป ระ ธ าน ก รรม ก าร 02 -273-6400
หรื อ Call Center หมายเลข 095-205-1864
4. จดหมายส่ งที่ : ประธานกรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ
ที่อยู่
: บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุ งเทพฯ 10400
1. กรณี ที่เป็ นเรื่ องสาคัญ หรื อ เรื่ องเร่ งด่วน ที่อาจส่ งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริ ษทั หรื อเกี่ยวข้อง
กับผูบ้ ริ หารระดับสู ง หรื อกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นต้น ให้แจ้งเรื่ องโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. บริ ษทั ฯจะดาเนินการตรวจสอบข้อร้องเรี ยนโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริ งที่มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็
ดี ผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยนพึงตระหนักว่า การรายงานในลักษณะไม่เปิ ดเผยชื่ อนั้น อาจเป็ นข้อจากัดของ
บริ ษทั ฯในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง

79

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
254625462546252252542546
การคุ้มครองการแจ้ งเบาะแส และการปฏิเสธการคอร์ รัปชั น
บริ ษทั ฯได้กาหนดกลไกในการให้ความคุม้ ครองผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั ฯ ในการต่อต้านการคอร์
รัปชัน ได้แก่ การแจ้งเบาะแส หรื อการให้ขอ้ มูล รวมถึ งการปฏิเสธการคอร์ รัปชัน เพื่อให้เกิดความเชื่ อมัน่ ว่า
การกระทาดังกล่าวนั้น จะไม่ทาให้ผแู ้ จ้งได้รับความเดือดร้อน และ เสี ยหาย ดังนี้
1. ให้หน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่ อง พิจารณาข้อมูลในเบื้องต้นหรื อหาข้อมูลประกอบ หากเห็ นว่าสมควร
ให้มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริ งอย่างละเอียด ให้ผบู ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงานที่รับเรื่ องให้ความเห็นชอบ แล้ว
ส่ งเรื่ องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการตามขั้นตอน
2. บริ ษัท ฯจะให้ ค วามคุ ้ ม ครองผู ้ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ กับ บริ ษ ั ท ฯในการแจ้ง เบาะแสหรื อ ปฏิ เสธ
การคอร์ รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรื อไม่ได้รับความเป็ นธรรมอันเกิด
จากการให้ความร่ วมมือในการต่อต้านการคอร์ รัปชันดังกล่าว
3. บริ ษ ัท ฯจะไม่ ล ดต าแหน่ ง ลงโทษ หรื อ ให้ ผ ลทางลบต่ อ พนั ก งาน หรื อ ผู ้บ ริ ห ารที่ ป ฏิ เสธการ
คอร์ รัปชันแม้วา่ การกระทานั้นจะทาให้บริ ษทั ฯสู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิจ
4. กรณี ผแู ้ จ้งเบาะแส/ร้องเรี ยน พบว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัยหรื ออาจเกิดความเสี ยหาย สามารถ
ร้องขอให้บริ ษทั ฯกาหนดมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมได้
5. เพื่อเป็ นการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของผูร้ ้องเรี ยน และให้ขอ้ มู ลที่กระทาโดยสุ จริ ต บริ ษทั ฯจะปกปิ ดข้อมู ล
ผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อ ให้ขอ้ มูลและเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็ นความลับ โดยจากัดเฉพาะผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ ค้นหาความจริ ง หากมี การเปิ ดเผยข้อมู ลดังกล่าวให้กบั บุคคลอื่นจะถือถือเป็ นการกระทาผิดวินัย
และต้องได้รับโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
6. กรณี พ บว่ามี พ นักงาน หรื อผูบ้ ริ ห าร ปฏิ บ ตั ิ ต่อบุ คคลอื่ น ด้วยวิธีการที่ ไม่ เป็ นธรรม หรื อก่ อให้เกิ ด
ความเสี ยหายต่อบุคคลอื่น อันมีเหตุจูงใจจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้แจ้งเบาะแส / ร้องเรี ยน หรื อปฏิเสธการคอร์
รัปชัน ให้ถือว่าเป็ นการกระทาผิดวินยั และต้องได้รับโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
บทลงโทษ
ผูท้ ี่กระทาการใดๆ โดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ รวมถึงมีพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางกลัน่ แกล้ง ข่มขู่ ลงโทษทางวินยั หรื อ เลือกปฏิบตั ิดว้ ยวิธีอนั มิชอบ อันเนื่องมาจากการแจ้ง เบาะแส/
ร้ องเรี ยน ต่อผูแ้ จ้งเบาะแส/ร้ องเรี ยน หรื อบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นการตามระเบี ยบนี้ ให้ถื อว่าผูน้ ้ ัน
กระทาผิดวินัย ต้องได้รับโทษตามระเบี ยบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และต้องรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่ อาจ
เกิดขึ้น ทั้งต่อบริ ษทั ฯ และ ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากการกระทาดังกล่าว
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ทั้งนี้ รายละเอี
ยดของนโยบายและการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ภายใต้หวั ข้อการกากับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ย
กลุ่ มธุ รกิ จอาหารทิ ปโก้ได้กาหนดข้อพึงประพฤติ ปฏิ บตั ิ สาหรั บฝ่ ายจัดการนาไปปฏิ บตั ิใช้ในการ
ทางานซึ่ งได้กาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ(เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ) โดยถือเอา
คุ ณธรรมและความสุ จริ ตเป็ นที่ ต้ งั สาหรับผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ดังต่อไปนี้ ผูถ้ ื อหุ ้น พนักงาน ลู กค้าหรื อผูบ้ ริ โภค
คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สิ่ งแวดล้อม และการมีส่วนร่ วมและการพัฒนาชุมชน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้จดั ให้ มี ระบบการควบคุ ม ภายในที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ด้านทั้ง ด้านการเงิ น
การปฏิบตั ิงานการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและการบริ หารความเสี่ ยง
และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุ ลที่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอในการบริ หารงาน การดู แลทรัพย์สิน
รวมถึงผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกท่าน บริ ษทั ฯ มีการกาหนดอานาจดาเนินการในการอนุมตั ิ
และกาหนดความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงานเป็ นลาดับขั้น มีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร มีการพัฒนาพนักงานระดับผูจ้ ดั การและผูม้ ีศกั ยภาพให้ ผา่ นหลักสู ตร Internal Quality Audit
ISO 9001 : 2000 ทาให้สามารถตรวจสอบการปฏิ บตั ิงานข้ามสายงาน มีหน่ วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็ น
อิ ส ระ ตั้ง แต่ ปี 2547 ได้จ้า งบริ ษ ัท ภายนอกท าการตรวจสอบภายในให้ ซ่ ึ งจะร่ ว มกัน พิ จ ารณาแผนงาน
ตรวจสอบภายในและรายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบอานาจหน้าที่ และความเป็ นอิ สระแก่ คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมในการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาบริ หารงาน
ในฐานะกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ รวมถึงพิจารณาผลตอบแทนที่ให้แก่กรรมการ และพนักงานเพื่อให้
เกิดความเป็ นธรรมตามผลงาน และยังได้จดั ตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อกาหนดนโยบายบรรษัทภิบาล
จรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิจและมีการทบทวนนโยบายและการประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายเป็ น
ระยะๆ มีการสร้างวัฒนธรรมการกากับดูแล เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีความเชื่อเรื่ องการบริ หารงานด้วยคุณภาพและ
คุณธรรม ด้วยความโปร่ งใส เป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ ายซึ่ งจะเป็ นส่ วนช่วยผลักดันให้บริ ษทั ฯ มีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ได้
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11.2 ระบบการควบคุ
มภายใน
ในการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน เข้าร่ วมประชุ มด้วย คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ประเมินระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯ
โดยการอนุมตั ิแบบประเมินที่ฝ่ายบริ หารจัดทาและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ในด้ านการควบคุ มการปฏิบัติงาน บริ ษทั ฯ มีการกาหนดอานาจดาเนิ นการ ขั้นตอนการปฏิ บตั ิของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริ หารไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ให้เกิ ดประโยชน์ มี ระบบงบประมาณและการพิจารณาความเป็ นไปได้ของโครงการ
ลงทุนก่อนลงทุนในทรัพย์สิน มีระบบการติดตามหากผลการดาเนิ นงานแตกต่างจากงบประมาณ และยังมีการ
แบ่งแยกหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยงั มีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยมีระบบรายงานทาง
การเงินเสนอผูบ้ ริ หารสายงานที่รับผิดชอบ
ในด้ านการตรวจสอบภายใน บริ ษทั ฯ จ้างบริ ษทั ภายนอกปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มนั่ ใจว่า
การปฏิ บตั ิงานหลักและกิ จกรรมทางการเงิ นสาคัญของบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการตามแนวทางที่กาหนด รวมถึ ง
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ และเพื่อให้บริ ษทั ภายนอกดังกล่าวมี
ความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุ ลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกาหนดให้บริ ษทั ที่
รับหน้าที่ตรวจสอบภายในดังกล่าวรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาหนด
ขอบเขตในการตรวจสอบร่ วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย
ในด้ านการบริหารความเสี่ ยง คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อทาหน้าที่
กาหนดขอบเขตและนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งมีการจัดประชุ มร่ วมกับผูจ้ ดั การฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกาหนดและประเมิ นความเสี่ ยงของกิ จการทุ ก 3 เดื อน และกาหนดให้มีการประชุ มย่อยทุ กวันในระดับ
หน่ วยงาน และประชุ มทุ กเดื อนในระดับฝ่ ายจัดการและคณะกรรมการบริ หาร พร้ อมทั้งกาหนดมาตรการ
ป้ องกันและจัดการความเสี่ ยงที่มีผลต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ มีการกาหนดสัญญาณเตือนภัย มีการกากับ
ดูแลการปฏิ บตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดทารายงานบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งสามารถ
ตรวจสอบได้ ตั้งแต่ปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดให้ผตู ้ รวจสอบภายในติดตามการบริ หารความ
เสี่ ย งว่าผูบ้ ริ ห ารได้ท าตามที่ ก าหนดไว้ห รื อไม่ หรื อถ้าได้ท าแล้วจะลดความเสี่ ย งได้จริ งหรื อ ไม่ และให้
นาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการมีความเห็ นว่าระบบควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยงทางธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และ
การกากับ ดู แลกิ จการโดยรวมอยู่ในระดับ ที่ น่าพอใจและสามารถสร้ างความเชื่ อมัน่ อย่างมี เหตุ ผลต่อความ
โปร่ งใสและงบการเงิ นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประจาปี 2560 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ร่ วมกับฝ่ ายบริ หารและผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานถูกต้อง ครบถ้วน
เชื่ อถื อได้ สมเหตุสมผล ถื อปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป มีการใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสม
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งสม่าเสมอ เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ดังที่ผสู ้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษทั ไว้แล้วในรายงานของผูส้ อบบัญชี

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบบริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวน 3
ท่ า น โดยนายวิ รั ช ไพรั ช พิ บู ล ย์ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพศาล พงษ์ ป ระยู ร และ
นางอัจฉรา ปรี ชา เป็ นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งสอดคล้องกับข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุ มร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ภายนอก และผูต้ รวจสอบภายใน
อย่างเป็ นทางการจานวน 4 ครั้ง และได้ร่วมปรึ กษาหารื อกับผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชีภายนอกและฝ่ าย
บริ หารหลายครั้ง ซึ่ งมีสาระสาคัญสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานได้ดงั ต่อไปนี้
1. ร่ วมกาหนดแผนการตรวจสอบประจาปี เพื่อทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุ มภายใน
กับ บริ ษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จากัด ซึ่ งเป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั นอกจากนี้ ยงั
เน้นถึงการบริ หารความเสี่ ยงของธุ รกิจซึ่ งได้มอบหมายให้ผตู ้ รวจสอบภายในทาการทบทวนทุกไตรมาส
2. ได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินประจาไตรมาสและประจาปี ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี
ภายนอก เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิ พบว่างบการเงินได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้
3. ได้สอบทานการทารายการระหว่างบริ ษทั กับบุ คคลและนิ ติบุ คคลที่ เกี่ ยวโยงกัน เห็ นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็ นการดาเนินการตามธุ รกิจปกติของบริ ษทั ในราคาที่สมเหตุสมผลและได้มีการเปรี ยบเทียบราคากับ
ผูข้ ายรายอื่นๆทุกครั้ง
4. ได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ผลและไม่พบข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีสาระสาคัญ และเน้นย้าให้ฝ่ายบริ หารปรับปรุ งระบบการควบคุมภายใน และระบบ
การบริ หารความเสี่ ยงให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จอย่างต่ อเนื่ อง รวมทั้ง
ส่ งเสริ มและผลักดันให้การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
5. ติดตามโครงการลงทุนของบริ ษทั โดยสอบถามความคืบหน้าและรับฟังรายงานจากฝ่ ายจัดการเป็ น
ระยะ ๆ
6. สอบทานการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้เกิ ดความถู กต้องและโปร่ งใส
แก่ผถู ้ ือหุ น้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย พบว่าบริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิครบถ้วน ถูกต้องตามข้อกาหนดและตามกฎหมาย
7. พิจารณาเสนอแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชีตามเวลาที่เหมาะสม และ เสนอค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชี ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุมตั ิต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น สาหรับปี 2560 ได้พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
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โดยสรุ ปคณะกรรมการตรวจสอบได้
ทบทวนการดาเนิ นงานหลักของบริ ษทั ฯและได้พิจารณาร่ วมกับ
ผูบ้ ริ หารที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ผูต้ รวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
พอใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ในปั จจุบนั มีความเพียงพอ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง มีระบบ
การกากับดู แลกิ จการและการบริ หารความเสี่ ยงที่ ดี รวมทั้งกระบวนการการจัดทางบการเงิ นของบริ ษทั มี
ระบบการควบคุ มอย่างเหมาะสมเพียงพอ และงบการเงินของบริ ษทั ฯได้จดั ทาตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน เชื่ อถื อได้ นอกจากนี้ ยงั พิ จารณาเปลี่ ยนแปลงผูส้ อบบัญชี ตามเวลาที่เหมาะสม และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มี ก ารสอบทานกฏหมาย ข้อบังคับ และระเบี ย บปฏิ บ ัติต่างๆอย่างสม่ าเสมอรวมทั้งได้มี ก าร
ประเมินเพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบตั ิต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
(นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
11.3 การตรวจสอบภายใน
ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบครั้ งที่ 3/2547 เมื่ อ วัน ที่ 9 สิ งหาคม 2547 ได้ แ ต่ ง ตั้ง
บริ ษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จากัด (AMC)ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั
ตั้งแต่วนั ที่ 9 สิ งหาคม 2547 ซึ่ งบริ ษทั ออดิ ต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จากัด ได้มอบหมายให้นาง
พิไล เปี่ ยมพงศ์ส านต์ ตาแหน่ งผูต้ รวจสอบภายใน เป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบหลัก ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ผูต้ รวจสอบ
ภายในของบริ ษ ทั คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาคุ ณสมบัติของบริ ษ ทั ออดิ ต แอนด์ แมเนจเม้นท์
คอนซัลแตนท์ จากัด และนางพิไล เปี่ ยมพงศ์สานต์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าที่
ดังกล่าวเนื่ องจากมีความเป็ นอิสระและมีประสบการณ์ในปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายใน เคยเข้ารับการ
อบรมในหลัก สู ตรที่ เกี่ ย วข้องกับ การปฏิ บ ัติง านด้า นตรวจสอบภายในได้แก่ Certified Public Account an
(Thailand) – (CPA No.2336) และHonorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors – (CIA
No.30861) โดยบริ ษทั ยังได้ให้ฝ่ายจัดการเพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับผูต้ รวจสอบที่วา่ จ้างจากภายนอกด้วย
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุ มตั ิ แต่งตั้งถอดถอนโยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่ งหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริ ษทั จะต้องผ่านการอนุมตั ิหรื อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
1.รายละเอียดหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวกุลกาน จี นปั่ น ให้ป ฎิ บ ตั ิ หน้าที่ เป็ นหัวหน้างานกากับ ดู แลการ
ปฏิบตั ิงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็ นศูนย์กลางการกากับดูแลการดาเนินธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายกฎระเบี ยบข้อบังคับนโยบายและข้อกาหนดของหน่ วยงานทางการที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. สานักงานคณะกรรมการคปภ. สานักงานกกพ.หรื อหน่ วยงาน
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ทางการอื่นที่เกี่ยวข้254625462546252252542546
องกับการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุ มตั ินโยบายด้านการ
ปฏิ บ ตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งฝ่ ายงานหรื อหน่ วยงานและพนักงานต้องปฏิ บตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงมีการสื่ อสาร
กับพนักงานได้ตระหนักว่าพนักงานทุ กคนมี หน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทาความเข้าใจใน
กฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบและปฏิบตั ิให้ถูกต้องครบถ้วนเป็ นไปตามกฎเกณฑ์
อย่างเคร่ งครัด(ประวัติ หน้า 107 )
2.รายละเอียดหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริ ษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จากัด ให้ปฏิบตั ิหน้าที่
ผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ออดิ ต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จากัด ได้มอบหมายให้
นางพิไล เปี่ ยมพงศ์สานต์ ตาแหน่งผูต้ รวจสอบภายใน เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบ
ภายในของบริ ษทั ฯ ( ประวัติตามเอกสารแนบ 3 ในแบบ 56-1)

12.รายการระหว่างกัน
รายการบัญ ชี ระหว่า งบริ ษ ัท ทิ ป โก้ฟู ด ส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อยที่ มี ก ับ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้องกัน ใน
ปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ

1. รายได้อื่นๆ

2. รับบริ การและอื่นๆ

บริษัท / ความสัมพันธ์

บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
บจ. ไทยบิทูเมน

มูลค่ ารายการระหว่ าง
กัน
(ล้ านบาท)
0.12
0.01

รวม

0.13

บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์
บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ
บจ. รวมทรัพย์สิน
บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแท็น

รวม

14.41
0.52
0.69
0.24
1.53

นโยบายการคิดราคา

ราคาตลาดหรื อเทียบเท่ากับ
ราคาที่คา้ ขายกับบุคคลภายนอก
ราคาตลาดหรื อเทียบเท่ากับ
ราคาที่คา้ ขายกับบุคคลภายนอก

17.39
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254625462546252252542546
รายการระหว่
างกันระหว่างบริ ษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จากัด และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะรายการ
1. ขายสิ นค้า

2. รับบริ การและอื่นๆ

บริษัท / ความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
นโยบายการคิดราคา
(ล้ านบาท)
บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ
0.20
ราคาตลาดหรื อเทียบเท่ากับ
บจ. ถนอมวงศ์บริ การ
0.84
ราคาที่คา้ ขายกับบุคคลภายนอก
บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
1.82
บจ. รัตนะจิตต์
0.50
บจ. ไทยบิทูเมน
0.14
บจ. ไทยสเลอรี่ ซิล
0.17
บจ. ทิปโก้ มารี ไทม์
0.07
บจ. รวมทรัพย์สิน
0.30
บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแท็น
0.41
บจ. เรย์โคล แอสฟัลท์
0.06
บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์
0.27
บจ. บุญดีมีสุข
0.09
Colas Regional Office
0.02

รวม

4.89

บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ
บจ. รวมทรัพย์สิน
บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์
บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแท็น

0.29
0.26
9.80
7.16
0.67

รวม

ราคาตลาดหรื อเทียบเท่ากับ
ราคาที่คา้ ขายกับบุคคลภายนอก

18.18

รายการระหว่างกันระหว่างบริ ษทั ทิปโก้ รี เทล จากัด และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะรายการ
บริษัท / ความสัมพันธ์
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
นโยบายการคิดราคา
(ล้ านบาท)
1. รับบริ การและอื่นๆ
บจ. ไวทัลเว็ล
0.08
ราคาตลาดหรื อเทียบเท่ากับ
บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
0.13
ราคาที่คา้ ขายกับบุคคลภายนอก
บจ. รวมทรัพย์สิน
8.72
บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์
1.74
บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแท็น
0.07

รวม

10.74
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254625462546252252542546
รายการระหว่
างกันระหว่างบริ ษทั ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ ล จากัด และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะรายการ
1. รายได้อื่นๆ

บริษัท / ความสัมพันธ์
บจ. เรย์โคล แอสฟัลท์

รวม
2. รับบริ การและอื่นๆ

บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์
บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ
บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแท็น

รวม

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
นโยบายการคิดราคา
(ล้ านบาท)
0.01
ราคาตลาดหรื อเทียบเท่ากับ
ราคาที่คา้ ขายกับบุคคลภายนอก

0.01
0.11
0.10
0.19
0.17

ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
ราคาที่ทากับบุคคลภายนอก

0.57

รายการค่าบริ การและอื่นๆ ซึ่ งเป็ นค่าเช่ าอาคารทิปโก้ กับบริ ษทั ทิปโก้ ทาวเวอร์ เป็ นค่าใช้จ่ายของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จากัด และบริ ษทั ทิปโก้ รี เทล จากัด จานวนเงิน 11.32 ล้านบาท 4.60 ล้าน
บาท และ 1.40 ล้านบาท ตามลาดับ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างละเอียด โดยได้เปรี ยบเทียบค่า
เช่าและสิ่ งอานวยความสะดวก (Facility) กับตึกต่างๆระดับเดียวกันในกรุ งเทพฯและมีความเห็นว่าอัตราค่าเช่า
มีความเหมาะสมแล้ว และได้เสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯซึ่ งพิจารณาอนุมตั ิโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยไม่ได้
ออกเสี ยง
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่า งกัน ที่ เกิ ด ขึ้ น ระหว่า งบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ย่อ ยกับ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ งกัน เป็ นรายการ
ดาเนิ นการทางธุ รกิ จตามปกติ และได้ผ่านการพิจารณาอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯหลังจากได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้ว ซึ่ งเป็ นไปตามขั้นตอนการอนุ มตั ิ ที่เหมาะสมตามระเบี ยบ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯทุกประการรวมทั้งเป็ นไปตามกระบวนการจัดซื้ อปกติซ่ ึ งต้องมีการเปรี ยบเทียบราคากับ
ผูข้ ายรายอื่น และราคาที่ซ้ื อขายกันเป็ นราคาตามราคาตลาด
มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกัน ที่ เกิ ด ขึ้ น และอาจเกิ ดขึ้ น ต่ อไปในอนาคตจะต้อ งผ่านการพิ จารณาอนุ ม ัติจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯหลังจากผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นไปตามขั้นตอนการ
อนุมตั ิที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯและตามกระบวนการจัดซื้ อซึ่ งต้องมีการเปรี ยบเทียบราคา
และคัดเลือกผูข้ ายทุกครั้ง รวมทั้งมีการประเมินผลผูข้ ายเพื่อจัดอันดับอีกด้วย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยงด
ออกเสี ยงในการอนุมตั ิการเข้าทารายการดังกล่าว
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นโยบายและแนวโน้254625462546252252542546
มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริ ษทั ที่ เกิ ดขึ้นและอาจเกิ ดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็ นรายการที่ดาเนิ นการ
ทางธุ รกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็ นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่าง บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย
กับ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ ง ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯ จะให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบหรื อ ผู ้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของ
การทารายการด้วยพร้อมทั้งเปิ ดเผยชนิ ดและมูลค่าของรายการดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลในการทารายการต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในรายงานประจาปี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยง และการ
ได้มาหรื อจาหน่ายทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย ตามมาตรฐานการบัญชี ที่กาหนดโดยสมาคม
นักบัญชี และผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตแห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษทั ฯ
จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ น และความเหมาะสมของรายการนั้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ
จะได้ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการ หรื อผูถ้ ือหุ น้ แล้วแต่กรณี
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
254625462546252252542546

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินการ

13.

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ตารางสรุ ปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 2558-2560
บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
น และบริษทั ย่อย
น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันทีงบแสดงฐำนะกำรเงิ
่ 31 ธันวาคม 2560
สิ นทรัณพวัย์นที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

%

2559

%

2558

%

2560

%

2559*

%

2558*

%

199,464,462

2.9%

58,983,257

0.9%

76,355,545 1.1%

64,660,653 2.2%

25,295,630 0.9%

39,155,492 1.5%

4,907,078

0.1%

3,846,390

0.1%

3,800,857 0.1%

- 0.0%

- 0.0%

- 0.0%

8.3% 689,864,254 10.1%

859,793,098 12.8%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ

573,737,682
-

0.0%

-

0.0%

- 0.0%

915,877,077 13.2% 882,245,761 13.0%

778,357,555 11.6%

39,580,308 1.4% 317,129,277 11.4% 251,367,419 9.5%
8,000,000 0.3%

- 0.0%

- 0.0%

50,201,989 1.7% 433,586,623 15.6% 304,986,735 11.5%

สินทรัพย์ชีวภาพ

2,952,979

0.0%

2,800,857

0.0%

- 0.0%

- 0.0%

- 0.0%

- 0.0%

เงินจ่ายล่วงหน้า

10,851,311

0.2%

14,188,871

0.2%

14,860,944 0.2%

4,150,159 0.1%

7,583,343 0.3%

8,468,045 0.3%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

73,436,307

1.1%

46,582,571

0.7%

20,879,907 0.3%

36,797,882 1.3%

13,031,935 0.5%

7,268,309 0.3%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

1,781,226,896 25.7% 1,698,511,961 24.9% 1,754,047,906 26.1%

203,390,991 7.0% 796,626,808 28.7% 611,246,000 23.1%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้าประกัน

-

0.0%

1,016,000

0.0%

1,016,000 0.0%

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

0.0%

-

0.0%

- 0.0%

1,615,336,907 55.9% 465,336,902 16.8% 465,336,902 17.6%

3,030,377,429 43.7% 2,894,859,580 42.5% 2,466,355,206 36.7%

644,929,739 22.3% 644,929,739 23.3% 644,929,739 24.3%

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - ทีด่ ินรอการขาย
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

7,269,561

0.1%

7,269,561

0.1%

7,269,561 0.1%

1,970,631,489 28.4% 2,023,191,014 29.7% 2,314,494,369 34.5%

- 0.0%

7,269,561 0.3%

- 0.0%

7,269,561 0.3%

- 0.0%

7,269,561 0.3%

367,072,327 12.7% 761,469,255 27.5% 819,733,849 30.9%

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

72,458,309

1.0%

68,099,837

1.0%

46,411,924 0.7%

33,547,307 1.2%

35,954,345 1.3%

35,654,906 1.3%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

56,798,126

0.8%

97,889,724

1.4%

106,684,272 1.6%

13,677,086 0.5%

54,217,114 2.0%

56,052,793 2.1%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

19,667,436

0.3%

17,983,295

0.3%

18,664,470 0.3%

4,283,470 0.1%

6,117,218 0.2%

8,889,941 0.3%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

5,157,202,350 74.3% 5,110,309,011 75.1% 4,960,895,802 73.9%

2,686,116,397 93.0% 1,975,294,134 71.3% 2,037,867,691 76.9%

รวมสินทรัพย์

6,938,429,246 100.0% 6,808,820,972 100.0% 6,714,943,708 100.0%

2,889,507,388 100.0% 2,771,920,942 100.0% 2,649,113,691 100.0%

* ตัวเลขงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมส่ วนทีเ่ ป็ นของการดาเนินงานทีย่ กเลิก ซึ่งทางบริษัทได้ ทาการปรับโครงสร้ างแล้ วเสร็จในปี 2560
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
254625462546252252542546
บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

(หน่ วย: บาท)

งบกำรเงินรวม
2560

%

2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

%

2558

%

2560

%

2559*

%

2558*

%

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

720,845,467

10.4%

417,000,000

6.1%

1,320,288,281 19.7%

140,000,000

4.8%

120,000,000

4.3%

620,058,736 23.4%

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

805,380,737

11.6%

859,126,100

12.6%

720,540,421 10.7%

102,650,369

3.6%

241,296,027

8.7%

222,357,918

8.4%

197,500,000

2.8%

171,500,000

2.5%

92,950,000

1.4%

86,200,000

3.0%

91,500,000

3.3%

12,950,000

0.5%

3,960,759

0.1%

2,247,671

0.0%

3,044,170

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

0.6%

21,071,407

0.3%

4,254,613

0.1%

35,285,354

1.3%

5,004,265

0.2%

ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ ึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

57,816,502

0.8%

25.5% 1,507,690,273

22.1%

-

0.0%

-

0.0%

631,976

709,450,000

10.2%

776,950,000

11.4%

ประมาณการต้นทุนการรื้ อถอน

1,254,600

0.0%

2,649,600

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

85,849,430

1.2%

79,096,614

796,554,030

11.5%

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

43,572,043
1,771,259,006

2,157,894,279 32.1%

333,104,982 11.5%

488,081,381 17.6%

860,370,919 32.5%

0.0%

-

-

0.0%

-

0.0%

516,550,000

7.7%

487,445,000 16.9%

456,950,000 16.5%

116,550,000

4.4%

0.0%

2,406,000

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

0.0%

1.2%

56,682,386

0.8%

23,173,843

0.8%

55,553,001

2.0%

576,270,362

8.6%

37,125,090(หน่ วย:1.4%
บาท)
153,675,090 5.8%

510,618,843 17.7% งบกำรเงิ
512,503,001
นเฉพำะกิ18.5%
จกำร
2560
% 1,000,584,382
2559
% 1,014,046,009
2558
%
843,723,825
29.2%
36.1%
38.3%

หนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
หนี้ สินภายใต้สญั ญาเช่ าการเงิน - สุทธิจากส่วนทีถ่ ึง
กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

0.0%

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนออกจาหน่ ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 482,579,640 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ทีบ่ ริ ษทั ฯซื้อในราคาสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั ร่ วมทีซ่ ้ือในราคาต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ร่ วม
โดยไม่ได้สูญเสียอานาจควบคุมของบริ ษทั ร่ วม
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ของบริ ษทั ร่ วม
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2560
2,567,813,036

858,696,214
งบกำรเงินรวม12.6%
% 2,366,386,487
2559
%
37.0%
34.8%

2558
%
2,734,164,641
40.7%

500,000,000

7.2%

500,000,000

7.3%

500,000,000

7.4%

500,000,000 17.3%

500,000,000 18.0%

500,000,000 18.9%

482,579,640

7.0%

482,579,640

7.1%

482,579,640

7.2%

482,579,640 16.7%

482,579,640 17.4%

482,579,640 18.2%

(80,767,243) (1.2%)

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

1,494,466

0.0%

1,494,466

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

(73,900,864) (1.1%)

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

18,078,255

0.3%

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

50,000,000

0.7%

50,000,000

1.7%

50,000,000

1.8%

50,000,000

1.9%

1,494,466

0.0%

(135,832,635) (2.0%)
36,872,134
50,000,000
4,155,881,429

28,433,655

0.7%

50,000,000

0.7%

59.9% 3,650,873,429

53.6%

(139,611,581) (2.0%)
4,370,616,210
-

(135,832,635) (2.0%)

0.5%

0.4%

(3,216,208)

0.0%

63.0% 4,074,332,347

59.8%

6,109,519

0.1%

3,565,419,357 53.1%
415,359,710

6.2%

1,513,203,923 52.4% 1,238,756,920 44.7% 1,102,488,042 41.6%
-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

2,045,783,563 70.8% 1,771,336,560 63.9% 1,635,067,682 61.7%

368,102,138

5.4%

63.0% 4,442,434,485

65.2%

3,980,779,067 59.3%

2,045,783,563 70.8% 1,771,336,560 63.9% 1,635,067,682 61.7%

6,938,429,246 100.0% 6,808,820,972 100.0%

6,714,943,708 100.0%

2,889,507,388 100.0% 2,771,920,942 100.0% 2,649,113,691 100.0%

4,370,616,210

0.0%

3,081,058,341 45.9%

-

0.0%

-

0.0%

-

* ตัวเลขงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมส่ วนทีเ่ ป็ นของการดาเนินงานทีย่ กเลิก ซึ่งทางบริษัทได้ ทาการปรับโครงสร้ างแล้ วเสร็จในปี 2560
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0.0%

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
254625462546252252542546
บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่ วย: บาท)
2560
กำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
กำไรขำดทุน:
รำยได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้อื่น
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
กาไรจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายได้คา่ สนับสนุ นทางการตลาด
อื่นๆ
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ค่าใช้จา่ ยอื่น
ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเครื่ องจักรและอุปกรณ์
กำไรก่อนส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
ค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินภำษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี จำกกำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
กำรดำเนินงำนทีย่ กเลิ ก (โอนส่ วนงำนไปให้ บริษทั ย่ อย)
กาไรสาหรับปี จากการดาเนิ นงานทีย่ กเลิก
กำไรสำหรับงวด
กำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื - สุทธิจากภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้

%

4,869,664,652

งบกำรเงินรวม
2559
%

98.3% 5,273,206,676

2558

%

2560

%

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
%

2558*

%

98.3% 4,677,507,627 95.5% 420,855,191 52.7% 384,452,973 57.5% 2,266,843,958 87.2%

- 0.0%
- 0.0%
- 0.0% 343,197,326 43.0% 258,917,162 38.7% 222,003,996 8.5%
- 0.0%
- 0.0% 37,719,870 0.8%
- 0.0%
- 0.0%
37,719,870 1.5%
- 0.0%
- 0.0% 63,737,550 1.3% 20,631,783 2.6% 19,925,917 3.0%
- 0.0%
81,946,050 1.7% 93,760,294 1.7% 120,069,948 2.5% 14,124,485 1.8% 5,451,008 0.8%
73,090,498 2.8%
4,951,610,702 100.0% 5,366,966,970 100.0% 4,899,034,995 100.0% 798,808,785 100.0% 668,747,060 100.0% 2,599,658,322 100.0%
3,520,043,096
719,447,247
502,091,418

71.1% 3,816,732,538
14.5% 824,976,270
10.1% 457,732,891

71.1% 3,611,177,850 73.7% 270,447,710 33.9% 237,932,513 35.6% 2,075,497,143 79.8%
15.4% 877,247,789 17.9% 66,503,418 8.3% 6,769,320 1.0%
96,013,686 3.7%
8.5% 375,681,620 7.7% 204,643,632 25.6% 221,199,637 33.1% 202,884,456 7.8%

5,523,512
4,747,105,273

0.0%
419,926
0.1% 186,471,519
95.9% 5,286,333,144

0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
3.5%
1,340,659 0.0%
5,523,512 0.7%
- 0.0%
1,340,659 0.1%
98.5% 4,865,447,918 99.3% 547,118,272 68.5% 465,901,470 69.7% 2,375,735,944 91.4%

204,505,429
600,610,257
805,115,686
(53,840,067)
751,275,619
(47,497,632)
703,777,987

4.1%
12.1%
16.3%
(1.1%)
15.2%
(1.0%)
14.2%

80,633,826
740,749,858
821,383,684
(39,535,509)
781,848,175
(16,002,513)
765,845,662

1.5%
13.8%
15.3%
(0.7%)
14.6%
(0.3%)
14.3%

703,777,987

0.0%
14.2%

765,845,662

0.0%
- 0.0% 296,441,533 37.1% 205,108,332 30.7%
14.3% 1,178,936,355 24.1% 472,086,371 59.1% 380,920,313 57.0%

33,587,077
1,216,173,249
1,249,760,326
(59,018,771)
1,190,741,555
(11,805,200)
1,178,936,355

0.7%
24.8%
25.5%
(1.2%)
24.3%
(0.2%)
24.1%

251,690,513
251,690,513
(35,505,647)
216,184,866
(40,540,028)
175,644,838

31.5%
0.0%
31.5%
(4.4%)
27.1%
(5.1%)
22.0%

202,845,590
202,845,590
(21,718,547)
181,127,043
(5,315,062)
175,811,981

30.3%
0.0%
30.3%
(3.2%)
27.1%
(0.8%)
26.3%

223,922,378 8.6%
- 0.0%
223,922,378 8.6%
(34,980,595) (1.3%)
188,941,783 7.3%
(5,974,750) (0.2%)
182,967,033 7.0%
182,967,033

0.0%
7.0%

- 0.0%
(136,395,373) (2.8%)

- 0.0%
(9,325,727) (0.2%)

1,781,897 0.0%
35,541,302 0.7%

-

0.0%
0.0%

-

0.0%
0.0%

1,781,897
-

0.1%
0.0%

(136,395,373) (2.8%)

(9,325,727) (0.2%)

37,323,199 0.8%

-

0.0%

-

0.0%

1,781,897

0.1%

(14,566,193) (0.3%)

-

0.0%

-

0.0% (13,917,530) (2.1%)

37,323,199

0.0%
0.8%

-

0.0% (13,917,530) (2.1%)
0.0% (13,917,530) (2.1%)

1,781,897

0.0%
0.1%

13.8% 1,216,259,554 24.8% 472,086,371 59.1% 367,002,783 54.9%

184,748,930

7.1%

รายการทีจ่ ะไม่ ถกู บันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

- 0.0%
(136,395,373) (2.8%)

(14,566,193) (0.3%)
(23,891,920) (0.4%)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

567,382,614

741,953,742

- 0.0%

11.5%

- 0.0%

* ตัวเลขงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมส่ วนทีเ่ ป็ นของการดาเนินงานทีย่ กเลิก ซึ่งทางบริษัทได้ ทาการปรับโครงสร้ างแล้ วเสร็จในปี 2560
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
254625462546252252542546
บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
2560
กำรแบ่งปันกำไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
กาไรจากการดาเนิ นงานต่อเนื่อง
กาไรจากการดาเนิ นงานทีย่ กเลิก
(โอนส่วนงานไปให้บริ ษทั ย่อย)
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูม้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กาไรจากการดาเนิ นงานต่อเนื่อง

กำรแบ่งปันกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
กาไรจากการดาเนิ นงานต่อเนื่อง
กาไรจากการดาเนิ นงานทีย่ กเลิก
(โอนส่วนงานไปให้บริ ษทั ย่อย)
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูม้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กาไรจากการดาเนิ นงานต่อเนื่อง

กำไรต่ อหุ้น (บำท)
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
กาไรต่อหุ้นจากการดาเนิ นงานต่อเนื่อง
กาไรต่อหุ้นจากการดาเนิ นงานทีย่ กเลิก
(โอนส่วนงานไปให้บริ ษทั ย่อย)

%

งบกำรเงินรวม
2559
%

2558

%

2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
% 2559
%

2558*

%

702,647,368 14.2% 813,638,314 15.2% 1,188,467,999 24.3% 175,644,838 22.0% 175,811,981 26.3% 182,967,033 7.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0% 296,441,533 37.1% 205,108,332 30.7%
- 0.0%
702,647,368 14.2% 813,638,314 15.2% 1,188,467,999 24.3% 472,086,371 59.1% 380,920,313 57.0% 182,967,033 7.0%
1,130,619 0.0% (47,792,652) (0.9%) (9,531,644) (0.2%)
1,130,619 0.0% (47,792,652) (0.9%) (9,531,644) (0.2%)
703,777,987 14.2% 765,845,662 14.3% 1,178,936,355 24.1%
566,251,995 11.4% 789,746,394 14.7% 1,225,791,198 25.0% 175,644,838 22.0% 161,894,451 24.2% 184,748,930 7.1%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0% 296,441,533 37.1% 205,108,332 30.7%
- 0.0%
566,251,995 11.4% 789,746,394 14.7% 1,225,791,198 25.0% 472,086,371 59.1% 367,002,783 54.9% 184,748,930 7.1%
1,130,619 0.0% (47,792,652) (0.9%) (9,531,644) (0.2%)
1,130,619 0.0% (47,792,652) (0.9%) (9,531,644) (0.2%)
567,382,614 11.5% 741,953,742 13.8% 1,216,259,554 24.8%
-

1.46

1.69

2.46

0.36

0.36

0.38

1.46

1.69

2.46

0.62
0.98

0.43
0.79

0.38

* ตัวเลขงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมส่ วนทีเ่ ป็ นของการดาเนินงานทีย่ กเลิก ซึ่งทางบริษัทได้ ทาการปรับโครงสร้ างแล้ วเสร็จในปี 2560
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
254625462546252252542546
บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่ วย: บาท)
2560
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษีเงินได้จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
กาไรก่อนภาษีเงินได้จากการดาเนิ นงานทีย่ กเลิก (โอนส่วนงานให้บริ ษทั ย่อย)
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
ตัดจาหน่ ายภาษีมลู ค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
ให้เป็ นมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รับ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการทาลายสินค้า
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ ายและตัดจาหน่ ายทีด่ ิน เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
กาไรจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเครื่ องจักรและอุปกรณ์
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการต้นทุนการรื้ อถอน
รายได้เงินปันผลจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จา่ ยดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สินทรัพย์จากการดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินจากการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
จ่ายดอกเบี้ย
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน

งบกำรเงินรวม
2559

2558

2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559*

2558*

751,275,619
751,275,619

781,848,175
781,848,175

1,190,741,555
1,190,741,555

216,184,866
296,441,533
512,626,399

181,127,043
205,108,332
386,235,375

188,941,783
188,941,783

255,566,065
2,587,465
-

258,220,970
419,926

232,371,658
-

94,372,673
-

115,732,106
-

123,636,023
-

28,905,400
27,050,557
(152,122)
(1,161,870)
(290,693)
520,074
(5,899,488)
178,441
5,523,512
10,595,626
167,888
(600,610,257)
(361,162)
51,084,156

15,621,895
33,316,173
2,800,857
96,912
232,164
(22,337,949)
245,519
186,471,519
9,432,059
334,330
(740,749,858)
(157,217)
38,837,935

(30,411,841)
(325,240)
(7,671,250)
(30,956,916)
(37,719,870)
1,340,659
20,312,699
(1,216,173,249)
(65,572)
59,018,770

(15,649,592)
11,855,723
3,281
(821,826)
520,074
(4,077,834)
178,433
5,523,512
6,666,878
(343,197,326)
(214,926)
34,379,724

988,491
21,698,061
(487,475)
337,303
934,123
245,516
5,717,074
(258,917,162)
(133,683)
21,146,279

(32,506,460)
(209,935)
(10,313,750)
(10,766,808)
(37,719,870)
1,340,659
17,021,121
(222,003,996)
(725,423)
34,980,511

524,979,211

564,633,410

180,461,403

302,165,193

293,496,008

51,673,855

116,127,874
(89,587,273)
(14,870,803)
(1,684,137)

170,123,229
(156,416,037)
(32,836,532)
681,175

(391,948,891)
156,547,557
2,712,145
357,646

88,590,561
(80,573,030)
(22,408,956)
1,825,345

(65,250,818)
(151,286,439)
(7,186,837)
2,772,721

(122,065,254)
79,760,710
772,522
(572,349)

(40,394,196)
(11,466,228)
(5,405,698)
477,698,750
(51,029,670)
(12,898,835)
413,770,245

167,560,483
35,984,024
(4,920,323)
744,809,429
(39,567,992)
(3,065,823)
702,175,614

113,970,666
76,038,675
(3,409,073)
134,730,128
(60,251,672)
(14,846,332)
59,632,124

(108,834,503)
(30,728,988)
7,547,677
157,583,299
(34,381,600)
(6,107,025)
117,094,674

24,482,773
31,213,089
(4,686,076)
123,554,421
(21,545,562)
1,970,610
103,979,469

97,094,697
(1,045,487)
(3,254,793)
102,363,901
(35,714,547)
(1,474,410)
65,174,944

* ตัวเลขงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมส่ วนทีเ่ ป็ นของการดาเนินงานทีย่ กเลิก ซึ่งทางบริษัทได้ ทาการปรับโครงสร้ างแล้ วเสร็จในปี 2560
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
254625462546252252542546
บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่ วย: บาท)
2560
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ย่อยทีจ่ ดั ตั้งขึ้นใหม่
เงินสดรับจากการลดทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการโอนกิจการให้บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการจาหน่ ายทีด่ ิน เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทีด่ ิน เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดจ่ายซื้อผูม้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้าประกันลดลง
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายชาระตามสัญญาเช่ าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินปันผลจ่ายแก่ผถู้ ือหุ้น
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด
ข้ อมูล กระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการทีไ่ ม่ใช่ เงินสด
รายการซื้ออุปกรณ์ทยี่ งั ไม่ได้จา่ ยชาระ
รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีย่ งั ไม่ได้จา่ ยชาระ

งบกำรเงินรวม
2559

2558

(1,060,688)
21,989,011
(212,998,893)
(29,563,250)
332,893,494
361,162
111,620,836

(45,533)
23,361,243
(165,695,028)
(39,606,801)
258,917,162
157,217
77,088,260

(63,357)
12,493,750
87,290,943
48,734,370
(114,867,381)
(6,167,227)
222,003,996
65,572
249,490,666

(450,000,000)
1,016,000
303,845,467
(631,975)
450,000,000
(491,500,000)
(197,639,368)
(384,909,876)
140,481,205
58,983,257
199,464,462

(903,288,281)
(1,563,976)
480,500,000
(141,550,000)
(230,733,905)
(796,636,162)
(17,372,288)
76,355,545
58,983,257

(164,545,309)
(4,609,931)
129,500,000
(234,769,231)
(274,424,471)
34,698,319
41,657,226
76,355,545

10,736,150
-

18,217,316
62,520

35,723,962
12,430,511

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559*
2558*
(8,000,000)
(450,000,000)
(1,000,000,000)
300,000,000
646,658,500
5,598,494
(110,286,916)
(2,667,613)
343,197,326
214,926
(275,285,283)

1,316,621
(58,201,961)
(7,230,195)
258,917,162
133,683
194,935,310

33,500,000
12,493,750
63,569,917
48,734,370
(27,897,060)
(4,051,043)
222,003,996
725,423
349,079,353

20,000,000 (500,058,736) (369,941,264)
(932,000) (3,702,729)
450,000,000 480,500,000 129,500,000
(74,805,000) (61,550,000) (149,000,000)
(197,639,368) (230,733,905)
197,555,632 (312,774,641) (393,143,993)
39,365,023 (13,859,862) 21,110,304
25,295,630
39,155,492
18,045,188
64,660,653
25,295,630
39,155,492

2,315,740
-

2,576,836
56,260

4,056,313
3,745,728

* ตัวเลขงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมส่ วนทีเ่ ป็ นของการดาเนินงานทีย่ กเลิก ซึ่งทางบริษัทได้ ทาการปรับโครงสร้ างแล้ วเสร็จในปี 2560
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
254625462546252252542546
บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ
ประจาปี 2558-2560

งบการเงินรวม
2560
2559
สภำพคล่ อ ง
อัตรส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตรส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้
ระยะเวลาเก็บหนี้ เ ฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้
CASH CYCLE
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
ผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุ้น
อัตราส่วนกาไรขั้นต้นต่อยอดขาย
อัตรากาไรสุทธิตอ่ รายได้รวม
ประสิ ทธิภำพ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์
นโบำยกำรเงิน
อัตราหนี้ สินต่อส่วนผูถ้ อื หุ้น
อัตราความสามารถชาระดอกเบี้ย
อัตรำควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน
(CASH BASIS)

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559***
2558***

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

1.0
0.5
0.2
8.5
43
3.8
95
6.0
60
78

1.1
0.5
0.3
6.9
53
4.6
79
4.4
82
50

0.8
0.5
0.5
7.3
50
4.2
87
5.0
73
64

0.6
0.5
0.4
10.6
34
5.4
68
4.1
89
13

1.6
0.7
0.2
10.9
34
6.3
58
9.6
38
54

0.7
0.4
0.1
13.1
28
5.6
65
9.3
39
54

(%)
(%)
(%)

16.1%
27.7%
14.2%

20.0%
27.6%
14.3%

33.3%
22.8%
24.1%

23.1%
35.7%
18.6%*

21.5%
16.5%
12.3%

11.2%
8.4%
7.0%

(%)
(%)
(เท่า)

10.1%
13.6%
0.7

11.2%
15.9%
0.8

17.6%
23.8%
0.7

6.1%**
6.5%**
0.1**

13.7%
19.3%
1.0

6.9%
9.0%
0.9

(เท่า)
(เท่า)

0.6
15.0

0.5
20.8

0.7
21.2

0.4
7.1

0.6
18.8

0.6
6.4

(เท่า)

0.3

0.5

0.1

0.3

0.1

0.1

* รวมกาไรสุ ทธิและรายได้ จากการดาเนิงานทีย่ กเลิก (โอนส่ วนงานไปให้ บริษัทย่ อย) ในการคานวณ
** ใช้ ตวั เลขกาไรสาหรับปี จากการดาเนินงานต่ อเนื่อง ในการคานวณ
*** ตัวเลขงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2558-2559 รวมส่ วนทีเ่ ป็ นของการดาเนินงานทีย่ กเลิก ซึ่งทางบริษัทได้ ทาการปรับโครงสร้ างแล้ วเสร็จในปี 2560
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
254625462546252252542546

14. คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงานประจาปี

ปี 2560 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายและการให้บริ การรวม 4,869.66 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้า 403.54
ล้านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 7.65 ในขณะที่ ตน้ ทุ นขายรวม 3,520.04 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อนหน้า 296.69
ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 7.77 สาหรับกาไรก่อนส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ร่ วมจานวน 103.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี ก่ อนหน้า 78.07 ล้านบาท หรื อเพิ่ม ขึ้ นร้ อยละ 311.04 โดยในปี 2560 ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงิ นลงทุ นใน
บริ ษทั ร่ วมจานวน 600.61 ล้านบาท ลดลง 140.14 ล้านบาท หรื อลดลง ร้อยละ 18.92 เป็ นผลให้กาไรสุ ทธิ ใน
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ลดลงเหลื อ 702.65 ล้านบาท จาก 813.64 ล้านบาท ลดลง 110.99 ล้านบาท
หรื อลดลงร้อยละ 13.64
การวิเคราะห์ รายได้
การวิเคราะห์ รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้ จากการขายและการให้ บริการจาแนกตามส่ วนงานธุรกิจ
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
อื่นๆ
เครื่ องดื่ม

ผลิตภัณฑ์ จากพืช ผัก ผลไม้

5,273.21

2%

7.65%

4,869.66

2%

53%
55%
%
45%

%
43%

หน่ วย : ล้ านบาท

ในปี 2560 รายได้จากการขายและการให้บริ การรวม 4,869.66 ล้านบาท แบ่งเป็ น 3 ธุ รกิจ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ จากพืช ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์หลัก คือ สับปะรดแปรรู ป มีรายได้คิดเป็ นสัดส่ วนคิดเป็ น
ร้ อ ยละ 43 จ านวน 2,092 ล้า นบาท ลดลงจากปี ก่ อ นหน้ า ร้ อ ยละ 12.60 สาเหตุ ห ลัก มาจากราคาจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ที่ลดลงตามสภาวะราคาวัตถุดิบที่มีการปรับลดลง
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
2. เครื่ องดื254625462546252252542546
่ม ผลิ ตภัณฑ์หลัก คือ น้ าผลไม้, น้ าผัก ทิ ปโก้ และน้ าแร่ ธรรมชาติ ออรา มีรายได้คิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 55 จานวน 2,674 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าร้อยละ 4.08 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
ธุ รกิจในประเทศตามการบริ โภคที่ชะลอตัว
3. อื่นๆ มีรายได้คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 2 จานวน 104 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้าร้ อยละ 13.17
สาเหตุหลักมาจากการขยายสาขาของธุ รกิจแฟรนไชส์ และธุ รกิจร้านอาหารออแกนิค
รายได้ จากการขายและการให้ บริการจาแนกตามส่ วนงานภูมิศาสตร์
5,273.21
ในประเทศ

50%

ต่ างประเทศ

50%

4,869.66

7.65%

52%

หน่ วย : ล้ านบาท

สั ดส่ วนรายได้ จาแนกตามส่ วนงานภูมิศาสตร์
ในปี 2560 กลุ่ มบริ ษทั มีรายได้จากการขายในประเทศสัดส่ วนร้ อยละ 48 ซึ่ งธุ รกิ จหลักในประเทศคือธุ รกิ จ
คอนซูมเมอร์ และรายได้จากการขายสิ นค้าต่างประเทศร้อยละ 52 ซึ่ งธุ รกิจหลักคือธุ รกิจผลไม้แปรรู ป
การวิเคราะห์ ต้นทุนขายและกาไรขั้นต้ น
ต้ นทุนขาย

กาไรขั้นต้ น
7.77%

หน่ วย : ล้ านบาท

7.34%

หน่ วย : ล้ านบาท
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
ในปี 2560 กลุ่มบริ254625462546252252542546
ษทั มีตน้ ทุ นขายรวม 3,520.04 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.77 จากปี ก่อนหน้า สาเหตุหลักมา
จากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะราคาสับปะรดซึ่ งเป็ นวัตถุดิบหลักในธุ รกิจผลไม้แปรรู ป ในส่ วน
ของกาไรขั้นต้นในปี 2560 จานวน 1,349.62 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าร้อยละ 7.34โดยกลุ่มบริ ษทั มีอตั รา
กาไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ที่ร้อยละ 27.7 ซึ่ งใกล้เคียงกับปี ก่อนหน้าที่ร้อยละ 27.6
การวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
4.77%

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
หน่ วย : ล้ านบาท

ในปี 2560 กลุ่มบริ ษทั มี ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารรวม 1,221.54 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.77 เนื่ องจาก
กลุ่มบริ ษทั สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและส่ งเสริ มการขายลดลงร้อยละ 12.79 โดยอัตราค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริ หารต่อรายได้รวมในปี 2560 มีสัดส่ วนร้อยละ 24.67 ใกล้เคียงกับปี 2559 ที่ร้อยละ 23.90
การวิเคราะห์ กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิในส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่
13.64%

กาไรสุ ทธิทไี่ ม่ นับรวมส่ วนแบ่ งกาไรจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
39.99%

หน่ วย : ล้านบาท

หน่ วย : ล้านบาท

ในปี 2560 กาไรสุ ท ธิ ในส่ วนที่ เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ลดลงเหลื อ 702.65 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ
13.64 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของส่ วนแบ่งกาไรจากเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมเป็ นจานวน 600.61
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ล้านบาท ลดลงร้อ254625462546252252542546
ยละ 18.92 ในขณะที่ผลกาไรสุ ทธิ รวม(ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม)

ไม่
นับรวมส่ วนแบ่งกาไรจากเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมจานวน 102.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่ อนร้ อยละ 39.99
สาเหตุหลักมาจากกาไรที่เพิ่มขึ้นของธุ รกิจผลไม้แปรรู ป และในปี 2559 มีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์จานวน 186 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2560 มีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่ องจักร
และอุปกรณ์เพียง 6 ล้านบาท
การวิเคราะห์ งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม
6,808.82

6,938.43

75.1%

74.3%

24.9%

25.7%

1.90%

หนีส้ ิ นรวมและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หุ้น 6,938.42

6,808.82
65.3%
12.6%
22.1%

63.0%
%
11.5%
25.5%

ในปี 2560 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์รวม จานวน 6,938.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.90 จากเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร และสิ นค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน โดยสิ นทรัพย์หมุนเวียนจานวน 1,781.23 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 25.7 ของสิ นทรั พย์รวม และสิ นทรัพย์ไม่หมุ นเวียนจานวน 5,157.20 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 74.3 ของ
สิ นทรัพ ย์รวม ในส่ วนของหนี้ สินรวมในปี 2560 จานวน 2,567.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี ก่ อนร้ อยละ8.51
สาเหตุหลักมาจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น โดย หนี้ สินหมุนเวียนจานวน 1,771.26 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 25.5 ของหนี้ สินรวมและส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และหนี้ สินไม่หมุนเวียน 796.55 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 11.5 ของหนี้ สินรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็ น 4,371
ล้านบาท เทียบกับสิ้ นปี 2559 จานวน 4,074 ล้านบาท (ไม่รวมส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย)
เพิ่มขึ้น 296 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 สาเหตุหลักมาจากกาไรสะสมในส่ วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรรปรับตัว
เพิ่มขึ้น
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การวิเคราะห์ กระแสเงิ
นสด
ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)

ปี 2560

ปี 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน

413.77

702.18

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

111.62

77.09

(384.91)

(796.64)

140.48

(17.37)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมา

58.98

76.36

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไป

199.46

58.98

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)

ในปี 2560 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงานจานวน 413.77 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบปี 2559
ที่มีจานวน 702.18 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในปี 2559 มีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์จานวน 186 ล้านบาทซึ่ งเป็ นรายการที่ไม่ใช่เงินสด และการลดลงของเจ้าหนี้การค้าในปี 2560 สาหรับ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้นเป็ น 111.62 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดสุ ทธิ รับจากเงินปั นผลรับที่ ได้
จากบริ ษทั ร่ วมเพิ่มขึ้นเป็ น 332.89 ล้านบาท สาหรับกระแสเงิ นสดใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิ นจานวน 384.91
ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริ ษทั จ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวและจ่ายเงินเพื่อซื้ อผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
การวิเคราะห์ สภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนผูถ้ ือหุ น้ (เท่า)

2560
1.0
15.0
0.6

2559
1.1
20.8
0.5

ในปี 2560 อัตราส่ วนสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้ สินหมุนเวียนลดลงขึ้นเป็ น 1.0 เท่า จากปี ก่อนหน้าที่ 1.1 เท่า
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
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อัตราส่ วนความสามารถช
าระดอกเบี้ยลดลงเหลือ 15.0 เท่า จาก 20.8 เท่าในปี ก่อนหน้า เนื่องจากดอกเบี้ยจ่าย
เพิ่มขึ้นเป็ น 53.84 ล้านบาท จาก 39.53 ล้านบาท ในปี ก่อนหน้า
อัตราส่ วนหนี้ สิ นต่อส่ วนผูถ้ ื อหุ ้นปรั บเพิ่ ม ขึ้ นจาก 0.5 เท่ า เป็ น 0.6 เท่า ในปี 2560โดยมีส าเหตุหลัก มาจาก
หนี้สินรวมปรับเพิ่มขึ้นเป็ น 2,567.81 ล้านบาทในปี 2560 จาก 2,366.39 ล้านบาทในปี 2559
ความสามารถในการทากาไร
อัตราส่ วน

2560

2559

ผลตอบแทนต่อส่ วนผูถ้ ือหุ ้น (%)
16.08% 19.97%
อัตราส่ วนกาไรขั้นต้น (%)
27.71% 27.62%
อัตรากาไรสุ ทธิ (%)
14.21%* 14.27%*
*รวมส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
อัตราส่ วนผลตอบแทนส่ วนผูถ้ ือหุ ้นในปี 2560 ลดลงเหลือร้อยละ 16.08 เนื่ องจากกาไรสุ ทธิ ในส่ วนที่เป็ นของ
บริ ษทั ใหญ่ลดลง อัตรากาไรขั้นต้นในปี 2560 คิดเป็ นร้ อยละ 27.71 ใกล้เคี ยงกับปี ก่อนหน้าที่ ร้อยละ 27.62
เช่นเดียวกับอัตรากาไรสุ ทธิ ใน ปี 2560 ร้อยละ 14.21 ใกล้เคียงกับปี ก่อนหน้าที่ร้อยละ14.27
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

“บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้ แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริ ษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่
ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูล ในส่ วนที่
เป็ นสาระสาคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิ
ตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษ ทั ได้จดั ให้มี ระบบการควบคุ มภายในที่ ดี และควบคุ มดู แลให้มี ก ารปฏิ บตั ิ ตามระบบ
ดังกล่าว และบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อ
ผูส้ อบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้วซึ่ งครอบคลุ มถึ งข้อบกพร่ องและการเปลี่ ยนแปลงที่
สาคัญของระบบการควบคุ ม ภายใน รวมทั้งการกระทาที่ มิ ชอบที่ อาจมี ผลกระทบต่ อการจัดท ารายงาน
ทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุ ดเดี ยวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความ
ถูกต้องแล้วบริ ษทั ได้มอบหมายให้ นางสาวกุลกาน จีนปั่ น เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อกากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้า
ด้วย หากเอกสารใดไม่ มีล ายมื อชื่ อของ นางสาวกุ ลกาน จี น ปั่ น กากับ ไว้บริ ษทั จะถื อว่าไม่ ใช่ ข ้อมู ล ที่
บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร

กรรมการ

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

2. นายเอกพล พงศ์สถาพร

กรรมการผูจ้ ดั การ

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

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

นส.ลักษณา
ทรัพย์ สาคร

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิ
ทาง การศึกษา /ประวัติอบรม

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
ในบริ ษทั
(%)

ความสัมพันธ์
ทาง
ช่วงเวลา
ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผูบ้ ริ หาร

65
ปี

ปริ ญญาโท : MBA Wharton Business
School, University of Pennsylvania,
USA
ปริ ญญาตรี : บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย :
2557 Role of the Chairman Program
(RCP)
2557 Director Certification Program
(DCP)
2555 Director Accredited Program
(DAP)

37,861,267
หุ ้น คิดเป็ น
7.85%

น้ อ งส าว ข อ ง
น า ง อ นุ รั ต น์
เที ยมทั น แล ะ
น ายสิ ท ธิ ล าภ
ท รั พ ย์ ส า ค ร ,
พี่ ส า ว ข อ ง
นางสาวรวมสิ น
ท รั พ ย์ ส า ค ร
และพี่ ส าวของ
ภ ร ร ย า
น า ย ส ม จิ ต ต์
เศรษฐิน

*ได้รับการ
แต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการเมื่อปี
พ.ศ. 2535
ประเภทกรรมการ:
กรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงลายมือชื่อ

นางอนุรัตน์
เทียมทัน

*ได้รับการ
แต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการเมื่อปี
พ.ศ. 2535
ประเภทกรรมการ:
กรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงลายมือชื่อ

69ปี

M.Sc.(Biochemistry) TheAmerican
University, Washington, D.C., USA
วทบ. สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย :
-2547 Director Accredited Program
-2544 Chairman Program 2000

30,966,765
หุ ้ น คิ ด เป็ น
6.42%

พี่ ส า ว น า ย
สิ ทธิ ลาภ ทรั พ ย์
สาคร , นางสาว
ลั ก ษณา ทรั พ ย์
สาคร ,นางสาว
รวมสิ น ทรั พ ย์
สาครและพี่สาว
ของภรรยา
น า ย ส ม จิ ต ต์
เศรษฐิน

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

ปี 2557–
ปัจจุบนั
ปี 2555–
ปัจจุบนั
ปี 2556–
ปัจจุบนั
ปี 2551–
ปัจจุบนั
ปี 2546 –
2556
ปี 2546 –
2556

ประสบการณ์ทางาน
ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่ อหน่วย
งาน/
บริ ษทั /
ประเภท
ธุรกิจ

บริ ษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์
จากัด
บริ ษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทิปโก้ ฟดู ส์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี
จากัด
บริ ษัท รวมทรัพย์สิน
จากัด
บริ ษัท สยามคอนเทนเนอร์
เทอร์ มินอล จากัด
บริ ษัท ปิ ยะณรงค์วิทย์
จากัด
บริ ษัท วณิชภาค จากัด

กรรมการ

บริ ษัท ถนอมวงศ์บริ การ
จากัด

กรรมการ

บริ ษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์
จากัด
บริ ษัท รวมทรัพย์สิน
จากัด
บริ ษัท ทิปโก้ ฟดู ส์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ทิปโก้ ไบเท็ค
จากัด
บริ ษัท ทิปโก้ ฟดู ส์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์
จากัด (มหาชน)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

103

นายสุ รเชษฐ์
ทรัพย์ สาคร
*ได้ รับการแต่ งตัง้
เป็ นกรรมการเมื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม
2546
ประเภทกรรมการ:
กรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงลายมือชื่อ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน)
56ปี 254625462546252252542546
ไม่มี
ลู ก พี่ ลู ก น้ อ ง ปี 2558– กรรมการผู้จดั การ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี2531
บริ หารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคล
ปี 2528
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ/
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย :
- 2549 Oil Outlook in 2006” program
- 2549 Thailand’s Economic Outlook
- 2547 Director Certification Program
(DCP), Diploma, IOD
- 2546 Director Certification Program
(DCP), Certificate of Completion, IOD

นายสมจิตต์
เศรษฐิ น
*ได้ รับการแต่ งตัง้
เป็ นกรรมการเมื่อ
วันที่ 28 กันยายน
2548
ประเภทกรรมการ:
กรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงลายมือชื่อ

65
ปี

นส.รวมสิ น
ทรัพย์ สาคร

64ปี

*ได้รับการ
แต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการ เมื่อปี
พ.ศ.2539
ประเภทกรรมการ:
กรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงลายมือชื่อ

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

11,599,846
หุ้น คิดเป็ น
2.4%

ปริ ญญาตรี : B.S. Boston University,
Boston, Mass
ปริ ญญาโท : MBA The American
University, Washington DC
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ/
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย :
-2556 Director Accreditation Program
(DAP)

48,500,000
หุ้น คิดเป็ น
10.05%

น า ง อ นุ รั ต น
เ ที ย ม ทั น ,
น ายสิ ท ธิ ล าภ
ท รั พ ย์ ส าค ร ,
นางสาวลักษณา
ท รั พ ย์ ส า ค ร ,
นางสาวรวมสิ น
ท รั พ ย์ ส า ค ร
และลูกพี่ลูกน้อง
ของภรรยานาย
ส ม จิ ต ต์
เศรษฐิน

ปัจจุบนั
ปี 2555–
ปัจจุบนั
ปี 2554 –
ปัจจุบนั
ปี 2547 –
ปัจจุบนั

น้ อ ง เ ข ย
ของนางอนุ รัตน์
เ ที ย ม ทั น ,
น .ส . ลั ก ษ ณ า
ท รั พ ย์ ส า ค ร ,
น ายสิ ท ธิ ล าภ
ทรัพย์สาครและ
น .ส .ร ว ม สิ น
ทรัพย์สาคร

ปี 2559 –
ปัจจุบนั
ปี 2551 –
ปัจจุบนั
ปี 2548 –
ปัจจุบนั
ปี 2537 –
ปัจจุบนั
ปี 2529 –
ปัจจุบนั

ปี 2544–
2553
ปี 2543

กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้จดั การอาวุโสสายการ
บริ หาร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

น้ อ ง ส า ว ปี 2557 – กรรมการ
น า ง อ นุ รั ต น์ ปัจจุบนั
เ ที ย ม ทั น , ปี 2555 – กรรมการ
น ายสิ ท ธิ ล าภ ปัจจุบนั
ท รั พ ย์ ส า ค ร ปี 2539 – กรรมการ
นางสาวลักษณา ปัจจุบนั
ทรัพย์สาคร และ ปี 2555– กรรมการ
พี่ ส า ว ข อ ง ปัจจุบนั
ภรรยานายส ม ปี 2531กรรมการ
จิตต์ เศรษฐิน
ปัจจุบนั
ปริ ญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, Mass
ปี 2531ปัจจุบนั
ปี 2525–
ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์
จากัด
บริ ษัท รวมทรัพย์สิน จากัด
บริ ษัท ถนอมวงศ์บริ การ
จากัด
บริ ษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ถนอมวงศ์บริ การ
จากัด
บริ ษัทถนอมวงศ์บริ การ
จากัด

บริ ษทั ไทยสเลอรี่ ซิ ล
จากัด
บริ ษทั ทิปโก้ ไบโอเท็ค
จากัด
บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ทิปโก้แอสฟัลท์
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทิปโก้แอสฟัลท์
จากัด (มหาชน)

บริ ษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์
จากัด
บริ ษัท รวมทรัพย์สิน จากัด

บริ ษัท ทิปโก้ ฟดู ส์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท สยามคอนเทนเนอร์
เทอร์ มินอล จากัด
บริ ษัท สยามคอนเทนเนอร์
ทรานสปอร์ ตแอนด์
ปริ ญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, M
เทอร์ มินอล จากัด
บริ ษัท เอกชัยคอนเทน
เนอร์ เทอร์ มินอล จากัด
บริ ษัท ถนอมวงศ์บริ การ
จากัด
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
254625462546252252542546
นายสิ ทธิลาภ
ทรัพย์ สาคร

67ปี

*ได้รับการ
แต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการ เมื่อปี
พ.ศ. 2535
ประเภทกรรมการ:
กรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงลายมือชื่อ

นายเอกพล

*

พงศ์ สถาพร
ได้ รับการแต่ งตัง้
เป็ นกรรมการเมื่อ
วันที่ 1พฤษภาคม
2555
ประเภทกรรมการ:
กรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงลายมือชื่อ

53
ปี

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

ปริ ญญาโท : MBA (Finance/Marketing)
Northwestern University, USA
ปริ ญญาตรี : วิทยาศาตร์บณ
ั ฑิต (เคมี
วิศวกรรม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย :
-Director Certificate Program 141/2011
-Anti-Corruption for Executive
Program (ACEP) 2014

55,000,000
หุ้น คิดเป็ น
11.40%

น้ อ ง ช า ย ปี 2559 – กรรมการ
น า ง อ นุ รั ต น์ ปัจจุบนั
เ ที ย ม ทั น , ปี 2557 – กรรมการ
พี่ ช ายน างส าว ปัจจุบนั
ลั ก ษณา ทรั พ ย์ ปี 2555 – กรรมการ
ส า ค ร แ ล ะ ปัจจุบนั
นางสาวรวมสิ น ปี 2556 – กรรมการ
ท รั พ ย์ ส า ค ร ปัจจุบนั
และ พี่ ส าวของ ปี 2555–
กรรมการ
ปริ ญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, Mass
ภรรยานายส ม ปัจจุบนั
จิตต์ เศรษฐิน

ไม่มี

ไม่มี

-role of Chairman 40/2017

นายวิรัช
ไพรัชพิบูลย์

*

ได้ รับการ

แต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการเมื่อวันที่
7กันยายน2550
ประเภทกรรมการ:
กรรมการผูไ้ ม่มี
อานาจลงลายมือชื่อ

70
ปี

ปริ ญญาตรี : เศรษฐศาสตร์ และ
บริ หารธุรกิจ Adam State College,
Colorado, USA
Executive Development Program,
Princeton University, USA
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ/
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย :
-2557 Director Certification Program
-2556 Anti-Corruption for Executive
Program
-2551 Role of the Compensation
Committee Program
-2547Audit Committee Program

ไม่มี

ไม่มี

บริ ษทั ไทยสเลอรี่ จากัด
บริ ษทั ทิปโก้ ทาวเวอร์
จากัด
บริ ษทั รวมทรัพย์สิน จากัด

บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั สยามคอนเทนเนอร์
ปริ ญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, M
เทอร์มินอล จากัด

ปี 2544–
ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั ทิปโก้แอสฟัลท์
จากัด (มหาชน)

ปี 2539–
ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั ถนอมวงศ์บริ การ
จากัด

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

ประธานกรรมการ

บริ ษทั ซันเอกซ์เพลส โลจิ
สติกส์ ประเทศสิ งคโปร์
บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์
จากัด(มหาชน)
บริ ษัท ทิปโก้ ฟดู ส์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ไทยฟิ ล์มอินดัสตรี
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยคอปเปอร์
อินดัสตรี จากัด (มหาชน)
DHL ประเทศเวียดนาม
Regional Sales Manager
DHL ประเทศสิ งคโปร์
National Sales Manager
DHL ประเทศไทย

ปี 2550 –
ปัจจุบนั

กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

ปี 2550 –
ปัจจุบนั
ปี 2542 –
ปัจจุบนั
ปี 2541 –
ปัจจุบนั
ปี 2543 –
ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการและกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
รักษาการ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการอิสระ
กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัททิปโก้ ฟดู ส์
จากัด
(มหาชน)
บมจ. ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา
บมจ. ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา
บมจ. ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ศรี
มิตร
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
254625462546252252542546
-2545Director Certification Program
นายชลิต
ลิมปนะเวช

65
ปี

*ได้รับการ
แต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการเมื่อวันที่
24เมษายน 2551
ประเภทกรรมการ:
กรรมการผูไ้ ม่มี
อานาจลงลายมือชื่อ

ปริ ญญาโท : MPA คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี :บริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญการอบรม
บทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย :
-Director Certificate Program (DCP)

ไม่มี

ไม่มี

-Financial Statements for Directors
-Audit Committee Program

นางอัฉรา ปรีชา

*ได้รับการ

61
ปี

แต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการเมื่อวันที่
1พฤษภาคม2557
ประเภทกรรมการ:
กรรมการผูไ้ ม่มี
อานาจลงลายมือชื่อ

ปริ ญญาโท : Business Management,
Asian Institute of Management
ปริ ญญาตรี : วารสารศาสตร์ (Mass
Communications Arts) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วิชาเอก นักหนังสือพิมพ์
(Journalism) วิชาโท สื่อสารมวลชน
(Mass Communications)
วิทยาลัยบพิตรภิมขุ เอกภาษาฝรั่งเศส
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ/
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย :
-2557 Directors Certification Program

ไม่มี

ไม่มี

*

พงษ์ ประยูร

ได้ รับการแต่ งตัง้
เป็ นกรรมการเมื่อ
วันที่2เมษายน
2555
ประเภทกรรมการ:
กรรมการผูไ้ ม่มี
อานาจลงลายมือชื่อ

68
ปี

ปริ ญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมอุตสาหกรรม Fairleigh
Dickinson University, USA
ปริ ญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมโยธา Villanova University,
USA
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ/
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย :
-2555 Directors Accreditation Program
- 2557 Role of the Chairman Program
- 2557Director Certification Program

กรรมการอิสระ

ปี 2557 –
ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ และ
กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

ปี 2538 –
ปัจจุบนั
ปี 2551 –
ปัจจุบนั
ปี 2551 –
ปัจจุบนั
ปี 2553 –
2555
ปี 2548 2553

- 2558 Advanced Audit Committee
Program (AACP)

นายไพศาล

ปี 2551 –
ปัจจุบนั
ปี 2554 –
ปัจจุบนั
ปี 2554 –
ปัจจุบนั
ปี 2546 2554
ปี 2546 2553

ไม่มี

ไม่มี

ปี 2555 –
ปัจจุบนั

ปี 2543 2553
ปี 2540–
2542
ปี 2536 –
2540
ปี 2535 –
2536
ปี 2534 –
2535

อุปนายก ฝ่ ายวิชาการ
ประธานกลุม่ การตลาด
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยรองประธาน
กรรมการ
รองผู้อานวยการ ฝ่ าย
ธุรกิจต่างประเทศ

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และ ประธาน
กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
ผู้อานวยการฝ่ าย Head of
Business Partner
กรรมการผู้จดั การ
ผู้อานวยการกองพาณิชย์
ผู้จดั การโครงการพัฒนา
อสังริ มทรัพย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท ทิปโก้ ฟดู ส์ จากัด
(มหาชน)
สมาคมการตลาด
แห่งประเทศไทย
สมาคมกาiจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย (TMA)
บริ ษัท ชูโอเซ็นโก(ประเทศ
ไทย) จากัด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

บริ ษัท ทิปโก้ ฟดู ส์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ศานติ กรี น แพค
จากัด
บริ ษัท
SSJ.,Pte.,Ltd.,Singapore
บริ ษัท ชาร์ ดอง (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริ ษัท ริ โน (ประเทศไทย)
จากัด
บริ ษัทไอซีซี อินเตอร์
เนชัน่ นล จากัด (มหาชน)

บริ ษัท ทิปโก้ ฟดู ส์ จากัด
(มหาชน)

บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท สามารถ เคเบิลซิส
เต็ม จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เทเลคอมเอเชีย
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทวา เอ็นจิเนียริ่ ง
จากัด
บริ ษัท ไฮเทค อินดัสตรี
เอสเตท จากัด
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นางสาวกุลกาน
จีนปั่ น

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
51ปี 254625462546252252542546
ไม่มี
ปี 2560เลขานุการบริ ษัทและ
ปริ ญญาตรี : บริ หารธุรกิจ สาขาการ
ไม่มี
ปัจจุบนั

บัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ/
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย :
- Company Secretary Program (CSP)
68/2559

ได้ รับการแต่ งตัง้
เป็ นเลขานุการ
วันที่1เมษายน
2560

ปี 25572560
ปี 25522556
ปี 25432551

- Board Reporting Program (BRP)
19/2559
- Effective Minute Taking (EMT)
35/2559

นายลือชา
พิศิษฐการ

52ปี

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต ประเทศไทย
ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์

ปี 25352542

ไม่มี

ไม่มี

เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท
และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
หัวหน้ าหน่วย
ประชาสัมพันธ์กลุม่
นักวิเคาระห์งบประมาณ,
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
นักบัญชี

2561ปัจจุบนั
ปี 2560

ผู้อานวยการสายบริ หาร
การเงิน
ผู้อานวยการใหญ่สายงาน
สนับสนุน

ปี 25572559
ปี 25492556

VP- Finance
International
Head of Performance
Management,Consumer
Banking SEA &SG
(Singapore)
CFO for Mekong
Region
(Vietnam,Loas,and
Cambodia)
Head of Business
Finance,Consumer
Banking Thailand

University of Utah,USA

บริ ษัท ทิปโก้ ฟดู ส์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ทิปโก้ ฟดู ส์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ทิปโก้ ฟดู ส์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ทิปโก้ ฟดู ส์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ทิปโก้ ฟดู ส์ จากัด
(มหาชน)

บริ ษัททิปโก้ ฟดู ส์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท พรี เมียร์ มาร์ เก็ตติ ้ง
จากัด(มหาชน)
บริ ษัท พริ เมียร์ โพรดักส์
จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์
ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท พรี เมียร์ เทคโนโลยี
จาก(มหาชน)
บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ ด
กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เต
อร์ ด
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นายพีรพงษ์
อาชวพงษ์ สวัสดิ์

47
ปี

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
254625462546252252542546
ปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุรกิจการค้ า
ไม่มี
ไม่มี
ปี 2558 – กรรมการผู้จดั การ
ระหว่างประเทศ จาก University of
New Orleans, USA
ปริ ญญาตรี สาขาการตลาด จาก
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปัจจุบนั
ปี 2555 –
2557
ปี 25482555

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

บริ ษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี
จากัด
บริ ษัท ทิปโก้ รี เทล จากัด

ปี 2560ปัจจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ ล้
จากัด

ปี 25602558

Product Manager (Asia
Pacific)
Sales and Marketing
Director
Sales and Marketing
Director
Managing Director
ผู้อานวยการ สายงาน
ปฏิบตั ิการ

General Electric

ปี 25462548
ปี 25452546
ปี 2543 2544
นายโชคชัย
โตเจริญธนาผล

54
ปี

ปริ ญญาตรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยา
ศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท ภาควิชาการตลาด คณะ
พาณิชย์ชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มี

ไม่มี

บริ ษัท ทิปโก้ รี เทล จากัด

บริ ษัท ทิปโก้ ฟดู ส์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ทิปโก้ ฟดู ส์ จากัด
(มหาชน)
Nestle Co,Ltd.

Guardian industry
Ocean glass
Kuiburi fruit cannery
บริ ษัท ทิปโก้ ฟดู ส์ จากัด
(มหาชน)

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั

คุณวุฒิ และคุณสมบัติ
- ปริ ญญาตรี (ด้านบัญชีหรื อกฎหมาย)
- มีความรู ้เรื่ องหลักกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และ กลต.
- มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสื่ อสารดี
- มีประสบการณ์ทางานตาแหน่งนี้มาก่อน
- มีความรู ้เรื่ องบรรษัทภิบาล
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
- ดาเนิ นการเกี่ยวกับการประชุ มคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุ กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน และการประชุมผูถ้ ือหุ น้
- จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และเก็บรักษา
- ดูแลเปิ ดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
254625462546252252542546
- ให้คาปรึ
กษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ
และข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการ
- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปยังผูเ้ กี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
- ติดต่อและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั แก่กรรมการ
- จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และสนับสนุนการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง
- ประสานกับที่ปรึ กษาภายนอก เช่น ที่ปรึ กษากฎหมาย
1.3 กรณี เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิ จหลักโดยการถื อหุ ้นในบริ ษทั อื่ น (holding company)
- ไม่มี –
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
254625462546252252542546
2.รายละเอียดเกี่ ยวกั
บผูบ้ ริ หาร และผูม้ ี อานาจควบคุ ม
ข้อมูลการดารงตาแหน่งของผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง และบริ ษทั อื่น
รายชื่ อบริษัท
บริษัท
บริษัทย่ อย
บริษัทร่ วม
บริษัทอื่นหรื อบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
ร รายชื่อผูบ้ ริ หาร
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
นายสมจิตต์ เศรษฐิน

X
/
/

นางสาวรวมสิ น ทรัพย์สาคร

/

นายสิ ทธิลาภ ทรัพย์สาคร

/

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร

/

นายเอกพล พงศ์สถาพร

//

นายวิรัช

ไพรัชพิบูลย์

/

นายชลิต

ลิมปนะเวช

/

นางอนุรัตน์ เทียมทัน

นางอัจฉรา ปรี ชา

/

นายไพศาล พงษ์ประยูร

/

1
X
/

2
X
/

3

4

X
/

5
/
/

1
/

1
/
/

//

4

/

/

/

/

/

5
X
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3

///
/

//

2
X

//

/

/

หมายเหตุ บริ ษทั หมายถึง บมจ. ทิปโก้ฟูดส์
บริ ษทั ย่อย
1 หมายถึง บริ ษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จากัด
2 หมายถึง บริ ษทั ทิปโก้ รี เทล จากัด
3 หมายถึง บริ ษทั ทิปโก้ ไบโอเท็ค จากัด
4 หมายถึง บริ ษทั ทีเอฟบี ดีสทริ บิวชัน่ จากัด
5 หมายถึง บริ ษทั ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ ล จากัด
บริ ษทั ร่ วม
1 หมายถึง บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
บริ ษทั อื่นและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
1 หมายถึง บริ ษทั ถนอมวงศ์บริ การ จากัด
2 หมายถึง บริ ษทั สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอน จากัด
3 หมายถึง บริ ษทั รวมทรัพย์สิน จากัด
4 หมายถึง บริ ษทั ทิปโก้ ทาวเวอร์ จากัด
5 หมายถึง บริ ษทั ไทยสเลอรี่ ซิ ล จากัด
X = ประธาน
/ = กรรมการ
// = กรรมการผูจ้ ดั การ /// = กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (CEO)
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
254625462546252252542546
3. ประวัติค ณะกรรมการ ผู บ้ ริ ห าร และผู ม้ ีอานาจควบคุ ม ที่ ถูกลงโทษของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ี
อานาจควบคุมในช่ วง 5 ปี ที่ ผ่านมา เนื่ องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535หรื อพระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี –
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รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
254625462546252252542546
เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการของบริ ษทั ย่อยตามตาราง ดังนี้
รายชื่อบริ ษทั ย่อย
รายชื่อกรรมการ
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
นายเอกพล พงศ์สถาพร
นายโชคชัย โตเจริ ญธนาผล

บริ ษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จากัด
X
/
//
/

หมายเหตุ
1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการผูจ้ ดั การ
2. บริ ษทั ย่อย ให้หมายถึง บริ ษทั ย่อยที่มีนยั สาคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม
ตามงบกาไรขาดทุนรวมของปี บัญชีล่าสุ ด
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254625462546252252542546
เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
1.รายละเอียดหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวกุลกาน จี นปั่ น ให้ป ฎิ บ ตั ิ หน้าที่ เป็ นหัวหน้างานกากับ ดู แลการ
ปฏิบตั ิงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็ นศูนย์กลางการกากับดูแลการดาเนินธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายกฎระเบี ยบข้อบังคับนโยบายและข้อกาหนดของหน่ วยงานทางการที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. สานักงานคณะกรรมการคปภ. สานักงานกกพ.หรื อหน่ วยงาน
ทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ินโยบายด้านการ
ปฏิ บ ตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งฝ่ ายงานหรื อหน่ วยงานและพนักงานต้องปฏิ บตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงมีการสื่ อสาร
กับพนักงานได้ตระหนักว่าพนักงานทุ กคนมี หน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทาความเข้าใจใน
กฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบและปฏิบตั ิให้ถูกต้องครบถ้วนเป็ นไปตามกฎเกณฑ์
อย่างเคร่ งครัด(ประวัติ ตามเอกสารแนบ 1 )
2.รายละเอียดหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริ ษทั ออดิ ต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จากัดให้ปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ผู ้
ตรวจสอบภายในของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จากัด ได้มอบหมายให้ นาง
พิไล เปี่ ยมพงศ์สานต์ตาแหน่งผูต้ รวจสอบภายใน เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายใน
ของบริ ษทั
ประวัติ นางพิไล เปี่ ยมพงศ์ สานต์
การศึกษาและวุฒิทางวิชาชี พ
- บัญชีบณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Mini MBA. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certified Public Account an (Thailand) – (CPA No.2336)
- Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors – (CIA No.30861)
- Director Certification Program (DCP) – IOD รุ่ น 9/2544
ประสบการณ์
2524 – 2537 ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
2537- 2539 ผูช้ ่วยผูว้ า่ การฝ่ ายบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
2538 – 2540 นายกสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
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2542 – ปั จจุบนั 254625462546252252542546
ประธานบริ ษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จากัด
งานตรวจสอบภายใน
2547 – ปั จจุบนั กลุ่มธุ รกิจอาหารทิปโก้
2543 – ปั จจุบนั บริ ษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ
2546 – ปัจจุบนั บริ ษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
2546 – ปั จจุบนั บริ ษทั โรงแรมปาร์ คนายเลิศ จากัด
งานประเมินระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
2554 – 2557 การควบคุมงบประมาณ การจัดซื้ อ / ว่าจ้าง การควบคุมรายได้ค่าเช่าพื้นที่และการจัดทาสัญญา
เช่าพื้นที่และการควบคุมทรัพย์สนถาวร ฯลฯ ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทุนรวมสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์บางแห่ง โดย บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิ ชย์ จากัด
งานการอบรม
ปี 2537 – 2540 สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย – จัดหลักสู ตรการอบรมและร่ วมเป็ นวิทยากร
ปี 2541 – 2544 American Corporation for Thailand Internal Auditor Training Program ร่ วมกับ
กระทรวงแรงงานฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบัน KENAN, Price Waterhouse Coopers,
TRIS และสมาคมผูต้ รวจสอบภายใน ฯลฯ
- ทาหน้าที่กรรมการโครงการฝึ กอบรม จัดทาหลักสู ตร ร่ วมเป็ นวิทยากร หลักสู ตร “Internal Auditing for
New Internal Auditor” สาหรับผูจ้ บปริ ญญาตรี ที่วา่ งงาน เนื่องจากถูกเลิกจ้างช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2541
จานวน 22 รุ่ น ประมาณ 1,000 คน
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254625462546252252542546
เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
-ไม่มี-
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เอกสารแนบ 5
อื่น ๆ
-ไม่มี-
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