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บริษัท ทิปโกฟูดส จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2558

พันธกิจ
น�ำสุขภาวะที่ดีสู่สังคม
ความหมายของสุขภาวะที่ดี คือ การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งต้องได้ มาจากการด�ำเนินชีวิตโดยรวม
มิใช่จากการเน้นท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ต้องใช้ทั้งวินัย และเวลา ไม่มีทางลัด ดังนั้น ทิปโก้ จึงไม่ใช่บริษัทที่มุ่งขาย
ผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่เราเป็นบริษัทที่เกิดมาเพื่อเรียนรู้เข้าใจการใช้ชีวิตของผู้คน และคิดค้นเพื่อน�ำเสนอ
รูปแบบการใช้ชีวิตที่น�ำมาซึ่งสุขภาวะที่ดี โดยใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นตัวตอบโจทย์ของการน�ำสุขภาวะที่ดี
สู่สังคม

วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนชี้น�ำตลาด
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ
เพื่อให้พันธกิจของเราเป็นจริง ทิปโก้ไม่สามารถเป็นเพียงแค่ผู้สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคเท่านั้น
แต่ต้องเป็นผู้ที่ชี้น�ำและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตด้วย
และการขับเคลื่อนชี้น�ำตลาดดังกล่าวจะต้องน�ำมาซึ่งมูลค่าเพิ่มแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า
คู่ค้า พันธมิตร ผู้ถือหุ้น ผู้สนับสนุนทางการเงิน ตลอดจนชุมชนและสังคม กล่าวคือต้องน�ำมาซึ่งชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นของทุกฝ่าย
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Teamwork : เป้าหมายเดียวกัน
Innovation : สร้างสรรค์สิ่งใหม่
Passion : ด้วยใจเต็มร้อย
Commitment : ไม่ถอยมุ่งมั่น
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พันธกิจ/วิสัยทัศน์/ค่านิยม
ผังองค์กร
ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
สารจากประธานกรรมการ
ประวัติคณะกรรมการ
ประวัติผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ปัจจัยความเสี่ยง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ความรับผิดชอบต่อสังคม
รายงานของคณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
การกำ�กับดูแลกิจการ
โครงสร้างการถือหุ้น
โครงสร้างการจัดการ
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายการระหว่างกัน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน

ผังองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ
บรรษัทภิบาล

กรรมการผู้จัดการ

คณะ
ผู้บริหาร

ธุรกิจ
ผลไม้แปรรูป

ธุรกิจ
สารสกัด
และการเกษตร

ธุรกิจ
คอนซูมเมอร์

ธุรกิจ
ค้าปลีก

WE START
FROM YOU

Yes, it’s you. It’s all about your life, your feeling, your taste,
your hope, your dream, your needs and your everything
that we care. We do start every product and service
concepts from the real you to absolutely enrich and
support your life to live at your best.

LIFE CHANGING
EXPERIENCE

Life is about changing. Time flies, life moves forward. We
value every life stage a great opportunity to create the new
better and growing life. From a boy to a dad, from tasty
food to healthy meal, from city living to natural breathing,
we are and will always be here and there to be with you
in every stages, every changing experience of your life.

INDULGE
YOUR LIFE

Believing in the power of nature, we trust that nature
always gives us all the best. Hence, we aim to search and
conserve the goodness of the nature through the advance
innovation and strong passion to serve and deliver you
the best product value that impeccably indulge your life.

EMBRACE EVERY
SINGLE LIFE
Every single life in this world is different, but they share
one same thing which is the beauty of living. We love
the real and original you. Aspiring to embrace you with a
happier and better quality of your life, both physically and
mentally, we bring the best of nature close to you. We
aspire to see the world a better place, today and tomorrow
for you, your family and your communities.
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ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
หน่วย : พันบาท

ณ วันที่ หรือ สำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
ต่อหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้*
มูลค่าตามบัญชี
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

2558
(รวม)
1.00
7.39
2.4627
2.4627

2558
(บริษัท)
1.00
3.39
0.3791
0.3791

2557
(รวม)
1.00
4.83
0.1610
0.1610

2557
(บริษัท)
1.00
3.01
(0.2756)
(0.2756)

2556
(รวม)
1.00
4.86
0.2371
0.2371

2555
(รวม)
1.00
4.58
0.4588
0.4588

2554
(รวม)
1.00
4.27
0.7121
0.7121

2553
(รวม)
1.00
3.46
0.3045
0.3045

ผลการดำ�เนินงาน (พันบาท)
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ

5,337,909 2,266,844 5,507,795 2,113,300 5,588,199 5,442,120 4,825,086 4,713,779
5,590,409 2,632,725 5,754,602 2,210,827 5,893,811 5,687,424 5,149,267 4,890,238
1,701,989 158,280 1,775,634 104,221 1,557,866 1,740,923 1,550,260 1,181,897
1,249,760 223,922
68,365 (126,039) 241,926 367,874 463,593 235,713
1,188,468 182,967
77,693 (133,013) 114,415 221,398 343,626 146,951

ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,784,374
6,714,944
2,157,894
2,734,165
482,580
3,565,419
3,980,779

611,246
2,649,114
860,371
1,014,046
482,580
1,635,068
1,635,068

1,480,242
5,521,464
2,169,950
2,766,487
482,580
2,330,086
2,754,977

552,639
2,747,670
1,199,626
1,297,351
482,580
1,450,319
1,450,319

2,158,227
6,158,732
3,071,065
3,350,755
482,580
2,347,347
2,807,977

2,220,165
6,033,458
2,636,214
3,394,072
482,580
2,211,728
2,639,387

2,121,119
5,792,137
2,198,866
3,333,112
482,580
2,062,011
2,459,025

1,489,590
4,797,587
1,642,550
2,745,831
482,580
1,670,651
2,051,757

31.9%
22.4%

7.0%
8.5%

32.2%
1.2%

4.9%
(5.7)%

27.9%
4.1%

32.0%
6.8%

32.1%
9.6%

25.1%
5.0%

21.3%
10.2%
1.4%
33.3%
51.0%
17.7%

6.9%
65.9%
1.4%
11.2%
21.4%
6.9%

1.4%
0.0%
0.0%
3.3%
3.2%
1.4%

(6.0)%
0.0%
0.0%
(9.2)%
(13.4)%
(4.8)%

1.9%
0.0%
0.0%
4.9%
4.3%
1.9%

4.1%
0.0%
0.0%
10.0%
8.3%
3.7%

7.1%
16.9%
3.0%
16.7%
13.0%
5.9%

3.1%
0.0%
0.0%
8.8%
5.8%
3.1%

21.2

6.4

0.8

(2.5)

2.7

3.6

4.9

4.1

7.1

46.2

39.8

(23.2)

29.9

11.9

5.3

13.9

0.8

0.7

0.7

0.5

0.7

0.8

1.0

0.9

0.4
0.7

0.3
0.6

0.2
1.0

0.2
0.9

0.3
1.2

0.3
1.3

0.3
1.4

0.4
1.3

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนกำ�ไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%)
อัตราส่วนกำ�ไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงิน
ได้ต่อยอดขาย (%)
อัตราส่วนกำ�ไรสุทธิต่อยอดขาย (%)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%)
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (%)
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระ
ดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนราคาหุ้น (ณ วันสิ้นปี)
ต่อกำ�ไรต่อหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สิน
หมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สิน
หมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายได้จาการขาย (รวม)

พันบาท

2558

5,337,909

2557

5,507,795

2556

5,588,199
กำ�ไรขั้นต้น (รวม)
พันบาท

2558

1,701,989

2557

1,775,634

2556

1,557,866
กำ�ไรสุทธิ (รวม)

พันบาท

2558

1,188,468

2557

77,693

2556

114,415
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สารจากประธานกรรมการ
เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ในปี 2558 ที่ผ่านมานับเป็นอีกหนึ่งปีที่มีความท้าทาย
ส�ำหรับบริษัท จากสภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและ
เศรษฐกิ จ โลกที่ ยั ง คงชะลอตั ว รวมทั้ ง สถานการณ์
ทางการเมืองในประเทศซึ่งแม้จะมีเสถียรภาพมากขึ้น
แต่ยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากความไม่สงบทาง
การเมืองในช่วงปี 2557 และส่งผลกระทบต่อสภาวะ
เศรษฐกิจที่ยังมีความอ่อนแอ ดังนั้น การพลิกฟื้นของ
เศรษฐกิจจึงยังคงเป็นเรื่องที่มีความท้าทาย จากปัจจัย
ดั ง กล่ า วท� ำ ให้ ป ระเทศไทยมี อั ต ราการเติ บ โตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเพียงร้อยละ 2.8 เท่านั้น
อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาบริษัทประสบความส�ำเร็จ
ในการรายงานผลการด� ำ เนิ น งานที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
พัฒนาการท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ ไม่เอื้ออ�ำนวย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ธุรกิจผลไม้แปรรูปยังคงประสบกับความท้าทายอย่าง
ต่อเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ราคาสับปะรด
ปรับตัวสูงขึ้นท�ำสถิติสูงสุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ที่ 13 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบ
จากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทได้ปรับปรุงการ
บริหารจัดการวัตถุดิบ และปรับราคาจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
เพื่ อ เป็ น การส่ ง ผ่ า นราคาวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี การปรั บ ตั ว ขึ้ น
ได้บางส่วน บริษัทยังคงมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โครงการเกษตรแบบ
พันธสัญญาของบริษัทประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี
จากการที่ บ ริ ษั ท น� ำ เสนอรู ป แบบโครงการที่ มี ความ
หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกร

หลังจากการเพิ่มก�ำลังผลิตอีกเท่าตัวในปี 2557 แล้ว
บริษัท ได้ท�ำการปรับ รูป แบบบรรจุภัณฑ์ ให้ดูทันสมัย
และออกโฆษณาโทรทัศน์ในช่วงต้นปี 2558 ซึ่งเป็นผลให้
น�้ำแร่ธรรมชาติ “ออรา” มีอัตราการเจริญเติบโตสูงถึง
เกื อ บร้ อ ยละ 50 และรั ก ษาความเป็ น ผู ้ น� ำ ในตลาด
ได้อย่างแข็งแกร่ง
ในปี 2558 สถานะการณ์ธุรกิจค้าปลีกมีการแข่งขันที่
รุนแรง โดยบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่แข่งขันกันอย่าง
เข้ ม ข้ น เพื่ อ ช่ ว งชิ ง ก� ำ ลั ง ซื้ อ ของผู ้ บ ริ โ ภค ในขณะที่
บริ ษั ท ค้ า ปลี ก ขนาดกลางและเล็ ก เพิ่ ม ความท้ า ทาย
ในการแข่งขันของธุรกิจด้วยการใช้ประโยชน์จากความ
คล่องตัว การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่ง
การตลาด อย่างไรก็ตามธุรกิจค้าปลีกของบริษัทประสบ
ความส�ำเร็จในการสร้างความเติบโตของยอดขายอย่าง
แข็งแกร่ง นอกจากนั้น บริษัทได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มของ
การดู แ ลเอาใจใส่ สุ ข ภาพของผู ้ บ ริ โ ภคที่ มี การเติ บ โต
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จึ ง ได้ เ ริ่ ม ด� ำ เนิ น การร้ า นอาหารเพื่ อ
สุขภาพ “Tipfood” โดยมีช่องทางการจ�ำหน่ายทั้งแบบ
ร้านอาหารและในอนาคตจัดส่งแบบออนไลน์

ในนามของคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้
คู ่ ค ้ า และพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ทุ ก ภาคส่ ว นส� ำ หรั บ
การสนั บ สนุ น และให้ ความเชื่ อ มั่ น ในบริ ษั ท ตลอดมา
รวมทั้งผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน ส�ำหรับความทุ่มเท
และท� ำ งานหนั ก ตลอดปี ที่ ย ากล� ำ บากอย่ า งปี 2558
ที่ผ่านมา นอกจากนั้นเราจะยังคงยึดมั่นในหลักการ
ของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างความส�ำเร็จอย่าง
ท่ามกลางบรรยากาศความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวม ยั่งยืนในการก้าวไปสู่การเป็นบริษัทผู้ขับเคลื่อนตลาด
ยังไม่ฟื้นตัว ในส่วนน�้ำแร่ธรรมชาติ “ออรา” ของบริษัท และสร้างมูลค่าให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ได้ฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ด้วยการขึ้นเป็นผู้น�ำตลาด
จากการประสบความส�ำเร็จในตลาดน�้ำแร่ธรรมชาติที่มี
การเติบโตสูง ด้วยการเป็นน�้ำแร่ธรรมชาติยี่ห้อเดียวที่มี
(ลักษณา ทรัพย์สาคร)
แหล่งก�ำเนิดจากน�้ำพุเย็นบนเทือกเขาสูง 2,700 ฟุต
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการอิสระ

กรรมการผู้จัดการ/
เลขานุการบริษัท

ผู้บริหารกลุ่ม
ธุรกิจอาหาร ทิปโก้

ผู้บริหารกลุ่ม
ธุรกิจอาหาร ทิปโก้
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คณะกรรมการบริษัท

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
ประธานกรรมการ

อายุ : 63 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท : MBA Wharton Business School,
University of Pennsylvania, USA
• ปริ ญ ญาตรี : บั ญ ชี บั ณ ฑิ ต (เกี ย รติ นิ ย ม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย :
• 2557 Role of the Chairman Program (RCP)
• 2557 Director Certification Program (DCP)
• 2555 Director Accredited Program (DAP)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
37,861,267 หุ้น คิดเป็น 7.85%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
น้องสาวของ นางอนุรตั น์ เทียมทัน และนายสิทธิลาภ
ทรัพย์สาคร พีส่ าวของนางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร
และพี่สาวของภรรยานายสมจิตต์ เศรษฐิน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน
ในปัจจุบนั : บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
การดำ � รงตำ � แหน่ ง กรรมการในบริ ษั ท อื่ น ใน
ปัจจุบัน :
• บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำ�กัด
• บริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จำ�กัด
• บริษัท วณิชภาค จำ�กัด
• บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำ�กัด
• บริษัท รวมทรัพย์สิน จำ�กัด
• บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำ�กัด
ประสบการณ์การทำ�งาน :
• ปี 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท
ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
• ปี 2556-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ทิปโก้
เอฟแอนด์บี จำ�กัด
• ปี 2556-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ทิปโก้
แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
• ปี 2555-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ปิยะณรงค์วทิ ย์
จำ�กัด
• ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วณิชภาค
จำ�กัด
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี 2535

นางอนุรัตน์ เทียมทัน
กรรมการ

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร
กรรมการ

อายุ : 66 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• M.Sc.(Biochemistry) The American University,
Washington, D.C., USA
• วทบ. สาขาวิชาเคมี (เกียรตินยิ ม) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย :
• 2547 Director Certification Program (DCP)
• 2544 Chairman Program 2000
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
30,966,765 หุ้น คิดเป็น 6.42%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
พีส่ าวของ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร, นางสาวลักษณา
ทรัพย์สาคร, นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร และ
พี่สาวของ ภรรยานายสมจิตต์ เศรษฐิน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ ปัจจุบนั :
• บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำ�กัด
• บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำ�กัด
• บริษัท รวมทรัพย์สิน จำ�กัด
• บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำ�กัด
ประสบการณ์การทำ�งาน :
• ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์
จำ�กัด (มหาชน)
• ปี2551-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทิปโก้ ไบโอเท็ค
จำ�กัด
• ปี 2546-2556 ประธานกรรมการ บริ ษั ท
ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
• ปี 2546-2556 ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้
แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
• ปี 2546-2556 ประธานกรรมการ บริ ษั ท
ถนอมวงศ์บริการ จำ�กัด

อายุ : 62 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท : MBA The American University,
Washington DC, USA
• ปริญญาตรี : B.S. Boston University, Boston,
• Massachusetts, USA
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย :
• 2556 Director Accreditation Program (DAP)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
48,437,398 หุ้น คิดเป็น 10.04%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
น้องสาวของ นางอนุรตั น์ เทียมทัน, นายสิทธิลาภ
ทรัพย์สาคร, นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร และ
พี่สาวของภรรยานายสมจิตต์ เศรษฐิน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ ในปัจจุบนั :
• บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำ�กัด
• บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำ�กัด
• บริษัท รวมทรัพย์สิน จำ�กัด
• บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำ�กัด
ประสบการณ์การทำ�งาน :
• ปี 2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์
จำ�กัด (มหาชน)
• ปี 2531-ปี 2543 กรรมการ บริษัท สยาม
คอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ตแอนด์เทอร์มินอล
จำ�กัด
• ปี 2531-ปี 2543 กรรมการ บริษัท เอกชัย
คอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำ�กัด

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2535

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2539

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
กรรมการ

นายสมจิตต์ เศรษฐิน
กรรมการ

อายุ : 65 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาตรี : B.S. Business Administration,
Babson College, MA, USA
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย :
• Director Accreditation Program (DAP)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
58,500,000 หุ้น คิดเป็น 12.12%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
น้องชายของ นางอนุรัตน์ เทียมทัน พี่ชายของ
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร และนางสาวรวมสิน
ทรัพย์สาคร และพี่ชายของ ภรรยานายสมจิตต์
เศรษฐิน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน
ในปัจจุบนั : บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ ในปัจจุบนั :
• บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำ�กัด
• บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำ�กัด
• บริษัท รวมทรัพย์สิน จำ�กัด
• บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำ�กัด
ประสบการณ์การทำ�งาน :
• ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์
จำ�กัด (มหาชน)

อายุ : 63 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริ ญ ญาตรี ด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ จาก Babson
College, Wellesley, MA, U.S.A
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย :
• 2557 Anti-Corruption for Executive Program
(ACEP)
• 2557 National Director Conference
• 2556 Director Certification Program (DCP)
• 2546 Director Accreditation Program (DAP)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
11,599,846 หุ้น คิดเป็น 2.4%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
น้องเขยของ นางอนุรตั น์ เทียมทัน, น.ส. ลักษณา
ทรัพย์สาคร, นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และ น.ส.
รวมสิน ทรัพย์สาคร และ เป็นสามี น.ส.ปิยะรัตน์
ทรัพย์สาคร
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน
ในปัจจุบนั : บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ ในปัจจุบนั :
บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำ�กัด
ประสบการณ์การทำ�งาน :
• ปี2551-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทิปโก้ ไบโอเท็ค
จำ�กัด
• ปี 2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์
จำ�กัด (มหาชน)
• ปี 2544-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
• ปี 2529-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ทิปโก้
แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
• ปี 2523-2529 ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายสินเชื่อ
ธนาคารเชส แมนฮัตตัน สาขาไทเป

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2535

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2548
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นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
กรรมการและกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

อายุ : 54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ปี 2531
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ปี 2528
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย :
• 2547-Director Certification Program (DCP),
Diploma, IOD
• 2546-Director Certification Program (DCP),
Certificate of Completion, IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ลูกพีล่ กู น้อง นางอนุรตั น์ เทียมทัน, นายสิทธิลาภ
ทรัพย์สาคร, นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร และ
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน
ในปัจจุบนั : บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ ในปัจจุบนั :
• บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำ�กัด
• บริษัท รวมทรัพย์สิน จำ�กัด
• บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำ�กัด
ประสบการณ์การทำ�งาน :
• ปี2557-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทิปโก้ ทาวเวอร์
จำ�กัด
• ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ถนอมวงศ์บริการ จำ�กัด
• ปี 2547-ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน บริษัท ทิปโก้ฟูดส์
จำ�กัด (มหาชน)
• ปี 2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการรตรวจสอบของ บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์
จำ�กัด (มหาชน)
• ปี 2544-2553 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท
ถนอมวงศ์บริการ จำ�กัด
• ปี 2543 ผู้จัดการอาวุโส สายการบริหาร บริษัท
ถนอมวงศ์บริการ จำ�กัด
• ปี 2537-2542 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาบริหาร
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
• ปี 2535-2540 อาจารย์พเิ ศษ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2546
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คณะกรรมการอิสระ

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายไพศาล พงษ์ประยูร
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

นางอัจฉรา ปรีชา
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

อายุ : 68 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
Adam State College, Colorado, USA
• ผ่านการอบรมหลักสูตร Executive Development
Program, Princeton University, USA
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย :
• 2557 Director Certification Program
Update (DCPU)
• 2556 Anti-Corruption for Executive Program
(ACEP)
• 2551 Role of the Compensation Committee
Program (RCC)
• 2547 Audit Committee Program (ACP)
• 2545 Director Certification Program (DCP)
• 2545 Thai Institute of Directors Association
IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน
ในปัจจุบัน :
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน :
• ปี 2550-ปั จ จุ บัน กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
• ปี 2541-2549 กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด
(มหาชน)
• ปี 2543 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เงินทุน
หลักทรัพย์ ศรีมิตร จ�ำกัด (มหาชน)
• ปี 2538 กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ดา้ นการเงิน
บริษัท สยามกลการ จ�ำกัด
• ปี 2535 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสินเชื่อ ธนาคาร
เชสแมนฮันตัน สาขากรุงเทพฯ

อายุ : 66 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหกรรม Fairleigh Dickinson University,
USA
• ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
โยธา Villanova University, USA
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย :
• 2557 Role of the Chairman Program (RCP)
• 2557 Director Certification Program (DCP)
• 2555 Directors Accreditation Program(DAP)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน : ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน :
• ปี 2543-2553 ผู้อ�ำนวยการฝ่าย Head of
Business Partner บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
(มหาชน)
• ปี 2540-2542 กรรมการผู้จัดการ บริษัท
สามารถ เคเบิล ซิสเต็ม จ�ำกัด (มหาชน)
• ปี 2536-2540 ผู ้ อ� ำ นวยการกองพาณิ ช ย์
บริษัท เทเลคอมเอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)
• ปี 2535-2536 ผู ้ จั ด การโครงการพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ บริษทั ไทวา เอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด
• ปี 2534-2535 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท
ไฮเทค อินดัสตรี เอสเตท จ�ำกัด
• ปี 253-2534 ผู้จัดการโครงการพิเศษ บริษัท
ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
จ�ำกัด
• ปี 2528-2532 ผู้จัดการอาวุโส Stone and
Webster Engineering Corporation,
Massachusetts, USA

อายุ : 59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท Business Management, Asian
Institute of Management
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (Mass Communications Arts) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอก
นักหนังสือพิมพ์ (Journalism)
• วิทยาลัยเขตบพิตรภิมุข เอกภาษาฝรั่งเศส
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย :
• 2557 Director Certificate Program
• 2558 Advanced Audit Committee Program
(AACP)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน : ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ ในปัจจุบนั :
• บริษัท ศานติ กรีน แพค จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงาน :
• ปี 2538-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศานติ
กรีนแพค จ�ำกัด
• ปี 2551-2555 กรรมการ บริษัท SSJ Pte,
Ltd., Singapore
• ปี 2551-2554 กรรมการ บริษัท ชาร์ดอง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
• ปี 2556-2557 งาน Part Time ที่ปรึกษาด้าน
การส่งออกเครื่องส�ำอางค์ บริษัท ปฐวิน จ�ำกัด
• ปี 2553-2555 ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ
บริษัท ริโน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• ปี 2548-2553 รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายธุรกิจ
ต่างประเทศ, บริษัทไอซีซี อินเตอร์เนชั่นเนล
จ�ำกัด (มหาชน)
• ปี 2531-2548 รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายน�้ำหอม
และเครื่องส�ำอาง, บริษัท ไอซีซี อินเตอร์
เนชั่นเนล จ�ำกัด (มหาชน)
• ปี 2529-2531 ผู ้ ช ่ ว ยบริ ห ารของประธาน
กรรมการ บริษัท นารายภัณฑ์ จ�ำกัด

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2550

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2555

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2557

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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กรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท

นายชลิต ลิมปนะเวช
กรรมการอิสระ

นายเอกพล พงศ์สถาพร
กรรมการผู้จัดการ

อายุ : 63 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท : MPA คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• สำ�เร็จหลักสูตร Senior Marketing Management
Course in London 1987
• ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย :
• Director Certificate Program (DCP)
• Financial Statements for Directors
• Audit Committee Program
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน :
• ปี 2554-ปัจจุบนั อุปนายก ฝ่ายวิชาการ สมาคม
การตลาด แห่งประเทศไทย
• ปี 2554-ปัจจุบัน ประธานกลุ่มการตลาด และ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย (TMA)
• ปี 2546-2554 กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ บริษทั ชูโอเซ็นโก (ประเทศไทย) จำ�กัด
• ปี 2546-2553 คณบดี ค ณะนิ เ ทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปี 2521-2545 อาจารย์ประจำ�สอนวิชาด้าน
การตลาดและโฆษณา และหัวหน้าภาควิชาการ
จัดการโฆษณา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ
• ปี 2518-2532 Executive Director, Lintas
Thailand

อายุ : 51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท : MBA (Finance/Marketing)
Northwestern University, USA
• ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บณั ฑิต (เคมีวศิ วกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย :
• Director Certificate Program 141/2011, IOD
• Collective Bargaining for Successful Labor
Relations
• AMF International Marketing Conference
• Powerful Psychology in Branding & Marketing
• เปิดเคล็ดลับ Retail Go Asian ทำ�อย่างไรให้สำ�เร็จ
• Thailand’s Economic Outlook 2014
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
• Advanced Retail Management Program
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน
ในปัจจุบัน :
• ประธานกรรมการบริษัท ไวท์ โลจิสติกส์ จำ�กัด
(มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ ในปัจจุบนั :
• บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำ�กัด
• บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำ�กัด
• บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำ�กัด
ประสบการณ์การทำ�งาน :
• ปี 2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
• ปี2552-2555 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไทยฟิลม์
อินดัสตรี่ จำ�กัด (มหาชน)
• ปี2549-2555 รักษาการ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั
ไทยคอปเปอร์อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
• ปี 2543-2549 กรรมการผูจ้ ดั การ DHL ประเทศ
เวียดนาม
Regional Sales Manager DHL ประเทศสิงคโปร์
National Sales Manager DHL ประเทศไทย
• ปี 2537-2542 ผูจ้ ดั การทัว่ ไปการวางแผนองค์กร
บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำ�กัด (มหาชน)
• ปี 2527-2536 ผูจ้ ดั การฝ่ายขายภายในประเทศ
SCG
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด SCG

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี 2551

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2555

นายพิจารณ์ สลักเพชร
เลขานุการบริษัท
อายุ : 59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโทและปริญญาตรี : คณะพาณิชย์ศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย :
• Company Secretary Program
• Effective Minute Taking
• กฎหมายต่อต้านการทุจริตฉบับใหม่กับการ
พัฒนาองค์กรไทยไปสู่ความโปร่งใส 2011
• Improving Corporate Governance : Key to
Advancing Thailand 2014
• Strengthening Anti-Corruption Practices in
Your Boardroom 2014
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน :
• ปี 2547-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท
ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
• ปี 2549-2557 VP ฝ่ายบัญชีและควบคุมภายใน
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
• ปี 2533-2548 ผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
• ปี 2532 บริษัท ท่อธารา จำ�กัด
• ปี 2523-2531 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำ�กัด
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท ทิปโก้ฟูดส์
จำ�กัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547
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ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้

นายเซอิชิ อูเอโนะ
ผู้อ�ำนวยการสายงานปฏิบัติการ
ธุรกิจคอนซูมเมอร์

นางสาวนิธิมา อังอติชาติ
ผู้อ�ำนวยการสายงานบริหารการเงิน
ธุรกิจคอนซูมเมอร์ และธุรกิจค้าปลีก

อายุ : 63 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท : M.B.A., New York University,
Leonard N. Stern School of Business, U.S.A.
• ปริญญาตรี : (Commerce), Doshisha University,
Kyoto, Japan
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน : ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน :
• ปี 2556-ปัจจุบัน Chief Operating Officer,
Tipco F&B Co., Ltd.
• ปี 2554-2556 Executive Officer, Overseas
Business Division II, Calbee, Inc., Tokyo, Japan
• ปี 2553-2554 Executive General Manager,
International Strategy Division, Suntory
Limited, Tokyo, Japan
• ปี 2550-2553 President and CEO, Suntory
International Corporation, New York, U.S.A.
• ปี 2545-2550 Executive General Manager,
Food and Beverage Division, Suntory Limited,
Tokyo, Japan
• ปี 2540-2545 Vice President, Sales and
Marketing, Suntory International Corporation,
New York, U.S.A.

อายุ : 49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท : MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร วิชาชีพการสอบบัญชีชั้นสูง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย :
• เลขานุการบริษัท
• นักลงทุนสัมพันธ์
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั : 1,645 หุน้ 0.0003%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน :
• ปี 2556-ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการสายบริหาร
การเงิน บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ำกัด
• ปี 2548-2556 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและ
วางแผน บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ปี 2542-2548 ผู ้ จั ด การฝ่ า ยการเงิ น และ
วางแผน บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ปี 2541-2542 Financial controller (Thailand)
Media Trans Asia (Thailand) and its affiliated
companies.
• ปี 2538-2541 Financial Service Manager
Siam Media and Communication
Siam Sat Network co., Ltd.
• ปี 2532-2537 Auditor ; Coopers & Lybrand
(Thailand)
Accountants and Management Consultants

นายประสงค์ เอมมาโนชญ์
ผู้อำ�นวยการสายงานบริหารการเงิน
ธุรกิจผลไม้แปรรูปและธุรกิจสารสกัด
และการเกษตร
อายุ : 49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท : สาขาบริหารธุรกิจ Cleveland State
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี : สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย:
• Director Accreditation Program 62/2007
• Anti-Cirruption : The Practical Guide
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ ในปัจจุบนั :
• กรรมการบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำ�กัด
• กรรมการบริษัท ทิปโก้ รีเทล จำ�กัด
ประสบการณ์การทำ�งาน :
• ปี 2556-ปัจจุบนั ผูอ้ ำ�นวยการสายบริหารการเงิน
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
• ปี 2553-2556 กรรมการบริษัท ไทยฟิล์ม
อินดัสตรี่ จำ�กัด (มหาชน)
• ปี 2552-2556 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จำ�กัด (มหาชน)
• ปี 2549-2552 กรรมการบริษัท มาสเตอร์ แอด
จำ�กัด (มหาชน)
• ปี 2547-2552 ประธานเจ้าหน้าทีบริหารการเงิน
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำ�กัด (มหาชน)
• ปี 2546-2547 ผู้จัดการกลุ่มโครงการบริษัท
รี้ด เทรดเด็กซ์ จำ�กัด
• ปี 2538-2546 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
องค์กร บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อสี ท์ วิศวการ จำ�กัด
(มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)

นายพีรพงษ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำ�กัด
อายุ : 45 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท : บริหารธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
จาก University of New Orleans, USA
• ปริญญาตรี : การตลาด จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน :
• ปี 2558-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ทิปโก้
รีเทล จำ�กัด
• ปี 2555-2557 Consumer Business Director
• ปี 2548-2555 Senior Manager-Retail Business
& Food Services
• ปี 2546-2548 Retail Business Manager
• ปี 2545-2546 Business Development Manager
Tipco Foods PCL.
• ปี 2543-2544 Channel Manager QSR Nestle
Co., Ltd.
• ปี 2541-2543 Brand Manager Carnation
Nestle Co., Ltd.
• ปี 2540-2541 Assistant Brand Manager Bear
Brand Nestle Co., Ltd.
• ปี 2537-2538 Assistant Brand Manager Milo
Nestle Co., Ltd.
• ปี 2535-2537 Senior Sales Representative
Nestle Co., Ltd.

นายภาณุ เสถียรพจน์
ผู้อำ�นวยการสายงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
อายุ : 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• MPA National Institute of Development
Administration.
• MINI MBA University of the Thai Chamber of
Commerce
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน :
• ปี 2558-ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการสายงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ปี 2555-2557 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ�นวยการใหญ่
บมจ.อสมท
• ปี 2552-2555 ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัท
แซง-โกแบ็ง
• ปี 2551-2552 ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ภาคพื้ น เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ บริ ษั ท
คอนโพรดักส์ อินเตอร์เนชันแนล
• ปี 2548-2551 ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ประเทศ ไทยและภาคพื้นอินโดจีน
บริษัท ดีเอชแอล อินเตอร์เนชันแนล
• ปี 2539-2548 รองประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
และกิ จ การภายนอก บริ ษั ท บลู ส โคปสตี ล
ประเทศไทย จำ�กัด
• ปี 2536-2539 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคัล จำ�กัด
• ปี 2524-2536 เจ้าหน้าที่บริหารงานข่าวกรอง
สำ�นักข่าว กรองแห่งชาติ
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นายโชคชัย โตเจริญธนาผล
Chief Operating Officer
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
อายุ : 52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาตรี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญโท : ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น : ไม่มี
ประสบารณ์การทำ�งาน :
• General Electric, Product Manager (Asia
Pacific)
• Guardian industry, Sales and Marketing
Director
• Ocean glass, Sales and Marketing Director
• Kuiburi fruit cannery, Managing Director
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นายฉัตรชัย สงวนวงศ์
ผู้อำ�นวยการสายงานนวัตกรรม
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
อายุ : 47 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• วทม.(การบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าธนบุรี
• วทบ.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน :
• General Manager (Business Development),
CPRAM Co.,Ltd.
• Plant Manager, Business Development
Manager, The Peace Canning Co.,Ltd.
• Production Manager, Chef’s Choice Food
Manufacturer Co.,Ltd.

นางสาววรภัทรินทร์ ชินพงสานนท์
ผู้อำ�นวยการสายงานขาย
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำ�กัด

นายกิตติเชษฐ์ สถิตย์นพชัย
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)

อายุ : 42 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาตรี : ภาควิชาการตลาด คณะพานิชศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (BBA)
• ปริญญาโท : ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (MBA)
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน :
• Senior Manager Sales & Trade Marketing,
Tipco F&B Co.,Ltd
• Business Manager/Consumer Product
Manager, MSD (Thailand) Ltd.
• Channel Marketing Manager/Key Account
Manager/Promotion Manager, Dumex
Thailand
• Product Manager/Assistant Product
Manager/Area Manager Foodservices,
Diethelm Co.,Ltd

อายุ : 34 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยม
อันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ/สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน :
• ปี 2558-ปัจจุบัน Vice President-Marketing,
Tipco Foods Public Company Limited
• ปี 2557-2558 First Vice President, Marketing
SME & Wholesale Banking, TMB Bank
Public Company Limited
• ปี 2557 Group Product Manager, Pepsi-Cola
(Thai) Trading Co., Ltd.
• ปี 2553-2557 Brand Manager, Cerebos
Thailand Co., Ltd.
• ปี 2552-2553 Marketing Communication
Manager, Thai Samsung Electronics Co., Ltd.
• ปี 2549-2552 Account Manager, Leo Burnett
Bangkok
• ปี 2547-2549 International Business Manager,
Double A (1991) Public Company Limited
• ปี 2545-2547 Marketing Manager, Sanguan
Wongse Industries Co., Ltd.

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไป
1.

ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลบริษัท

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) [เดิมชื่อ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)]
ประกอบธุรกิจหลัก ประเภทผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง น�ำ้ สับปะรดและผลไม้รวม ปัจจุบนั มี ทุนช�ำระแล้ว
482.58 ล้านบาท
สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
		
กรุงเทพมหานคร 10400
เลขทะเบียนบริษัท
บมจ. 0107535000052
Home Page
www.tipco.net
โทรศัพท์
0-2273-6200
โทรสาร
0-2271-4304, 0-2271-1600
สถานที่ตั้งส�ำนักงานโรงงาน
เลขที่ 212 หมู่ 16 ต�ำบลอ่าวน้อย อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
		
77210
สถานที่ตั้งส�ำนักงานโรงงาน
เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ต�ำบลโป่งแยง อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
1.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ ผลิตยางมะตอยและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 23.96
มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 1,543.94 ล้านบาท
สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
		
กรุงเทพมหานคร 10400
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ พร้อมดืม่ ปัจจุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 50 มีทนุ จดทะเบียน
ช�ำระแล้ว 600 ล้านบาท
สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
		
กรุงเทพมหานคร 10400
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สถานที่ตั้งส�ำนักงานโรงงาน
		
สถานที่ตั้งส�ำนักงานโรงงาน
		

เลขที่ 212 หมู่16 ต�ำบลอ่าวน้อย อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77210
เลขที่ 90/1 หมู่7 ต�ำบลสนับทึบ อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13170

บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจ ผลิตสารสกัดจากสมุนไพรและการเกษตรปัจจุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 มีทนุ จดทะเบียน
ช�ำระแล้ว 36.8 ล้านบาท
สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
		
กรุงเทพมหานคร 10400
สถานที่ตั้งส�ำนักงานโรงงาน
เลขที่ 504 ต�ำบลประจวบคีรีขันธ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
		
77210
บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจ กิจการค้าปลีกปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50.99 และถือหุ้นผ่าน บริษัท ทิปโก้
เอฟแอนด์บี จ�ำกัด ในอัตราร้อยละ 49 มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 50 ล้านบาท
สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
		
กรุงเทพมหานคร 10400
บริษัท ทีเอฟบี ดิสทิบิวชั่น จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ายขายปลีก ขายส่ง ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ำกัด
ในอัตราร้อยละ 50 มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 0.25 ล้านบาท
สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
		
กรุงเทพมหานคร 10400
1.3 บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหุ้น :
		
		
		
ผู้สอบบัญชี :
		
		
		
		

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)
ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
นายพรชัยกิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 และ/หรือ
นางสุวนีย์กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899
บริษัท บัญชีกิจ เลขที่ 87 อาคารโมเดอนทาวน์ช้ัน 9-10 ซอยเอกมัย 3
คลองตัน กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2382-0414

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย :
		
		
		

2.

35

นายธวัชชัย จรณะกรัณย์
ส�ำนักงานทนายความซ.ชนะสงคราม
เลขที่ 52 / 3 ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2282-2955

ข้อมูลสำ�คัญอื่น

- ไม่มี “ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์เพิม่ เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.tipco.net ”
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2519 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น
10 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มีทุนช�ำระแล้ว 482.6 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อย
ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจ�ำหน่ายสับปะรดกระป๋อง น�้ำสับปะรดเข้มข้น น�้ำผลไม้รวมและเครื่องดื่ม
บรรจุพร้อมดื่ม น�้ำแร่ธรรมชาติพร้อมดื่ม และผลิตสารสกัดจากสมุนไพรและการเกษตร โดยจ�ำหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ ทิปโก้ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 เป็นแห่งแรกของโลกในด้านการผลิตสับปะรด ซึ่งได้
ปรับปรุงเป็น ISO 9001 Version 2000 และยังผ่านการรับรองระบบ HACCP (HAZARD ANALYTICAL CRITICAL
CONTROL POINT) จากบริษัท SGS(Thailand) จ�ำกัด นอกจากนี้ยังได้รับ SGF TRMAV (Sure–Global– Fair)
การไดัรับการรับรองมาตรฐานเป็นหลักประกันต่อคุณภาพสินค้าของบริษัทว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
ในเดือนธันวาคม 2549 บริษัทได้ผ่านการรับรองระบบ ISO 22000 ซึ่งเป็นระบบเกี่ยวกับ Food Safety
Management โดยเป็นโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง และยังเป็นบริษัทแรก
ในโลกที่ได้รับการตรวจประเมินแบบ Integrate ระหว่างระบบ ISO 9001:2000, GMP, HACCP และ ISO 22000
พร้อมกันในครั้งเดียว และในวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 ทิปโก้ได้ประกาศอีกก้าวหนึ่งของความส�ำเร็จ ด้วยการได้รับ
การรับรอง “Single Food Audit Pack” โดยเป็นบริษัทอาหารแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการตรวจสอบในทุกระบบ
พร้อมกันในครั้งเดียว ได้แก่ระบบ ISO 9001, ISO 22000, HACCP, GMP และ IFS ในปี 2551 บริษัทได้รับ
มาตรฐาน FAI ซึ่งเป็นโปรแกรมการตรวจสอบ Food Safety and Food Security โดยสถาบัน FAI (Food Audit
International) โดยที่ทิปโก้ได้รับ rating “Excellent” นอกจากนี้ ยังได้รับ Organic Aloe Vera Certified จาก
กรมวิชาการเกษตรและ Organic Agriculture Certification Thailand ส�ำหรับการปลูกว่านหางจรเข้อีกด้วย
ในปี 2554 โรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องได้รับใบรับรองมาตรฐาน มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์ขั้นริเริ่ม
ในปี 2557 ทิปโก้ได้รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในประเทศไทย ปี 2014” สาขากลุ่ม
สินค้า น�้ำผลไม้ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ในปี 2558 โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังได้รับ
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จากอธิบดี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน ระดับ
ประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมด�ำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โครงการ
รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานชมรมในจังหวัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
และได้รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค
ทิปโก้ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่ม CSR-DIW
Continuous Award ประจ�ำปี 2558 ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ปี 2558 ได้รับต่อเนื่อง ในฐานะ
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทิปโก้ได้รับการประเมินผลการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท ประจ�ำปี 2558
โดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ มีคะแนนรวม 81% อยู่ใน ระดับ“ดีมาก”

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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นอกจากนี้ ในปี 2558 ที่ผ่านมา ทิปโก้ยังได้รับรางวัลผลส�ำรวจแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของน�้ำผลไม้แท้ 100%
จากทางนิตยสาร Marketeer ซึ่งเป็นผู้น�ำนิตยสารทางการตลาดอันดับ 1 ร่วมกับ Video Research International
ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยทางการตลาดอันดับ 1 อีกด้วย และได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award 2015 ประเภท
Best Thai Brand จาก สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ทิปโก้ยังมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีการด�ำเนินการป้องกันความเสี่ยงและขจัดอุปสรรคในการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ทิปโก้ได้เน้นในเรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดการ
ภายในตัง้ แต่ประมาณการความต้องการสินค้าของลูกค้าจนถึง การส่งมอบสินค้า (Demand & Supply Management)
อีกด้วย ทิปโก้มีเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งขายในราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของผู้บริโภค
ทิปโก้ได้มีการปรับมาตราฐานการดูแลสังคมและแรงงานของทิปโก้ให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องและมาตราฐาน
ของลูกค้าจากกลุ่มยุโรป โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร BSCI (Business Social Compliance Initiative)
และ SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) ซึ่งจะต้องด�ำเนินธุรกิจและการผลิตตาม แนวทางปฏิบัติ
และระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสังคมในกระบวนการผลิต ที่เน้นการดูแลสังคม
สิ่งแวดล้อมและแรงงาน
ในส่วนของพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตนั้น ทางโรงงานได้ด�ำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร
และลดต้นทุนการผลิตโดยการน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาปรับปรุง รวมถึงการติดตั้งเครื่องจักร
ใหม่เพื่อให้สามารถรองรับการขยายการเติบโตที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย
ความส�ำเร็จของทิปโก้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของพนักงานและทีมบริหารที่พร้อมจะน�ำสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อเสนอให้กับ
ลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้าคือความภาคภูมิใจของเรา นอกจากนี้ บริษัทยังมีการพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้งในการ
สร้างสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และยังมีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
บริษัทได้ตั้งปฏิญาณกับตนเองว่าจะน�ำความปรารถนาของลูกค้าเป็นที่ตั้ง และจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะท�ำให้วิถีชิวิต
ของผู้บริโภคดียิ่งขึ้น และจะน�ำเสนอสินค้าและวิธีการใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคในปีต่อๆ ไป

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
ปีพ.ศ. 2532 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยการจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการกระจายหุ้นสู่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ยังคงกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลเดิม
โดยมีสัดส่วนการถือครองหุ้นลดลง
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ปีพ.ศ. 2536 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ำกัด โดยได้ขยายธุรกิจ เข้าสู่
ตลาดน�้ำผลไม้พร้อมดื่ม ซึ่งผลิตภัณฑ์น�้ำผลไม้ของบริษัทได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาดผู้บริโภคภายในประเทศ
ต่อมาบริษัทฯ ได้ทุ่มเทให้กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
และมีนโยบายเพิ่มผลิตภัณฑ์อย่างน้อยปีละหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ในปี 2550
ได้มีการจับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัท ซันโทรี่ ประเทศญี่ปุ่น มีเป้าหมายร่วมกันกับบริษัทซันโทรี่ ในการขยายตลาด
ทั้งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและผลิตภัณฑ์เด่นจากบริษัท ซันโทรี่ไปยังตลาดในประเทศและตลาด
อาเซียน โดยใช้โรงงานเครื่องดื่มที่ทันสมัยที่อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งผลิตในสายธุรกิจ
เครื่องดื่ม ทิปโก้ยังคงสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์ส�ำคัญที่เน้นให้ความส�ำคัญด้านคุณภาพสินค้าและ
การแนะน�ำสินค้าใหม่ จากผลงานการพัฒนาสินค้าโดยทีมงานมืออาชีพ และการลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
ซึ่งได้สร้างความเข้มแข็งให้กับตราสินค้าทิปโก้ให้ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภคเสมอมา
ปีพ.ศ. 2547 บริษัทฯ ได้ขยายธรุกิจใหม่เข้าสู่ธุรกิจค้าปลีก น�้ำผลไม้ปั่นสด โดยใช้ตราผลิตภัณฑ์ Squeeze Juice
Bar โดยเริ่มต้นเพียง 10 สาขา จนถึงปีพ.ศ. 2550 ได้จัดตั้งบริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ำกัด เพื่อรองรับ การขยายตัวของ
ธุรกิจนี้ ปัจจุบันมีร้าน Tipco Squeeze Juice Bar ทั้งสิ้น 53 สาขา โดยบริษัทเป็นเจ้าของ 45 สาขาและเป็น
Franchise 8 สาขา บริษัทได้มีการปรับยุทธศาสตร์เรื่องของการปรับเมนูและรูปแบบของสาขาเก่าที่สร้างทั้ง
ยอดขายและก�ำไรอย่างต่อเนื่อง และวางแผนงานธุรกิจระยะยาวในการขยายสาขาใหม่ๆ โดยในการขยายสาขา
ใหม่จะปรับขนาดและเมนูของร้านให้เหมาะสมกับสาขาในแต่ละช่องทาง
ปี พ .ศ. 2550 บริ ษั ท ฯ ได้ ล งทุ น ในบริ ษั ท ทิ ป โก้ ไบโอเทค จ�ำกั ด ซึ่ ง มี สิ น ทรั พ ย์ ที่ ส�ำคั ญ คื อ พื้ น ที่
เพาะปลูกห้องปฏิบัติการชีววิทยา Tissue Culture Lab ส�ำหรับคัดเลือกและขยายสายพันธุ์พืช และโรงงาน
สกัดสารจากพืช
ปีพ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้เปิดตัวสับปะรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี
โดยสับปะรดพันธุน์ มี้ ลี กั ษณะเด่นคือ กลิน่ หอม เนือ้ มีสเี หลืองทองทัง้ ลูก เนือ้ แน่น ไม่ฉำ�่ นำ�้ ตาสับปะรดตืน้ มีความสุก
ทั่วกันทั้งลูก ปริมาณวิตามินซีสูงกว่าสับปะรดศรีราชาถึง 4 เท่า และยังมีโรงงานสกัดสารจากพืช และสมุนไพรด้วย
ตัวท�ำละลายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งมีประสิทธิภาพและระบบความปลอดภัยในระดับสูง โดยทางบริษัท
มีบริการครบวงจรแก่ลูกค้าตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบการอบแห้งบดผงและผลิตเป็นสารสกัด อีกทั้ง ยังมีบริการพัฒนา
กระบวนการสกัดร่วมกับลูกค้าเริ่มตั้งแต่ระดับทดลองในห้องปฏิบัติการตลอดจนผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม
ปีพ.ศ. 2556 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นและให้ความส�ำคัญอย่างจริงจังในการพัฒนาศักยภาพของ บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค
จ�ำกัด โดยพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตและการขยายการท�ำกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงงานสกัดสาร
จากพืชและสมุนไพรนี้ ประกอบไปด้วยตัวท�ำละลายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งมีประสิทธิภาพและระบบ
ความปลอดภัยในระดับ สูง โดยทางบริ ษัทมีบ ริการครบวงจรแก่ลูกค้าซึ่งได้รับการรับรองมารตฐานคุณภาพ
Good Manufacturing Practice (GMP) จากสถาบันอาหาร(National Food Institute)
ปีพ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้ท�ำการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิตน�้ำแร่ตราออรา แล้วเสร็จในเดือน
เมษายน จึงท�ำให้ปจั จุบนั บริษทั สามารถเพิม่ ก�ำลังการผลิตขึน้ เป็น 2 เท่า เพือ่ เร่งการผลิตให้ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดที่มีอัตราการเติบโตในระดับที่สูง
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ปีพ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้พัฒนาและแนะน�ำสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบปีที่ผ่านมา
ได้ท�ำงานร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาสินค้าใหม่หลายรายการ โดยใช้จุดแข็งของบริษัทฯที่มีสายการผลิตผลิตภัณฑ์
สับปะรดและมะพร้าวอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทั้งสองท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์สับปะรดในน�้ำกะทิ
บรรจุในถ้วยพลาสติก ซึ่งได้เริ่มแนะน�ำสินค้าดังกล่าวเข้าสู่ตลาดอเมริกาและมีผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาและแนะน�ำน�้ำมะพร้าวผสมรสช็อคโกแลตบรรจุกระป๋อง และเมล็ดเชียในน�้ำกะทิ
ในรสต่างๆ บรรจุในถ้วยพลาสติก อาทิ รสกล้วย รสช็อคโกแลต รสเชอร์รผี่ สมอัลมอนต์ และรสวานิลาผสมซินนามอน
(อบเชย) เข้าสู่ตลาดอเมริกาและแคนนาดาในปีที่ผ่านมาอีกด้วย โดยในปี 2559 มีการคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ
เหล่านี้จะเติบโตและขยายออกสู่ตลาดอื่นๆ ต่อไป

การรับรองคุณภาพของสินค้ามาตรฐานสากลต่างๆโดยมีล�ำดับดังต่อไปนี้
ปีพ.ศ. 2537
		
		

มาตรฐาน ISO 9002 โดยเป็นโรงงานสับปะรดกระป๋องแห่งแรกของโลกที่ได้รับมาตรฐานนี้
โดยการรับรองของส�ำนักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม และสถาบัน RW TUV ประเทศ
เยอรมัน

ปีพ.ศ. 2538

มาตรฐาน HACCP โดยการรับรองของ เอสจีเอส (ประเทศไทย)

ปีพ.ศ. 2543
		

มาตรฐาน ISO 9002 ส�ำหรับผลิตภัณฑ์น�้ำสับปะรด และน�้ำสับปะรดเข้มข้น โดยการรับรองของ
SGF International E.V./IRMA ประเทศเยอรมัน

ปีพ.ศ. 2545
		

มาตรฐาน HALAL รับรองโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
มาตรฐาน KOSHER รับรองโดย Thai Kashurt Service Co., Ltd.

ปีพ.ศ. 2545/2546 มาตรฐาน BRC ที่ผู้ค้าปลีกในเครือสหราชอาณาจักรได้จัดท�ำขึ้น เพื่อประเมินผู้ผลิตอาหาร
		
ที่ส่งไปประเทศอังกฤษ ได้รับการรับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) และโดย EFAIA
		
(SAI GLOBAL)
ปีพ.ศ. 2546

มาตรฐาน ISO 9001 version 2000 รับรองโดยเอสจีเอส (ประเทศไทย)

ปีพ.ศ. 2547
		
		

มาตรฐาน International Food Standard (IFS) ที่ผู้ค้าปลีกในประเทศเยอรมันและฝรั่งเศส
ได้จัดท�ำขึ้นเพื่อประเมินผู้ผลิตอาหารที่ส่งไปประเทศแถบยุโรป รับรองโดยเอสจีเอส ประเทศ
เยอรมัน

ปีพ.ศ. 2549
		

มาตรฐาน ISO 22000 ในเรื่อง Food Safety Management เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารรายแรก
ในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานนี้ รับรองโดย เอสจีเอส(ประเทศไทย)
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ปีพ.ศ. 2550
		
		
		
		
		

ได้รับการตรวจประเมินแบบ Integrated Audit รวม 5 ระบบพร้อมกัน คือ ISO 22000,
ISO 9001, GMP, HACCP, และ IFS (Single Food Audit Pack) เป็นบริษัทแรกของ
ประเทศไทย รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) ซึ่งต่อมา เอสจีเอส ได้ใช้ทิปโก้เป็นต้นแบบ
ของการตรวจประเมินแบบ Integrate Audit ส�ำหรับทั่วโลกในปีเดียวกันบริษัท ได้รับการรับรอง
ระบบ GMA-SAFE AUDIT ของประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่อง Food Safety โดย Food Audit
International (FAI)

ปีพ.ศ. 2550/2551 ได้รับการรับรองสินค้าว่านหางจระเข้บดออกานิกปลอดเชื้อ ตั้งแต่การปลูกในไร่จนถึงการผลิต
		
ในโรงงาน โดยกรมวิชาการเกษตร
ปีพ.ศ. 2551/2552 ได้รับการรับรอง IFOAM Organic Standards สินค้าว่านหางจระเข้บดออกานิกปลอดเชื้อ
		
ตั้งแต่การปลูกในไร่จนถึงการผลิตในโรงงาน โดยส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ไทย
ปีพ.ศ. 2552
		

ได้รับการรับรอง Food Safety and Food Security Audit Program ของประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย FAI (ประเทศไทย) ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ “Excellent”

ปีพ.ศ. 2553

มาตรฐาน ISO 9001 version 2008 รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย)

ปีพ.ศ. 2554
		
		

ได้รับรางวัลธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของโรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใบรับรองมาตรฐาน
มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์ขั้นริเริ่มและรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงาน
สัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน

ปีพ.ศ. 2555
		
		
		
		
		
		

โรงงานประจวบได้มีการเพิ่มขอบเขตของการรับรองส�ำหรับผลิตภัณฑ์ ใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์
น�้ำมะพร้าว (Coconut water) ได้รับการรับรองมาตรฐานGMP / HACCP / BRC / IFS และ
ผลิตภัณฑ์ผลไม้ในถ้วยพลาสติก(Fruit in Plastic Cup) ได้รับการรับรองมาตรฐานGMP /
HACCP / IFS ผลิตภัณฑ์สับปะรดสามารถผ่านมาตรฐานโรงงานของ TESCO และ YUM
ผลิตภัณฑ์สับปะรดผลไม้รวม น�้ำสับประรดเข้มข้น และผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ สามารถ
แสดงเครื่องหมาย STAR K ของ Kosher ได้แล้วนอกเหนือจากการที่ ได้รับการรับรอง
กระบวนการผลิต

ปีพ.ศ. 2556
		
		
		

ในเดือนมิถุนายนได้รับการรับรองมาตราฐานระบบคุณภาพสินค้าอาหารส�ำหรับธุรกิจค้าปลีก
ประเทศอังกฤษ (British Retail Consortium, BRC) และโรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพร
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ Good Manufacturing Practice (GMP) จากสถาบันอาหาร
(National FoodInstitute)
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ปีพ.ศ. 2557
		
		
		
		

ผ่านการรับรองเรื่อง IFS ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Canned Coconut Milk Aseptic and Frozen
pineapple single strength juice และ รวมทั้งได้ Kosher เพิ่มของผลิตภัณฑ์coconut water
with pomegranate juice และ coconut water with mango flavor
ผ่านการรับรองสถานภาพผู้น�ำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO: Authorized
Economic Operator)

ปีพ.ศ. 2558
		
		
		
		

โรงงานวังน้อย ผ่านการรับรองมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
(มยส.) ประจ�ำปี 2558 ยังได้รบั รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ระดับดีเด่น ของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้รับ
ุ จากโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพใบประกาศเกียรติคณ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.

ธุรกิจผลไม้แปรรูป

ด�ำเนินการโดย บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สับปะรดกระป๋อง (Canned Pineapple)
น�้ำสับปะรดเข้มข้น (Pineapple Juice Concentrate)
สับปะรดบดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ (Aseptic Crushed)
สับปะรดบรรจุในถ้วยพลาสติก (Pineapple in plastic cup)
สับปะรดบรรจุในถุง retort pouch (Pineapple in retort pouch)
ผลไม้รวม (Canned Tropical Fruit Salad)
ผลไม้รวมบรรจุในถ้วยพลาสติก (Tropical fruit salad in plastic cup)
ว่านหางจรเข้กระป๋อง (Canned Aloe Vera)
ว่านหางจรเข้บดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ (Aseptic Crush)
ผลิตภัณฑ์ กะทิ และน�้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋อง

2.

ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร

ด�ำเนินการโดยบริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
กลุ่มธุรกิจสารสกัด
ด�ำเนินธุรกิจด้านสารสกัดจากพืชประเภทต่างๆ เพื่อน�ำมาเป็นวัตถุดิบ ส่วนประกอบของ
อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องส�ำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา โดยบริษัทมีโรงงานสกัด
สารจากพื ช และสมุ น ไพรด้ ว ยตั ว ท� ำ ละลายขนาดใหญ่ ที่ สุ ด ของประเทศไทยซึ่ ง มี
ประสิทธิภาพในการสกัดและระบบความปลอดภัยในระดับสูง อีกทั้ง ทางบริษัทยังมี
บริการครบวงจรแก่ลูกค้าตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบอบแห้ง บดผง และผลิตเป็นสารสกัด
นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการพัฒนากระบวนการสกัดร่วมกับลูกค้าครอบคุลมตั้งแต่ระดับ
ทดลองในห้องปฏิบัติการตลอดจนผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม
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กลุ่มธุรกิจการเกษตร
ด�ำเนินธุรกิจด้านการเกษตรโดยเน้นด้านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและการเพาะปลูก โดยส่วนหนึ่งเป็นการ
สนับสนุนการพัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในกลุ่มธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีฟาร์มในการพัฒนาสายพันธุ์และ
เพาะปลูกสับปะรดสายพันธุ์ปัตตาเวีย เพื่อใช้ในการผลิตสับปะรดกระป๋อง และสับปะรดทิปโก้หอมสุวรรณ เป็นสินค้า
ที่จ�ำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และร้าน Squeeze Juice Bar by Tipco

3.

ธุรกิจคอนซูมเมอร์

ด�ำเนินการโดยบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ำกัด เป็นการร่วมทุนกัน ระหว่าง บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
กับ Suntory Beverage & Foods Asia เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่ม ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ดังนี้

1.
•
•
•
•
•
•
•
•
		

น�้ำผลไม้และน�้ำผักพร้อมดื่ม
ทิปโก้ น�้ำผลไม้ 100%
ทิปโก้ เวจจี้ น�้ำผักผสมน�้ำผลไม้รวม 100%
ทิปโก้ ซุปเปอร์คิด น�้ำผลไม้และน�้ำผักผสมน�้ำผลไม้รวม 100% ส�ำหรับเด็ก
ทิปโก้ ซุปเปอร์ฟรุต เอสเซนส์ น�้ำทับทิมสกัดเข้มข้น และน�้ำพรุนสกัดเข้มข้นผสมผลฟิก
ทิปโก้ ฟรุตพลัส น�้ำผลไม้ และน�้ำผักผสมน�้ำผลไม้รวม 100% ผสมเนื้ออโลเวรา
ทิปโก้ สควีซ น�้ำผลไม้ และน�้ำผักผสมน�้ำผลไม้รวม 100% แบบพาสเจอร์ ไรส์
ทิปโก้ คูลฟิต น�้ำผักผสมน�้ำผลไม้รวม 40%
ทิปโก้โปรไฟเบอร์ น�้ำผักผสมน�้ำผลไม้และใยอาหารรวม 100% ในขวดขนาด 300 มิลลิลิตร และบรรจุ
ในกล่องขนาด 1 ลิตร
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2. น�้ำแร่ธรรมชาติ
ออรา เครื่องดื่มน�้ำแร่ธรรมชาติบรรจุในขวดขนาด 300 มิลลิลิตร 500 มิลลิลิตร และ 1.5 ลิตร ผลิตจาก
แหล่งน�้ำแร่ธรรมชาติบนเทือกเขาสูง 2,700 ฟุตจากระดับน�้ำทะเล ที่ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ลึกลงไปจาก
พื้นดินใต้ภูเขา 297 ฟุต มีแอ่งน�้ำขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เรียกว่า “น�้ำพุเย็น” ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่ง
ในโลกและเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทย ถูกน�ำมาผลิตเป็นน�้ำแร่ธรรมชาติบรรจุขวด โดยปราศจากกระบวนการ
ที่ใช้สารเคมี
3. ชาพร้อมดื่ม
ซันโทรี่ ทีพลัส เครื่องดื่มชาอู่หลง โอทีพีพี บรรจุขวด PET500 มิลลิลิตรเป็นชาอู่หลงยี่ห้อแรก และยี่ห้อ
เดียวในประเทศไทย ที่มี OTPP ( Oolong Tea Polymerized Polyphenols ) มากกว่า 70 มิลลิกรัม ในทุกๆ
รสชาติ OTPP มีความสามารถป้องกันการดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกาย เพราะเข้าไปขัดขวางขบวนการย่อยไขมัน
เอมไซน์ ไลเปสในล�ำไล้เล็ก

4.

ธุรกิจค้าปลีก

ด�ำเนินการโดย บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อย เป็นการร่วมทุนกัน ระหว่าง บริษัท ทิปโก้ฟูดส์
จ�ำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจค้าปลีกภายใต้ตราสัญญลักษณ์ “Squeeze
Juice Bar by Tipco” ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ดังนี้

1. เครื่องดื่มสมูตตี้ (Smoothie)
เป็นน�้ำผลไม้ปั่นสด โดยไม่ได้เติมน�้ำตาลหรือน�้ำเชื่อมแต่อย่างใด ผลที่ได้คือผลไม้เต็มๆ แก้วพร้อมเนื้อ
ละเอียด เนียน นุ่ม แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
• Super fruit
• Hi Fiber
• Mega Smoothie
• Anti-Aging
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2. ต้นอ่อนข้าวสาลี (Wheatgrass)
ต้นอ่อนข้าวสาลีคั้นสด อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งมีส่วนช่วยในการขับสารพิษออกจากร่างกาย
และช่วยต่อต้านมะเร็ง
3. เครื่องดื่มกาแฟ (Mountain Beans)
สูตรเฉพาะของร้านสควีซ เราพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกเมล็ดกาแฟ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ส่งมอบให้ผู้บริโภค
4. อาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Meal)
เมนูอาหารเอาใจคนรักสุขภาพ พร้อมเสิร์ฟที่หน้าร้าน ใหม่ สด ทุกวัน เช่น สลัด ซุป แซนวิช เป็นต้น
5.
•
		
•
		

สินค้าพิเศษ (Special Goods)
Happy yoghurt (โยเกิร์ตพร้อมดื่ม) โยเกิร์ต ที่ผลิตจากนมโคสด 100% มีจุลินทรีย์ ที่ช่วยให้ระบบขับถ่าย
และภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้น
Happy Soya (นมถั่วเหลืองเข้มข้น) คัดสรรเมล็ดถั่วเหลืองแท้ Non GMO น�้ำตาลน้อยและไม่มีส่วนผสม
ของนมผง คุณประโยชน์เต็มๆ ขวด

นอกจากนี้ร้าน Squeeze ยังเป็นจุดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ เช่น น�้ำผลไม้ทิปโก้ สับปะรดสด
พันธุ์หอมสุวรรณ เป็นต้น
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โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้บุคคลภายนอก ในระยะ 3 ปี
(หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์/
บริการ

ดำ�เนินการ
โดย

%
การถือ
หุ้น
ของ
บริษัท

สับปะรด
บมจ.ทิปโก้ฟูดส์
กระป๋องและ
น�้ำสับปะรด
เข้นข้น
ผลไม้รวม,
อื่นๆ

บมจ.ทิปโก้ฟูดส์
บจ.ทิปโก้ รีเทล
บจ.ทิปโก้ ไบโอเท็ค

เครื่องดื่ม
พร้อมดื่ม

บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี

รวม

ปี
2556
รายได้
1,631.28

75.49
100.00

553.11

ปี 2557
%

รายได้

29.19 1,440.30

9.90

639.58

ปี 2558
%

รายได้

%

26.15 1,475.28

27.64

11.61

701.93

13.15

50.00 3,403.81

60.91 3,427.92

62.24 3,160.70

59.21

5,588.20

100.00 5,507.80

100.00 5,337.91

100.00

การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา
ในปี 2558 ธุรกิจผลไม้แปรรูป ยังคงเผชิญกับสภาวะราคาสับปะรดอันเป็นวัตถุดิบหลักได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยปริมาณสับปะรดที่ผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากปีที่ผ่านมา
ถึงร้อยละ 7 เป็นเหตุให้ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ราคาสับปะรดหน้าโรงงานได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์
ที่กิโลกรัมละ 13 บาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2557 ที่ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 8-9 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องแบกรับ
ภาระต้นทุนที่สูงขึ้น การปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาสับปะรดนี้ จะส่งผลเสียในระยะยาวเนื่องจากอาจเป็น
สาเหตุให้ตลาดหันไปหาสินค้าจากแหล่งผลิตในประเทศอื่นหรืออาจหาสินค้าอื่นมาทดแทน โดยเฉพาะในภาวะ
ที่เศรษฐกิจโลกที่ยังคงถดถอยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ก�ำลังซื้อในตลาดโลกชะลอลง อีกทั้งปัญหาความผันผวน
ที่รุนแรงของราคาวัตถุดิบนี้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
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บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของไทยที่ถดถอยลงอย่างเนื่อง และเห็นถึงความ
จ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพลิกฟื้นสถานการณ์และสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมสับปะรดของไทย โดยบริษัทฯ
ได้ริเริ่มการท�ำโครงการเกษตรแบบพันธสัญญา (Contract Farming) ในรูปแบบใหม่ โดยมีการให้หลักประกัน
อยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน คือ การประกันรายได้ข้ันต�่ำต่อไร่, การประกันราคาขั้นต�่ำ และการประกันการรับซื้อ ซึ่งจะเป็น
แนวทางช่วยบรรเทาผลจากความผันผวนของตลาดได้ โดยในปัจจุบันมีชาวไร่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 800 ราย
ส�ำหรับธุรกิจสารสกัดได้แสดงศักยภาพในการท�ำธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีก�ำไรสุทธิเป็นปีที่สองติดต่อกัน นับแต่
เริ่มต้นด�ำเนินธุรกิจสารสกัดจากพืช ทางบริษัทฯ ก็ได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในการน�ำเทคโนโลยีใหม่มาปรับปรุง
และสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารสกัดจากพืช
ในส่วนธุรกิจการเกษตร ต้องเผชิญกับปัญหาด้านสภาพอากาศ และภาวะแห้งแล้งอย่างหนักในฤดูแล้ง ส่งผลให้
ผลผลิตสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณผลิตได้น้อยกว่าเป้าที่วางไว้ อย่างไรก็ดี ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทได้พยายาม
ขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่าย โดยมีการน�ำสินค้าไปจ�ำหน่ายยังอาคารส�ำนักงานต่างๆ ในกรุงเทพฯ ซึ่งได้ผล
ตอบรับที่ดีมากจากตลาด เนื่องจากสับปะรดหอมสุวรรณเป็นสับปะรดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อาทิเช่น มีกลิ่นหอม
วิตามินซีสูง และตาสับปะรดจะตื้นกว่าสับปะรดในท้องตลาดทั่วๆ ไป นอกจากการขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่ายแล้ว
ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ ในรูปบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับประทานแก่ผู้บริโภค
มากยิ่งขึ้น โดยจ�ำหน่ายสับปะรดหอมสุวรรณตัดแต่งบรรจุในถ้วยพลาสติกสวยงาม
ธุรกิจคอนซูมเมอร์ ในปี 2558 ภาพรวมตลาดน�ำ้ ผลไม้มกี ารเติบโตลดลง เนือ่ งจากสภาพเศรษฐกิจทีค่ อ่ นข้างชะลอตัว
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของตลาดน�้ำผลไม้ยังอยู่ในกลุ่มน�้ำผลไม้ 100% เป็นหลักโดยที่บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาด
ของน�้ำผลไม้ถึง 52% ซึ่งถือเป็นผู้น�ำตลาดด้านน�้ำผลไม้โดยที่ทางบริษัทฯ ได้รับรางวัลผลส�ำรวจเป็นแบรนด์
ยอดนิยมอันดับ 1 ของน�้ำผลไม้ 100% จากทางนิตยสาร Marketeer ซึ่งเป็นผู้น�ำนิตยสาร ทางการตลาดอันดับ 1
ร่วมกับ Video Research International ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยทางการตลาด อันดับ 1
ในยุคที่ผู้คนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น ท�ำให้เทรนด์การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพได้รับความนิยม
มากขึ้นไปด้วย และในยุคปัจจุบันเทรนด์การดูแลผิวพรรณจากภายในสู่ภายนอกเริ่มได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น
เรื่อยๆ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่มที่ถือเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่สาวไทยพิธีพิถันในการเลือกดื่มมากขึ้น เพื่อเป็น
การตอบรับเทรนด์ ใหม่ๆ ของการดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกนี้ บริษัทฯ ในฐานะผู้น�ำตลาดจึงได้เปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ ใหม่อย่าง “100% Double Tomato” น�้ำมะเขือเทศ 100% จากมะเขือเทศ 2 สายพันธุ์ สีแดงและสีทอง
ซึ่งเป็นแบรนด์เดียวในตลาดที่ได้ผสานคุณค่าของมะเขือเทศ 2 สายพันธุ์ เพราะส่วนใหญ่เป็นน�้ำมะเขือเทศสายพันธุ์
สีแดงเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นแนวคิดสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ โดดเด่นเหนือผลิตภัณฑ์ทั่วไป และ
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“100% Tomato & Camu Camu” น�้ำมะเขือเทศผสมน�้ำ คามู คามู 100% คามู คามู เป็นผลไม้ที่มีวิตามิน C สูง
กว่าส้มถึง 60 เท่า มีไลโคปีนสูง ช่วยบ�ำรุงผิวพรรณ วิตามินซีสูง ช่วยผิวขาว กระจ่างใส คอลลาเจนสูง ช่วยผิว
ยืดหยุ ่ น ลดริ้ วรอยเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของคนรักสุขภาพและต้องการดูแลผิวพรรณได้เป็นอย่ างดี
พร้อมเน้นสื่อการตลาดแบบออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่และขยายฐานลูกค้าในกลุ่มน�้ำผักผสม
น�้ำผลไม้ได้เป็นอย่างดี
ในกลุ่มน�้ำผลไม้ 100% ส�ำหรับเด็กตราซุปเปอร์คิด เนื่องจากเทรนด์การดูแลสุขภาพขยายโตไปสู่ตลาดเด็ก
มากขึ้น รวมทั้งสูตรการผลิตที่เพิ่มวัตถุดิบพิเศษที่ ได้รับสิทธิโดยเฉพาะส�ำหรับที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันของเด็ก
ให้มากขึ้น ท�ำให้สินค้าเติบโตขึ้น โดยมีการจัดรายการส่งเสริมการตลาดใหม่ และสื่อสารการตลาดแบบเต็มรูปแบบ
โดยยังคงใช้ license ยอดนิยมอย่างมิกกี้เม้าส์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และในปีนี้ได้เพิ่มรสชาติใหม่
“สตอร์เบอร์รี่” ที่เป็นผลไม้ขวัญใจเด็กออกสู่ตลาดเพื่อเป็นทางเลือกใหม่อีกด้วย
ในด้านของน�้ำแร่ออรา ฉลองครบรอบ 20 ปี ในฐานะแบรนด์น้�ำแร่ที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานที่สุดและได้รับความ
เชื่อมั่นจากผู้บริโภคไทยเป็นอันดับ 1 ความเคลื่อนไหวในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
1. หลังจากในปี 2557 บริษัทฯ ได้ลงทุนเครื่องจักรใหม่ มูลค่า 200 ล้านบาท ขยายก�ำลังการผลิตสูงถึง
130 ล้านขวดต่อปี เพื่อตอบรับความต้องการผู้บริโภค ล่าสุดจากข้อมูลปี 2558 น�้ำแร่ออรา มีส่วนแบ่งการตลาด
26% และเติบโตสูงสุดกว่าแบรนด์อ่ืนๆ เพราะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายถึง 46%
2. ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ชูจุดขายด้านความแตกต่างของแหล่งที่มา จากแหล่งน�้ำพุเย็นบนเทือกเขาสูง
2,700 ฟุต พร้อมกับ ดีไซน์ขวดใหม่ที่เพิ่มความทันสมัย พร้อมเปิดตัวขนาดกะทัดรัดใหม่ 330 มล. เน้นเจาะตลาด
กลุ่มผู้หญิงรักสุขภาพ และใส่ใจดูแลผิวพรรณด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
ธุรกิจค้าปลีก ได้รับผลกระทบทั้งจากปัญหาสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ปัญหาหนี้สินภาค
ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และการเข้ามาของคู่แข่งหน้าใหม่ในตลาด ส่งผลให้ในปี 2558 ที่ผ่านมา ทาง
บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในการบริหารงานเพื่อรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้น อาทิเช่น กลยุทธ์วิธีการขยายสาขา
โดยเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้น การออกแคมเปญใหม่ที่เรียกว่า “Smoothie of the month” ซึ่งเป็นการ
น�ำเสนอสินค้ารสชาติใหม่ในทุกๆ เดือน และการส่งเสริมการขายผ่านบัตรสมาชิก
โดยในปี 2559 นี้ทางบริษัทฯ จะยังคงให้ความส�ำคัญในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานด้านการขยายสาขาโดย
บริษัทจะเน้นการขยายสาขาไปสู่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม การออกสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงแนวคิด “King of smoothie” ให้กลับมาแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน
ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
สภาพตลาดการแข่งขันการส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดของไทยในปี 2558 ที่ผ่านมานับเป็นอีกช่วงวิกฤตของ
อุตสาหกรรมช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมสับปะรดของไทย สืบเนื่องจากสภาวะภัยแล้งและการลดพื้นที่
การปลูกสับปะรดในปีก่อนหน้านั้น ท�ำให้ปริมาณวัตถุดิบลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ส่งผลให้มีการแข่งขันด้านการ
จัดหาวัตถุดิบอย่างรุนแรง ท�ำให้ในปี 2558 ที่ผ่านมา ราคาสับปะรดขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สูงถึงประมาณ
15 บาทต่อกิโลกรัม เทียบกับปี 2557 แม้ว่าราคาขายจะมีการปรับตัวสูงขึ้นตามเช่นเดียวกัน แต่ด้วยสภาพ
ปริมาณของวัตถุดิบในปี 2558 ที่ลดลง ท�ำให้มูลค่าการส่งออกลดลง ผลสืบเนื่องจากการปรับราคาขายที่สูงขึ้น
อย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา ยังท�ำให้คาดการณ์ว่าความต้องการของตลาดโลก โดยเฉพาะความต้องการในน�้ำ
สับปะรดเข้มข้นอาจจะลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ เนื่องจากผู้ผลิตน�้ำผลไม้ทั่วโลกได้มีการปรับเปลี่ยนสูตรการผลิตให้
มีสัดส่วนการใช้น�้ำสับปะรดลงลงไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม มีการประเมินว่าผลผลิตสับปะรดที่จะเกิดขึ้นในปี 2559 จะปรับสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และเชื่อว่าจะ
ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบปรับตัวลงไปอยู่ในสภาวะที่แข่งขันได้มากขึ้น ด้วยฐานลูกค้าที่เข้มแข็งของบริษัทและความ
เชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อมาตราฐานคุณภาพของสินค้า บริษัทมีความมั่นใจในการรักษาฐานและส่วนแบ่งทางการ
ตลาดของบริษัทไว้ได้ และมีความพร้อมที่จะเติบโตทางธุรกิจในสินค้าตัวอื่น ได้แก่ ผลไม้ในบรรจุภัณฑ์พลาสติก
และผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว โดยเฉพาะ น�้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋องและกะทิ

ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร
กลุ่มธุรกิจสารสกัด แนวโน้มของการให้ความส�ำคัญด้านสุขภาพและความงามเพิ่มสูงขึ้น และตลาดผลิตภัณฑ์
สินค้าและบริการด้านสุขภาพและความงามภายในประเทศมีการเติบโตสูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นับเป็นโอกาส
ส�ำหรับ บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จ�ำกัด ที่จะสร้างอัตราการเติบโตของยอดขายจากธุรกิจการสกัดสารจากพืชและ
สมุนไพร ต่างๆ เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับผู้ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม เครื่องส�ำอาง และยาภายในประเทศ
ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรและคู่ค้าจากต่างประเทศที่มีความต้องการวัตถุดิบจาก
สารสกัดจากพืชและสมุนไพรที่มีเฉพาะพื้นที่บางชนิด หรือมีต้นทุนต�่ำกว่า
กลุ่มธุรกิจการเกษตร นับจากวันแรกที่แนะน�ำสับปะรดทิปโก้หอมสุวรรณเข้าสู่ตลาดอย่างจริงจังจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
รวม 5 ปีเต็ม (2554-2558) ได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมปี 2558
ของธุรกิจสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณยังคงเป็นสถานการณ์ตลาดขาขึ้น เพราะยังมีความต้องการของผู้บริโภคอย่าง
มาก โดยชื่นชอบความโดดเด่นของคุณลักษณะและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของสับปะรดทิปโก้หอมสุวรรณ
แต่ปริมาณของผลิตผลจากฟาร์มในปีนี้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ไว้ เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกทางฟาร์มพบปัญหา
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สภาวะแห้งแล้ง ซึ่งฝนขาดช่วง จึงท�ำให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตลดน้อยลง แต่ในครึ่งปีหลังสถานการณ์
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตดีขึ้นเป็นไปตามแผนคาดการณ์ จึงท�ำให้ยอดขายในช่วงครึ่งปีหลังดีขึ้นเมื่อเทียบ
กับครึ่งปีแรก

ธุรกิจคอนซูมเมอร์
ตลาดน�้ำผลไม้และน�้ำผักพร้อมดื่มของประเทศไทยในปี 2558 มีมูลค่าทั้งหมดประมาณ 12,909 ล้านบาท สามารถ
จ�ำแนกตามคุณลักษณะของสินค้าออกเป็น 5 ประเภท
•
•
•
•
•

ตลาดน�้ำผลไม้และน�้ำผัก 100 % (Premium market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู่ ร้อยละ 36
ตลาดน�้ำผลไม้และน�้ำผัก 40% (Medium market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู่ ร้อยละ 7
ตลาดน�้ำผลไม้และน�้ำผัก 25% (Economy market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู่ ร้อยละ 13
ตลาดน�้ำผลไม้และน�้ำผักต�่ำกว่า 25% (Super Economy market ) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู่ ร้อยละ27
ตลาดน�ำ้ ผลไม้และน�ำ้ ผักอืน่ ๆ เช่น น�ำ้ ล�ำไย น�ำ้ ตาลสด (Other market) โดยมีมลู ค่าการตลาดอยู่ ร้อยละ 16

ในตลาดของน�้ำผลไม้และน�้ำผักยังสามารถแบ่งประเภทแบบตามลักษณะการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ได้อีกสองแบบ
คือ แบบที่สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและมีอายุประมาณ 6-12 เดือนหรือที่เรียกว่า UHT และแบบที่มีอายุ
ประมาณ 30-45วัน และต้องเก็บไว้ในตู้แช่หรือที่เรียกว่า Pasteurized ในปี 2558 อัตราการเติบโตของตลาด
น�้ำผลไม้และน�้ำผักพร้อมดื่มอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4 บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ำกัด ยังคงรักษาความเป็นผู้น�ำ
ส่วนแบ่งตลาดในตลาดน�้ำผลไม้ 100% โดยเน้นการสร้างคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์ คุณภาพที่คัดสรรของวัตถุดิบ
และกระบวนการผลิตที่ให้คุณประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคเป็นส�ำคัญ รวมถึงการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการขยายฐานตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน�้ำผลไม้และ
น�้ำผักไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ จีน อินโดนีเชีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น
ตลาดน�้ำแร่ ในปี 2558 มีมูลค่าประมาณ 3,200 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 25 โดยหลังจากที่บริษัทฯ
ได้ขยายก�ำลังการผลิตออราเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับการเติบโตของตลาด ท�ำให้ออรามีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ทั้งในด้านยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด โดยปีนี้บริษัทจะมีการด�ำเนินกิจกรรมทางการตลาดส�ำหรับออราเพิ่ม
มากขึ้น
ตลาดชาพร้อมดื่ม ในปี 2558 มีมูลค่าประมาณ 16,000 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 0.4 ในปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ มีแผนที่ท�ำกิจกรรมทางการตลาดส�ำหรับ ซันโทรี่ ทีพลัส เครื่องดื่มชาอู่หลง อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาฐาน
ลูกค้าเดิมที่เป็นกลุ่มผู้นิยมชาเพื่อสุขภาพ
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ธุรกิจค้าปลีก
แนวโน้มที่จะมีการแข่งขันที่รุนแรงต่อเนื่อง ทั้งจากผู้ประกอบธุรกิจเดิมที่พยายามรักษาฐานลูกค้าและส่วนแบ่ง
การตลาด และผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ท่ีเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีก โดย Squeeze Juice Bar มีแผนที่จะพัฒนาการบริหาร
จัดการและการตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องรูปแบบร้านค้า สถานที่ สินค้า และการบริการ เพื่อให้สอดรับกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสร้างการรับรู้และจดจ�ำในตัวร้านค้า สินค้า และการ
พัฒนาสินค้าใหม่ๆ ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขยายฐานลูกค้าประจ�ำให้มีเพิ่มมากขึ้น กระตุ้นให้ลูกค้า
เพิ่มความถี่ และมูลค่าในการซื้อให้มากขึ้น
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน
ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 5,337.91 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 169.89
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.08 โดยก�ำไรก่อนส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนให้บริษัทร่วมเพิ่มขึ้นเป็น 33.59 ล้านบาท
จากขาดทุน 215.09 ล้านบาทในปีก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 248.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 115.62 ในขณะที่
ก�ำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เติบโตขึ้นเป็น 1,188.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1,110.78 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,429.70 ส่งผลให้ในปีนี้ก�ำไรต่อหุ้นปรับสูงขึ้นเป็น 2.46 บาทต่อหุ้น จาก 0.16 บาทต่อหุ้น
ในปีที่ผ่านมา

การวิเคราะห์รายได้
การวิเคราะห์รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายและการให้บริการจ�ำแนกตามส่วนงานธุรกิจ
รายได้จาก
การขายและ
การให้บริการ
จำ�แนกตาม
ส่วนงานธุรกิจ

ปี
2558

ปี
2557

ปี
2556

อัตราการเติบโต
(%)

(พันบาท)

รายได้

%

รายได้

%

รายได้

%

2558/
2557

2557/
2556

ผลิตภัณฑ์
จากพืช ผัก
และผลไม้

1,905,505.28 35.7% 1,888,390.83

34.3% 2,080,061.55

37.2%

0.91%

(9.21)%

เครื่องดื่ม

3,684,521.10 69.0% 3,845,834.02

69.8% 3,787,655.68

67.8%

(4.19)%

1.54%

2.6%

27.65%

(20.01)%

รายการ
ตัดบัญชี

(401,777.02) (7.5)% (343,671.04) (6.2)% (426,094.53) (7.6)%

16.91%

(19.34)%

รวม

5,337,909.49 100.0% 5,507,795.42 100.0% 5,588,199.45 100.0%

(3.08)%

(1.44)%

อื่นๆ

149,660.13

2.8%

117,241.60

2.1%

146,576.75

รายงานประจำ�ปี 2558
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สัดส่วนรายได้จ�ำแนกตามส่วนงานธุรกิจ
ในปี 2558 ร้อยละ 69.0 (ก่อนหักรายการตัดบัญชี) ของรายได้บริษัทฯมาจากธุรกิจเครื่องดื่ม น�้ำผลไม้และ
น�้ำผักตราทิปโก้ น�้ำแร่ออรา และเครื่องดื่มชาอูหลง Tea+ โดยมีรายได้เปรียบเทียบกับปี 2557 ลดลงประมาณ
ร้อยละ 4.19 เนื่องจาก ตลาดเครื่องดื่มน�้ำผลไม้พร้อมดื่มโดยรวมหดตัวลง ในส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์จาก
พืช ผัก และผลไม้มีสัดส่วนร้อยละ 35.7 (ก่อนหักรายการตัดบัญชี) โดยผลิตภัณฑ์หลักคือ สับปะรดบรรจุกระป๋อง
อโลเวล่าบรรจุกระป๋อง น�้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋อง สับปะรดสดหอมสุวรรณ ซึ่งในปีนี้มียอดรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2557 จากการปรับราคาขายสูงขึ้นตามสภาวะต้นทุนวัตถุดิบ และ ปัจจัยบวกจากเงินบาทอ่อนค่า
รายได้จากการขายและการให้บริการจ�ำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์
รายได้จาก
การขายและ
การให้บริการ
จำ�แนกตาม
ส่วนงาน
ภูมิศาสตร์

ปี
2558

ปี
2557

ปี
2556

อัตราการเติบโต
(%)

(พันบาท)

รายได้

%

รายได้

%

รายได้

%

2558/
2557

2557/
2556

ต่างประเทศ

2,201,607.13

41.24% 2,000,544.70

36.32% 2,167,391.34

38.79% 10.05%

(7.70)%

ในประเทศ

3,538,079.38

66.28% 3,850,921.76

69.92% 3,846,902.64

68.84% (8.12)%

0.10%

รายการ
ตัดบัญชี

(401,777.02)

(7.53)% (343,671.04)

(6.24)% (426,094.53)

(7.62)% 16.91% (19.34)%

รวม

5,337,909.49 100.00% 5,507,795.42 100.00% 5,588,199.45 100.00% (3.08)%

(1.44)%

สัดส่วนรายได้จ�ำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.05 โดยเป็นผลจากธุรกิจผลไม้แปรรูปที่มียอดขาย
เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในประเทศเป็นผลให้รายได้ในประเทศลดลงร้อยละ 8.12
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ค�ำอธิบายสถานการณ์รายได้ตามประเภทธุรกิจ
1. ธุรกิจผลไม้แปรรูป
แม้ ใ นปี ท่ี ผ ่ า นมาจะยั ง คงเผชิ ญ กั บ สภาวะราคาสั บ ปะรดอั น เป็ นวั ต ถุ ดิ บ หลั ก ได้ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดส่งผลให้ผลด�ำเนินงานของบริษัทมีความผันผวน
ตามสถานการณ์ของผลผลิตและราคาวัตถุดิบ บริษัทได้ตระหนักถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมสับปะรดของไทย จึงได้ริเริ่มปรับปรุงและเพิ่มรูปแบบโครงการเกษตรแบบ
พันธสัญญา (Contract Farming) ให้มีกระบวนการความร่วมมือระหว่างบริษัท และชาวไร่ ที่ยั่งยืนมากขึ้น มุ่งเน้น
การเพิ่มผลผลิต ระบบการเพาะปลูกที่ให้ผลผลิตตามเป้าหมาย ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว และ การควบคุมคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่บริษัทพัฒนาและก�ำหนดขึ้น โดยในปัจจุบันมีชาวไร่เป็นสมาชิกในโครงการต่างๆ กว่า 800 ราย
นอกจากนี้จากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในการบริหารธุรกิจ ส่งผลให้ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการ
ขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น 153.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3
2. ธุรกิจการเกษตร
บริษัทประกอบธุรกิจเพาะปลูก และจ�ำหน่ายสับปะรดสดที่ปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นเองของบริษัท ภายใต้
ตราสัญลักษณ์ “หอมสุวรรณ” โดยในปี 2558 ที่ผ่านมาสับปะรดหอมสุวรรณได้การตอบรับเป็นอย่างดี มีการ
จัดวางจ�ำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นน�ำทั่วไป เป็นผลให้รายได้จากการขายสับปะรดหอมสุวรรณในปีที่ผ่านมา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.81 บริษัทได้เริ่มวางแผนขยายพื้นที่ ในการเพาะปลูกสับปะรดหอมสุวรรณให้เพียงพอกับ
ความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นในอีก 5 ช้างหน้า
3. ธุรกิจสารสกัด
บริ ษั ท ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ รั บ จ้ า งผลิ ต สารสกั ด จากวั ต ถุ ดิ บ ที่ ต ่ อ เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ ผลไม้ แ ปรรู ป และธุ ร กิ จ การเกษตร
เป็นหลัก รวมถึงการวิจัยพัฒนาการสกัดสารประกอบส�ำคัญต่างๆ จากวัตถุดิบที่มาจากพืชและสมุนไพรท้องถิ่น
ร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรพัฒนาและวิจัยต่างๆ ในประเทศโดยมีพันธมิตรระยะยาวด้านตลาดในธุรกิจ
สารสกัดและส่วนประกอบในอาหารเครื่องดื่ม เครื่องส�ำอาง จากต่างประเทศ โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา มีก�ำไรสูงขึ้น
กว่าร้อยละ 147.60
4. ธุรกิจคอนซูมเมอร์
บริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยน�้ ำ ผลไม้ “Tipco” น�้ ำ แร่ ธ รรมชาติ “ออรา” และน�้ ำ ชาอู ่ ห ลงเพื่ อ
สุขภาพ “Tea+” จากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้
ลดลงที่ร้อยละ 8 จากภาพรวมตลาดน�้ำผลไม้แท้ 100% ในปีนี้ มีมูลค่าลดลงร้อยละ 9 โดยทิปโก้ยังคงรักษาส่วนแบ่ง
การตลาดได้เป็นอันดับหนึ่ง มีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 51 บริษัทได้หันมามุ่งเน้นสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภค
เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของน�้ำผลไม้ให้มีการบริโภคอย่างถูกต้อง รวมถึง “ช่วงเวลาในการบริโภค หรือ Moment of
consumption” นอกจากนี้บริษัทยังคงไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในปี 2558 ที่ผ่านมานั้นบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ ใหม่เพื่อตอบสนองกระแสน�้ำผัก
เพื่อสุขภาพ ได้แก่ น�้ำมะเขือเทศสองสี หรือ100% Double tomato และน�้ำมะเขือเทศผสมน�้ำ คามู คามูหรือ
100% Tomato & Camu Camu ซึ่งได้รับผลตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี ส�ำหรับธุรกิจน�้ำแร่ธรรมชาติ จากการ
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ขยายก�ำลังการผลิตของน�้ำแร่ออราในปี 2557 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ยอดขายน�้ำแร่ออราในปี 2558 เพิ่มสูงขึ้นถึง
ร้อยละ 40 ในขณะที่ มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจน�้ำแร่ธรรมชาติเติบโตขึ้น ร้อยละ 26 โดยน�้ำแร่ออราครอง
ส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่สองอยู่ที่ร้อยละ 22 (ที่มา: ข้อมูลวิจัยการตลาดโดยบริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี
(ประเทศไทย) จ�ำกัด)
5. ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจค้าปลีกร้านจ�ำหน่ายเครื่องดื่มสมูทตี้ “Squeeze” ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ ในช่วง 3 ปี
ที่ผ่านมา บริษัทได้เริ่มปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดรับการสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ
ต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ดังนั้น บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ต่อสาขาด้วยผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ
และมีแผนงานในการเพิ่มจ�ำนวนสาขา รวมถึงการพิจารณาสถานที่ตั้งของสาขาให้มีรูปแบบขนาดที่เหมาะสมและ
เพียงพอที่ตอบสนองและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ขนาดก�ำลังซื้อ จากการพัฒนากลยุทธ์และผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ในปี 2558 ยอดขายเฉลี่ยต่อสาขาต่อเดือน เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 6

การวิเคราะห์รายได้อื่น
(พันบาท)

รายได้อื่น

2558

รายได้ค่าสนับสนุนทางการตลาด

63,737.55

182,704.42

194,868.32

รายได้จากการขายเศษวัสดุ

5,858.95

5,707.05

7,388.74

กำ�ไรจากการขายเงินลงทุน

7,671.25

4,770.43

10,067.85

กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

19,681.40

14,916.78

-

ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพโอนกลับ

30,972.12

-

45,807.88

กำ�ไรจากการจำ�หน่ายทรัพย์สิน

70,819.84

-

-

57.55

94.66

99.75

อื่นๆ

53,700.82

42,345.72

47,379.40

รวม

252,499.49

250,539.05

305,611.94

ดอกเบี้ยรับ

2557

2556

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นเป็น 252.50 ล้านบาท จาก 250.54 ล้านบาทในปี 2557 ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น
1.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.78 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
•

รายได้ค่าสนับสนุนทางการตลาด ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนจากเจ้าของตราสัญลักษณ์สินค้า เพื่อใช้ส�ำหรับ
การท�ำโฆษณาและการท�ำการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยในปี 2558 บริษัทฯมีรายได้ค่าสนับสนุน
ทางการตลาดลดลงจากเดิม 118.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 65.11
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•

ขาดทุ น จากสิ น ค้ า เสื่ อ มสภาพโอนกลั บ ซึ่ ง เป็ น สิ น ค้ า ที่ ตั้ ง ส� ำ รองเสื่ อ มสภาพตามหลั ก เกณฑ์ บั ญ ชี ที่
ก�ำหนดไว้ แต่เนือ่ งจากบริษทั ฯ สามารถจ�ำหน่ายในตลาดอืน่ ได้ จึงโอนกลับมาเป็นรายได้ ซึง่ ในปี 2558 บริษทั ฯ
มีรายได้จากการโอนกลับสินค้าเสื่อมสภาพ 30.97 ล้านบาท

•

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน ในปี 2558 บริษัทมีการจ�ำหน่ายออกเครื่องจักรบางชนิด และที่ดิน
ในส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน รวมเป็นรายได้ 70.82 ล้านบาท

•

ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2558 มีก�ำไร 19.7 ล้านบาท เนื่องจากตลอดทั้งปีอัตราแลกเปลี่ยนมีความ
ผันผวนสูงจากการที่แต่ละประเทศด�ำเนินมาตรการทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ กระแส
เงินทุนเคลื่อนย้ายท�ำให้คาดการณ์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนได้ยาก บริษัทจึงด�ำเนินมาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด ด้วยการติดตามค่าเงินอย่างใกล้ชิดและเข้าไปท�ำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้าทั้งด้านน�ำเข้าและส่งออกเพื่อปิดความเสี่ยงของเฉพาะค�ำสั่งซื้อและค�ำสั่งขายที่ได้รับการยีนยันแล้ว
ในจังหวะที่ค่าเงินเคลื่อนไหวไปทางให้ประโยชน์กับบริษัทส่งผลให้บริษัทมีก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

การวิเคราะห์ต้นทุนขายและกำ�ไรขั้นต้น
(พันบาท)

ปี 2558
พันบาท

ปี 2557

% ยอดขาย

พันบาท

ปี 2556

% ยอดขาย

พันบาท

% ยอดขาย

รายได้จากการขาย
และการให้บริการ

5,337,909

100.0%

5,507,795

100.0%

5,588,199

100.0%

ต้นทุนขายและบริการ

3,635,920

68.1%

3,735,894

67.8%

4,030,334

72.1%

กำ�ไรขั้นต้น

1,701,989

31.88%

1,771,902

32.17%

1,557,866

27.9%

ในปี 2558 บริ ษั ท มี ต ้ น ทุ น ขายและบริ การลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามรายได้ จากการขายและการให้ บ ริ การที่
ลดลง ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทฯ มีก�ำไรขั้นต้นลดลงเหลือ 1,701.99 ล้านบาท จาก 1,771.90 ล้านบาท ลดลง
69.91 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.95 นอกจากนี้อัตราก�ำไรขั้นต้นปรับลดลงเล็กน้อยเหลือร้อยละ 31.88
จากเดิมที่ร้อยละ 32.17 โดยก�ำไรขั้นต้นที่ลดลงนั้น มีสาเหตุหลักมาจากสินค้าที่จ�ำหน่ายภายในประเทศ นอกจากนั้น
ธุรกิจส่งออกสับปะรด ธุรกิจน�้ำแร่ธรรมชาติ ธุรกิจสารสกัดจากธรรมชาติ และธุรกิจค้าปลีกยังคงสร้างก�ำไรขั้นต้น
เพิ่มขึ้นให้แก่บริษัทฯ
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การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ปี 2558
% ยอดขาย

พันบาท
ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร

ปี 2557

1,919,561

36.0%

พันบาท

ปี 2556

% ยอดขาย

2,008,253

36.5%

พันบาท

% ยอดขาย

1,824,073

32.6%

ในปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงเหลือ 1,919.56 ล้านบาท จาก 2,008.25 ล้านบาทในปี 2557
ลดลง 88.69 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.42 โดยค่าใช้จ่ายในการขายลดลงเหลือ 1,430.46 ล้านบาท จาก
1,490.14 ล้านบาท ลดลง 59.69 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.01 โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงเหลือ 489.10 ล้านบาท จาก 518.11 ล้านบาท
ลดลง 29.00 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.60 เนื่องจากในปี 2557 บริษัทได้มีการตั้งส�ำรองสินค้าเสื่อมสภาพกว่า
40 ล้านบาท

การด้อยค่าของสินทรัพย์
ในปี 2557 บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รวม 229.27 ล้านบาท โดยเป็น
การด้อยค่าเครื่องจักรกว่า 191.50 ล้านบาท และตั้งส�ำรองด้อยค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯอีกกว่า 37.77 ล้านบาท
ในขณะที่ปี 2558 มีการตั้งส�ำรองด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรอยู่ที่ 1.34 ล้านบาท
การวิเคราะห์ก�ำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ปี 2558
พันบาท
กำ�ไรสุทธิในส่วน
ที่เป็นของบริษัทใหญ่

1,188,478

ปี 2557

% ยอดขาย
21.3%

พันบาท
77,693

ปี 2556

% ยอดขาย
1.3%

พันบาท
114,415

% ยอดขาย
1.9%

ก�ำไรสุทธิ ในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้นเป็น 1,188.47 ล้า นบาท จาก 77.69 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้น
1,110.78 ล้าน บาท คิดเป็นร้อยละ 1,429.72 โดยมีสาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เป็นจ�ำนวน 1,216.17 ล้านบาท ทั้งนี้ผลก�ำไรที่ไม่นับรวมส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมก็มีแนวโน้มที่
ดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
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รายงานการวิเคราะห์กระแสเงินสด
(พันบาท)

ค่าใช้จ่าย

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

1,190,741.55

(15,050.07)

152,568.26

(1,010,292.57)

309,762.73

100,183.07

(120,829.28)

202,318.03

(100,572.38)

59,619.71

497,030.69

152,178.95

249,490.67

(224,735.76)

(145,926.37)

(274,424.47)

(267,539.12)

(16,130.96)

12.41

(12.56)

93.20

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)

34,698.32

4,743.24

(9,785.19)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมา

41,657.23

36,913.99

46,699.18

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไป

76,355.55

41,657.23

36,913.99

กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสด
รับสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ปรับ เงินหมุนเวียนสุทธิ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด

ในปี 2558 บริษัทมีเงินสดรับสุทธิได้จากการด�ำเนินงาน 59.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เนื่องจากรายการ
ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อย ซึ่งเดิมเป็นผู้แทนจัดจ�ำหน่ายที่มีการเลิกสัญญากัน
จ�ำนวนค้างช�ำระจ�ำนวน 294 ล้านบาท อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อช�ำระบัญชี ส่วนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการ
ลงทุนในปี 2558 มีเงินสดสุทธิรับ จากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามแผนการบริหารสินทรัพย์ จ�ำนวน
136 ล้านบาท และจากเงินปันผลรับที่ได้จากบริษัทร่วม จ�ำนวน 222 ล้านบาท ส่วนการลงทุนเพิ่มเติมเป็นลงทุน
ทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์รวมทั้ง ทางด้าน IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน ส�ำหรับกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน การกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว และ
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
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สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

2558

2557

2556

สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)

0.8

0.7

0.7

อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)

21.2

0.8

2.7

0.7

1.0

1.2

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)

ในปี 2558 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ปรับเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยเป็น 0.8 เท่า จากปี
ก่อนหน้าที่ 0.7 เท่า โดยเป็นการเพิ่มสูงขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน อาทิเช่น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น นอกจาก
นั้นแล้วในส่วนของหนี้สินหมุนเวียน ปรับลดลงเล็กน้อยจากการช�ำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
อั ต ราส่ ว นความสามารถช�ำระดอกเบี้ ย เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ เป็ น 21.2 เท่ า จาก 0.8 เท่ า มาจาก
บริษัทฯ มีก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,249.76 ล้านบาท จาก 68.37 ล้านบาท
ในปี 2557
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นปรับลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญเป็น 0.7 เท่า จาก 1.0 เท่า โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการปรับเพิ่มสูงขึ้นของก�ำไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น 3,081.06 ล้านบาท จาก 1,892.59 ล้านบาท
ในปี 2557 ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นปรับเพิ่มขึ้นเป็น 3,980.78 ล้านบาท จาก 2,754.98 ล้านบาท นอกจากนั้นแล้ว
ในส่วนของหนี้สินรวมปรับลดลงเหลือ 2,734.16 ล้านบาท จาก 2,766.49 ล้านบาท

ความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราส่วน

2558

2557

2556

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)

33.3%

3.3%

4.9%

อัตราส่วนกำ�ไรขั้นต้น (เท่า)

31.9%

32.2%

27.9%

อัตรากำ�ไรสุทธิ (เท่า)

22.3%

1.4%

2.0%

อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นในปี 2558 ปรับเพิ่มเป็นร้อยละ 33.3 เนื่องจากก�ำไรสุทธิ ในส่วนที่เป็น
ของบริษัทใหญ่เติบโตขึ้นเป็น 1,188.47 ล้านบาท
อัตราก�ำไรขั้นต้นในปี 2558 ปรับลดลงเล็กน้อยจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวในประเทศ
อัตราก�ำไรสุทธิ ในปี 2558 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญเป็นร้อยละ 22.3 จากร้อยละ 1.4 ในปี 2557 เป็นผล
จากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
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คุณภาพของสินทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงิน
สัดส่วนของสินทรัพย์

2558

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

13.0%

8.8%

12.3%

สินค้าคงเหลือ

12.0%

17.0%

21.8%

เงินลงทุน

36.7%

25.9%

20.7%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

34.0%

43.8%

42.6%

4.2%

4.5%

2.6%

อื่นๆ

2557

2556

ในปี 2558 สัดส่วนของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นปรับเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 13.0 จากร้อยละ 8.8 ในปี
2557 โดยในส่วนของหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 30.12 และหนี้ค้างช�ำระระหว่าง
1-90 วัน เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 845.83 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของหนี้ค้างช�ำระที่มากกว่า 90 วัน ปรับลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง
สัดส่วนของสินค้าคงเหลือปรับลดลงเหลือร้อยละ 12.0 จาก ร้อยละ 17.0 ในปี 2557 ซึ่งเป็นผลกระทบ
จากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบโดยเฉพาะสับปะรดซึ่งผลผลิตที่ออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาด ส่งผลให้สินค้า
คงเหลือในรูปของวัตถุดิบปรับลดลงกว่าร้อยละ 29.64 นอกจากนี้ จ�ำนวนวันสินค้าคงเหลือยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
เป็น 81 วัน
เงินลงทุน ซึ่งเป็นเงินที่บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยมีนโยบายให้คงสัดส่วน
การถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 20-25 เงินลงทุนดังกล่าวได้ถูกบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักการบันทึก
บัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งสามารถทราบต้นทุนที่ซื้อมาในราคาทุนได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัดส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทฯมีการซ่อมแซมและบ�ำรุงอยู่สม�่ำเสมอทุกปี โดยในปี 2558
บริษัทได้มีการจ�ำหน่ายออกเครื่องจักรบางชนิด ส่งผลให้สัดส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากปีก่อนหน้า

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)

ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
อัตราส่วน

2558

2557

2556

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

17.7%

1.4%

1.9%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

51.0%

3.2%

4.3%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และสินทรัพย์ถาวรเพิ่มสูงขึ้นเป็นผลจากการเติบโตขึ้นของอัตราก�ำไรสุทธิ
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อท�ำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายใน และภายนอก
ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)

4. ความเสี่ยงด้านการเมือง (P)
5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (O)
6. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)

ทั้งนี้การประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน ได้ประเมินถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อ
หาระดับความรุนแรงเมื่อเกิดขึ้น โดยจ�ำแนกความรุนแรงเป็น 4 ขั้นดังนี้
• สูง (High)
• ค่อนข้างสูง (Significant)
• ปานกลาง (Moderate)
• ต�่ำ (Low)
จากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้บริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง ด�ำเนินการหามาตรการรองรับเพือ่ ลดความรุนแรงอย่างต่อเนือ่ ง
นัน้ ท�ำให้ปจั จัยเสีย่ งต่างๆ ทีป่ รากฎในปีทผี่ า่ นมาได้รบั การบริหารจัดการ จนสามารถควบคุมได้ในระดับหนึง่ คงเหลือ
ประเด็นที่ยังมีความเสี่ยงในระดับสูง (High) ที่ด�ำเนินการในปีปัจจุบัน ดังนี้

1.

ความสามารถในการท�ำก�ำไรในธุรกิจหลักไม่ได้ตามเป้าหมาย

ที่มา/สาเหตุ
ต้นทุนวัตถุดบิ โดยเฉพาะสับปะรดในปี 2558 มีความผันผวนมาก ทัง้ ราคาทีส่ งู ขึน้ มาก และปริมาณทีล่ ดลง ประกอบกับ
ราคาขายสินค้าหลักของบริษทั ฯ เป็นการตกลงราคาล่วงหน้า ในช่วงทีส่ บั ปะรดราคาไม่สงู นัก ท�ำให้บริษทั ฯ ประสบกับ
ภาวะขาดทุนในช่วงครึ่งปีแรก
การด�ำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทได้ปรับวิธีการรับซื้อวัตถุดิบและท�ำข้อตกลงรับซื้อล่วงหน้า (Contract Farming) ควบคุมต้นทุนการผลิต
และปรับโครงสร้างราคาขายใหม่ ผลิตสินค้าใหม่ที่สร้างมูลค่าสูง และขยายสินค้าไปยังตลาดใหม่ๆ ที่มีแนวโน้ม
การเติบโตที่ดี จากมาตรการดังกล่าวส่งผลดีขึ้นในช่วงหลังของปี

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)

2.
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การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ที่มา/สาเหตุ
บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างองค์กรและขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต แต่เนื่องจากความผันผวน
ของเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการวางแผนด้านบุคคลากร
การด�ำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ในหลักสูตร
Strategic Business Management Program (SBMP) 12 วัน เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้บริหารระดับต้น กว่า 30 คน และก�ำหนดนโยบายการหมุนเวียนบทบาทหน้าที่
(Job Rotation) ให้กับผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง

3.

ความเสียหายหรือการรั่วไหลของข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัท

ที่มา/สาเหตุ
เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความต่อเนื่องในการด�ำเนินงานด้านสารสนเทศ
การด�ำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง
จัดตั้งทีมงานเพื่อประเมินความส�ำคัญของข้อมูล ภัยคุกคาม หรือความเสียหาย การรั่วไหลต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบ จัดท�ำระบบสิทธิ์ และการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ และจัดประชาสัมพันธ์ ให้พนักงาน
รับทราบกฎระเบียบและนโยบายด้านความปลอดภัยทางสารสนเทศ (IT Security)

4.

ความผันผวนของปริมาณและราคาวัตถุดิบ

ที่มา/สาเหตุ
ปริมาณพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักน้อยลง อีกทั้งความผันแปรของสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม
ภัยธรรมชาติ และพฤติกรรมการเพาะปลูกของเกษตรกร ส่งผลต่อการพยากรณ์ด้านปริมาณและราคาวัตถุดิบ
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การด�ำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ติดตั้ง Software เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการเพาะปลูกและควบคุมผลผลิตในแปลงสับปะรด
มีการน�ำภาพถ่ายดาวเทียม GISTDA ช่วยในการแปลผลพื้นที่สับปะรดของประเทศ ร่วมกับส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) ปรับแผนการติดตามข้อมูลของหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ เพื่อปรับวิธีการพยากรณ์
ได้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง

5.

ความไม่พร้อมของผู้สืบทอดต�ำแหน่งในต�ำแหน่งงานที่ส�ำคัญ

ที่มา/สาเหตุ
การปรับโครงสร้างองค์กรและขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต การวางแผนด้านบุคคลากรรองรับเพื่อ
ให้ธุรกิจด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
การด�ำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้คัดเลือกต�ำแหน่งงานที่ส�ำคัญ และวางแผนผู้สืบทอดในต�ำแหน่งนั้นๆ จ้างที่ปรึกษาเพื่อท�ำการประเมิน
และวางแผนการพัฒนาผู้สืบทอดในต�ำแหน่งงานที่ส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการทดแทนหรือขยายงาน
ในอนาคต

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะจ่ายเงินปันผลเมือ่ มีกำ� ไรสะสมเป็นผลบวก อัตราการจ่ายเงินปันผลขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบการ
ของบริษัทและโครงการลงทุนในอนาคตโดยก�ำหนดว่าไม่ต�่ำกว่า 1 ใน 3 ของก�ำไรสุทธิของเฉพาะกิจการ
ปี

2558

2557

2556

2555

2554

อัตรากำ�ไรสุทธิ/หุ้น

0.3791

(0.2756)

(0.1578)

0.1380

0.3313

อัตราเงินปันผล/หุ้น

0.25

0.00

0.00

0.00

0.12

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อกำ�ไรสุทธิ(%)

66%

0%

0%

0%

36.2%

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และด้วยความตระหนักดีว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน จึงมุ่งมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยท�ำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ และได้ปลูกฝังแนวความคิดดังกล่าวให้กับพนักงานทุกระดับชั้นในทุกบริษัท
ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา พนักงาน และผู้ที่มีส่วน
ได้เสียกลุ่มอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ตลอดจนจัดท�ำเอกสารนโยบายและหลักการด้านความ
รับผิดชอบของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ในทุกกรณีอย่างสม�่ำเสมอและจริงจัง
จนกล่าวได้ว่าการด�ำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนั้นเป็นหลัก
ประจ�ำใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกคนในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ตามนโยบาย “ทิปโก้ พัฒนาธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อม
และสังคม”
นอกจากนี้ เพือ่ ให้การบริหารงานและการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมของบริษทั เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการสนับสนุนและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและสังคม หัวหน้าคณะท�ำงาน คณะท�ำงานและ
เลขานุการประจ�ำโรงงานแต่ละแห่ง และส�ำนักงานใหญ่ โดยก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

น�ำเสนอเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมส�ำหรับหน่วยงานราชการ และ
ชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่สังกัด
ประสานงานและด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ดูแล สอดส่อง และน�ำเสนอกิจกรรมเพื่อให้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานเป็นไปตามข้อก�ำหนด
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการด�ำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ผ่านสื่อ
ท้องถิ่น
จัดท�ำแผนกิจกรรมประจ�ำปี และเสนองบประมาณด�ำเนินการส�ำหรับโครงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคม
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะท�ำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีการจัดประชุมเพื่อการวางแผน ด�ำเนินกิจกรรม ติดตามงาน และ
รายงานผลการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ฝ่ายบริหารทราบอย่างสม�่ำเสมอ โดยก�ำหนดแผน
กิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ
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1.

กิจกรรมด้านสังคม

•
•
•
•

สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในชุมชน
สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรเกษตรกรที่ส่งวัตถุดิบ
ออกหน่วยชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานราชการ เช่น ออกหน่วยดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ร่วมกับโรงพยาบาลในชุมชน
สนับสนุนงบประมาณตามปีงบประมาณของบริษัทเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม

2.

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

•

สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น�้ำร่วมกับประมงจังหวัด

3.

กิจกรรมด้านศาสนา

เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�ำนึกในเรื่องการอาสาการท�ำ
ความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต
ในปี 2558 บริษัทได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2558 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับติดต่อ
กันเป็นปีที่ 6 และยังได้จัดท�ำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา
จากนโยบายของบริษัทที่ได้ก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม
ไม่ แ สวงหาประโยชน์ ส ่ ว นตั ว ที่ ขั ด แย้ ง กั บ ประโยชน์ ข องบริ ษั ท และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย อั น รวมถึ ง การเก็ บ รั ก ษา
ความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ก�ำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ทุจริต
คือ
• เปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท�ำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ตามที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
• ออกพบปะชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น
• สานเสวนาร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชนและชุมชน
• จั ด ให้ มี กระบวนการด� ำ เนิ น การหลั ง จากมี ผู ้ แ จ้ ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย น โดยให้ มี การตรวจสอบข้ อ มู ล และมี การ
รายงานต่อคณะกรรมการ
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ส�ำหรับผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของชุมชน Community Satisfaction Level (CSL)
ซึ่งบริษัทด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้นผลการส�ำรวจในปี 2558 ได้รับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 4.41คะแนน สูงกว่า
ปีที่แล้ว 4.35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 โรงงานประจวบคีรีขันธ์ ได้ 4.52 คะแนน สูงกว่าปีก่อนที่ได้ 4.51
คะแนน โรงงานเชียงใหม่ได้ 4.37 คะแนน สูงกว่าปีก่อนที่ได้ 4.15 คะแนน และโรงงานวังน้อยได้ 4.37 คะแนน
สูงกว่าปีก่อนที่ได้ 4.24 คะแนน ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำข้อเสนอแนะต่างๆ ของชุมชน
ไปด�ำเนินการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป
และเพื่อให้การรับรู้และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้มีการปฏิบัติอย่างแท้จริง บริษัทได้น�ำ
ไปก�ำหนดเป็นกรอบใหญ่ในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทได้มีการจัดท�ำวิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วม ดังมีรายละเอียดดังนี้
“เป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนชี้น�ำตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ”
(ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ : พนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ร่วมทุน สังคม )
ค่านิยมร่วม (Core Values) ก�ำหนด 5 ข้อ ตามตัวย่อว่า TIPCO มีความหมายดังนี้
T
I
P
C
O

มาจากค�ำว่า	
มาจากค�ำว่า	
มาจากค�ำว่า	
มาจากค�ำว่า	
มาจากค�ำว่า	

Teamwork
Innovation
Passion
Commitment
Openness

(เป้าหมายเดียวกัน)
(สร้างสรรค์ส่ิงใหม่)
(ด้วยใจเต็มร้อย)
(ไม่ถอยมุ่งมั่น) และ
(สื่อสารจริงใจ)

โดยยังคงเน้นถึงความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมของบริษัทเพื่อผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน
ในเรือ่ งค่านิยมร่วมได้กล่าวถึงความมุง่ มัน่ ทีม่ อบให้กบั ลูกค้า ซึง่ รวมถึงลูกค้าทัง้ ภายในและภายนอกของทุกหน่วยงาน
ของบริษัท โดยให้ทุกหน่วยงานของบริษัทตระหนักถึงจิตและวิญญาณในการให้บริการและเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคและผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ซึ่งในปี 2558 ผลคะแนนจากการส่งแบบประเมินความพึงพอใจจากลูกค้ากลุ่มต่างๆ (Customer Satisfaction
Index) ได้รับการตอบรับในระดับพอใช้ถึงดีมาก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 95.8%
บริษัทยังได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงานซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญ ในการผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
บริษัทได้มีการจัดท�ำการส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงาน Employee Opinion Survey (EOS) ที่มีต่อองค์กร
ในเรื่องภาพลักษณ์ ชื่อเสียง สวัสดิการ การบริหารงานและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2558 ผลส�ำรวจได้ 3.99
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 ต�่ำกว่าปีก่อนที่ได้ 4.08 คะแนน
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งแบบส�ำรวจความพึงพอใจของคู่ค้า (Supplier) ได้ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.65 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนสูงกว่าปีก่อนที่ได้ 4.60 คะแนน โดยบริษัทได้น�ำความคิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุง
โดยก�ำหนดบุคคลที่รับผิดชอบและระยะเวลาในการด�ำเนินการที่แน่นอน พร้อมกับมีการประเมินผลเป็นระยะๆ
เพื่อให้เป็นบริษัทที่มีการก�ำกับดูแลที่ดีและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน
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(หมายเหตุ คะแนน 1-5 มีความหมายดังนี้ 5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึงดี 3 หมายถึงพอใช้ 1 และ 2
หมายถึง ต้องปรับปรุง)

ปี 2558 บริษัทได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านสังคม
•

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2558 โดยได้มอบน�้ำผลไม้ น�้ำชาทีพลัส และผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานราชการ ใน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

•

สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2558 โดยมอบน�้ำแร่ออราให้กับองค์การบริหารส่วนต�ำบล
โป่งแยง ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

•

สนับสนุนผลิตภัณฑ์น�้ำผลไม้ จุดบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์ ประจ�ำปี 2558

•

สนับสนุนผลิตภัณฑ์น�้ำผลไม้ทิปโก้และน�้ำแร่ออร่า ในกิจกรรมวิ่งมาราธอน SUPER SPORT 10 Miles
International Run 2015

•

สนับสนุนกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ2558 ส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

•

สนับสนุนผลิตภัณฑ์น�้ำผลไม้ทิปโก้ ให้แก่ ส�ำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
คอนเสิรต์กาชาดการกุศล

ด้านสิ่งแวดล้อม
•

สนับสนุนน�้ำแร่ออรา ให้กับโครงการบวชป่าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา บ้านบวกจั่น หมู่ 7 ต.โป่งแยง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และ กิจกรรมบวชป่า ณ ต้นน�้ำ ห้วยน�้ำอุ่น บ้านโป่งแยงใน ต.โป่งแยง อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่

•

สนับสนุนน�้ำแร่ออรา ให้กับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง หนองหอย
ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม ปลูกป่าศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงแม่สาใหม่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

•

สนับสนุนน�้ำแร่ออรา โครงการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่
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ด้านการศึกษา
•

สนับสนุนข้าวสารให้กับโรงเรียนบ้านบึง จ.ประจวบคีรีขันธ์

•

สนับสนุนผลิตภัณฑ์น�้ำผลไม้ทิปโก้ให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ โอลิมปิกระดับชาติ

•

จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจ�ำปี 2558 โดยมีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของ
พนักงานบริษัทฯ ในระดับชั้นต่างๆ

ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
•

สนับสนุนร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีกับโรงเรียนบ้านบึง เพื่อน�ำเงินที่ได้ซื้ออุปกรณ์การเรียน

•

สนับสนุนน�้ำแร่ออรา และ ถวายเทียนพรรษา “วันเข้าพรรษา” ส�ำนักสงฆ์โป่งแยงพัฒนา ต.โป่งแยง อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ได้สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมอื่นๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เช่น การออกเยี่ยมเยียน
ชุมชน การส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับองค์กร หน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด ฯลฯ

การเปิดเผยเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาส่งเสริมให้บริษัทเข้าร่วมแสดงเจตจ�ำนงปฏิบัติตามหลักการต่อต้านคอรัปชั่นใน
ประเทศไทย (Anti – Corruption Collective Action in Thailand) ในปี 2553 ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัท สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สมาคมธนาคารไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดังมีรายละเอียดดังนี้
1.

บริ ษั ท มี น โยบายในการด� ำ เนิ น การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น โดยได้ จั ด ท� ำ แนวทางการปฏิ บั ติ เ ป็ น
ลายลักษณ์อักษรไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

2.

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้แสดงเจตนารมณ์ เข้าร่วมกับ
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้ร่วมให้สัตยาบรรณ
เพื่อรับทราบข้อตกลงตามค�ำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทุกรูปแบบ

3.

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท
เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรมสอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
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ในปี 2558 บริษัทตั้งคณะท�ำงานโดยประกอบด้วยผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายมาร่วมท�ำงานเพื่อน�ำเสนอขอ
การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต่านการทุจริต (CAC) ให้ได้ภายในปี
2559

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการด�ำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้
1.

บริษัทได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยก�ำหนดให้การด�ำเนินการทุกกระบวนการ
อยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือถ้าเกิดข้อผิดผลาดในกระบวนการด�ำเนินงานเนื่องจากความ
ประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต้องรับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่งเต้นให้พ้นผิด

2.

บริษัทจัดให้มีระเบียบการแจ้งเบาะแส หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระท�ำทุจริตหรือ
คอร์รัปชั่น และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการด�ำเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วน เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
(เว็บไซต์บริษัท) ภายใต้หัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ

.::a.

c:ll

ca

l.Q CtJJW .c;j~ tnrJ"im

....,~

83 W1~ti, :tJVi,"i,tJU

AuJ,rruu11A~.:tn1,VI~'HVIl.leH'VIvu
\h\J~\JiN~ovuh ~li\h thu"w.ilLnJ (hL.nmw».J ~.m "'fiLW~l \1,;
\1

~ "

.

78

รายงานคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะท�ำให้การด�ำเนินงาน
ของบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยก� ำ หนด
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
บริษัทฯ ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลให้กับพนักงานทุกระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย เชื่อมั่นว่าบริษัทฯมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องสามารถแข่งขันได้ และเป็นที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทฯ ได้อบรมเกี่ยวกับคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสื่อสารนโยบายของบริษัทฯ
ในเรื่องนี้ไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้พนักงานเห็นความส�ำคัญของธรรมาภิบาล
และตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีในบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ในปี 2558
ผลประเมินความพึงพอใจของพนักงานในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นได้คะแนนสูงสุดทุกสถานประกอบการ
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.24 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) และบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการการเข้าสู่กระบวนการ
รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC)
ผลของการยึดมั่นและด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ท�ำให้บริษัทฯได้รับรางวัล SET Award
ในด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจ�ำนวน 5 ครั้ง (ปี2546-2549 และปี 2553)
ในปี 2558 ได้รับการประเมินการก�ำกับดูแลที่ดีโดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ได้คะแนนรวม 81% ระดับ “ดีมาก”
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทใน SET 100 INDEX ที่ได้ 75% นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพ
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนน 98.50 คะแนน คือ ระดับ
“ดีเยี่ยม”
ในปี 2558 บริษัทได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6ในฐานะผู้ประกอบการ
ที่ด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล เทียบชั้น ISO
26000 ก้าวสู่ Sustainable Development จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และยังได้จัดท�ำ
รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า
บริษัทมีการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา ส�ำหรับการดูแลด้านทรัพยากรบุคคล
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บริษัทฯ เน้นในด้านการพัฒนาความสามารถของพนักงานควบคู่ไปกับการสร้างและส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการ
ท�ำงานให้กับพนักงานซึ่งจากการด�ำเนินการด้านพัฒนาทรัพยากรอย่างมีระบบมาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้บริษัท
ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และยัง
ได้รับโล่ห์เกียรติคุณโครงการลดการสูญเสียในวงจรการผลิตและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ทั้งนี้เพื่อบริษัทฯ จะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ างเป็นสุข สมดัง
ความมุ่งหวังของนโยบายการด�ำเนินงานโดยมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

(นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)
ประธานคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
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การก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทได้น�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นการน�ำข้อพึงปฏิบัติจากหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 มาก�ำหนดเป็น
แนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้ปฏิบัติมาระหว่างปี 2549-2555 มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2555
เพื่อให้เทียบเคียงกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ OECD (The Organization for Economic
Co-operation and Development) และหลักเกณฑ์ของอาเซียน
ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัท ได้ปรับปรุงคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยได้
วางโครงสร้างขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้ก�ำหนด
แนวทางในการด�ำเนินธุรกิจรวมถึงข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มไว้อย่างชัดเจนในเล่มเดียวกัน
เพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฏระเบียบและมาตรฐานต่างๆ
ที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับคู่มือนี้ ในทุกสถานประกอบการของบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจอาหาร เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงการปฏิบัติตามการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าว
อย่างชัดเจน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดจนผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการก�ำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นรากฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท ประจ�ำปี 2558 โดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ บริษัทได้คะแนนรวม
81% อยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยมีรายละเอียดคะแนน ดังนี้
สิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.

2558
99%
96%
65%
84%
78%

2557
91%
96%
62%
84%
80%

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

ในปี 2558 บริษัทได้ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายในการท�ำงาน ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนการด�ำเนินการเร่งด่วน
ต่างๆ เพื่อให้เหมาะกับสภาพการท�ำธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต วิสัยทัศน์ ใหม่นี้ได้เน้นเรื่องการสร้างมูลค่า
เพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจซึ่งได้แก่ พนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ร่วมทุน สังคม และเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บริษัทเน้นการบริหารตามมุมมอง 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน (Financial) ด้านลูกค้า

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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(Customer) ด้านการจัดการภายในองค์กร (Internal Process) และด้านการเติบโตของบุคลากร (Learning and
Growth) นอกจากนี้บริษัทยังน�ำองค์ประกอบที่ท�ำให้ส�ำเร็จ (Critical Success Factors) และจุดเด่น (Excellence)
ของบริษัทมาปรับใช้กับการด�ำเนินงานของบริษัท หรือพูดอีกนัยหนึ่งว่า เป้าหมายของทุกหน่วยในองค์กร เช่น
เป้าหมายของแต่ละบุคคล แผนก ฝ่าย และสายธุรกิจ ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อเสริมและผลักดันไปสู่เป้าหมาย
ใหญ่และวิสัยทัศน์ขององค์กร นอกจากนี้บริษัทยังได้ก�ำหนดนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายคุณภาพซึ่งเน้นเรื่อง
การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยใช้ปัจจัยด้านบุคลากร กระบวนการท�ำงาน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ
สังคมเข้ามาผลักดันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างและสนับสนุนให้เกิดจิตวิญญาณในการปฏิบัติงานให้เป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อสังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ
บริษัททั้งคณะ และได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ�ำปีและ Website ของบริษัท และยังผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ด้วยการปลูกฝังให้เกิดจิตส�ำนึกในองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกคนได้เข้าใจ
และถือปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2558 คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลได้อนุมัติให้ยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2555 ซึ่งหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญในปี 2558 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน กรรมการอีกสองท่าน คือ นางสาวรวมสิน
ทรัพย์สาคร กรรมการและนายชลิต ลิมปนะเวช กรรมการอิสระ ติดภาระกิจในต่างประเทศ จึงไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ โดยบริษทั ได้กำ� หนดให้มขี นั้ ตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายตัง้ แต่การเรียกประชุม การจัดส่ง
เอกสารและแจ้งวาระการประชุม และยังให้สารสนเทศที่เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาก่อน
การประชุม รวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน (ดูรายเอียดเพิ่มเติมในเรื่องความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น) ปี 2558 บริษัท
ใช้ระบบ barcode ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทราบจ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและการ
นับคะแนนลงมติแต่ละวาระได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และในการลงคะแนนเสียงประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนก่อนการประชุมในการนับคะแนนยังก�ำหนดให้มีตัวแทน
จากกรรมการอิสระและผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นพยานในการนับคะแนนร่วมกับพนักงานของบริษัท และยังมีการ
บันทึกภาพพร้อมเสียงในการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
มีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษัทสอบถามและแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเปิดเผย
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รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ใน Website ของบริษัท อย่างไรก็ตามส�ำหรับเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ในการเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า และให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมากพอ
สมควร ซึ่งได้ลงไว้ใน Website ของบริษัท บริษัทได้รับการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ�ำปี 2558 โดยผลการประเมินอยู่ในช่วงคะแนน 98.50 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ผลประเมิน
“ดีเยี่ยม” คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเท่ากับ 92.68 คะแนน
ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริษัท ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และมีระยะเวลา
ที่เหมาะสมในการพิจารณา บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตาม
วาระต่างๆ รวมทั้งเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน นอกจากนี้ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เป็นต้นมา
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลโดยเร็ว โดยได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ไว้ใน Website ก่อนการจัดส่งเอกสาร และตั้งแต่ปี 2552 ได้เผยแพร่ข้อมูลใน Website ก่อนการประชุม 30 วัน
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�ำหนดเวลาการประชุมและสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ถือหุ้นในการด�ำเนินการปฏิบัติจริงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง
และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามได้โดยอิสระ การลงคะแนนเสียงลงตามล�ำดับวาระ
ที่ก�ำหนด ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการแจ้งวิธีการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนลงคะแนน เปิดให้มีการชี้แจงและอภิปรายในที่ประชุมก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกราย
สามารถลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกันยกเว้นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียให้งดออกเสียง ดังกรณีเช่นวาระพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียต้องงดออกเสียง ตัง้ แต่ปี 2551 ได้เผยแพร่วตั ถุประสงค์และหลักเกณฑ์
ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอวาระการการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผ่าน
ทาง Website ของบริษัท ส�ำหรับปี 2558 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยที่วาระการประชุมในแต่วาระ
มีเนื้อหาเรื่องรายละเอียดทั่วไป เหตุผลและผลกระทบเพิ่มเติมและความเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
มีความเข้าใจในเนือ้ หาในแต่ละวาระและสามารถวิเคราะห์ตดั สินใจได้ชดั เจนมากขึน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบ
ได้ และบริษัทยังได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นนอกจากมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงความเห็นแทนแล้ว
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ยังสามารถมอบอ�ำนาจให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอ�ำนาจจากผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการบริษัทได้ให้ความส�ำคัญอย่างมาก กรรมการ
ทุกท่านมีเป้าหมายที่จะเข้าประชุมร่วมกันทุกครั้งนอกจากมีเหตุจ�ำเป็นจริงๆ นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ยังเข้าร่วมประชุมเป็นประจ�ำและสม�่ำเสมออีกด้วย
รายงานการประชุมมีรายละเอียดสาระส�ำคัญครบถ้วน เช่น กรรมการที่เข้าประชุม ค�ำชี้แจงของประธานคณะ
กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการท่านอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ข้อซักถาม และแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้น วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน จ�ำนวนคะแนนแยกเป็น
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวยังส่งให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน มีการเผยแพร่ผ่าน Website ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจดูความ
ถูกต้องของมติและเรื่องที่อภิปรายหรือชี้แจงในที่ประชุม และให้ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ควรบันทึกเพิ่มเติม
หรือแก้ไขได้ก่อนที่บริษัทจะน�ำรายงานการประชุมดังกล่าวเสนอเพื่อรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
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บัตรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลักฐานอื่นๆ มีระบบการจัดเก็บที่ดีสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ บริษัทได้แจ้ง
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันถัดไปโดยมติดังกล่าวระบุผลของมติว่าเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้ทราบมติผลการประชุม
ได้อย่างรวดเร็ว
ส�ำหรับสิทธิในส่วนแบ่งก�ำไร บริษัทมีกลไกที่ท�ำให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนอย่างครบถ้วน
โดยบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้กัน แต่มีการถือหุ้นในลักษณะที่มีผู้ถือหุ้น
ร่วมกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง (บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)) ในรูปของเงินลงทุนในหุ้นสามัญในสัดส่วน
เงินลงทุนในอัตราร้อยละ 23.96 ส�ำหรับมาตรการในการอนุมัติการท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะ
งดออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีอ�ำนาจหน้าที่ในการดูแลไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ในทางมิชอบเพิ่มเติม ก�ำหนดให้ต้องรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหว
ของการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2547 จากเดิมที่ต้องรายงานด้วยตัวเอง นอกเหนือจาก
ได้ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก โดยได้มีการก�ำหนด “จริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ” ซึ่งได้แก่การต่อต้านการคอร์รัปชั่น การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ การปฏิบัติ
เสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติด้านแรงงาน
และความเคารพในสิทธิของพนักงาน และข้อพึงปฏิบัติของบุคคล 3 กลุ่มหลักที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและ
มีส่วนได้เสียในบริษัทได้แก่ ฝ่ายจัดการ (หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารระดับสูง ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่
ระดับบังคับบัญชา) พนักงาน และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเฉพาะข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการมีการระบุเป็นรายละเอียด
ข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 7 กลุ่มได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าหรือผู้บริโภค คู่ค้า
และ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน โดยที่จริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวอยู่บนรากฐานของอุดมการณ์ ในเรื่องคุณภาพและคุณธรรม นอกจากนี้
ยังเน้นเรื่องกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แทรกแซงการตัดสินใจใดๆ ของนักบริหาร
ที่บริหารงานโดยสุจริตและบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ บริษัทยังตะหนักดีว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน จึงก�ำหนดเป็นนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม มีการก�ำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งกิจกรรม
ในด้านสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือชุมชนดังตัวอย่างเช่น การรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงานหรือโรงเรียนอื่น
ตามความเหมาะสมเป็นโรงเรียนในอุปถัมภ์ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน จัดอุปกรณ์การศึกษา หรือพัฒนา
โรงเรียนโดยวิธีการอื่นๆ อย่างเหมาะสม การสนับสนุนเงินหรือผลิตภัณฑ์ส�ำหรับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
ราชการ โรงเรียน วัด องค์กรอื่นๆ และชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงงาน ไม่ให้มีหรือ
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยรอบและอื่นๆ อีก
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ความขัดแย้งของผลประโยชน์
บริษัทขจัดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยการปฏิบัติตามนโยบายในจริยธรรมธุรกิจ โดยได้มีการ
ก�ำหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเน้นเรื่องการควบคุมไม่ให้เกิด
ผลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง (โปรดดูรายละเอียด
เรื่องการขจัดความขัดแย้งของผลประโยชน์เพิ่มในหัวข้อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นประกอบ) รวมทั้งยังมีการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เพิ่มเติมในข้อบังคับของบริษัทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2546 ให้เพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว ดังมีรายละเอียดดังนี้
“ข้อบังคับของบริษัท หมวด 8 ข้อ 48 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่ก�ำหนดตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือ
การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธี
การตามที่ประกาศดังกล่าวก�ำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย”
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการให้พนักงานลงนามใน “ข้อตกลงเรื่อง
การกระท�ำที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท” ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้ระบุการลงโทษทางวินัยตามขั้นตอน
และถึ ง ขั้ น เลิ ก จ้ า งหากพบว่ า มี การจงใจฝ่ า ฝื น หรื อ ละเมิ ด ข้ อ ตกลงและเพื่ อ ให้ มี ม าตรการดู แ ลข้ อ มู ล ภายใน
เพื่อป้องกันการน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติมได้ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผย
การถือหุ้นของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส และต้องรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ทราบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของการถือหุ้น
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
จากนั้นน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียง และถ้าขนาดของ
รายการที่ใหญ่ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงประกาศในหนังสือพิมพ์ อนึ่งรายการที่เกี่ยวโยง
กันเป็นรายการที่ใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ ในการท�ำรายการ โดยจะมีการเปรียบเทียบราคาตลาดกับบริษัทอื่นอีก
อย่างน้อย 3 ราย

จริยธรรมธุรกิจ
จริยธรรมธุรกิจได้ก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ เพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติที่ดี
ซึ่งประกอบด้วย อุดมการณ์ อันได้แก่ เชื่อมั่นในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ และถือมั่น
ในความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ อันได้แก่ การต่อต้านการคอร์รัปชั่นการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน พร้อมทั้งก�ำหนดข้อพึงปฏิบัติส�ำหรับ
ผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการ ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน และข้อพึงปฏิบัติของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ และข้อเสนอแนะเมื่อเกิดปัญหา พร้อมทั้งสื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบอย่างต่อเนื่องเป็น
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เวลานานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามรับทราบทุก 2 ปี และตกลงที่จะถือปฏิบัติ นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการต้องรับผิดชอบ
ในการดูแลให้พนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกคน ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด กรณีพนักงาน
ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ สร้างความโปร่งใส
บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยั่งยืน และเพิ่มความเชื่อมั่น
ให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายให้ด�ำเนินการตามบรรษัทภิบาล ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ดู แ ลให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ตามบทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
จัดให้มีระบบการควบคุม และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
ให้นโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจกับฝ่ายบริหาร
ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
ด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะเรื่องผลประกอบการและงบการเงิน
จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและฝ่ายบริหารได้น�ำนโยบายดังกล่าวไปใช้
ปฏิบัติ พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานในองค์กรเข้าใจและปฏิบัติอย่างทั่วถึง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ทุกปีคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาว่าจะปรับปรุงแก้ไขนโยบายในการด�ำเนินการบรรษัทภิบาล เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัท สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ สร้างความโปร่งใสบนพื้นฐานของ
ความซื่อสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder) และสอดคล้องในการด�ำเนินธุกรกิจในปัจจุบัน
นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการท�ำงานอยู่เสมอ ได้วางรากฐานในเรื่องนโยบาย
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจรรยาบรรณในการบริ ห ารธุ ร กิ จ ตั้ ง แต่ การอบรมเริ่ ม แรกเมื่ อ รั บ เข้ า ท� ำ งาน
(Orientation) และยังมีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และนอกจากนี้ยังก�ำหนดเป็นค�ำถาม
และให้เสนอความคิดเห็นในแบบส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงานประจ�ำปี (Employee Opinion Survey) เช่น
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“ท่านเห็นด้วยกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ทั้งด้านผู้ถือหุ้น พนักงาน
ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” และ “ท่านเห็นด้วยเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม (CSR) และปฏิบัติตามนโยบายบริษัท” อีกด้วย ซึ่งผลการประเมินทั้งสองหัวข้อในปี 2558 ได้คะแนน
4.10 และ 4.16 ตามล�ำดับ จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับจริยธรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิจซึ่งนอกเหนือจากการสื่อสารให้พนักงานตระหนักในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่นแล้ว บริษัทยังได้เพิ่ม
ค�ำถามในแบบส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงานประจ�ำปี 2558 ว่า “ท่านเห็นด้วยและจะปฏิบัติตามนโยบายบริษัท
เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Anti-corruption)” ซึ่งผลการประเมินได้ 4.24 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00
ทั้งนี้ การวางระบบในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการดังกล่าว ท�ำให้บริษัทสามารถผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
และกระตุ้นให้อยู่ในจิตวิญญาณของพนักงานทุกระดับ

2.

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถอย่างสูงพร้อมทั้งมีการพัฒนาตนเองตาม
หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการก�ำหนด
และให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก�ำกับ
ดูแลให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ รวมทั้งได้มีการทบทวนและประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้น 4 คณะได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติและหน้าที่
รับผิดชอบตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการก�ำหนดบทบาทและภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการและคณะกรรมการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ดูแลและจัดการให้การด�ำเนินการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี
2.

ก�ำหนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทและก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้
เป็นตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่
กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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3.

จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีภายในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี
สิ้นปีของบริษัทและจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจ�ำเป็น

4.

จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมด
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5.

ให้ค�ำปรึกษาร่วมอภิปรายปัญหาอย่างกว้างขวางโดยทั่วกันและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบเรื่องที่เสนอ
ตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

6.

จัดให้มีการท�ำงบดุลและบัญชีก�ำไรขาดทุน ณวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก�ำไรขาดทุนและคณะกรรมการบริษัท
ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7.

แต่งตั้งและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

8.

มอบอ�ำนาจด�ำเนินการให้กรรมการผู้จัดการในการด�ำเนินกิจการของบริษัทตลอดจนมีอ�ำนาจแต่งตั้งและ
ถอดถอนพนักงานของบริษัทรวมทั้งก�ำหนดค่าตอบแทนในการท�ำงานตามนโยบายของคณะกรรมการ
รวมทั้งมอบอ�ำนาจด�ำเนินการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ

9.

พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุนและในการด�ำเนินกิจการของบริษัทประจ�ำปีรวมทั้งดูแลการใช้
ทรัพยากรของบริษัท

10. ก�ำหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนการท�ำงานของผู้บริหารระดับสูง
11. จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายในตลอดจนจัดท�ำระบบการควบคุมทางการเงินการด�ำเนินงานและ
การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง
12. จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปที่ส�ำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอ
และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน

อ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1. จัดการงานและด�ำเนินงานของบริษัทตามนโยบายและอ�ำนาจที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
2.

ก�ำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแผนธุรกิจประจ�ำปีรวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและ
แผนยุทธ์ศาสตร์ระยะยาวให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

3.

บริหารการปฏิบัติงานผ่านคณะจัดการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนธุรกิจโดยสร้างความสามารถ
การแข่งขันและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
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4.

จัดสรรทรัพยากรและสรรหาบุคคลากรที่มีศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5.

ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและสนับสนุนวิสัยทัศน์และการเติบโตของธุรกิจ

6.

ติดตามการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด วัดผลการด�ำเนินการและรายงานถึงกิจการที่ฝ่ายจัดการได้
กระท�ำไปแล้วต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะและทันสถานการณ์

7.

พิจารณากลั่นกรองและน�ำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางธุรกิจ
ของบริษัทเรื่องที่หากท�ำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างส�ำคัญแก่กิจการของบริษัทและเรื่องที่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.

จัดท�ำรายละเอียดอ�ำนาจด�ำเนินการภายในบริษัทเพื่อกระจายอ�ำนาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานและ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวโดยไม่เสียการควบคุม เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

9.

ท�ำรายงานสถานะการเงินและงบการเงินให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติทุกๆ ไตรมาส

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้
2.

ดูแลให้บริษัทและฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หาก
เห็นสมควรสามารถที่จะเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูล
ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

3.

พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมก�ำหนดค่าตอบแทน

4.

ดูแลให้บริษัทและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.

ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.

จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการมีหน้าที่ท�ำการสรรหาและเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการคัดเลือกสรรหากรรมการบริษัท และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ
และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นต�ำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
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2.

คณะกรรมการมีหน้าที่เสนออัตราค่าตอบแทนและก�ำหนดเงื่อนไขในการว่าจ้าง และอัตราค่าจ้างประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.

คณะกรรมการมีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทน
ของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท ตามระเบียบการพิจารณาผลตอบการท�ำงาน เพื่อขอรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง

4.

คณะกรรมการมีหน้าที่ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผู้สืบทอดต�ำแหน่งประธานกรรมการ
บริหาร กรรมการผู้จัดการ และทบทวนแผนการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และต�ำแหน่ง
ที่ส�ำคัญที่ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการได้จัดเตรียมไว้

5.

คณะกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
5.1

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
5.1.1 พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการ
		
ผู้จัดการ เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล
		
ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการท�ำธุรกิจของบริษัท
5.1.2
		
		
		

5.2

สร้างความมั่นใจว่าแผนการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และต�ำแหน่ง
ที่ส�ำคัญ มีรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนการ
สืบทอดต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหาร และต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ ได้รบั การทบทวนอยูเ่ สมอ
โดยประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

กลยุทธ์ด้านการประเมินผลและผลประโยชน์ตอบแทนส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
5.2.1

ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทพื่อรับรอง

5.2.2
		
		
		

ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนและเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อการจูงใจให้ผู้บริหาร
ระดับสูงเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของตนรวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย และอุทิศตน
เพื่ อ พั ฒ นาธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท อย่ า งเต็ ม สติ ป ั ญ ญาและความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการพิจารณาให้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

5.2.3
		

ให้ค�ำเสนอแนะแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ถึงหลักการพิจารณา
เงินเดือน สวัสดิการค่าตอบแทน และผลประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

5.2.4
		
		

พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายและรูปแบบของการ
ให้ผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งออกแบบไว้ส�ำหรับการจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มี
ความสามารถ มีคุณภาพ และมีศักยภาพ
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อ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล
1. ก�ำหนดนโยบายบรรษัทภิบาลให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ทบทวนนโยบายบรรษัทภิบาลและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะ
3. พิจารณาอนุมัติจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท
อ�ำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. จัดประชุมเพือ่ ประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และมีการทบทวน
ความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2. ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจ
3. ติดตามและรายงานผลการด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ
รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ (สามารถดูประวัติได้จากหน้า 28 )
รายชื่อกรรมการที่มีความรู้ทางด้านการเงิน
นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายเอกพล พงศ์สถาพร และนายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ (สามารถดูประวัติได้จากหน้า 27-29)

3.

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ
1. คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ
2.

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนท�ำการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

3.

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ

4.

คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการ
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คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติของกรรมการตามที่ก�ำหนดไว้
2.

เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็นโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและ
มีจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง

3.

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้

3.1
		

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

3.2
		
		

ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำหรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้อง
ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

3.3
		
		

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้าน
การเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่จะท�ำให้ขาดความเป็นอิสระ

3.4
		
		

ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้น
รายใหญ่

3.5

เปิดเผยความสัมพันธ์ ใดๆ ที่อาจท�ำให้ขาดความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ
1. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติด่างพร้อย
2. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี
3. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
4. เป็นผู้มีทักษะในการสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นผู้มีแนวคิดทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
6. เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชยกรรมหรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกีย่ วกับ
การบริหารธุรกิจ
7. เป็นผู้มีประสบการณ์เคยเป็นกรรมการของบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ
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คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ
1. มีคุณธรรมและไม่มีประวัติด่างพร้อย
2. ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นนักบริหารและจัดการสมัยใหม่โดยอาชีพ
3. มีทักษะและมีประสบการณ์ ในการท�ำงานหลากหลายหน้าที่รวมทั้งธุรกิจต่างประเทศ
4. มีความเป็นผู้น�ำสูง วิสัยทัศน์กว้าง มนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารกระจ่าง และบุคลิกเหมาะสม
5. สามารถประสานความแตกต่างและความสามารถของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจและสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมขององค์กร
6. มีทักษะเรื่องการตลาด การเงินและการบริหารบุคคล
7. สามารถก�ำกับดูแลและอ�ำนวยการท�ำงานของทั้งองค์กร
8. มองโอกาสธุรกิจได้ดีและแก้ปัญหาเป็นเยี่ยม
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ
1. บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่ก�ำหนดไว้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความหลากหลายของความช�ำนาญที่เป็นประโยชน์ต่อการก�ำหนดทิศทางและควบคุม
การด�ำเนินงานของบริษัท
วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งต�ำแหน่ง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต�ำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จ�ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3.

ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต�ำแหน่ง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในต�ำแหน่งนั้นต้อง
ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจ�ำนวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะ
ต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งแล้วอาจ
ได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
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ข้อ 17. นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.
(5) ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
ข้อ 18. กรรมการคนใดลาออกจากต�ำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึง
บริษัทฯ
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยกันก็ได้
ข้อ 19 ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด
พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า
2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการแทนได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการที่ตนแทน ไม่มีการก�ำหนดสัดส่วน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่
ข้อ 20. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ข้อ 21. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท มีจ�ำนวน 11 ท่านประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท โดยประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ

1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 9
10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91
4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าหนึ่งในสามและมีจ�ำนวนกรรมการ
ที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ใน 2 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ
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จ�ำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุม (Significant Shareholders) เป็นสัดส่วนที่ยุติธรรม
ต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักการก�ำกับดูแลที่ดี โดยกรรมการ
บริษัทมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ซึ่งตามข้อบังคับฯของบริษัทก�ำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง
ให้กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 ออกจากต�ำแหน่ง (โปรดดูรายละเอียดในเรื่องการสรรหากรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการ ในข้อ 2 ประกอบ) นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2546 คณะกรรมการบริษัทได้เริ่มประเมินตนเอง (Self - Assessment)
และประเมินผลงานคณะกรรมการทัง้ คณะ กรรมการแต่ละท่านให้ความสนใจต่อการพัฒนาตนเอง เพือ่ เพิม่ พูนความรู้
ทักษะและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการบริหารงานบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการก�ำกับดูแล
ที่ดี
(โปรดดูหัวข้อการประเมินคณะกรรมการประกอบ)

การรวมหรือแยกต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการ 5 ท่าน รวมเป็น 6 ท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารมืออาชีพไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ ใดๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ
โครงสร้างคณะกรรมการมีกรรมการอิสระเกินกว่าหนึ่งในสาม และมีจ�ำนวนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ใน 2
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ ก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานที่ดี นอกจากนี้ การแบ่งแยก
หน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและการบริหารงานประจ�ำอย่างชัดเจน (โปรดดูรายละเอียดบทบาทและ
อ�ำนาจหน้าที่ของ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการแต่ละคณะในหัวข้อโครงสร้างการ
จัดการ) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนท�ำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก
และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
หรือกรรมการ พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร
เพื่อให้กลไกติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอ�ำนาจในการบริหารงานมีความถูกต้องโปร่งใส หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีความเป็นอิสระในการร่วมก�ำหนดขอบเขตในการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน(โปรดดูขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบ)

กระบวนการก�ำหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสม
ตามอุตสาหกรรม และได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับ
ค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น กรรมการผู้จัดการและพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยง
กับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ค่าตอบแทนที่ได้รับได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความชัดเจนในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
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ระดับสูง ผู้ถือหุ้นได้พิจารณานโยบายและหลักการค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงแล้วในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549
ในแต่ละปีคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการเหมาะสม
หรือไม่โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันและขนาดธุรกิจในระดับเดียวกัน

4.

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยใช้หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเหมือนกัน ซึ่งเขียนเป็น
ลายลักษณ์อักษรของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ การบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตาม
อัตราส่วนการลงทุน
2. บริ ษั ท ย่ อ ยรายงานผลการด� ำ เนิ น งานและการควบคุ ม ภายในต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบทุ ก ไตรมาส
เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
3. จัดกิจกรรมร่วมกันทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้รับทราบแผนการด�ำเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน
4. การจัดท�ำงบประมาณต้องน�ำมารวมกัน เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่วมกันทั้งกลุ่มธุรกิจ
อาหาร
5. การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสโดยผ่านการพิจารณาของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
6. มีการโยกย้ายหรือเลื่อนต�ำแหน่งภายในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ได้ตลอดและอายุการท�ำงานนับต่อเนื่อง

5.

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการก�ำหนดนโยบายและข้อบังคับห้ามไม่ให้ผู้บริหารในการน�ำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้ง
เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนนโยบายดังกล่าว
มีรายละเอียดดังนี้
• ไม่แสวงหาประโยชน์ ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กรซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
• ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง
• ก�ำหนดให้คณะผู้บริหารระดับสูง 5 คนแรก คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารต้องรายงาน
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส�ำนักงานก.ล.ต. ตามระเบียบข้อก�ำหนดอย่างเคร่งครัดและขอความ
ร่วมมือคณะกรรมการบริษัทห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างหลังประชุมคณะกรรมการบริษัทและก่อน
ส่งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์หรือส�ำนักงานก.ล.ต. อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2547 ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทต้องส่งรายงานซื้อขายผ่านเลขานุการบริษัทจากเดิมที่รายงานด้วยตนเอง เพื่อน�ำส่ง
ส�ำนักงานก.ล.ต. ต่อไปนอกเหนือจากนี้ต้องรายงานการถือหุ้นของบริษัทของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงในแต่ละไตรมาสเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวในการถือหุ้นของบริษัท
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มาตรการลงโทษ
มีการตักเตือนหรือลงโทษทางวินัยตามหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อย

6.

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแต่ละปี รวมถึงค่าสอบบัญชีเพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายชื่อผู้สอบ
บัญชีที่จะเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2558 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย
1.

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมจ�ำนวน 2,630,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม จ�ำนวน 1,200,000 บาท
งบการเงินของบริษัทย่อย 4 บริษัท จ�ำนวน 1,430,000 บาท

2.

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่น จ�ำนวน 310,900 บาท

7.

การปฎิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
จากเดิมระยะเวลาในการทบทวนเรื่องการบริหารความเสี่ยงจะท�ำทุก 6 เดือนปรับเปลี่ยนเป็นทบทวนทุก 3 เดือน
พร้อมให้มีระบบเตือนภัยและทบทวนเป็นประจ�ำถึงขนาดของความรุนแรงว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือน้อยลง
รวมทั้งมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขและป้องกันว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ระยะเวลาและความถี่ในการทบทวนขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของรายการควรท�ำบ่อยแค่ไหน ซึ่งได้น�ำไปปฏิบัติตั้งแต่ปี 2557 โดยมีการก�ำหนดสัญญาณเตือนภัย
ที่ชัดเจนขึ้น ระบุความรุนแรงเป็นระดับพร้อมใช้สีประกอบ เช่น สีแดง แปลว่า รุนแรงมาก เป็นต้นซึ่งนอกจากระบุ
ระดับความรุนแรงแล้ว ยังประเมินถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดและผลกระทบทีจ่ ะได้รบั และปลูกฝังให้เกิดการบริหารความเสีย่ ง
ในทุกระดับของการปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมย่อยทุกวันในระดับหน่วยงาน ประชุมทุกเดือนในระดับฝ่าย และ
ระดับจัดการ และประชุมทุก 3 เดือน ในระดับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบ
ก�ำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบการควบคุมภายในตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงว่าสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ มีความ
คืบหน้าในการแก้ไขในแต่ละประเด็นอย่างไรบ้างซึ่งมีการพิจารณาทุกไตรมาส ถ้ามีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงคณะ
กรรมการตรวจสอบจะน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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ในเรื่องเลขานุการบริษัท
ได้ก�ำหนดบุคคลที่เกี่ยวเนื่องและมีความรู้ความสามารถเฉพาะ พร้อมทั้งมีความเข้าใจในเรื่องกฎหมายต่างๆ
รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อก�ำหนด และหลักปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้งและส่งอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทแล้ว
ในปี 2547
ในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ให้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ใน Website ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร และก่อน
การประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน โดยเริ่มปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 วันที่ 24 เมษายน
2551 เป็นต้นไป
ในเรื่องให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีโอกาสเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ
ในปี 2549 บริษัทได้เริ่มให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระโดยส่งหนังสือถึงผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แจ้งถึงผู้ถือหุ้นของบริษัท ใน Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าสมัครเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระตามกระบวนการสรรหาของบริษัท เพื่อให้ทันการคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการ
อิสระที่ออกตามวาระ และตั้งแต่ปี 2551 เสนอผ่าน Website ของบริษัทได้โดยตรง
ในเรื่องควรมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ
ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็นที่เป็นห่วงเกี่ยวข้องกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน
ที่บกพร่องหรือการท�ำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้โดยตรงตาม ชื่อ ต�ำแหน่ง ที่อยู่ และที่อยู่ทางอีเมล์ ของกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดใน
Website ของบริษัท
ในเรื่องควรก�ำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน
ซึ่งได้ปฏิบัติแล้วใน ปี 2549
ในเรื่องให้จัดท�ำรายงานความเห็นจากการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยให้รายงานประจ�ำปี
ซึ่งเริ่มตั้งแต่รายงานประจ�ำปี 2548
ในเรื่องประธานกรรมการ
ก�ำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยตั้งแต่ปี 2546 และประธาน
กรรมการไม่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเริ่มในปี 2550
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ในเรื่องจัดส่งรายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการ
ในกรณี ที่ บริ ษั ท ไม่ ไ ด้ มี การประชุ ม กรรมการบริษัท ทุกเดือน บริษัท จัด ท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานเสนอให้
คณะกรรมการทราบทุกเดือน โดยได้เริ่มจัดท�ำตั้งแต่ปี 2550 และปรับปรุงการรายงานใหม่ในปี 2552
ในเรื่องหลักการและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ร่างหลักการและนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
น�ำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณา
การปรับค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับเพื่อให้สอดคล้องการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและเป็นไปแนวทางเดียวกัน
กับกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
ในเรื่องแผนสืบทอดต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจ�ำถึงแผนสืบทอดต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง จัดท�ำ
และรายงานโครงการส�ำหรับพัฒนาผู้บริหารเป็นประจ�ำทุกปีโดยได้เริ่มท�ำตั้งแต่ปี 2548
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 มีการประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีตามหัวข้อจ�ำนวน 99 ข้อย่อย ในแบบฟอร์มของฝ่ายพัฒนาธรรมภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2556 โดยคณะกรรมการมีการประเมินล่วงหน้าก่อนการประชุม และมติจากที่ประชุม
ได้พิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยข้อที่กรรมการเห็นว่ายังไม่ได้ปฏิบัติหรือไม่แน่ ใจ
ในความสมบูรณ์ของการปฏิบัติดังต่อไปนี้

ในเรื่องประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
ยังไม่ได้ปฏิบัติด้วยความไม่พร้อมของผู้ถือหุ้นใหญ่ที่จะปรับปรุงและกรรมการอิสระไม่ประสงค์ที่จะรับต�ำแหน่ง
ในเรื่องคณะกรรมการก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการชัดเจน
ยังไม่ได้ก�ำหนดวาระที่กรรมการจะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เนื่องจากเกรงว่าจะหาผู้ที่เหมาะสมมา
เป็นกรรมการไม่ได้ ถึงแม้ขณะนี้ IOD ได้จัดท�ำท�ำเนียบของ Chartered director ขึ้น แต่มีผู้ผ่านเกณฑ์น้อยมาก
ในเรื่องคณะกรรมการก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการชุดย่อยชัดเจน
ยังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผลเดียวกันกับก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในเรื่องคณะกรรมการก�ำหนดนโยบายการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการให้เหมาะสมกับ
ลักษณะหรือสภาพธุรกิจ
มีนโยบายก�ำหนดให้กรรมการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท แต่ไม่ได้ก�ำหนด
การเป็นกรรมการในบริษัทที่มิได้จดทะเบียน
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมชุดย่อย
รายชื่อกรรมการ
(จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนครั้งที่ประชุม)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริษัท

การเข้าร่วม
การประชุมผู้ถือหุ้น

น.ส.ลักษณา ทรัพย์สาคร

6/6

1/1

นางอนุรัตน์ เทียมทัน

6/6

1/1

6/6

1/1

6/6

1/1

นายสมจิตต์ เศรษฐิน

6/6

1/1

นายชลิต ลิมปนะเวช

6/6

0/1

น.ส.รวมสิน ทรัพย์สาคร

5/6

0/1

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

5/6

1/1

6/6

1/1

1/1

1/1

6/6

1/1

6/6

1/1

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์

4/4

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร

1/1

นายไพศาล พงษ์ประยูร

4/4

นางลออ เชาวนเมธา

1/1

นางอัจฉรา ปรีชา

3/3

นายเอกพล พงศ์สถาพร

1/1
1/1

นางลออ เชาวนเมธา ครบวาระเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เดือนเมษายน 2558 และนางอัจฉรา
ปรีชา เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่พฤษภาคม 2558

การประเมินคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประเมินคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
กรรมการแต่ละท่านประเมินตนเองและประเมินคณะกรรมการ ตามแบบฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนในการท�ำหน้าที่ในคณะกรรมการ และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการประเมินบทบาทและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยการอภิปรายทบทวนหัวข้อ
วาระการประชุมที่ผ่านมา และผลงานที่ส�ำคัญ เช่น ผลการด�ำเนินงานในรอบปีเทียบกับแผนธุรกิจ ประสิทธิภาพ
ของการบริหารความเสี่ยง การก�ำหนดยุทธศาสตร์ การอนุมัติแผนธุรกิจ การพิจารณาการลงทุนที่ส�ำคัญ เป็นต้น
ส่วนที่คณะกรรมการยังปฏิบัติไม่ได้คือ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
อิสระเกินกว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
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กรรมการประเมินประธานกรรมการ ด้วยการอภิปรายกรรมการชื่นชมประธานกรรมการว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมท�ำให้บรรยากาศในการประชุมดีมาก ด�ำรงความเป็นกลางและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความเห็น
ได้อย่างอิสระโดยไม่จ�ำกัดเวลาในการประชุมแต่ละวาระ ท�ำให้กรรมการมีความรู้สึกว่ามีคุณค่าที่ท�ำหน้าที่ได้อย่าง
เต็มที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเอง ท�ำหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงานกลต. ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน บางครั้ง
ได้แยกประชุมกับผู้ตรวจสอบทั้งสองฝ่ายเป็นเอกเทศประชุมร่วมกับกรรมการโดยไม่มีผู้บริหารพร้อมได้น�ำผล
การประชุมแจ้งให้ผู้บริหารปรับปรุงแก้ไขท�ำหน้าที่สอบทานงบการเงินและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ประเมินตนเอง ผลการท�ำงานเป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้
เป็นอย่างดี
กรรมการผู้จัดการประเมินตนเอง และถูกประเมินโดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ อาทิเช่น ผลการด�ำเนินงานของบริษัท การวัดผลการด�ำเนินงานระดับ
องค์กร (Business Performance Scorecard) การตั้งเป้าหมายในการท�ำงานรายบุคคล (Smart Goal) การบรรลุ
เป้าหมายธุรกิจ งบประมาณ แผนงาน เป็นต้น
คณะกรรมการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าท�ำงานครบถ้วนมีประสิทธิภาพมาก ท�ำให้บริษัททราบ
ถึงความเสี่ยงได้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนะน�ำให้ปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการประเมินคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนว่าสามารถแนะน�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
เช่น การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือน เป็นต้น
ในการประเมินคณะกรรมการไม่พบสิ่งที่ต้องปรับปรุงที่มีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเอง เข้าใจธุรกิจและสถานการณ์ของบริษทั เป็นอย่างดี และกรรมการแต่ละท่านอุทศิ เวลาท�ำหน้าทีอ่ ย่างมีสว่ นร่วม
ต่อผลงานของคณะกรรมการ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้มีความถูกต้อง
ทันเวลาและโปร่งใส ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะมีผู้รับผิดชอบคือ
Corporate Planning Manager นายอดิศักดิ์ บัวประเสริฐ ท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถ
ติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 02-273-6807 หรือที่ Website : www.tipco.netหรือที่ e-mail address :
Ardisak@tipco.net ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้ทาง Website ซึ่งได้แยกหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์
(Investor) ไว้โดยเฉพาะ
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โครงสร้างการถือหุ้น
โครงสร้างการถือหุ้น (30/12/2558)
ลำ�ดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
น.ส.รวมสิน ทรัพย์สาคร
น.ส.ลักษณา	 ทรัพย์สาคร
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
น.ส.ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
นายวิวัฒน์ โกวิทย์ โสภณ
นางเรียม ทรัพย์สาคร
น.ส.นาตาลี ทรัพย์สาคร
นายสมจิตต์ เศรษฐิน

จำ�นวนหุ้น

%

58,500,000
48,437,398
37,861,267
30,966,765
30,379,328
20,834,706
19,746,900
18,039,299
11,832,520
11,599,846

12.122
10.037
7.845
6.417
6.295
4.317
4.092
3.738
2.452
2.404

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่
บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัทรายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัท
ที่มีความเกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องบางบริษัทเป็นลูกค้าของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์
จ�ำกัด (มหาชน) บางบริษัทเป็น Supplier ให้บริการขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบโดยที่ราคาของสินค้าที่ขายให้หรืออัตรา
ค่าบริการที่บริษัทดังกล่าวคิดกับบริษัทจะเป็นราคาตลาดมีนโยบายราคาระหว่างกัน เป็นไปตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 4 และไม่มีสัญญาผูกพันระหว่างกันโดยคณะกรรมการของบริษัทมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการหรือ
เป็นผู้ถือหุ้น ดังรายระเอียดต่อไปนี้
1. นางสาวลักษณา	ทรัพย์สาคร
2. นางอนุรัตน์ เทียมทัน
3. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
4. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
5. นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร
6. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการของบริษัทฯกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่ส�ำคัญ มีดังนี้
บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท
และลักษณะธุรกิจ

บจ.ถนอมวงศ์ จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
บริการ
รับเหมาก่อสร้างอาคาร
ถนน และซ่อมบ�ำรุงผิว

บมจ.ทิปโก้
แอสฟัลท์

ความสัมพันธ์
กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
กรรมการ
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
กรรมการ

ผลิตและจ�ำหน่ายยางแอสฟัลต์ นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
อิมัลชันและจ�ำหน่ายน�้ำมัน
กรรมการ
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
เชื้อเพลิง
กรรมการ
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
กรรมการ

ท�ำการจัดตั้งสถานีบรรจุและ
บจ.สยาม
คอนเทนเนอร์ รับจ้างบรรจุสินค้าเข้าตู้
เทอร์มินอล คอนเทนเนอร์และท�ำธุรกรรม
ด้านขนส่งและบริการด้าน
Shipping

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
กรรมการ
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
กรรมการ

ความสัมพันธ์กับบริษัท/
ชื่อผู้ถือหุ้นและร้อยละของหุ้น
ที่ถือต่อหุ้นทั้งหมดในบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง (%)
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
15.23%
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
15.23%
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร
15.23%
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
15.23%
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
ถือ 1 หุ้น
บมจ.ทิปโก้ฟูดส์
23.96%

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
16.67%
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
16.67%
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร
16.67%
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
16.67%

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท
และลักษณะธุรกิจ

ความสัมพันธ์
กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

103

ความสัมพันธ์กับบริษัท/
ชื่อผู้ถือหุ้นและร้อยละของหุ้น
ที่ถือต่อหุ้นทั้งหมดในบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง (%)

บจ.รวม
ทรัพย์สิน

ท�ำการจัดซื้อ จัดหา รับ เช่า
เช่าซื้อถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดย
ประการอื่นๆ ซึ่งทรัพย์สินใดๆ
ตลอดจนดอกผลของ
ทรัพย์สินนั้น

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
กรรมการ
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
กรรมการ

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
20.00%
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
20.00%
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร
20.00%
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
20.00%

บจ. ทิปโก้
ทาวเวอร์

ค่าเช่า,บริการส�ำนักงาน
รับเหมาก่อสร้างอาคาร
ถนนและรับท�ำงานโยธา
ทุกประเภท

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
กรรมการ
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร
กรรมการ
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
กรรมการ

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
20.00%
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
20.00%
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร
20.00%
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
20.00%
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
นายชลิต ลิมปนะเวช
นางอัจฉรา ปรีชา	
นายไพศาล พงษ์ประยูร
นายเอกพล พงศ์สถาพร
นายพิจารณ์ สลักเพชร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการผู้จัดการ
เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
นายไพศาล พงษ์ประยูร
นางอัจฉรา ปรีชา
นางสาวกุลกาน จีนปั่น

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
1.
2.
3.

นายไพศาล พงษ์ประยูร
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
นางอัจฉรา ปรีชา	

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริษัททั้งคณะท�ำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล
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คณะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายเอกพล พงศ์สถาพร
นายประสงค์ เอมมาโนชญ์
นายพิจารณ์ สลักเพชร
นายภาณุ เสถียรพจน์
นายโชคชัย โตเจริญธนาผล
นางภรอนงค์ อยู่ชา	
น.ส.กนิษฐา สืบจากดี
รายชื่อกรรมการ

น.ส.ลักษณา ทรัพย์สาคร
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
กรรมการ
น.ส.รวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ
กรรมการอิสระ
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
นางลออ เชาวนเมธา
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
นางอัจฉรา ปรีชา
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
นายชลิต ลิมปนะเวช
กรรมการอิสระ
นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ

การประชุมคณะกรรมการ
จำ�นวนครั้งการประชุม

จำ�นวนเครั้งเข้า
ร่วมการประชุม

6
6
6
1
6
6
6
6
4
6
4
1

6
6
6
1
6
5
5
6
4
6
4
1

1
1
6
3
1
6
6

1
1
6
3
1
6
6

หมายเหตุ :
- นางลออ เชาวนเมธา ครบวาระเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ในเดือนเมษายน 2558
- แต่งตั้ง นางอัจฉรา ปรีชา ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2258 ปฏิบัติงานกรรมการ
ตรวจสอบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
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ผู้บริหาร-กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
1. นายเอกพล พงศ์สถาพร
2. นายเซอิชิ อูเอโนะ
3. นายประสงค์ เอมมาโนชญ์
			
			
4. นางสาวนิธิมา อังอติชาติ
			
5. นายพีรพงษ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์
6. นายภานุ เสถียรพจน์
			
7. นายโชคชัย โตเจริญธนาผล
8. นายฉัตรชัย สงวนวงศ์

กรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�ำนวยการสายปฏิบัติการ - ธุรกิจคอนซูมเมอร์
ผู้อ�ำนวยการสายงานบริหารการเงิน - ธุรกิจผลไม้แปรรูป,
ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการสายงานบริหารการเงิน - ธุรกิจคอนซูมเมอร์
และธุรกิจค้าปลีก
กรรมการการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการ สายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อ�ำนวยการสายปฏิบัติการ - ธุรกิจผลไม้แปรรูป
ผู้อ�ำนวยการ สายงานนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายพิจารณ์ สลักเพชร ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่
25 มีนาคม 2547 โดยบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม ท�ำหน้าที่เลขานุการบริษัท
โดยก�ำหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

คุณวุฒิ และคุณสมบัติ
• ปริญญาตรี (ด้านบัญชีหรือกฎหมาย)
• มีความรู้เรื่องหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และกลต.
• มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสื่อสารดี
• มีประสบการณ์ท�ำงานต�ำแหน่งนี้มาก่อน
• มีความรู้เรื่องบรรษัทภิบาล
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ด�ำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น
• จัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเก็บรักษา
• ดูแลเปิดเผยข้อมูลและการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องและการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
• ให้ค�ำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและ
ข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
• ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
• ติดต่อและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของบริษัทแก่กรรมการ
• จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่และสนับสนุนการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง
• ประสานกับที่ปรึกษาภายนอก เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย

ค่าตอบแทนกรรมการละผู้บริหาร
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสม
ตามอุตสาหกรรม ผลตอบแทนอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยกลางของตลาด และได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่
ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น กรรมการ
ผู้จัดการและพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ค่าตอบแทนที่ได้รับได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความชัดเจนในการ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นได้พิจารณานโยบายและหลักการค่าตอบแทน
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549
ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารดังต่อไปนี้อนึ่งกรรมการแต่ละท่านไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย
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1.

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ต่อปี)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง
คณะกรรมการ
บริษัท

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
นางอนุรัตน์ เทียมทัน
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
นางลออ เชาวนเมธา
นายชลิต ลิมปนะเวช
นายไพศาล พงษ์ประยูร

นางอัจฉรา ปรีชา

นายเอกพล พงศ์สถาพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการสรรหา
และกำ�หนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่า
ตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการ

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
สรรหาและ
กำ�หนดค่า
ตอบแทน

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

360,000
120,000

480,000
360,000
360,000
360,000
360,000
30,000

390,000

240,000

600,000

40,000

160,000
360,000

360,000
360,000

50,000
120,000

360,000

530,000
30,000

120,000
360,000

รวม

510,000
360,000
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหารจ�ำนวน 12 ราย รวมทั้งสิ้น
29,421,059.64 บาท

2.

ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
- ไม่มี ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน
โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสบทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหาร 12 ราย รวมทั้งสิ้น 1,368,097.15
บาท กรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 3 ราย มีรถยนต์ประจ�ำต�ำแหน่ง และผู้บริหาร 9 รายได้รับเงินช่วยเหลือ
ค่ารถยนต์และค่าพาหนะเดินทางรวมกันเท่ากับ 2,031,400บาท

บุคลากร
บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,414 คน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น
322 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือพิเศษ
เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 293 ล้านบาท
บริษัทยังให้ความส�ำคัญเรื่องสุขภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี ซึ่งใช้งบประมาณ
748,662 บาท โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายค่ารักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพ) รวมถึงให้พนักงานฉีดวัคซีน
ป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ เป็นจ�ำนวน เงิน 1,096,659 บาท
ปี 2558
พนักงานปฏิบัติการ
พนักงานบริหาร
รวม (คน)
พนักงานในสำ�นักงานใหญ่
พนักงานนอกสำ�นักงานใหญ่
รวม (คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)

บมจ.ทิปโก้
ฟูดส์

บจ.ทิปโก้
เอฟแอนด์ บี

บจ.ทิปโก้
รีเทล

บจ.ทิปโก้
ไบโอเท็ค

1,369
45
1,414
98
1,316
1,414
322

597
37
634
131
503
634
234

242
2
244
115
129
244
43

135
2
137
2
135
137
16
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การเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) มีจ�ำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�ำนวนพนักงานทั้งสิ้น จ�ำนวน 1,906 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวนพนักงานทั้งสิ้น จ�ำนวน 2,155 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวนพนักงานทั้งสิ้น จ�ำนวน 1,470 คน
ข้อพิพาทแรงงานที่ส�ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ไม่มีการประท้วงหรือนัดหยุดงานแต่ประการใด
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในปี 2558
• เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 2 ราย (LTA./อัตราความถี่=0.13)
• จ�ำนวนวันที่หยุดงาน 15 วัน (DLT./หรืออัตราความรุนแรง=0.97)
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัทให้ความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้าหมายทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเตรียมพร้อมส�ำหรับการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ
ในอนาคตอีกด้วย
ในปีที่ผ่านมาบริษัทจึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในทุกระดับเพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ได้จัดการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้น�ำที่มีประสิทธิภาพผ่าน
หลักสูตร Manager as Coach และหลักสูตร Leader as Coach และเพิ่มศักยภาพและมุมมองทางธุรกิจ
ผ่านหลักสูตร Business Strategic Management
ส่วนระดับหัวหน้างานและพนักงาน เราได้เน้นพัฒนาให้พนักงานส่วนนี้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ปัญหา และการ
ตัดสินใจมากขึ้น ผ่านการเรียนรู้ในหลักสูตร Mind Map, Systematic Thinking, Problem Solving & Decision
Making, High Performance Employee etc. เพื่อให้น�ำความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการท�ำงานจริงต่อไป
นอกจากหลักสูตรต่างๆ ที่จะสนับสนุนพนักงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามแผนธุรกิจของบริษัทแล้ว
บริษัทยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตรต่างๆ เช่น การตลาด การขาย การให้บริการ การบัญชี
การเงิน การบริหารงานบุคคล และภาษาอังกฤษส�ำหรับธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานแก่ตัว
บุคลากรและบริษัทเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 5 ล้านบาท และในปี 2558 ทางบริษัทก�ำหนดให้เป็นปีแห่ง
การพัฒนาบุคคลากรโดยให้ความส�ำคัญเรื่องแผนพัฒนารายบุคคล การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน การบริหารความ
ก้าวหน้าในอาชีพ และการพัฒนาคนเก่ง

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
1.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงานการด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและการบริหารความเสี่ยงและจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ
และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการบริหารงาน การดูแลทรัพย์สิน รวมถึงผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน บริษัทมีการก�ำหนดอ�ำนาจด�ำเนินการในการอนุมัติและก�ำหนดความรับผิดชอบของผู้บริหาร
และพนักงานเป็นล�ำดับขั้น มีการก�ำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีการพัฒนาพนักงานระดับ
ผู้จัดการและผู้มีศักยภาพให้ผ่านหลักสูตร Internal Quality Audit ISO 9001 : 2000 ท�ำให้สามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติงานข้ามสายงาน มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นอิสระ ตั้งแต่ปี 2547 ได้จ้างบริษัทภายนอก
ท�ำการตรวจสอบภายในให้ซึ่งจะร่วมกันพิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในและรายงานตรงกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มอบอ�ำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาบริหารงานในฐานะกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ รวมถึงพิจารณาผลตอบแทนที่ให้แก่กรรมการ และพนักงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ตามผลงาน และยังได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อก�ำหนดนโยบายบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจและมีการทบทวนนโยบายและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะๆ มีการสร้าง
วัฒนธรรมการก�ำกับดูแล เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อเรื่องการบริหารงานด้วยคุณภาพและคุณธรรม ด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งจะเป็นส่วนช่วยผลักดันให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนได้

1.2 ระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการอิสระ
3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการอนุมัติ
แบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดท�ำและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถสรุปได้ดังนี้

ในด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทมีการก�ำหนดอ�ำนาจด�ำเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ มีระบบงบประมาณ
และการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนก่อนลงทุนในทรัพย์สนิ มีระบบการติดตามหากผลการด�ำเนินงาน
แตกต่างจากงบประมาณและยังมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบ
การเงิน โดยมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ
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ในด้านการตรวจสอบภายใน
บริษัทจ้างบริษัทภายนอกปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงิน
ส�ำคัญของบริษัทได้ด�ำเนินการตามแนวทางที่ก�ำหนด รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และเพื่อให้บริษัทภายนอกดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถท�ำหน้าที่ตรวจสอบและ
ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงก�ำหนดให้บริษทั ทีร่ บั หน้าทีต่ รวจสอบภายในดังกล่าวรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำหนดขอบเขตในการตรวจสอบร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย
ในด้านการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดขอบเขตและนโยบายในการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งมีการจัดประชุมร่วมกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อก�ำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ
ทุก 3 เดือน และก�ำหนดให้มีการประชุมย่อยทุกวันในระดับหน่วยงาน และประชุมทุกเดือนในระดับฝ่ายจัดการ
และคณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งก�ำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการด�ำเนินงานของ
บริษัท มีการก�ำหนดสัญญาณเตือนภัย มีการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง และ
มีการจัดท�ำรายงานบริหารความเสี่ยงซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ตั้งแต่ปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนดให้
ผู้ตรวจสอบภายในติดตามการบริหารความเสี่ยงว่าผู้บริหารได้ท�ำตามที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ หรือถ้าได้ท�ำแล้วจะลด
ความเสี่ยงได้จริงหรือไม่ และให้น�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทและการก�ำกับดูแล
กิจการโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความโปร่งใสและงบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อยประจ�ำปี 2558 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี
ของบริษัทได้แสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ ดังที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชี

1.3 การตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 ได้แต่งตั้ง บริษัท ออดิต แอนด์
แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด (AMC)ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2547
ซึ่งบริษัทออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด ได้มอบหมายให้นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ต�ำแหน่ง
ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด และนางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์
แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็น อิสระและมีประสบการณ์
ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)

113

ภายในได้แก่ Certified Public Account an (Thailand) – (CPA No.2336 )และ Honorary Certified Internal
Auditor, Institute of Internal Auditors – (CIA No.30861) โดยบริษัทยังได้ให้ฝ่ายจัดการเพื่อท�ำหน้าที่ประสานงาน
กับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอกด้วย
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งถอดถอนโยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
1. รายละเอียดหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายพิจารณ์ สลักเพชร ให้ปฎิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางการก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายกฎ
ระเบียบข้อบังคับนโยบายและข้อก�ำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องเช่นธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ส�ำนักงานคณะกรรมการคปภ. ส�ำนักงานกกพ.หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัททั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance
Policy) โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบผู้บริหารระดับสูงฝ่ายงานหรือหน่วยงานและ
พนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการศึกษาและท�ำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด (ประวัติหน้า 29 )
2. รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัดให้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งบริษัทออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด ได้มอบหมายให้
นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ต�ำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัท (ประวัติตามเอกสารแนบ 3 ในแบบ 56-1)
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รายการระหว่างกัน
รายการบัญชีระหว่างบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่มี กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2558
มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
1. รายได้อื่นๆ

2. รับบริการและอื่นๆ

บริษัท / ความสัมพันธ์
บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
รวม
บจ. ถนอมวงศ์บริการ
บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ
บจ. รวมทรัพย์สิน
บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์
รวม

นโยบายการคิดราคา

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
0.20
0.20
6.30
1.05
0.56
0.09
8.99
16.99

ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
ราคาที่ทำ�กับบุคคลภายนอก
ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
ราคาที่ทำ�กับบุคคลภายนอก

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะรายการ
1. ขายสินค้า

บริษัท / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

บจ.สยามคอนเทนเนอร์ฯ
บจ.เรย์ โคลแอสฟัลท์
บจ. ถนอมวงศ์บริการ
บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
บจ. รัตนะจิตต์
บจ. ไทยบิทูเมน
บจ. ไทยสเลอรี่ซีล
บจ. ทิปโก้ มารีไทม์
บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์
รวม

0.19
0.03
1.61
1.76
0.50
0.07
0.03
0.02
0.03
4.24

นโยบายการคิดราคา
ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
ราคาที่ทำ�กับบุคคลภายนอก
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ลักษณะรายการ
2. รับบริการและอื่นๆ

บริษัท / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
บจ. ถนอมวงศ์บริการ
บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ
บจ. รวมทรัพย์สิน
บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์
รวม

0.37
3.81
0.27
7.53
3.80
15.78

115

นโยบายการคิดราคา
ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
ราคาที่ทำ�กับบุคคลภายนอก

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะรายการ
1. รับบริการและอื่นๆ

บริษัท / ความสัมพันธ์
บจ. ถนอมวงศ์บริการ
บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
บจ. รวมทรัพย์สิน
บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์
รวม

นโยบายการคิดราคา
มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
0.41
ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
0.10
ราคาที่ทำ�กับบุคคลภายนอก
6.53
0.96
8.00

รายการค่าบริการและอื่นๆ ซึ่งเป็นค่าเช่าอาคารทิปโก้ กับบริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ำกัดและบริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์
เป็นค่าใช้จา่ ยของบริษทั ฯ บริษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ำกัด และบริษทั ทิปโก้ รีเทล จ�ำกัด จ�ำนวนเงิน 10.07 ล้านบาท
4.45 ล้านบาท และ 1.00 ล้านบาท ตามล�ำดับ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างละเอียด โดยได้เปรียบเทียบ
ค่าเช่าและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก (Facility) กับตึกต่างๆ ระดับเดียวกันในกรุงเทพฯและมีความเห็นว่าอัตราค่าเช่า
มีความเหมาะสมแล้ว และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาอนุมัติโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้
ออกเสียง
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ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการด�ำเนินการทางธุรกิจ
ตามปกติ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหลังจากได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบก่อนแล้ว ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัททุกประการ
รวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อปกติซึ่งต้องมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น และราคาที่ซื้อขายกัน
เป็นราคาตามราคาตลาด

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
หลังจากผ่านการตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็นไปตามขัน้ ตอนการอนุมตั ทิ เี่ หมาะสมตามระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทและตามกระบวนการจัดซื้อซึ่งต้องมีการเปรียบเทียบราคาและคัดเลือกผู้ขายทุกครั้ง รวมทั้ง
มีการประเมินผลผู้ขายเพื่อจัดอันดับอีกด้วย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงในการอนุมัติการเข้าท�ำรายการ
ดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษทั ทีเ่ กิดขึน้ และอาจเกิดขึน้ ต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการทีด่ ำ� เนินการทางธุรกิจตามปกติ
เช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่าง บริษัท บริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัท จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบ
และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการด้วยพร้อมทั้งเปิดเผยชนิด
และมูลค่าของรายการดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลในการท�ำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจ�ำปี นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ
ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับ
การเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�ำหน่ายทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ตามมาตรฐานการบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ หากมีรายการ
ระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็น และความ
เหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกัน
ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฎในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการ
จัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบ
และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานที่เป็นจริง สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และระบบ
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
ที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และป้องกันไม่ ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติ และเพื่อให้การ
ด�ำเนินงานมีความรอบคอบและปราศจากความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้ดูแล
รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของรายงานทางการเงิ น และระบบควบคุ ม ภายใน ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ อยู่ใน
ระดับที่น่าพอใจ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
งบการเงินของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)
ประธานกรรมการ

(นายเอกพล พงศ์สถาพร)
กรรมการผู้จัดการ

118

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน โดย
นายวิรชั ไพรัชพิบลู ย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพศาล พงษ์ประยูร และ นางอัจฉรา ปรีชา เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ
จ�ำนวน 4 ครั้ง และได้ร่วมปรึกษาหารือกับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารหลายครั้ง
ซึ่งมีสาระส�ำคัญสรุปผลการปฏิบัติงานได้ดังต่อไปนี้
1.

ร่วมก�ำหนดแผนการตรวจสอบประจ�ำปี เพื่อทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในกับ บริษัท
ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท นอกจากนี้ยังเน้น
ถึงการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในท�ำการทบทวนทุกไตรมาส

2.

ได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินประจ�ำไตรมาสและประจ�ำปีร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก
ว่าได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ ของ สภาวิชาชีพ และกระทรวงพาณิชย์
ปฎิบัติงานตรวจสอบ เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3.

ได้สอบทานการท�ำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นการด�ำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทในราคาที่สมเหตุสมผลและได้มีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขาย
รายอื่นๆ ทุกครั้ง

4.

ได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญ และเน้นย�้ำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหาร
ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2559 รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล

5.

ติดตามโครงการลงทุนของบริษัท โดยสอบถามความคืบหน้าและรับฟังรายงานจากฝ่ายจัดการเป็นระยะๆ
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6.

สอบทานการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส แก่ผู้ถือหุ้น
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พบว่าบริษัทฯได้ปฏิบัติครบถ้วน ถูกต้องตามข้อก�ำหนดและตามกฎหมาย

7.

พิจารณาเสนอแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีตามเวลาที่เหมาะสม และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส�ำหรับปี 2558 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จากบริษัทบัญชีกิจ จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการด�ำเนินงานหลักของบริษัทฯและได้พิจารณาร่วมกับผู้บริหารที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่าระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทในปัจจุบันมีความเพียงพอและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการก�ำกับดูแล
กิจการและการบริหารความเสี่ยงที่ดี รวมทั้งกระบวนการการจัดท�ำงบการเงินของบริษัท มีระบบการควบคุมอย่าง
เหมาะสมเพียงพอ และงบการเงินของบริษัทฯได้จัดท�ำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เชื่อถือได้ นอกจากนี้
ยังพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีตามเวลาที่เหมาะสม และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานกฏหมาย
ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติต่างๆอย่างสม�่ำเสมอรวมทั้งได้มีการประเมินเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ อย่างถูกต้อง

(นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัททิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) ตามล�ำดับ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดย
ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร
พิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
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ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า

การแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด
(มหาชน) ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องอื่นๆ
งบการเงินของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ตามล�ำดับ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในส�ำนักงานเดียวกัน
ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

(นายพรชัย กิตติปัญญางาม)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778
บริษัท บัญชีกิจ จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

122
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

3.2 และ 5

76,355,545

41,657,226

39,155,492

18,045,188

6

3,800,857

3,737,499

-

-

874,654,042

485,733,407

259,835,464

144,715,767

-

-

-

33,500,000

808,683,816

935,936,521

304,986,735

352,607,853

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

3.3 และ 7

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

8

สินค้าคงเหลือ

3.4 และ 9

สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

34

68,769

-

-

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

10

20,811,138

13,178,195

7,268,309

3,771,052

1,784,374,167 1,480,242,848

611,246,000

552,639,860

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

3.5 และ 12 2,466,355,206 1,431,925,238

644,929,739

647,109,739

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

3.5 และ 12

เงินฝากธนาคารที่มีภาระ
ค�้ำประกัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

-

-

465,336,902

465,336,902

13

1,016,000

1,016,000

-

-

14

7,269,561

18,284,061

7,269,561

18,284,061

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

3.8 และ 15 2,284,168,108 2,418,612,564

819,733,849

962,650,392

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

3.9 และ 16

เงินมัดจำ�และเงินประกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี-สุทธิ

28

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

46,411,924

39,319,719

35,654,906

33,057,906

12,068,990

11,938,598

3,140,570

2,328,970

106,684,272

115,572,456

56,052,793

62,473,017

6,595,480

4,552,829

5,749,371

3,789,749

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

4,930,569,541 4,041,221,465 2,037,867,691 2,195,030,736

รวมสินทรัพย์

6,714,943,708 5,521,464,313 2,649,113,691 2,747,670,596

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

124
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธ.ค. 2558
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายใน 1 ปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ยืม
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

17
18

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

1,320,288,281 1,467,108,976
720,540,421 494,381,633

620,058,736
222,357,918

990,000,000
124,679,665

13,882,000
-

80,922,729
-

19

21

94,513,976
3,044,170

182,351,801
8,251,145

202,983
19,507,431
17,653,164
2,157,894,279 2,169,949,702

19

20

งบการเงินเฉพาะกิจการ

517,181,976

551,932,000

156,444
4,072,265
3,867,495
860,370,919 1,199,626,333
116,550,000

71,932,000

2,434,749
2,434,749
2,406,000
2,391,500
56,682,386
39,778,761
37,125,090
23,358,762
576,270,362 596,537,010 153,675,090
97,725,511
2,734,164,641 2,766,486,712 1,014,046,009 1,297,351,844

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

รายงานประจำ�ปี 2558
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ 482,579,640 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
เรียกชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุมในบริษัทย่อย
ของบริษัทร่วมที่ซื้อในราคา
ต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย
ในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม
โดยไม่ได้สูญเสียอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัทร่วม
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม
กำ�ไรสะสม
จัดสรรเป็นสำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

482,579,640

482,579,640

482,579,640

482,579,640

1,494,466

1,510,347

-

-

(73,900,864)

(74,686,161)

-

-

18,078,255

9,305,759

-

-

50,000,000
50,000,000
50,000,000
3,081,058,341 1,892,590,342 1,102,488,042

50,000,000
919,521,008

22.1

6,109,519

(31,213,680)

-

(1,781,896)

3,565,419,357 2,330,086,247 1,635,067,682 1,450,318,752
415,359,710 424,891,354
3,980,779,067 2,754,977,601 1,635,067,682 1,450,318,752
6,714,943,708 5,521,464,313 2,649,113,691 2,747,670,596

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กำ�ไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำ�ไร
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทาง
การเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี

24

25

27

28

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

5,337,909,489 5,507,795,418 2,266,843,958 2,113,300,476
3,635,920,120 3,735,893,879 2,108,563,881 2,009,078,836
1,701,989,369 1,771,901,539 158,280,077 104,221,640
252,499,486
250,539,053 365,881,102 97,526,535
1,954,488,855 2,022,440,592 524,161,179 201,748,175
(1,430,457,736) (1,490,144,806) (87,298,079) (75,080,824)
(489,103,384) (518,108,243) (211,600,063) (215,077,656)
(1,340,659) (229,272,680) (1,340,659) (37,628,708)
33,587,076
1,216,173,249

(215,085,137)
283,450,215

223,922,378 (126,039,013)
-

1,249,760,325
(59,018,771)

68,365,078
(83,415,143)

223,922,378 (126,039,013)
(34,980,595) (50,891,328)

1,190,741,554
(11,805,200)
1,178,936,354

(15,050,065)
68,777,738
53,727,673

188,941,783 (176,930,341)
(5,974,750) 43,917,619
182,967,033 (133,012,722)

2,227,371

1,263,578

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภท
รายการใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไร
หรือขาดทุน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ยืม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2,227,371

1,263,578

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จาก
การประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในบริษัทร่วม
ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่อาจถูกจัดประเภท
รายการใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไร
หรือขาดทุน
ขาดทุนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สำ�หรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
การแบ่งปันกำ�ไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุม
การแบ่งปันกำ�ไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุม
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

-

(9,808,276)

-

(3,812,523)

35,613,719
(517,892)
37,323,198

(15,051,679)
1,271,551
(22,324,826)

(445,474)
1,781,897

509,789
(2,039,156)

37,323,198
1,216,259,552

(517,790)
103,558
(414,232)
(22,739,058)
30,988,615

(517,790)
103,558
(414,232)
1,781,897 (2,453,388)
184,748,930 (135,466,110)

1,188,467,999

77,693,007

182,967,033 (133,012,722)

(9,531,645)
1,178,936,354

(23,965,334)
53,727,673

182,967,033 (133,012,722)

1,225,791,197

56,922,964

184,748,930 (135,466,110)

(9,531,645)
1,216,259,552

(25,934,349)
30,988,615

184,748,930 (135,466,110)

2.4627

0.1610

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

0.3791

(0.2756)
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
(งบการเงินรวม)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท
ส่วนที่เป็นของ
ทุนเรือนหุ้น ส่วนของผู้มี
ที่ออกและ
ส่วนได้เสีย
เรียกชำ�ระแล้ว ที่ไม่มีอำ�นาจ
ควบคุมใน
บริษัทย่อย
ของบริษัทร่วม
ที่ซื้อในราคา
ต่ำ�กว่ามูลค่า
ตามบัญชี

การเปลีย่ นแปลง ส่วนทุน
ส่วนได้เสีย จากการจ่าย
ในบริษัทย่อย โดยใช้หุ้น
ของบริษัทร่วม เป็นเกณฑ์
โดยไม่สูญเสีย ของบริษัทร่วม
อำ�นาจควบคุม
ของบริษัทร่วม

ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กำ�ไร
จัดสรรแล้ว
สำ�รองตาม
กฎหมาย

มูลค่า
ยุติธรรม
สะสม
ของสัญญา
ยังไม่ได้จัดสรร แลกเปลี่ยน
อัตรา
ดอกเบี้ย
เงินกู้ยืม

5,656,439
3,649,320
-

50,000,000
-

1,821,062,834 (2,792,759)
77,693,007 1,010,862

-

-

-

เงินลงทุน
เผื่อขาย

ส่วนแบ่ง
รวม
รวมส่วนที่เป็น ส่วนได้เสีย
รวมส่วน
กำ�ไรขาดทุน องค์ประกอบ ของผู้ถือหุ้น
ที่ไม่มี
ของผู้ถือหุ้น
เบ็ดเสร็จอื่น
อื่นของ
บริษัทใหญ่ อำ�นาจควบคุม
ในบริษัทร่วม
ส่วนของ
(หมายเหตุ 23) ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม
เงินปันผลจ่าย
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 2557
ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

482,579,640
-

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2557

482,579,640

1,510,347 (74,686,161)

9,305,759

50,000,000

1,892,590,342 (1,781,897)

- (29,431,783) (31,213,680) 2,330,086,247 424,891,354 2,754,977,601

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 2558

482,579,640
-

1,510,347 (74,686,161)
(15,881)
785,297
-

9,305,759
8,772,496
-

50,000,000
-

1,892,590,342 (1,781,897)
1,188,467,999 1,781,897

- (29,431,783) (31,213,680) 2,330,086,247 424,891,354 2,754,977,601
9,541,912
9,541,912
- 35,541,302 37,323,199 1,225,791,198 (9,531,644) 1,216,259,554

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558

482,579,640

1,494,466 (73,900,864)

18,078,255

50,000,000

3,081,058,341

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,517,573
3,139,507
(7,226) (77,825,668)
-

(6,165,499)

-

-

414,232 (14,230,609) (16,609,136) 2,347,346,857 460,629,703 2,807,976,560
- (74,183,574)
- (74,183,574)
- (9,804,000) (9,804,000)
(414,232) (15,201,174) (14,604,544) 63,088,463 (25,934,349) 37,154,114
-

-

6,109,519

-

(6,165,499)

-

(6,165,499)

6,109,519 3,565,419,357 415,359,710 3,980,779,067

482,579,640
482,579,640
482,579,640

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 2558

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

482,579,640
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 2557
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

ทุนที่ออกและ
เรียกชำ�ระแล้ว

(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ยังไม่ได้
จัดสรร

919,521,009
182,967,033

919,521,009

50,000,000 1,102,488,042

50,000,000
-

50,000,000

50,000,000 1,055,583,749
- (133,012,722)
(3,050,018)

จัดสรรแล้ว
สำ�รองตาม
กฎหมาย

กำ�ไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

-

(1,781,897)
1,781,897

(1,781,897)

(2,792,759)
1,010,862
-

มูลค่ยุติธรรม
ของสัญญา
แลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ยืม

-

-

-

414,232
(414,232)
-

เงินลงทุน
เผื่อขาย

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

- 1,635,067,682

(1,781,897) 1,450,318,752
1,781,897 184,748,930

(1,781,897) 1,450,318,752

(2,378,527) 1,585,784,862
596,630 (132,416,092)
(3,050,018)

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย :บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดำ�เนินงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภาษีเงิน
ได้เป็นเงินสดรับสุทธิ จากกิจกรรม
ดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
(โอนกลับ)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
(โอนกลับ)
กำ�ไรจากการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการขายและ
เลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินปันผลรับ
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
รายได้ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

1,190,741,554

(15,050,065)

188,941,783 (176,930,341)

232,371,658
-

250,991,741
388,618

123,636,023
-

135,366,046
-

(30,971,607)

39,888,624

(33,066,226)

38,521,839

559,766
(337,653)

(7,210,016)
(12,146,589)

559,766
(222,973)

(7,210,016)
(7,154,131)

(7,671,250)

(4,770,430)
-

(10,313,750)

(4,770,430)
-

(68,676,786)

2,751,171

(48,486,678)

(513,475)

1,340,659

229,272,680

1,340,659

37,628,708

20,312,699
8,184,787
17,021,121
- (222,003,996)
(1,216,173,249) (283,450,214)
-

5,284,913
(46,917,164)
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(65,572)
59,018,770
180,448,989

(94,656)
85,957,011
294,712,662

31 ธ.ค. 2558

(725,423)
34,980,511
51,660,817

31 ธ.ค. 2557

(1,549,244)
50,891,328
22,648,033
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งบการเงินรวม
หมายเหตุ

31 ธ.ค. 2558

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบ
ของเงินทุนดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจำ�และเงินประกัน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน
เงินสดรับจากการดำ�เนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
จ่ายล่วงหน้า
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
ดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
ขายเงินลงทุนเผื่อขาย
ขายทรัพย์สินถาวร
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน
ซื้อทรัพย์สินถาวร
ซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
รับเงินปันผล
รับดอกเบี้ย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(391,948,891)
156,547,557
2,712,145
(130,394)
488,040

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

275,209,190 (122,065,254)
370,865,356
79,760,710
2,108,944
772,522
(1,688,552)
(841,599)
919,752
269,250

58,673,798
386,474,172
73,629
269,250

113,970,666 (338,296,823)
76,038,675
2,450,469

97,094,697
(1,045,487)

(68,815,714)
(656,601)

(3,409,073)
134,717,714
(60,251,672)

(17,242,507)
589,038,491
(87,388,824)

(3,254,793)
102,350,863
(35,714,547)

(17,242,507)
381,424,060
(52,328,501)

(14,846,332)

2,255,537
(6,874,515)

(1,474,410)

2,255,537
(2,086,826)

59,619,710

497,030,689

65,161,906

329,264,270

(63,357)
-

(79,831)
-

33,500,000

17,500,000

12,493,750
87,290,943

4,972,921
3,469,744

12,493,750
63,569,917

4,972,922
2,064,917

48,734,370
(114,867,381) (270,092,020)
(6,167,227)
(214,400)
222,003,996
37,113,166
65,572
94,656

48,734,370
(27,897,060) (168,166,056)
(4,051,043)
(170,900)
222,003,996
46,917,164
725,423
1,549,244
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งบการเงินรวม
หมายเหตุ

31 ธ.ค. 2558

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป)
ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
(ลดลง)
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายชำ�ระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
ระยะยาว
จ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
จ่ายชำ�ระเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินปันผลจ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

249,490,666 (224,735,764)

349,079,353

(95,332,709)

58,736

(4,754,078)

(162,724,615) (265,000,000) (370,000,000)

55,000,000

(1,820,694)

-

(2,645,102)

(5,863,576)

-

-

(4,609,931) (4,687,980) (3,702,729) (3,621,798)
129,500,000 500,000,000 129,500,000
(234,769,231) (479,538,462) (149,000,000) (278,000,000)
- (9,804,000)
-

เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรม
จัดหาเงิน

(274,424,471) (267,539,120) (393,143,993) (231,375,876)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด

12,414

(12,564)

13,038

(6,427)

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ

34,698,319

4,743,241

21,110,304

2,549,258

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ณ 1 มกราคม

41,657,226

36,913,985

18,045,188

15,495,930

76,355,545

41,657,226

39,155,492

18,045,188

35,723,962
12,430,511

32,395,952
2,148,800

4,056,313
3,745,728

379,103
57,200

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ณ 31 ธันวาคม

3.2
และ 5

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผย
เพิ่มเติม:
รายการที่มิใช่เงินสด:
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินถาวร
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

1.

ข้อมูลทั่วไป

1.1 บริษัทฯ ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2519
และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจ�ำหน่ายสับปะรดกระป๋อง น�้ำสับปะรดเข้มข้น น�้ำผลไม้รวมและเครื่องดื่ม
บรรจุพร้อมดื่ม น�้ำแร่ธรรมชาติพร้อมดื่ม โดยจ�ำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.2 บริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งอยู่เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400 และมีโรงงานตั้งอยู่ดังนี้
		
- เลขที่ 212 ถนนเพชรเกษม หมู่ 16 ต�ำบลอ่าวน้อย อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210
		
- เลขที่ 504 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลประจวบคีรีขันธ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
		
- เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ต�ำบลโป่งแยง อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
		
- เลขที่ 90/1 หมู่ 7 ต�ำบลสนับทึบ อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
1.3

2.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ ครอบครัวทรัพย์สาคร

เกณฑ์การจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การจัดท�ำและน�ำเสนอรายงานทางการเงิน
2.2 งบการเงินนี้ได้จัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินตามกฎหมายโดยใช้หน่วยเงินตราไทยและจัดท�ำเป็น
ภาษาไทย บริษัทฯ ได้จัดท�ำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทย เพื่อความสะดวกของ
ผู้อ่านงบการเงิน ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเพื่อให้แสดงเป็นหลักบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)

2.3
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เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยดังนี้ :
ชื่อบริษัท

บริษัทย่อย
บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำ�กัด
บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จ�ำกัด
บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำ�กัด
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จำ�กัด
(ถือหุ้นผ่าน บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำ�กัด)

ทุนจดทะเบียน (หน่วย : บาท)

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

50,000,000
600,000,000
50,000,000

50,000,000
600,000,000
50,000,000

99.99
50.00
75.50

99.99
50.00
75.50

1,000,000

1,000,000

50.00

50.00

ยอดคงค้างระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย รายการระหว่างกันที่มีสาระส�ำคัญ และยอดเงินลงทุน
ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยกับทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อย ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบายบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกับบริษัทใหญ่

ดังนี้ :

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่หลายฉบับ
2.4.1
		
		
		
		

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 มาถือปฏิบัติ ซึ่งการน�ำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ
ส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2.4.2
		
		

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังนี้ :
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กรอบแนวคิดสำ�หรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)
การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
ส่วนงานดำ�เนินงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
การร่วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)

การนำ�เสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 41
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การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
กำ�ไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง
2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)
ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำ
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 21
เงินที่นำ�ส่งรัฐ
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การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะ
เจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)
ผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)
รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์
แนวปฏิบัติทางบัญชีสำ�หรับการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืช เพื่อ
แนวปฏิบัติทางบัญชี
การให้ผลิตผล
บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมิได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผล
บังคับใช้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะประเมินผลกระทบที่มีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน�ำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินข้างต้นมาถือปฏิบัติ
2.5
		
		
		

3.

ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ
การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายบัญชีและ
การรายงาน จ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
3.1

เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินที่น�ำเสนอนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
รายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง

3.2
		
		
		
		
		

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือรวมถึงเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินฝากประจ�ำและเงินลงทุนระยะสั้นที่ไม่มีข้อจ�ำกัดในการใช้
เช่น มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจ�ำนวนที่ทราบได้และมีความเสี่ยงต่อ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าไม่เป็นนัยส�ำคัญ เช่น มีก�ำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันฝากหรือ
ลงทุน

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)

3.3
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ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าที่จะได้รับ คือจ�ำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากอายุหนี้คงค้างโดยพิจารณาจากฐานะ
การเงินในปัจจุบันของลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับช�ำระ
นอกจากนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่ม โดย
พิจารณาจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะมีปัญหาในการช�ำระหนี้ด้วย

3.4

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วย
ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าต้องจ่ายเพื่อการขายสินค้านั้น
ต้นทุนของสินค้าที่ซื้อประกอบด้วยราคาซื้อรวมค่าใช้จ่ายอื่นทุกประเภทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การซื้อ ต้นทุนของสินค้าส�ำเร็จรูป และสินค้าระหว่างผลิต ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน
และโสหุ้ยการผลิต โดยราคาทุนของสินค้าค�ำนวณตามเกณฑ์ดังนี้
วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุใช้สิ้นเปลือง
สินค้าระหว่างผลิต

- ราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ย
- ต้นทุนผลิตโดยวิธีถัวเฉลี่ย

สินค้าสำ�เร็จรูป

- ต้นทุนผลิตโดยวิธีถัวเฉลี่ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพโดยพิจารณาจากสินค้าที่หมดอายุและคาดว่าจะ
เสื่อมสภาพการใช้งาน
3.5

การบันทึกเงินลงทุน
เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดฯ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้ราคาเสนอซื้อครั้งล่าสุด ณ วันท�ำการสุดท้ายของวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยอ้างอิง
ราคาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการก�ำไรและรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะรวมไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนด้วยวิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนด้วยวิธี
ราคาทุน หักด้วยค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน
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3.6

สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าทางการเงิน
สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับ
จากสินทรัพย์ ได้โอนไปให้แก่ผู้เช่า ไม่ว่าในที่สุดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม่ จัดเป็นสัญญา
เช่าทางการเงิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้สัญญาเช่าทางการเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยจ�ำนวนเงินเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบัน
ของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ส่วนดอกเบี้ยจ่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เช่า
จะตัดตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับ
จากสินทรัพย์ ไม่ได้โอนไปให้แก่ผู้เช่า จัดเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้
จ�ำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

3.7

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า
หรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิต
หรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุน

3.8

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และค�ำนวณตาม
ประมาณการก�ำลังการผลิตของเครื่องจักร ซึ่งได้ประมาณไว้ ดังนี้
ค่าพัฒนาที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรและส่วนประกอบ
- วิธีเส้นตรง
- ตามประมาณการกำ�ลังการผลิต
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

10 ปี
10-25 ปี

ยานพาหนะ

5-10 ปี

10-20 ปี
919.04 ล้านขวด
5-20 ปี
3-10 ปี
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ต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นส�ำหรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสภาพของสินทรัพย์ซึ่งเป็น
ภาระผูกพันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ถือรวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อสัญญาเช่า ซึ่งเป็นผลให้ค่าใช้จ่ายนั้นมีประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจะบันทึกเป็นสินทรัพย์
การค�ำนวณค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ต้องพิจารณาแต่ละส่วน
แยกต่างหากจากกันเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยส�ำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมด
ของสินทรัพย์นั้น
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ ให้มีการทบทวน
อย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี
ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายประจ�ำงวด
3.9

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน แสดงในราคาทุ น หั ก ค่ า ตั ด จ� ำ หน่ า ยสะสมและค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า ของ
สินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท ยกเว้นในกรณีที่ไม่สามารถก�ำหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจะไม่ถูกตัดจ�ำหน่าย
แต่จะทดสอบว่ามีการด้อยค่าหรือไม่ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ดังนี้
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

3-10 ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย บันทึกค่าตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจ�ำงวด
3.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะพิจารณาการด้อยค่าสินทรัพย์ อันได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า สินทรัพย์เกิดการด้อยค่า โดยการด้อยค่าจะพิจารณาจาก
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากมีราคาต�่ำกว่าราคาตามบัญชี ถือว่าสินทรัพย์เกิด
การด้อยค่า ซึ่งจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ทรัพย์สิน
แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า และจะประมาณจากสินทรัพย์แต่ละรายการหรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด

142

3.11 หนี้สิน ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกหนี้สิน ประมาณการหนี้สิน และค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เมื่อบริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพันค่อนข้างแน่อันเป็นผลสืบเนื่อง
มาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งอาจท�ำให้บริษัทฯ ต้องจ่ายช�ำระภาระผูกพันนั้นในจ�ำนวนเงินที่สามารถ
ประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย บันทึกเงินปันผลค้างจ่ายเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว
3.12 การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผล
ตอบแทนที่มีนัยส�ำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อ โดยใช้จ�ำนวนเงินตามใบก�ำกับสินค้า
ส่วนลดและสินค้ารับคืน รวมทัง้ จ�ำนวนทีเ่ กิดจากการประมาณการ (ถ้ามี) ได้แสดงหักออกจากยอดขาย
รายได้จากการให้บริการ รับรู้เป็นรายได้เมื่อผลของรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสามารถ
ประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สามารถประมาณผลของรายการ
บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการได้อย่างน่าเชื่อถือ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้ไม่เกิน
จ�ำนวนค่าใช้จ่ายที่รับรู้ไปแล้วซึ่งเป็นจ�ำนวนค่าใช้จ่ายที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับคืน
จากผู้ว่าจ้าง
รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามระยะเวลา
รายได้ค่าเช่า รับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
รายได้เงินปันผล รับรู้เมื่อสิทธิการรับเงินปันผลได้มีการประกาศแล้ว
3.13 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ซึ่งมีก�ำหนดจ่ายช�ำระภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นงวดที่
พนักงานได้ให้บริการ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงาน ได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงานโดยหักจาก
เงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่ง และ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่งเป็นรายเดือน
สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่จ่าย
สมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์ท่ีต้องจ่ายให้กับพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งถือเป็นโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน ได้บันทึกด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected
Unit Credit Method) ซึ่งค�ำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ในก�ำไรหรือขาดทุน
3.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน เว้นแต่
ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจหรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น
หรือก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ ภาษีเงินได้ที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระหรือสามารถขอคืนได้ โดยค�ำนวณ
จากก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับงวดที่ต้องเสียภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดย ค�ำนวณผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์และหนี้สินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางภาษีอากร
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะ
วิธีการที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�ำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู้จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่จะต้องจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากผล
แตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะรับรู้ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�ำไร เพื่อเสีย
ภาษีในอนาคตจะมีจ�ำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี จะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษี
จะมีโอกาสถูกใช้จริง
3.15 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานได้แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลต่างจากการแปลงค่าถือเป็น
ผลก�ำไรหรือขาดทุนแสดงในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
บัญชีเงินลงทุนในต่างประเทศ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันลงทุน
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากบริษัทย่อยในต่างประเทศที่น�ำมารับรู้ส่วนได้เสียในบริษัทใหญ่ แปลงค่า
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน
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3.16 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค�ำนวณโดยการหารก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท
ใหญ่ ด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายในระหว่างปี
(จ�ำนวน 482,579,640 หุ้น)

4.

รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4.1

ความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำ�กัด
บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำ�กัด
บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำ�กัด
บริษัท ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จำ�กัด
ซันโตรี่ เบฟเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ลิมิเต็ด ประเทศญี่ปุ่น
ซันโตรี่ เบฟเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ลิมิเต็ด ประเทศสิงค์ โปร์
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำ�กัด
บริษัท รวมทรัพย์สิน จำ�กัด
บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำ�กัด
บริษัท เรย์โคลแอสฟัลท์ จำ�กัด
บริษัท ไทยสเลอรี่ซีล จำ�กัด
บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล จำ�กัด
บริษัท โรงโม่ไทย จำ�กัด
บริษัท รัตนะจิตต์ จำ�กัด
บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด
บริษัท สุราษฎร์บิทูเมน จำ�กัด
บริษัท บิทูเมน มารีน จำ�กัด
บริษัท ไทยบิทูเมน จำ�กัด
บริษัท ทาสโก้ชิปปิ้ง จำ�กัด
บริษัท ไวทัลเว็ล จำ�กัด
บริษัท ทิปโก้ มารีไทม์ จำ�กัด
บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ จำ�กัด

ความสัมพันธ์
ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
ถือหุ้นทางอ้อม
กรรมการบริษัทร่วมถือหุ้น
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการถือหุ้น
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายก�ำหนดราคาระหว่างกัน ดังนี้ :

ลักษณะรายการค้า

นโยบายในการกำ�หนดราคา

รายการค้าระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย
- บริษัทฯ ขายและบริการให้กับบริษัทย่อย
- บริษัทย่อยขายและบริการให้กับบริษัทฯ
รายการค้าระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

วิธีราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม
วิธีราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม
ราคาตลาด

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาความ
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ การถือหุ้นระหว่างกัน หรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ หรือ
ผู้บริหารบางท่านร่วมกัน นอกจากนี้ ความเกี่ยวข้องยังพิจารณาถึงบุคคลหรือกิจการที่สามารถ
ควบคุมบุคคลหรือกิจการอื่น หรือสามารถใช้อิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญในการตัดสินใจด้านการเงิน
หรือการด�ำเนินงานของบุคคลหรือกิจการอื่น โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการบัญชีสินทรัพย์
หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผลของรายการดังกล่าวได้รวมไว้ใน
งบการเงินตามเกณฑ์ปกติของธุรกิจ
รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย :
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2558
2557
ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด
ลูกหนี้การค้า
- บริษัทย่อย
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำ�กัด
บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำ�กัด
บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำ�กัด
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยสเลอรี่ซีล จำ�กัด
บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำ�กัด
บริษัท รัตนะจิตต์ จำ�กัด
บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ต จำ�กัด
บริษัท เรย์ โคล์แอสฟัสท์ จำ�กัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2558
2557

-

-

16,507,741
861,897
102,820

26,533,035
1,002,112
31,319

985,663
27,507
1,035,395
21,240
200,507
34,029

940,264
39,033
1,014,685
99,760
142,850
93,812

-

-

146

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2558
2557
บริษัท ทิปโก้มาร์รีไทม์ จำ�กัด
บริษัท ไทยบิทูเมน จำ�กัด
บริษัท ทิปโก้ทาวเวอร์ จำ�กัด
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัทย่อย
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำ�กัด
บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำ�กัด
บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำ�กัด
บริษัท ทีเอฟบี ดิสทิบิวชั่น จำ�กัด
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ทาสโก้ ชิ้บปิ้ง จำ�กัด
บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ จำ�กัด
บริษัท เรย์โคลแอสฟัลท์ จำ�กัด
บริษัท ไทยบิทูเมน จำ�กัด
บริษัท บิทูเมนมารีน จำ�กัด
ซันโตรี่ เบฟเวอรเรจ แอนด์ ฟู้ด ลิมิเต็ด ประเทศญี่ปุ่น
ซันโตรี่ เบฟเวอรเรจ แอนด์ ฟูด้ เอเซีย ประเทศสิงค์โปร์
ซันโทรี่ เบฟเวอร์เรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำ�กัด
เงินให้กู้ยืม-บริษัทย่อย
- บริษัทย่อย
บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำ�กัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด
เงินให้กู้ยืมเพิ่มในระหว่างงวด
เงินให้กู้ยืมรับชำ�ระคืนในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด
เจ้าหนี้การค้า
- บริษัทย่อย
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำ�กัด
บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำ�กัด
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำ�กัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2558
2557

74,426
34,311

45,516
131,200
-

-

-

-

-

(332,609)
490,526
(87,498)
1,859

3,054,486
57,535
21,711
1,859

42,081
11,235
1,605
9,206
36,479
-

41,730
1,605
16,853
1,605
20,063
1,605
5,922,845
18,763
33,170

-

11,235
-

-

- 33,500,000 51,000,000
3,000,000
8,001,020
- (36,500,000) (25,501,020)
- 33,500,000

-

-

310,242
2,213,867

3,022,911
109,824

652,097
136,246

867,393
1,150,499

223,366
84,972

470,038
564,022
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2558
2557

บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำ�กัด
5,536,915
5,130,030
1,348,952
477,283
54,881
บริษัท รวมทรัพย์สิน จำ�กัด
บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ต จำ�กัด
74,459
96,856
55,199
63,554
ซันโตรี่ เบฟเวอรเรจ แอนด์ ฟูด้ ลิมเิ ต็ด ประเทศญีป่ นุ่
376,754
ซันโตรี่ เบฟเวอรเรจ แอนด์ ฟูด้ ลิมเิ ต็ด ประเทศสิงคโปร์ 2,349,037
รายได้และค่าใช้จ่ายสำ�หรับงวด
รายได้จากการขายสินค้า
- บริษัทย่อย
- 3,653,759 336,652,223 272,092,628
รายได้จากการเช่า
1,646,533
- บริษัทย่อย
2,775,570
รายได้ดอกเบี้ยรับ
- บริษัทย่อย
724,597
1,547,738
รายได้เงินปันผล
- บริษัทย่อย
9,803,998
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- 37,113,166
รายได้อื่น
- 13,022,884 67,400,935
- บริษัทย่อย
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- 182,815,175
199,595
110,757
รายการซื้อสินค้า
- บริษัทย่อย
- 23,122,436 27,639,203
ค่าใช้จ่ายจากการเช่าและการบริการ
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
40,770,036 41,332,237 16,988,157 15,187,748
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขาย
- บริษัทย่อย
- 54,519,596
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญ
- ผลประโยชน์ระยะสั้น
- ผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญ

49,120,507
1,057,906

39,903,785
1,105,213

37,773,057
905,515

26,840,875
962,918

50,178,413

41,008,998

38,678,572

27,803,793

กลุ่มบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการอื่น ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน เป็นต้น
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5.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

เงินสด
เงินฝากจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ.2557
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 – 0.10 และร้อยละ
0.01 – 0.10 ต่อปีตามลำ�ดับ)

1,619,410
74,736,135

1,548,791
40,108,435

590,590
38,564,902

511,529
17,533,659

รวม

76,355,545

41,657,226

39,155,492

18,045,188

6.

เงินลงทุนชั่วคราว

เป็นเงินฝากประจ�ำ 6 เดือนของบริษัทย่อยที่ไม่ติดภาระผูกพัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ
พ.ศ. 2557 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.85 – 1.95 ต่อปี และร้อยละ 1.85 – 1.95 ต่อปีตามล�ำดับ)

7.

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :
ลูกหนี้การค้า
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

574,009,703
235,217,965
2,413,078
811,640,746
(6,879,767)

291,084,016
108,746,427
2,507,120
402,337,563
(6,937,320)

18,957,971
219,978,966
17,472,458
256,409,395
(6,548,703)

11,396,584
94,801,928
27,566,466
133,764,978
(6,548,703)

804,760,979

395,400,243

249,860,692

127,216,275

รายงานประจำ�ปี 2558
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หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

ลูกหนี้อื่น
- ลูกหนี้อื่น-บริษัทอื่น
-ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- เงินทดรองพนักงาน
- รายได้ค้างรับ

49,964,159
100,606
14,860,944
138,277
4,829,077

50,861,046
6,058,239
23,115,897
126,756
10,171,226

1,238,588
72,278
8,468,045
61,270
134,591

1,979,523
3,146,826
7,071,058
62,706
5,239,379

รวมลูกหนี้อื่น

69,893,063

90,333,164

9,974,772

17,499,492

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

874,654,042

485,733,407

259,835,464

144,715,767

ตารางแสดงระยะเวลาการค้างช�ำระของลูกหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
หน่วย : บาท

หนี้ที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
หนี้ค้างชำ�ระระหว่าง 1-90 วัน
หนี้ค้างชำ�ระระหว่าง 91-180 วัน
หนี้ค้างชำ�ระระหว่าง 181-270 วัน
หนี้ค้างชำ�ระระหว่าง 271-360 วัน
หนี้ค้างชำ�ระเกินกว่า 360 วัน
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

467,539,935
337,190,158
31,036
29,850
6,849,767

223,777,640
26,083,053
6,548,702

811,640,746

256,409,395
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ตารางแสดงระยะเวลาการค้างช�ำระของลูกหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
หน่วย : บาท

หนี้ที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
หนี้ค้างชำ�ระระหว่าง 1-90 วัน
หนี้ค้างชำ�ระระหว่าง 91-180 วัน
หนี้ค้างชำ�ระระหว่าง 181-270 วัน
หนี้ค้างชำ�ระระหว่าง 271-360 วัน
หนี้ค้างชำ�ระเกินกว่า 360 วัน
รวม

8.

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

359,319,763
35,650,012
34,455
451,156
108,886
6,773,291

106,694,039
20,522,236
6,548,703

402,337,563

133,764,978

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :
บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำ�กัด

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

-

-

-

33,500,000

(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.65 ต่อปี และร้อยละ 3.25 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557
ตามล�ำดับ)

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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สินค้าคงเหลือ
หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

สินค้าสำ�เร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุใช้สิ้นเปลือง

408,554,419
80,609,597
283,535,515
51,951,283

439,342,306
103,665,941
402,982,506
50,626,658

242,573,773
3,791,019
58,603,044
28,294,385

224,671,549
19,366,732
139,557,376
28,781,588

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ

824,650,814
(1,322,370)
(32,587,081)

996,617,411
(762,604)
(63,558,689)

333,262,221
(1,322,370)
(28,437,722)

412,377,245
(762,604)
(61,503,948)

สินค้าระหว่างทาง

790,741,363
17,942,453

932,296,118
3,640,403

303,502,129
1,484,606

350,110,693
2,497,160

808,683,816

935,936,521

304,986,735

352,607,853

รวม

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินมัดจำ�ระยะสั้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
บัตรภาษี
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

12,499,439
379,300
5,572,665
1,638,717
466,052
254,965

7,961,826
1,375,370
2,279,430
1,561,569

5,224,814
30,000
1,474,410
352,869
186,216

694,492
2,086,826
989,734

20,811,138

13,178,195

7,268,309

3,771,052
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11. เงินลงทุนเผื่อขาย (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
หน่วย : บาท

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

ราคาทุนต้นงวด
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น
จำ�หน่ายเงินลงทุน

-

720,282
(720,282)

ราคาทุนปลายงวด
การเปลี่ยนแปลงในราคามูลค่ายุติธรรม

-

-

ราคาตามบัญชีปลายงวด

-

-

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้รับจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญโดยไม่คิดมูลค่า จ�ำนวน 3,711,316
หน่วย อายุ 3 ปี บริษัทฯ ถือเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย และวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม

บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ผลิตยางมะตอย

ถือหุ้น

1,543,850

1,532,780

600,000
50,000
36,800

23.9584

50.00
75.50
99.99

24.2130

50.00
75.50
99.99

31 ธ.ค.
2557

398,895
14,012
165,988

31 ธ.ค.
2558

2,466,355

-

600,000
50,000
36,800

31 ธ.ค.
2558

หน่วย : พันบาท

1,431,925

-

566,023
(566,023

407,260
17,669
141,094

31 ธ.ค.
2557

เงินลงทุน (วิธีส่วนได้เสีย)

บริษัทร่วมในประเทศ

ถือหุ้น
ถือหุ้น
ถือหุ้น

31 ธ.ค.
2557

สัดส่วนเงินลงทุน (%)

578,895
(578,895)

ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำผลไม้พร้อมดื่ม
ร้านค้าปลีกเครื่องดื่มและอาหาร
ผลิตสารสกัดจากสมุนไพร

บริษัทย่อยในประเทศ
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำ�กัด
บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำ�กัด
บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำ�กัด

31 ธ.ค.
2558

ทุนชำ�ระแล้ว

งบการเงินรวม

รวม
หัก รายการตัดบัญชี

ประเภทกิจการ

ประกอบด้วย :

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนด้วยวิธีส่วนได้เสีย

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2558
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บริษัทร่วมในประเทศ
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำ�กัด

บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำ�กัด

บริษัทย่อยในประเทศ
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำ�กัด

ประกอบด้วย:

ผลิตยางมะตอย

ผลิตและจ�ำหน่าย
น�้ำผลไม้พร้อมดื่ม
ร้านค้าปลีกเครื่องดื่ม
และอาหาร
ผลิตสารสกัด
จากสมุนไพร

ประเภทกิจการ

ถือหุ้น

ถือหุ้น

ถือหุ้น

ถือหุ้น

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

36,800

50,000

600,000

31 ธ.ค.
2557

99.99

51.00

50.00

31 ธ.ค.
2558

99.99

51.00

50.00

31 ธ.ค.
2557

สัดส่วนเงินลงทุน (%)

1,543,850 1,532,780 23.9584 24.2130

36,800

50,000

600,000

31 ธ.ค.
2558

ทุนชำ�ระแล้ว

465,337

465,337

46,917

1,110,267 1,112,447 222,004

9,804

-

-

9,804

31 ธ.ค.
2557

37,113

-

-

-

-

31 ธ.ค.
2558

เงินปันผล

647,110 222,004
644,930

160,787

25,500

279,050

31 ธ.ค.
2557

160,787

25,500

279,050

31 ธ.ค.
2558

เงินลงทุน (วิธีราคาทุน)

งบการเงินเฉพาะของกิจการ

หน่วย : พันบาท

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนด้วยวิธีราคาทุน หักด้วยค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน

154

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)

155

งบการเงินของบริษัทร่วมชื่อบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ
พ.ศ. 2557 สอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นเงินลงทุนในบริษัทร่วมนี้แสดงตามวิธีส่วนได้เสียในงบการ
เงินรวม ดังนี้
หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ร้อยละของสินทรัพย์รวมของงบการเงินรวม
ส่วนได้เสียในกำ�ไรสำ�หรับงวดของบริษัทร่วม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ร้อยละของรายได้รวมของงบการเงิน

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

2,466,355,206
36.74

1,431,925,238
25.93

1,216,173,249
17.87

283,450,215
4.62

ข้อมูลงบการเงินของบริษัทร่วมมีดังนี้
หน่วย : พันบาท
ประกอบด้วย :
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมรายได้
กำ�ไรสำ�หรับงวด

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558
16,869,302
6,304,815
37,615,157
5,196,273

31 ธ.ค. 2557
15,145,118
9,020,101
46,249,063
1,157,109

13. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
เป็นเงินฝากประจ�ำ 6 เดือนของ บริษัทย่อย ที่น�ำไปค�้ำประกันการออกหนังสือค�้ำประกันจากธนาคารตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37
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14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :

ราคาทุน
ที่ดิน
รวม

31 ธ.ค. 2557

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด

รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด

จำ�หน่าย

เพิ่ม

31 ธ.ค. 2558

รายการโอน

31 ธ.ค. 2557

เพิ่ม

จำ�หน่าย

31 ธ.ค. 2558

รายการโอน

18,284,061

-

(11,014,500)

-

7,269,561

18,284,061

-

(11,014,500)

-

7,269,561

18,284,061

-

(11,014,500)

-

7,269,561

18,284,061

-

(11,014,500)

-

7,269,561

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
ประกอบด้วย :

31 ธ.ค. 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด
เพิ่ม

จำ�หน่าย

31 ธ.ค. 2557

รายการโอน

31 ธ.ค. 2556

รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด
เพิ่ม

จำ�หน่าย

31 ธ.ค. 2557

รายการโอน

ราคาทุน
ที่ดิน

11,014,500

7,269,561

-

-

18,284,061

11,014,500

7,269,561

-

-

18,284,061

รวม

11,014,500

7,269,561

-

-

18,284,061

11,014,500

7,269,561

-

-

18,284,061
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ประกอบด้วย :

31 ธ.ค. 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด
ซื้อ

จำ�หน่าย

รายการโอน

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด
ซื้อ

จำ�หน่าย

31 ธ.ค. 2558

รายการโอน

ประเภททุนทรัพย์สิน
ที่ดิน-ราคาทุนเดิม
ค่าพัฒนาที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรและส่วนประกอบ
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ยานพาหนะ
รวม

276,666,969
58,057,992
1,167,529,551
2,954,980,231
312,745,079
85,627,929
45,781,679
4,901,389,430

703,850
2,186,390
10,521,961
2,822,706
105,500
16,340,407

(2,010,250)
(367,730)
(338,009,203)
(19,887,662)
(6,887,224)
(6,608,900)
(373,770,969)

8,212,797
66,391,763
19,741,879
2,582,990
96,929,429

274,656,719
58,057,992
1,176,078,468
2,685,549,181
323,121,257
84,146,401
39,278,279
4,640,888,297

155,523,986
54,589,902
655,574,036
1,513,649,770
132,556,747
49,676,309
30,250,386
2,591,821,136

3,662,765
451,185
4,113,950

(367,731)
(255,401,950)
(10,641,377)
(6,034,588)
(582,000)
(273,027,646)

6,173,692
692,590
9,932,959
1,224,543
18,023,784

155,523,986
54,589,902
661,379,997
1,258,940,410
135,511,094
45,317,449
29,668,386
2,340,931,224

ประเภทค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สิน
ค่าพัฒนาที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรและส่วนประกอบ
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ยานพาหนะ
รวม

33,193,027
539,086,175
1,400,038,973
220,895,688
61,896,325
38,606,249
2,293,716,437

3,994,139
54,651,159
126,712,430
28,707,636
25,521,210
3,321,141
242,907,715

(417,206)
(270,619,756)
(13,427,605)
(21,163,412)
(6,494,349)
(312,122,328)

-

37,187,166
593,320,128
1,256,131,647
236,175,719
66,254,123
35,433,041
2,224,501,824

32,397,178
395,397,427
989,144,945
96,452,851
38,570,959
26,802,066
1,578,765,426

3,756,600
30,249,106
72,405,764
14,347,461
14,130,724
1,716,583
136,606,238

(417,205)
(208,385,351)
(9,507,263)
(16,163,663)
(585,997)
(235,059,479)

-

36,153,778
425,229,328
853,165,358
101,293,049
36,538,020
27,932,652
1,480,312,185

2,416,386,473
(243,855,999)
2,172,530,474
111,637,634
-

1,013,055,710
(52,716,804)
960,338,906
2,311,486
-

2,284,168,108

962,650,392

หัก ค่าเผื่อสินทรัพย์ด้อยค่า
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
เครื่องจักรระหว่างทาง
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

2,607,672,993
(264,564,769)
2,343,108,224
75,504,340
-

-

22,049,429

(1,340,659)

134,015,112
-

(118,441)
-

(97,763,377)
-

2,418,612,564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว
(2557 : 895 ล้านบาท)

-

1,845,435

(1,340,659)

27,839,422
-

-

(18,824,070)
-

860,619,039
(52,212,028)
808,407,011
11,326,838
819,733,849

ในงบการเงินรวม จ�ำนวน 1,539 ล้านบาท (2557 : 1,538 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ�ำนวน 880 ล้านบาท
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
ประกอบด้วย :

31 ธ.ค. 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด
ซื้อ

จำ�หน่าย

รายการโอน

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2556

รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด
ซื้อ

จำ�หน่าย

31 ธ.ค. 2557

รายการโอน

ประเภททุนทรัพย์สิน
ที่ดิน-ราคาทุนเดิม
ค่าพัฒนาที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรและส่วนประกอบ
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ยานพาหนะ
รวม

275,716,969
58,057,992
1,140,379,069
2,716,935,267
305,126,290
89,554,118
49,643,256
4,635,412,961

285,000
2,811,125
9,362,708
2,979,919
15,438,752

(30,785,300)
(17,361,802)
(18,464,065)
(11,394,999)
(4,124,194)
(82,130,360)

950,000
57,650,782
252,595,641
16,720,146
4,488,891
262,617
332,668,077

276,666,969
58,057,992
1,167,529,551
2,954,980,231
312,745,079
85,627,929
45,781,679
4,901,389,430

154,573,986
54,589,902
617,928,803
1,334,663,720
129,954,221
52,760,077
33,181,235
2,377,651,944

205,500
270,000
2,063,659
757,584
3,296,743

(8,267,358)
(4,572,855)
(4,874,668)
(2,930,849)
(20,645,730)

950,000
37,439,733
186,983,408
5,111,722
1,033,316
231,518,179

155,523,986
54,589,902
655,574,036
1,513,649,770
132,556,747
49,676,309
30,250,386
2,591,821,136

ประเภทค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สิน
ค่าพัฒนาที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรและส่วนประกอบ
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ยานพาหนะ
รวม

29,198,887
514,726,936
1,279,103,259
198,936,055
63,740,497
39,148,240
2,124,853,874

3,994,140
54,135,350
136,823,139
37,411,575
9,005,612
3,524,344
244,894,160

(29,776,111)
(15,887,425)
(15,451,942)
(10,849,784)
(4,066,335)
(76,031,597)

-

33,193,027
539,086,175
1,400,038,973
220,895,688
61,896,325
38,606,249
2,293,716,437

28,640,579
365,002,211
919,681,337
86,092,534
38,689,561
27,836,133
1,465,942,355

3,756,599
30,395,216
77,620,314
13,855,974
4,452,936
1,836,496
131,917,535

(8,156,706)
(3,495,657)
(4,571,538)
(2,870,563)
(19,094,464)

-

32,397,178
395,397,427
989,144,945
96,452,851
38,570,959
26,802,066
1,578,765,426

หัก ค่าเผื่อสินทรัพย์ด้อยค่า

2,510,559,087
(35,292,089)

-

2,607,672,993
(264,564,769)

911,709,589
(15,088,095)

-

1,013,055,710
(52,716,804)

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
เครื่องจักรระหว่างทาง

2,475,266,998
119,171,004
29,059,228

(201,198,142)
(155,912,155)

2,343,108,224
75,504,340
-

896,621,494
51,361,518
27,022,738

(94,685,701)
(144,084,381)

960,338,906
2,311,486
-

2,418,612,564

975,005,750

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

(229,272,680)
157,531,478
126,852,927

-

2,623,497,230

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว
(2556 : 917 ล้านบาท)

(37,628,709)
45,635,669
117,061,643

-

962,650,392

ในงบการเงินรวม จ�ำนวน 1,538 ล้านบาท (2556 : 1,551 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ�ำนวน 895 ล้านบาท
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2557

ซื้อ

จำ�หน่าย

รายการโอน

31 ธ.ค. 2558

ประเภททุนสินทรัพย์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้า
รวม

26,528,416
26,051,203
52,579,619

14,546,695
14,546,695

(505,000)
(505,000)

(1,500,000)
(1,500,000)

39,070,111
26,051,203
65,121,314

ประเภทค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
รวม

13,259,900
13,259,900

5,954,489
5,954,489

(504,999)
(504,999)

-

18,709,390
18,709,390

รวมสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

39,319,719

46,411,924
หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :
ประเภททุนสินทรัพย์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2557

ซื้อ

จำ�หน่าย

31 ธ.ค. 2558

รายการโอน

16,003,476
26,463,244

7,796,771
-

(505,000)
-

(1,500,000)
-

21,795,247
26,463,244

รวม

42,466,720

7,796,771

(505,000)

(1,500,000)

48,258,491

ประเภทค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
รวม

9,408,814
9,408,814

3,699,770
3,699,770

(504,999)
(504,999)

-

12,603,585
12,603,585

รวมสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

33,057,906

35,654,906
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17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
ประกอบด้วย :
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน :
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวม

จำ�นวนเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ (ต่อปี)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำ�นวนเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ (ต่อปี)

288,281

MOR

58,736

MOR

1,320,000,000

MMR

620,000,000

MMR

1,320,288,281

620,058,736

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
ประกอบด้วย :
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน :
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวม

จำ�นวนเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ (ต่อปี)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำ�นวนเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ (ต่อปี)

2,108,976

MOR

-

MOR

1,465,000,000

MMR

990,000,000

MMR

1,467,108,976

990,000,000
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18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

เจ้าหนี้การค้า
- บริษัทอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้า

295,453,028
295,453,028

274,797,507
274,797,507

139,037,900
2,524,109
141,562,099

78,218,298
3,132,735
81,351,033

เจ้าหนี้อื่น
- เจ้าหนี้อื่น-บริษัทอื่น
- เจ้าหนี้อื่น-บริษัทที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- รายได้รับล่วงหน้า
- เงินมัดจำ�รับค่าสินค้า
รวมเจ้าหนี้อื่น

86,064,449
10,097,706
305,133,942
19,336,524
4,454,772
425,087,393

371,928
2,968,785
171,926,376
17,165,622
27,151,415
219,584,126

5,241,309
5,548,448
51,667,772
16,389,519
1,948,771
80,795,819

7,414
1,097,614
23,640,956
15,668,331
2,914,317
43,328,632

720,540,421

494,381,633

222,357,918

124,679,665

รวม

19. หนี้สินระยะยาว
หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :
เงินกู้ยืมระยะยาว-สัญญาเงินกู้ (หมายเหตุ 19.1)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 19.2)
หัก เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน
หนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

609,500,000
2,195,952

730,153,846
4,129,955

129,500,000
932,000

149,000,000
3,854,729

611,695,952 734,283,801
(92,950,000) (179,153,846)

130,432,000
(12,950,000)

152,854,729
(78,000,000)

(1,563,976)

(3,197,955)

(932,000)

(2,922,729)

517,181,976

551,932,000

116,550,000

71,932,000
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19.1 สัญญาเงินกู้
19.1.1
		
		
		
		

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญากู้ยืมกับสถาบันการเงิน 1 แห่ง
ในวงเงินกู้ระยะยาวจ�ำนวน 500 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการด�ำเนินงานอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงกับ THBFIXโดยมีเงื่อนไขการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ทุก 3 เดือน โดยจดจ�ำนอง
ที่ดินอาคารและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ เป็นหลักประกัน ก�ำหนดจ่ายคืนเงินกู้งวดแรก
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2553

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญากู้ยืมกับสถาบันการเงิน 1 แห่ง เป็น
วงเงินกู้ระยะยาว จ�ำนวน 629.5 ล้านบาท อายุเงินกู้ 5 ปี 6 เดือน นับจากวันลงนาม
ในสัญญาเงินกู้ โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ส่วน ได้แก่ 1) คืนวงเงินกู้ระยะยาวเดิม (Refinance)
จ�ำนวน 129.5 ล้านบาท 2) ช�ำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นแก่สถาบันการเงินต่างๆ จ�ำนวน 500
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับ THBFIX โดยมีก�ำหนดจ่ายคืนงวดแรกภายหลัง
9 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญาเงินกู้ ก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นเป็นงวดทุก 3 เดือน
รวมทั้งสิ้น 20 งวด โดยงวดที่ 1-4 ช�ำระเงินต้น ร้อยละ 2.50 ของวงเงินกู้, งวดที่ 5-8
ช�ำระเงินต้น ร้อยละ 3.75 ของวงเงินกู้, งวดที่ 9-19 ช�ำระร้อยละ 6.25 ของวงเงินกู้ และ
งวดที่ 20 ช�ำระส่วนที่เหลือทั้งหมด โดยเริ่มช�ำระครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2559 และ
ครั้งสุดท้ายในเดือนธันวาคม 2563 เงินกู้ดังกล่าว มีการจดจ�ำนองที่ดินตามสัญญาจ�ำนอง
ที่ดินเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 มีสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรบางส่วนเป็นหลักประกัน
และมีเงื่อนไขที่ส�ำคัญต้องด�ำรงไว้ ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และอัตราส่วนความ
สามารถในการช�ำระหนี้

19.1.2
		
		
		

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553 บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จ�ำกัด ได้ท�ำสัญญากู้ยืมเงิน
กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ในวงเงินกู้ระยะยาวจ�ำนวน 200 ล้านบาท เพื่อเป็นการลงทุน
ในการซื้อเครื่องจักร อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับ BIBOR โดยมีเงื่อนไขการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้
ทุก 3 เดือน ก�ำหนดจ่ายคืนเงินกู้งวดแรกในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555

19.1.3
		
		
		
		
		
		
		
		

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จ�ำกัด ได้ลงนามในสัญญา
เงินกู้ วงเงิน 500 ล้านบาท อายุเงินกู้ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับ BIBOR โดยมี
ก�ำหนดจ่ายคืนเงินต้นงวดแรกภายหลัง 15 เดือน หลังจากกู้เต็มจ�ำนวน ซึ่งบริษัทฯ
ได้เบิกเงินกู้ทั้งจ�ำนวนวงเงินแล้ว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เงินกู้มีก�ำหนด
ช�ำระคืนเงินต้นเป็นงวดทุก 3 เดือน รวมทัง้ สิน้ 24 งวด โดยงวดที่ 1-22 งวดละ 20 ล้านบาท
และ 2 งวดสุดท้าย งวดละ 30 ล้านบาท โดยเริ่มช�ำระครั้งแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
และครั้งสุดท้ายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เงินกู้ดังกล่าว มีเงื่อนไขสัญญาที่ส�ำคัญ
ที่ต้องด�ำรงไว้ ได้แก่ Negative Pledge, การด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และ การด�ำรงไว้
ซึ่งโครงสร้างของผู้ถือหุ้น

19.2 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยท�ำสัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงิน 3 แห่ง อายุสัญญา 36 - 60 เดือน
เริ่มช�ำระในปี พ.ศ. 2551 และสิ้นสุดสัญญาในปี พ.ศ. 2559
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20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน แสดงได้ดังนี้
หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นงวด
ต้นทุนบริการ
ต้นทุนดอกเบี้ย
เครดิตการบริการในอดีต
ผลประโยชน์จ่าย
ผล (กำ�ไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายงวด

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

39,778,761
6,459,833
2,340,046
11,512,820
(3,409,074)

39,028,025
6,109,316
2,075,471
(17,242,327)

23,358,762
3,868,814
1,639,487
11,512,820
(3,254,793)

31,503,833
3,790,790
1,494,123
(17,242,507)

-

9,808,276

-

3,812,523

56,682,386

39,778,761

37,125,090

23,358,762
หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

6,459,833
2,340,046

6,109,316
2,075,471

3,868,814
1,639,487

3,790,790
1,494,123

8,799,879

8,184,787

5,508,301

5,284,913

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน
ร้อยละต่อปี

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด้วย :

31 ธ.ค. 2558
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)

31 ธ.ค. 2557

4.30
4.30
3.00 – 5.00 3.00 – 5.00
0.00 – 50.00 0.00 – 17.00

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและจากอัตราตารางมรณะไทย
ปี 2551

21. รายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาเพื่อซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยแสดงไว้ในงบการเงิน
ตามมูลค่ายุติธรรม ก�ำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าว จะถูกบันทึกในส่วน
ของก�ำไรหรือขาดทุน
วงเงินคงเหลือตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า มีดังนี้
ประกอบด้วย:
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (USD)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (USD)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

2,519,782
819,638

2,421,059
430,371

2,519,782
-

2,369,687
-
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22. ส่วนทุน
22.1
		
		
		
		

ส�ำรองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่ง
ไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองจะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ได้ส�ำรอง
ตามกฎหมายเต็มตามบทบัญญัติแล้ว

22.2 การบริหารส่วนทุน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารส่วนทุนเพื่อที่จะรักษาความสามารถในการด�ำเนิน
งานต่อเนื่องและการด�ำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม โดยรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
ไม่ให้เกินข้อก�ำหนดของสัญญาเงินกู้ยืมนอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการด�ำเนินงานในจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของก�ำไรในแต่ละงวดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
22.3 เงินปันผลจ่าย
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลก�ำไรปี 2556 จ�ำนวน 19.608 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.3268
บาท

2.3 ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

6,109,519
-

(29,142,110)
(289,673)

รวม

6,109,519

(29,431,783)

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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24. รายได้จากการขายและการให้บริการ
หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

5,337,909,489
-

5,507,795,418
-

2,263,286,974 2,110,128,520
3,556,984
3,171,956

5,337,909,489

5,507,795,418

2,266,843,958 2,113,300,476

25. รายได้อื่น
หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :
เงินปันผลรับ
รายได้ค่าธรรมเนียมบริหาร
รายได้ค่าสนับสนุนทางการตลาด
รายได้จากการขายเศษวัสดุ
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุน
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพโอนกลับ
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยรับ
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

63,737,550
5,858,951
7,671,250
19,681,403
30,972,118
70,819,842
57,553
53,700,819

182,704,416
5,707,051
4,770,430
14,916,775
94,656
42,345,723

222,003,996
12,678,872
2,309,039
10,313,750
12,856,951
33,066,738
48,386,545
725,665
23,539,546

46,917,164
12,333,095
2,725,930
4,770,430
9,678,320
1,549,244
19,552,352

252,499,486

250,539,053

365,881,102

97,526,535

170

26. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
			 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าร่วมในกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ซึ่งจดทะเบียนแล้วตาม
พระราชบั ญ ญั ติก องทุ นส� ำ รองเลี้ ย งชี พ พ.ศ. 2530 โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่ง และบริษัท
จ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง

27. ค่าใช้จ่ายจ�ำแนกตามลักษณะของค่าใช้จ่าย
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจำ�หน่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการให้
บริการ
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
และค่าเสื่อมราคา)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

611,999,943
230,249,062
5,388,625
59,018,771
2,687,625,886

599,991,351
244,681,216
5,176,011
83,415,143
2,641,676,364

330,268,845
119,925,864
3,699,770
34,980,595
1,799,674,132

305,112,031
131,917,535
3,439,291
50,891,328
1,356,113,899

28. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค�ำนวณขึ้นจากก�ำไรทางภาษีที่จะต้องเสียตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประมวลรัษฎากร
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577
พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2558 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติอนุมัติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นอัตราร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิ ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ตามค�ำชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกในปี 2555
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 สรุปได้ดังนี้
หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

3,362,490

11,706,578

-

-

8,442,709

(80,484,316)

5,974,750

(43,917,619)

11,805,200

(68,777,738)

5,974,750

(43,917,619)

รายการกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยกับอัตราภาษีที่ใช้ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 แสดงได้ดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2558

2557

อัตรา
ภาษี
(ร้อยละ)
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
จำ�นวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษี :
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้/ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

1,190,741,554
20

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

อัตรา
ภาษี
(ร้อยละ)

0.99

238,148,311

(15,050,065)
20

-

5,875,433
(240,661,253)
-

49,651,624
(10,436,312)
(27,508,734)

3,362,491

11,706,578

8,442,709

(80,484,316)

11,805,200

-

(68,777,738)
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รายการกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยกับอัตราภาษีที่ใช้ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 แสดงได้ดังนี้: (ต่อ)
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557

อัตรา
ภาษี
(ร้อยละ)
กำ�ไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
จำ�นวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษี :
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้/ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

20

อัตรา
ภาษี
(ร้อยละ)
188,941,783
37,788,357

20

(176,930,341)
-

3,987,329
(41,775,686)
-

9,389,331
(17,123,118)
-

5,974,750
5,974,750

(43,917,619)
(43,917,619)

3

-

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2558
2557
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ผลกระทบจากการคิดค่าเสื่อมราคาทาง
บัญชีและภาษี
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
ผลขาดทุนสะสมยกมา
อื่นๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

10,877,240
264,474
5,697,646
44,053,598
10,646,553

10,827,241
152,521
12,475,466
48,783,556
7,396,973

1,309,741
264,474
5,687,544
6,207,502
7,425,018

1,309,740
152,521
12,300,790
8,160,821
4,671,752

1,347,739
1,059,560
-

1,456,212
1,142,273
31,289

1,347,739
1,059,559
-

1,456,212
1,142,273
31,289

34,336,332
34,336,332
546,256
108,283,142 117,148,119

34,336,332
57,637,909

34,336,332
486,950
64,048,680
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หน่วย : บาท

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
ค่าตัดจำ�หน่ายเครื่องหมายการค้า
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
รวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ

งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

425,116
1,160,000

705,663
870,000

425,116
1,160,000

705,663
870,000

13,754
1,598,870

1,575,663

1,585,116

1,575,663

106,684,272

115,572,456

56,052,793

62,473,017

29. สิทธิและหน้าที่ในการรับการส่งเสริมการลงทุน
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ บ างประการในฐานะผู ้ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ส�ำหรับผลิตภัณฑ์กระป๋อง ผลิตภัณฑ์น�้ำกะทิบรรจุภาชนะผนึก
และมะพราวฝอยอบแห้งที่ โรงงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และผลิตภัณฑ์น�้ำพืชผักผลไม้ที่ โรงงานที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาดังต่อไปนี้ :
1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�ำหรับก�ำไรสุทธิเป็นระยะเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จาก
การประกอบกิจการนั้น ซึ่งจะหมดอายุในปี พ.ศ. 2564
3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ค�ำนวณก�ำไรขาดทุน ส�ำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการส่วนที่
ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยค�ำนวณแยกตามรายการที่สามารถระบุได้ ส�ำหรับรายการที่ไม่สามารถระบุได้
ค�ำนวณแบ่งตามอัตราส่วนของรายได้ ส่วนดอกเบี้ยรับเงินฝากออมทรัพย์ ในส่วนที่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ และ
รายได้ท่ีเกิดจากการขายเศษซากของวัตถุดิบและสินค้า บริษัทฯ บันทึกไว้ในส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

30. การรายงานรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
ตามประกาศส�ำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 14/2541 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2541
เรื่อง “ก�ำหนดวิธีการรายงานรายได้ส�ำหรับผู้ได้รับการส่งเสริม” โดยให้บริษัทฯ แสดงยอดรายได้จากการจ�ำหน่าย
ในประเทศและต่ างประเทศแยกจากกัน พร้อมทั้งแยกเป็นส่วนที่ ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ซึ่งแยกได้ดังนี้ :

รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายต่างประเทศ

ประกอบด้วย :

รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายต่างประเทศ

ประกอบด้วย :

2,782,937,032

2,554,972,457

510,914,485
1,717,966,370
2,228,880,854

3,787,008
34,176,095

37,963,103

ส่วนที่ไม่ได้รับ
ส่วนที่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล การส่งเสริมการลงทุน

31 ธ.ค. 2558

1,018,717,311
1,764,219,721

2,117,585,052
437,387,405

ส่วนที่ได้รับยกเว้น
ส่วนที่ไม่ได้รับ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล การส่งเสริมการลงทุน

31 ธ.ค. 2558

2,266,843,958

514,701,493
1,752,142,465

รวม

31 ธ.ค. 2557

3,034,061,169

2,644,038,866
390,022,303

66,239,257

20,452,682
45,786,575

2,047,061,219

487,561,751
1,559,499,468

ส่วนที่ได้รับยกเว้น
ส่วนที่ไม่ได้รับ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล การส่งเสริมการลงทุน

31 ธ.ค. 2557

2,473,734,249

863,211,855
1,610,522,394

ส่วนที่ได้รับยกเว้น
ส่วนที่ไม่ได้รับ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล การส่งเสริมการลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

5,337,909,489

3,136,302,363
2,201,607,126

รวม

งบการเงินรวม

2,113,300,476

508,014,433
1,605,286,043

รวม

หน่วย : บาท

5,507,795,418

3,507,250,721
2,000,544,697

รวม

หน่วย : บาท
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31. สัญญาเช่าระยะยาว
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ต่อสัญญาเช่าอาคาร TIPCO TOWER เพื่อ
ใช้เป็นส�ำนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อายุสัญญา 3 ปี ก�ำหนดค่าเช่าและค่าบริการเป็นจ�ำนวน 476,986
บาทต่อเดือน และ 715,484 บาทต่อเดือน ตามล�ำดับ

32. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานด�ำเนินงาน
ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานก�ำหนดให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยระบุส่วนงานด�ำเนินงานโดยอ้างอิงจากการ
รายงานภายใน ซึ่งจะถูกสอบทานโดยผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อการจัดสรร
ทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย แสดงการจ�ำแนกส่วนงานเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลักคือ (1) ส่วนงานผลิตภัณฑ์จาก
พืชผัก และผลไม้ (2) ส่วนงานเครื่องดื่ม และ (3) ส่วนงานอื่นๆ ซึ่งด�ำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงานแสดงดังนี้
ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงานธุรกิจ
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ส่วนงาน
เครื่องดื่ม
อื่นๆ
รายการ
ตัดบัญชี

รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขาย
กำ�ไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ด้อยค่าเครื่องจักร
กำ�ไรก่อนส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี
เงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรหลังหักภาษีเงินได้
กำ�ไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่
ไม่มีอำ�นาจควบคุม
กำ�ไรสำ�หรับงวด
สินทรัพย์ถาวร

ผลิตภัณฑ์
จากพืช ผัก
และผลไม้
1,905,505,281 3,684,521,098
1,819,323,181 2,069,766,012
86,182,100 1,614,755,086

149,660,125 (401,777,015)
149,679,484 (402,848,557)
(19,359)
1,071,542

รวม
5,337,909,489
3,635,920,120
1,701,989,369
252,499,486
1,954,488,855
(1,430,457,736)
(489,103,384)
(1,340,659)
33,587,076
1,216,173,249
1,249,760,325
(59,018,771)
(11,805,200)
1,178,936,354

523,736,884 1,709,313,624

(9,531,645)
1,188,467,999
2,233,050,508
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หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ผลิตภัณฑ์
จากพืช ผัก
และผลไม้

ส่วนงาน
เครื่องดื่ม

อื่นๆ

รายการ
ตัดบัญชี

รวม

รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,888,390,834 3,845,834,024 117,241,603 (343,671,043) 5,507,795,418
1,821,953,986 2,165,855,938 92,316,918 (344,232,963) 3,735,893,879
ต้นทุนขาย
66,436,848 1,679,978,086 24,924,685
กำ�ไรขั้นต้น
561,920 1,771,901,539
250,539,053
รายได้อื่น
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่าย
2,022,440,592
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(1,490,144,806)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(518,108,243)
(229,272,680)
ด้อยค่าเครื่องจักร
กำ�ไรก่อนส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
(215,085,137)
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
283,450,215
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี
เงินได้
68,365,078
ต้นทุนทางการเงิน
(83,415,143)
68,777,738
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรหลังหักภาษีเงินได้
53,727,673
กำ�ไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
(23,965,334)
กำ�ไรสำ�หรับงวด
77,693,007
สินทรัพย์ถาวร
614,921,994 1,720,372,785 62,673,255
2,397,968,034

รายงานประจำ�ปี 2558
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หน่วย : บาท

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ขายสินค้า
ต่างประเทศ
รายได้จากการขายและการให้บริการ
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานตามส่วนงาน

ขายสินค้า
ในประเทศ

รายการ
ตัดบัญชี

รวม

2,201,607,126 3,538,079,378 (401,777,015) 5,337,909,489
953,031,040

747,886,787

1,071,542 1,701,989,369
หน่วย : บาท

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ขายสินค้า
ต่างประเทศ
รายได้จากการขายและการให้บริการ
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานตามส่วนงาน

ขายสินค้า
ในประเทศ

รายการ
ตัดบัญชี

รวม

2,000,544,697 3,850,921,764 (343,671,043) 5,507,795,418
118,750,370 1,653,713,089

(561,920) 1,771,901,539

33. เครื่องมือทางการเงิน
ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้
33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
33.1.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช�ำระหนี้แก่บริษัทฯ
ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบก�ำหนด บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยการก�ำหนดให้มีนโยบายและ
วิธีการในการจัดการสินเชื่อที่เหมาะสม
ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินเชื่อ ซึ่งเกิดจากลูกหนี้การค้ามีไม่มาก เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่เข้มงวด
ในการวิเคราะห์และอนุมัติเครดิตให้กับลูกค้า และมีขั้นตอนการควบคุมและติดตามหนี้อย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ บริษัทย่อยมีลูกหนี้รายใหญ่เพียงรายเดียว ซึ่งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายและเป็นบริษัทที่มี
ชื่อเสียง ความเสี่ยงอาจเกิดจากการยกเลิกการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายดังกล่าว
จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชี
ของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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33.1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญที่มีอัตราดอกเบี้ย ที่สามารถ
จัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และในอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�ำหนดหรือ
ในวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ ถ้าวันที่ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน ได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด

อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ภายใน
1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี
4
1

-

2
-

74
875
-

76
4
875
1

1,320
1.5

0.6

609
-

721
-

1,320
721
609
2.1
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
อัตรา
อัตรา
ไม่มี
ดอกเบี้ย
อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่
ปรับขึ้นลง
ดอกเบี้ย
ตามราคา
ตลาด
ภายใน
1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

รวม

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี
4
1

-

1
-

41
486
-

42
4
486
1

1,465
3

1

2
730
-

494
-

1,467
494
730
4
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ภายใน
1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี
-

-

0.6
-

38.50
260
-

39.10
260
-

620
1

-

-

222
129.50
-

620
222
129.50
1
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ไม่มี
อัตรา
อัตรา
รวม
ดอกเบี
้
ย
อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่
ปรับขึ้นลง
ดอกเบี
้ย
ตามราคา
ตลาด
มากกว่า
ภายใน
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

34

-

1
-

17
145
-

18
145
34

990
3

1

149
-

125
-

990
125
149
4

33.1.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ที่เกิดจากการซื้อหรือขายสินค้า
เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งมีอายุสัญญา
ไม่เกิน 1 ปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วง
หน้าคงเหลือดังนี้
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
สกุลเงิน

สัญญาซื้อ

สัญญาขาย

สัญญาซื้อ

สัญญาขาย

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา

819,638

2,519,782

34.235-36.2525

35.475-36.2775

โดยสิทธิดังกล่าวมีเงื่อนไขในการใช้สิทธิขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนราคาตลาด ณ วันส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้
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สกุลเงิน

สินทรัพย์
ทางการเงิน

หนี้สิน
ทางการเงิน
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อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เหรียญออสเตรเลีย
ยูโร

6,780,979
-

999,600
68,796
81,592

36.04
26.24
39.39

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
คงเหลือดังนี้
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
สกุลเงิน

สัญญาซื้อ

สัญญาขาย

สัญญาซื้อ

สัญญาขาย

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา

430,371

2,421,059 33.0475-33.3550 32.3400-33.1550

โดยสิทธิดังกล่าวมีเงื่อนไขในการใช้สิทธิขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนราคาตลาด ณ วันส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้
สกุลเงิน

สินทรัพย์
ทางการเงิน

หนี้สิน
ทางการเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
เยน

3,209,328
-

377,413
12,300
4,450,000

32.92
40.00
0.273

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�ำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กัน หรือจ่ายช�ำระ
หนีส้ นิ ในขณะทีท่ งั้ สองฝ่ายมีความรอบรูแ้ ละเต็มใจในการแลกเปลีย่ น และสามารถต่อรองราคากันได้
อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
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สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและเงินฝาก
สถาบันการเงิน ลูกหนี้และเจ้าหนี้ และเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่า
ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนหรือไม่มีราคาซื้อขายในตลาด
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน หรือตาม
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของเงินลงทุน หรือค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลด แล้วแต่กรณี
เงินกู้ยืมระยะยาวที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ มูลค่ายุติธรรมค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
จ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาด ณ วันที่งบแสดงฐานะการเงิน
ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวที่อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามตลาดหรืออัตราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน

34. การวัดมูลค่ายุติธรรม
34.1 มูลค่ายุติธรรมจ�ำแนกตามประเภทของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ได้ดังนี้
ข้อมูลระดับ 1 ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือ
หนี้สินอย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเหตุ
ได้ดดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค�ำนวณมาจากราคาตลาด)
ส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จาก
ตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

รวม

สินทรัพย์
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

68,769

-

68,769

รายงานประจำ�ปี 2558
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หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

รวม

หนี้สิน
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

-

-

-

ในระหว่างงวดบัญชีไม่มีการโอนรายการระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
34.2 วิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลระดับ 2
ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าและตราสารอนพันธ์ที่ใช้ส�ำหรับการบัญชีป้องกันความเสี่ยงซึ่งมูลค่ายุติธรรม
อยู่ในระดับที่ 2 ได้แก่ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า วัดมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจาก
ราคาที่ค�ำนวณจากธนาคารพาณิชย์ โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า
ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทนที อัตราแลก
เปลี่ยนล่วงหน้า เส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve) เป็นต้น

35. หตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติ
การจัดสรรก�ำไรส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2558 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
120.64 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญต่อไป

36. การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบการเงิน 2557 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการน�ำเสนอ
งบการเงินปี 2558 ดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
ก่อนจัด
จัด
หลังจัด
ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัด
จัด
หลังจัด
ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ต้นทุนขายและบริการ
(3,825,352,997) 89,459,118 (3,735,893,879)
รายได้อื่น
339,998,171 (89,459,118)
250,539,053 152,046,131 (54,519,596) 97,526,535
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(129,600,420) 54,519,596 (75,080,824)

184

37. ภาระผูกพัน
หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :
Letter of guarantee

งบการเงินรวม
2558
30,046,072

2557
21,450,578

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
11,720,832

2557
11,720,832

38. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้มีอ�ำนาจของบริษัทฯ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2559
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