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พันธกิจ
ความหมายของสุขภาวะทีดี่ คือ การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี่ ซึง่ต้องได้ 
มาจากการดําเนินชีวิตโดยรวม มิใช่จากการเน้นทําส่ิงใดส่ิงหนึง่ ต้องใช้ท้ังวินัย 
และเวลาไม่มีทางลัด ดังน้ันทิปโก้ จึงไม่ใช่บริษัททีมุ่่งขายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว 
แต่เป็นบริษัทที่เกิดมาเพ่ือเรียนรู้เข้าใจการใช้ชีวิตของผู้คน และคิดค้นเพ่ือ
นําเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตทีนํ่ามาซึง่สุขภาวะทีดี่ โดยใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็น
ตัวตอบโจทย์ของการนําสุขภาวะทีดี่สู่สังคม

นําสุขภาวะทีดี่สู่สังคม







วิสัยทัศน์
เป็นบริษัททีขั่บเคลือ่นชีนํ้าตลาดเพ่ือ

สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ
เพ่ือให้พันธกิจของบริษัทเป็นจริง ทิปโก้ไม่สามารถเป็นเพียงแค่ผู้สนองตอบ
ความต้องการของผู้บริโภคเท่าน้ัน แต่ต้องเป็นผู้ที่ชี้นําและขับเคลื่อนให้เกิด
การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตด้วย และ
การขับเคลือ่นชีนํ้าตลาดดังกล่าวจะต้องนํามาซึง่มูลค่าเพ่ิมแก่ทุกฝา่ยทีเ่กีย่วข้อง
ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร ผู้ถือหุ้น ผู้สนับสนุนทางการเงิน
ตลอดจนชุมชนและสังคม กล่าวคือต้องนํามาซึง่ชีวิตความเป็นอยู่ทีดี่ขึน้ของทุกฝ่าย



ค่านิยม
เป้าหมายเดียวกัน
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่
ด้วยใจเต็มร้อย
ไม่ถอยมุ่งม่ัน
สื่อสารจริงใจ
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Innovation
Passion
Commitment
Openness
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ผังองค์กร
คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหา
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ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจคอนซูมเมอร์ธุรกิจสารสกัด
และการเกษตร

ธุรกิจผลไม้แปรรูป

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหา
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บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
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ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจคอนซูมเมอร์ธุรกิจสารสกัด
และการเกษตร

ธุรกิจผลไม้แปรรูป
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***อัตราการจ่ายเงินปันผลค�านวณจากเงินปันผลที่จ่ายจากก�าไรของปีดังกล่าว โดยส�าหรบัปี 2562 รวมปันผลส�าหรบัการด�าเนินงาน

     ครึง่ปีหลังที่ 0.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563     

  

ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน





เรยีน ทา่นผูถื้อหุ้น

ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา นับเป็นปีที่ท้าทายของบรษัิทฯ จากปัจจัยหลายด้าน เช่น การบรโิภคในประเทศยังคงไม่ฟื้ นตัวเต็มที่ 
สง่ผลกระทบกับตลาดเครือ่งด่ืมโดยรวมและตลาดน�าผลไมซ่ึ้งเปน็ธุรกิจหลักของบรษัิทฯ นอกจากน้ันสภาวะภัยแล้งทีส่่งผลกระทบ
ต่อภาคเกษตรกรรมและอัตราแลกเปล่ียนที่เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าอย่างต่อเน่ืองส่งผลกระทบต่อธุรกิจผลไม้แปรรูป 
ภาพรวมการดําเนินงานในรายกลุ่มธุรกิจสรุปได้ดังน้ี
ธุรกิจผลไมแ้ปรรูป: ในปีท่ีผ่านมา ปรมิาณสบัปะรดในประเทศซึง่เป็นวตัถุดิบหลักมปีรมิาณลดลงและราคาปรบัเพิม่ขึน้จากปก่ีอน 
ในขณะท่ีราคาขายของผลิตภัณฑ์หลักอย่างสับปะรดกระป๋องยังอยู่ในระดับต�า ส่งผลให้รายได้จากการขายลดลงจากปีก่อน 
เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากปัจจัยด้านราคาวัตถุดิบและราคาขายดังกล่าว บรษัิทฯจะทําการวางแผนการผลิตและควบคุม
ต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมรวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปให้มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของรูปแบบการใช้
เทคโนโลยใีหม่ๆ และการสรา้งมูลค่าเพิม่ให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้ในอนาคต 
ธุรกิจเครือ่งด่ืม: ในปี 2562 อัตราการเติบโตของตลาดน�าผลไม้ภายในประเทศลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยปัจจัยหลักเกิดจาก
การบรโิภคในประเทศยังคงไม่ฟื้ นตัวเต็มท่ีดังท่ีกล่าวข้างต้น และสถานการณ์การแข่งขันด้านราคายังคงเป็นปัจจัยกระทบ
ต่อการทาํกําไรอยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯยังสามารถรกัษาความเปน็ผูนํ้าในตลาดน�าผลไมท้ัง้ในสว่นของตลาดน�าผลไมร้วม
และตลาดน�าผลไม้กลุ่มพรีเมียมไว้ได้ สําหรับตลาดน�าแร่ในประเทศยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง น�าแร่ธรรมชาติออราของ
บรษัิทยังสามารถรกัษายอดขายได้ในระดับทีน่่าพอใจ บรษัิทฯมแีผนทีจ่ะให้ความสาํคัญกับการส่ือสารถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
และเพิม่ชอ่งทางการจัดจําหน่ายให้มีความหลากหลาย เพ่ือให้เขา้ถึงผูบ้รโิภคทกุกลุ่มได้
ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร: ในปีท่ีผ่านมาธุรกิจสารสกัดมีการเติบโตด้านรายได้ซ่ึงเป็นผลมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรม
อาหารเสรมิและเวชภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดธรรมชาติ สําหรบัธุรกิจการเกษตร สับปะรดหอมสุวรรณมีการขยาย
ช่องทางจัดจําหน่ายท่ีหลากหลายมากขึ้น เพ่ือรองรบัปรมิาณผลผลิตและพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีเพิ่มขึ้นตามแผนงานของบรษัิทฯ 
ธุรกิจค้าปลีก: ในปี 2562 มีการพัฒนารูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองแนวโน้มการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของ
ผู้บรโิภค ได้แก่ การขยายธุรกิจค้าปลีกในแบรนด์ใหม่  “SQ Squeeze” ซึ่งเป็นรา้นค้าที่มีรูปแบบใหม่ใช้วิธีการสกัดเย็นเพ่ือ
ให้ได้น�าผกัและผลไม้สดทีม่ีคณุภาพ
ในปีท่ีผา่นมาบรษัิทฯได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคต่อแบรนด์ทปิโก้ โดยได้รบัรางวลัคุณภาพ ดังน้ี
 • บรษัิท ทิปโก้ เอฟแอนด์บ ีจํากัด ได้รบัรางวลัสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยัและ
   สภาพแวดล้อมในการทาํงาน ประจําป ี2562 ระดับประเทศ (ระดับทอง) 3 ปีติดต่อกันจากกระทรวงแรงงาน
 • น�าแรธ่รรมชาติออรา ได้รบัรางวลัด้านรสชาติประเภทน�าด่ืมด้วยรางวัลสูงสุดในระดับ 3-Star Superior Taste Award 
   ปี 2019 by iTQi (International Taste Institute จากประเทศเบลเยียม) ซึ่งเป็นการให้คะแนนด้านรสชาติโดย 
   Chef ท่ีมช่ืีอเสยีงในยุโรป และ Chef จาก Michelin-starred restaurants จํานวนกว่า 200 ทา่น เข้ารว่มในการทดสอบ
   ในครัง้น้ี
 • น�าแรธ่รรมชาติออรา ได้รบัรางวัล Gold Quality Award 2019 by Monde Selection ประเภทน�าด่ืมและเครือ่งด่ืม
   ที่ไม่มีแอลกอฮอล์  เป็นการประเมินทั้งด้านรสชาติ และรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านเครือ่งด่ืม
   มากกวา่ 80 ทา่น
 • น�าแรธ่รรมชาติออรา  ได้รบัรางวลั Super Brand Award 2019 จาก Super Brand Thailand ด้านคณุภาพของแบรนด์ 
   ความสัมพนัธร์ะหวา่งแบรนด์กับผูบ้รโิภค และเอกลักษณ์ของแบรนด์ 
บรษัิทฯได้เข้ารว่มเป็นภาคีเครอืข่ายแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ และได้รบัการรบัรองจาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯดําเนินธุรกิจมุ่งสู่
การเติบโตอยา่งยัง่ยนื โดยยึดมัน่บนหลักการกํากับดแูลกิจการทีดี่ มคีณุธรรม จรยิธรรม ซือ่สัตย ์โปรง่ใส มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม
สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม การดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้ัน เป็นหลักประจําใจของบรษัิทกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ตามนโยบายที่ว่า “ทิปโก้พัฒนาธุรกิจควบคู่
กับสิง่แวดล้อมและสังคม”
ในนามของคณะกรรมการบรษัิทฯขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนและ
ให้ความเชื่อมั่นในบรษัิทฯตลอดมา ขอขอบคุณผู้บรหิาร พนักงานทุกท่านสําหรบัความทุ่มเทและทํางานหนักตลอดปี 2562 
เราจะยังคงยึดมั่นในหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดีและสรา้งความสําเรจ็อย่างยั่งยืนในการก้าวไปสู่การเป็นบรษัิท
ผูข้บัเคล่ือนตลาดและสรา้งมูลค่าให้กับการลงทนุของผูถื้อหุ้นทุกทา่น

 ลักษณา ทรพัยส์าคร
   ประธานกรรมการ



คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
อายุ : 67 ปี
วนั เดือน ปทีีเ่ปน็กรรมการ : วันที ่2 เมษายน 2555
คณุวุฒิทางการศึกษา :
ปรญิญาโท :    MBA Wharton Business School, University of 
           Pennsylvania, USA
ปรญิญาตร ี: บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ/
สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย : 
     2557 Role of the Chairman Program (RCP)
     2557 Director Certification Program (DCP)
     2555 Director Accredited Program (DAP)
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท: 41,461,267 หุ้น  คิดเปน็ 8.59 %
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร: 
น้องสาวของ นางอนุรตัน์ เทยีมทนั และ นายสทิธลิาภ ทรพัยส์าคร 
และ ปา้ของนายกฤษฎ์ิ  เศรษฐนิ
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนในปจัจุบนั : 
 บรษัิท ทปิโก้แอสฟลัท ์จํากัด (มหาชน)           
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทอ่ืนในปจัจบุนั: 
 บรษัิท ทปิโก้ ไพน์แอปเป้ิล จํากัด
 บรษัิท ทปิโก้ เอฟแอนด์บ ีจํากัด 
 บรษัิท ทปิโก้ รเีทล จํากัด
 บรษัิท สยามคอนเทนเนอรเ์ทอรมิ์นอล จํากัด
 บรษัิท วณิชภาค จํากัด
 บรษัิท ถนอมวงศบ์รกิาร จํากัด
 บรษัิท รวมทรพัยส์นิ จํากัด
 บรษัิท ทปิโก้ ทาวเวอร ์จํากัด
 บรษัิท ไทยสเลอรี ่ซลิ จํากัด
 บรษัิท เรยโ์คล แอสฟลัท ์จํากัด
ประสบการณ์การทาํงาน :
ป ี2561 – ปจัจบัุน ประธานกรรมการ 
   บรษัิท ทปิโก้แอสฟลัท ์จํากัด (มหาชน)
ป ี2560 – ปจัจบุนั กรรมการ บรษัิท ทปิโก้ รเีทล จํากัด
ป ี2560 – ปจัจบุนั กรรมการ บรษัิท ทปิโก้ ไพน์แอปเป้ิล จํากัด
ป ี2557 – ปจัจบุนั กรรมการ บรษัิท ทปิโก้ ทาวเวอร ์จํากัด

นางสาวลักษณา  ทรัพย์สาคร 

อายุ : 71 ปี
วนั เดือน ปทีีเ่ปน็กรรมการ : วนัที ่22 มนีาคม 2519
คณุวฒุทิางการศึกษา :  
ปรญิญาโท :   M.Sc.(Biochemistry) The American University, 
          Washington, D.C., USA
ปรญิญาตร ี: วทบ. สาขาวชิาเคม ี(เกียรตินิยม) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ/
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย : 
 2547  Director Certification Program (DCP)  
 2544  Chairman Program 2000
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท: 34,566,765 หุ้น คิดเปน็ 7.16%
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : 
พีส่าวของ นายสทิธลิาภ ทรพัยส์าคร นางสาวลักษณา ทรพัย์สาคร และ
ป้าของนายกฤษฎ์ิ เศรษฐิน
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีน : ไมมี่
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทอ่ืนปจัจบุนั : 
 บรษัิท ทปิโก้ เอฟแอนด์บ ีจํากัด
 บรษัิท ทปิโก้ ไพน์แอปเป้ิล จํากัด
 บรษัิท ทปิโก้ ไบโอเทค็ จํากัด
 บรษัิท ทปิโก้ รเีทล จํากัด
 บรษัิท สยามคอนเทนเนอรเ์ทอรมิ์นอล จํากัด
 บรษัิท รวมทรพัยส์นิ จํากัด                                                                                 
     บรษัิท ทปิโก้ ทาวเวอร ์จํากัด
ประสบการณ์การทาํงาน :
ป ี2546 – 2556    ประธานกรรมการ บรษัิท ทปิโก้ฟดูส ์จํากัด (มหาชน)
ปี 2546 – 2556    ประธานกรรมการ  บรษัิท ทิปโก้แอสฟลัท์ จํากัด (มหาชน)

นางอนุรัตน์ เทียมทัน
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท



อายุ : 71 ปี
วนั เดือน ปทีีเ่ปน็กรรมการ : วันที ่22 มนีาคม 2519
คณุวฒุทิางการศึกษา :  
ปรญิญาโท :   M.Sc.(Biochemistry) The American University, 
          Washington, D.C., USA
ปรญิญาตร ี: วทบ. สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ/
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย : 
 2547  Director Certification Program (DCP)  
 2544  Chairman Program 2000
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท: 34,566,765 หุ้น คิดเปน็ 7.16%
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : 
พีส่าวของ นายสทิธลิาภ ทรพัยส์าคร นางสาวลักษณา ทรพัย์สาคร และ
ป้าของนายกฤษฎ์ิ เศรษฐิน
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีน : ไมมี่
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทอ่ืนปจัจบุนั : 
 บรษัิท ทปิโก้ เอฟแอนด์บ ีจํากัด
 บรษัิท ทปิโก้ ไพน์แอปเป้ิล จํากัด
 บรษัิท ทปิโก้ ไบโอเทค็ จํากัด
 บรษัิท ทปิโก้ รเีทล จํากัด
 บรษัิท สยามคอนเทนเนอรเ์ทอรมิ์นอล จํากัด
 บรษัิท รวมทรพัยส์นิ จํากัด                                                                                 
     บรษัิท ทปิโก้ ทาวเวอร ์จํากัด
ประสบการณ์การทาํงาน :
ป ี2546 – 2556    ประธานกรรมการ บรษัิท ทปิโก้ฟดูส ์จํากัด (มหาชน)
ปี 2546 – 2556    ประธานกรรมการ  บรษัิท ทปิโก้แอสฟลัท ์จํากัด (มหาชน)

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ : 58 ปี
วนั เดือน ปทีีเ่ปน็กรรมการ : วนัที ่18 สงิหาคม 2546
คณุวฒิุทางการศกึษา :  
ปรญิญาโท : บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ (การเงนิ) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
         ปี 2531
ปรญิญาตร ี: บรหิารธุรกิจบณัฑติ (การบัญช)ี 
           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ป ี2528
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ/
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย :
     • 2547 - Director Certification Program (DCP), Diploma, IOD
     • 2546 - Director Certification Program (DCP), Certificate of 
                 Completion, IOD
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท: ไมมี่
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : 
ลูกพี่ลูกน้อง นางอนุรตัน์ เทียมทัน นายสิทธิลาภ ทรพัย์สาคร 
นางสาวลักษณา ทรพัย์สาคร และเป็นน้านายกฤษฎ์ิ  เศรษฐิน
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนในปจัจุบนั: 
 บรษัิท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทอ่ืนในปจัจบุนั : 
 บรษัิท ถนอมวงศบ์รกิาร จํากัด
 บรษัิท รวมทรพัยส์นิ จํากัด   
 บรษัิท ทปิโก้ ทาวเวอร ์จํากัด                                                                
ประสบการณ์การทาํงาน : 
ป ี2557 – ปจัจบุนั กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ทปิโก้ ทาวเวอร ์จํากัด
ป ี2555 – ปจัจบัุน  กรรมการ บรษัิท รวมทรพัยส์นิ จํากัด 
ปี 2554 – ปจัจุบนั กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ถนอมวงศบ์รกิาร จํากัด
ป ี2547 – ปจัจบุนั กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการรตรวจสอบ
   ของ บรษัิท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จํากัด (มหาชน)
ป ี2544 – 2553  รองกรรมการผูจั้ดการ 
   บรษัิท ถนอมวงศบ์รกิาร จํากัด  
ป ี2543   ผูจั้ดการอาวโุส สายการบรหิาร 
   บรษัิท ถนอมวงศบ์รกิาร จํากัด

อายุ : 68 ปี
วนั เดือน ปทีีเ่ปน็กรรมการ : วันที ่2 เมษายน 2555
คณุวฒิุทางการศกึษา :
ปรญิญาตร ี: B.S. Business Administration, Babson College,
                     MA, USA 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ/
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย :
     • Director Accreditation Program (DAP)
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท: 55,000,000 หุ้น  คิดเปน็ 11.40 %
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : 
น้องชายของ นางอนุรตัน์ เทยีมทนั พีช่ายของนางสาวลักษณา ทรพัยส์าคร 
และลงุของนายกฤษฎ์ิ เศรษฐนิ
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนในปจัจุบนั :  
 บรษัิท ทปิโก้แอสฟลัท ์จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทอ่ืนในปจัจบุนั : 
 บรษัิท ทปิโก้ เอฟแอนด์บ ีจํากัด
 บรษัิท ทปิโก้ ไบโอเทค็ จํากัด
 บรษัิท ทปิโก้ รเีทล จํากัด
 บรษัิท ทเีอฟบ ีดิสทรบิวิชัน่ จํากัด 
 บรษัิท ทปิโก้ ไพน์แอปเป้ิล จํากัด
 บรษัิท สยามคอนเทนเนอร ์เทอรม์นิอล จํากัด
 บรษัิท ถนอมวงศบ์รกิาร จํากัด
 บรษัิท รวมทรพัยส์นิ จํากัด
 บรษัิท ทปิโก้ ทาวเวอร ์จํากัด
 บรษัิท ไทยสเลอรี ่ซลิ จํากัด
 บรษัิท ไทยบทิเูมน จํากัด
 บรษัิท เรยโ์คล แอสฟลัท ์จํากัด
 บรษัิท ทปิโก้ มารไีทม ์ จํากัด
 บรษัิท เดลต้า ชปิป้ิง จํากัด
 บรษัิท อัลฟา่ มารไีทม ์จํากัด
 บรษัิท บทิเูมน มารนี จํากัด  
ประสบการณ์การทาํงาน :
ป ี2561 – ปจัจบัุน          กรรมการ บรษัิท ทปิโก้ เอฟแอนด์บ ีจํากัด
ป ี2561 – ปจัจบัุน          กรรมการ บรษัิท ทปิโก้ ไบโอเทค็ จํากัด
ป ี2561 – ปจัจบัุน          กรรมการ บรษัิท ทปิโก้ รเีทล จํากัด
ป ี2561 – ปจัจบัุน          กรรมการ บรษัิท ทเีอฟบ ีดิสทรบิวิช่ัน จํากัด 
ป ี2560 – ปจัจบุนั         กรรมการ บรษัิท ทปิโก้ ไพน์แอปเป้ิล จํากัด
ป ี2557 – ปจัจบุนั          กรรมการ บรษัิท ทปิโก้ ทาวเวอร ์จํากัด

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร   

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

คณะกรรมการบริษัท



คณะกรรมการบริษัท

อายุ : 36 ปี
วนั เดือน ปทีีเ่ปน็กรรมการ : วันที ่11 พฤศจิกายน 2562
คณุวุฒิทางการศึกษา :
ปรญิญาตร ี: B.S. Business Administration, Babson College, 
         MA, USA 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ/
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย :
 -ไมมี่-
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท: 2,000,000 หุ้น  คิดเปน็ 0.41 %
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : 
หลานของ นางอนุรตัน์ เทยีมทนั นางสาวลักษณา ทรพัยส์าคร  
นายสทิธลิาภ  ทรพัยส์าคร และ นายสรุเชษฐ ์ ทรพัยส์าคร
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนในปจัจุบนั : 
 -ไมมี่-
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทอ่ืนในปจัจบุนั : 
 บรษัิท จิตต์ษดา จํากัด
 บรษัิท ยูไนเต็ด เทคโนโลย ีเซอรวิ์ส จํากัด
 บรษัิท รตันะจิตต์ จํากัด 
ประสบการณ์การทาํงาน :
ป ี2558 – ปจัจบุนั  ผูจั้ดการอาวุโสฝา่ยพฒันาธุรกิจ 
        บรษัิท ทปิโก้แอสฟลัท ์จํากัด (มหาชน)
ป ี2554 – 2558     ฝา่ยพฒันาธุรกิจในกลุ่มทปิโก้
ปี 2551 – 2554     พนักงานทีป่รกึษารฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลัง 
        สํานักงานรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลัง
ป ี2550 – 2548      ฝา่ยวาณิชธนกิจ บรษัิท หลักทรพัยภั์ทร จํากัด (มหาชน) 
        (เดิมชือ่ Merrill Lynch Thailand) 

นายกฤษฎ์ิ เศรษฐิน   
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท



คณะกรรมการอิสระ

อายุ : 71 ปี
วนั เดือน ปทีีเ่ปน็กรรมการ : วันที ่7 กันยายน 2550
คณุวุฒิทางการศึกษา :
ปรญิญาตร ี: เศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกิจ Adam State College, 
         Colorado, USA
ผา่นการอบรมหลักสตูร :    Executive Development Program, 
                           Princeton University, USA
ประกาศนียบตัรหลักสตูร : Managing Multinational Finance 
                                          สถาบันบณัฑติบรหิารธุรกิจ 
      แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ/
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย : 
    2561 Tough Boardroom Situations – Independent Directors
  Share Lessons Learned 
    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) 
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท : ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนในปจัจุบนั  : 
     ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทอ่ืน  :  ไม่มี
ประสบการณ์การทาํงาน : 
ป ี2561 – ปจัจบุนั   ประธานกรรมการกํากับนโยบายความเสี่ยงและ
       ธรรมภิบาลของ ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน)
ป ี2550 – 2561      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
       ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน)
ป ี2543                   กรรมการผูจั้ดการ 
       บรษัิท เงินทุนหลักทรพัย์ ศรมีิตร จํากัด (มหาชน)
ป ี2542 – ปจัจบุนั  
ปี 2541 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระของ ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน)

อายุ : 69 ปี
วนั เดือน ปทีีเ่ปน็กรรมการ : วนัที ่2 เมษายน 2555
คณุวฒิุทางการศกึษา : 
ปรญิญาโท :   วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม, 
           Fairleigh Dickinson University, USA
ปรญิญาตร ี:  วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมโยธา, 
          Villanova University, USA
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ/
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย : 
    2557  Role of the Chairman Program (RCP)
    2557  Director Certification  Program (DCP)
    2555  Directors Accreditation  Program(DAP)
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท : ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีน : ไมม่ี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทอ่ืน :  ไม่มี
ประสบการณ์การทาํงาน :  
ป ี2543 – 2553     ผู้อํานวยการฝ่าย Head of Business Partner  
                               บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ป ี2540 – 2542     กรรมการผูจั้ดการ 
       บรษัิท สามารถ เคเบิลซิสเต็ม จํากัด (มหาชน)
ป ี2536 – 2540     ผูอํ้านวยการกองพาณิชย ์
       บรษัิท เทเลคอมเอเชยี จํากัด (มหาชน)
ป ี2535 – 2536     ผูจั้ดการโครงการพฒันาอสงัรมิทรพัย ์
                   บรษัิท ไทวา เอ็นจิเนียริง่ จํากัด
ป ี2534 – 2535     ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการ 
       บรษัิท ไฮเทค อินดัสตร ีเอสเตท จํากัด

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายไพศาล พงษ์ประยูร
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบของ ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน)



คณะกรรมการอิสระ

อายุ : 63 ป ี
วนั เดือน ปทีีเ่ปน็กรรมการ : วันที ่25 เมษายน 2557
คณุวุฒิทางการศึกษา :
    ปรญิญาโท :    บรหิารธุรกิจ สถาบันการบรหิารแห่งเอเซีย 
             ประเทศฟิลิปปินส์
    ปรญิญาตร ี:    นิเทศศาสตร ์(วชิาเอกหนังสือพมิพ)์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
    อนุปรญิญา : แผนกภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรัง่เศส) 
               วทิยาลัยเขตบพติรภิมขุ
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ/
สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย : 
     2561  Tough Boardroom Situations–Independent Directors 
            Share Lessons Learned
     2561  Board Matters& Trends BMT 6/2018
     2557  Director Certificate Program
     2558  Advanced Audit Committee Program (AACP)
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท : ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีน : ไมมี่
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทอ่ืนในปจัจบุนั :  
 บรษัิท ศานติ กรนี แพค จํากัด
ประสบการณ์การทาํงาน :  
ป ี2538 – ปจัจบุนั   กรรมการ บรษัิท ศานติ กรนี แพค จํากัด
ปี 2551 – 2555      กรรมการ บรษัิท SSJ Pte ., Ltd., Singapore
ปี 2551 – 2554      กรรมการ บรษัิท ชารด์อง (ประเทศไทย) จํากัด
ป ี2553 – 2555     ผู้ชว่ยรองประธานกรรมการ 
        บรษัิท รโิน (ประเทศไทย) จํากัด
ปี 2548 – 2553     รองผู้อํานวยการ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ, 
      บรษัิทไอซีซี อินเตอรเ์นชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

อายุ : 67 ปี
วนั เดือน ปทีีเ่ปน็กรรมการ : วนัที ่24 เมษายน 2551
คณุวฒิุทางการศกึษา :
    ปรญิญาโท  :      MPA คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
    สําเรจ็หลักสตูร : Senior Marketing Management Course 
      in London 1987
    ปรญิญาตร ี :     บรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวทิยาลัยอัสสัมชญั
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ/
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย :
      Board Matters &Trends BMT 6/2018
     Director Certificate Program (DCP)
      Financial Statements for Directors     
      Audit Committee Program
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท : ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีน : ไมมี่
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทอ่ืน :  ไมมี่
ประสบการณ์การทาํงาน :  
ป ี2561 – ปจัจบุนั ทีป่รกึษา สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ป ี2554 – 2561    อุปนายก ฝา่ยวชิาการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ป ี2554 – 2558    ประธานกลุ่มการตลาด และกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ
     สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 
ปี 2546 – 2554    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ชูโอเซน็โก 
     (ประเทศไทย) จํากัด 
ป ี2546 – 2553    คณบดีคณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลัยอัสสมัชญั

นางอัจฉรา ปรีชา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

นายชลิต ลิมปนะเวช
กรรมการอิสระ



คณะกรรมการอิสระ

พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์
กรรมการอิสระ
อายุ : 67 ปี
วนั เดือน ปทีีเ่ปน็กรรมการ : วันที ่11 พฤศจิกายน 2562
คณุวฒิุทางการศกึษา :
    2548-2549  วทิยาลัยปอ้งกันราชอาณาจักร 
    2538-2539  วทิยาลัยการทพัอากาศ
    2532             โรงเรยีนเสนาธกิารทหารอากาศ
    2518-2519    โรงเรยีนนายทหารอากาศ ประเทศสหรฐัอเมรกิา
    2512-2517     สถาบนัการศกึษากองทพัอากาศ (วิศวกรรมการบนิ)
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ/
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย : 
 2555 Director Accreditation Program (DAP)  
 2551  Director Certificate Program (DCP) 
 2551  Financial Statements for Directors 
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท : ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนในปจัจุบนั  : ไมม่ี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทอ่ืน  :  ไมม่ี
ประสบการณ์การทาํงาน : 
ปี 2547 – ปัจจุบัน      ทีป่รกึษาศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุห่งชาติ
ป ี2555 – 2561          ประธานคณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยี
             การปอ้งกันประเทศ, กระทรวงกลาโหม
ป ี2554 – 2557         กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
          บรษัิท ขนส่ง จํากัด
ป ี2552 – 2556         ทีป่รกึษาของ Groupo  Arger, a trading company 
             in Brazil
ปี 2551 – 2552        กรรมการบรษัิทวิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด
ป ี2550 – 2552         เสนาธกิาร รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม
             (รบัผดิชอบกล่ันกรองงานของ รฐัมนตรกีลาโหม
            ทกุสาขา)
ปี 2547 – 2549         เจ้ากรมสรรพวุธทหารอากาศ 



กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

อายุ : 53 ปี
วนั เดือน ปทีีเ่ปน็เลขานุการบรษัิท : วนัที ่1 เมษายน 2560
คณุวฒิุทางการศกึษา :
    ปรญิญาตร ี: คณะบรหิารธุรกิจ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลัยรามคําแหง 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ/
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย : 
 Company Secretary Program (CSP) 68/2559    
 Board Reporting Program (BRP) 19/2559                                      
 Effective Minute Taking (EMT)  35/2559 
การอบรมสมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย : 
     หลักสตูรพืน้ฐานกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่ก่ียวข้องกับบรษัิท
  จดทะเบยีน 12/2557
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท :  ไม่มี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีน :  ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทอ่ืน :  ไม่มี
ประสบการณ์การทาํงาน :  
ป ี2560-ปจัจบุนั เลขานุการบรษัิทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
   บรษัิท ทปิโก้ฟดูส ์จํากัด (มหาชน) 
ป ี2557-2560  ผูช้ว่ยเลขานุการบรษัิทและเลขานุการคณะกรรมการ
   ตรวจสอบบรษัิท ทปิโก้ฟดูส์จํากัด (มหาชน)
ป ี2552-2556  หัวหน้าหน่วยประชาสมัพนัธก์ลุ่ม 
   บรษัิท ทปิโก้ฟดูส ์จํากัด (มหาชน)
ป ี2543-2551  นักวเิคาระห์งบประมาณ,เลขานุการคณะกรรมการ
   ตรวจสอบ บรษัิท ทปิโก้ฟดูส์ จํากัด (มหาชน)
ป ี2535-2542  นักบญัช ีบรษัิท ทปิโก้ฟดูส ์จํากัด (มหาชน)

นางสาวกุลกาน  จีนป่ัน
เลขานุการบริษัท 

อายุ : 55 ปี
วนั เดือน ปทีีเ่ปน็กรรมการ : วันที ่1 พฤษภาคม 2555
คณุวฒิุทางการศกึษา :
    ปรญิญาโท : MBA (Finance/Marketing), Northwestern University, USA
    ปรญิญาตร ี: วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (เคมวิีศวกรรม) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ/
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย : 
     Role of the Chairman Program (RCP)40/2017
     Director Certificate Program 141/2011, IOD
      Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
     First 100 Companies: Collective Power in Anti-corruption
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท :  ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนในปจัจุบนั : 
     ประธานกรรมการบรษัิท ไวส ์โลจิสติกส ์ จํากัด (มหาชน)                                                                            
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทอ่ืนในปจัจบุนั :
  บรษัิท ทปิโก้ รเีทล จํากัด  
 บรษัิท ทปิโก้ ไพน์แอปเป้ิล จํากัด
 บรษัิท ทปิโก้ เอฟแอนด์บ ีจํากัด
 บรษัิท ทปิโก้ ไบโอเทค็ จํากัด
  บรษัิท ทเีอฟบ ีดิสทรบิวิชัน่ จํากัด
 บรษัิท ไวส ์โลจิสติกส ์(ประเทศสงิคโปร)์
ประสบการณ์การทาํงาน :
ป ี2555 – ปจัจบุนั  กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ทปิโก้ฟดูส ์จํากัด (มหาชน)
ป ี2552 – 2555     กรรมการผูจั้ดการ 
       บรษัิท ไทยฟล์ิม อินดัสตรี ่จํากัด (มหาชน)
ป ี2549 – 2555     รกัษาการ กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไทยคอปเปอร์
       อินดัสตรี ่จํากัด (มหาชน)               
ป ี2543 – 2549     กรรมการผูจั้ดการ DHL ประเทศเวยีดนาม
                               Regional Sales Manager DHL ประเทศสงิคโปร์
       National Sales Manager DHL ประเทศไทย

นายเอกพล  พงศ์สถาพร
กรรมการผู้จัดการ / 
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท



อายุ : 48 ปี
คณุวฒิุทางการศกึษา : 
  Master of Business in Marketing : Victoria University of Technology
  Graduate Diploma in Business Systems: RMIT University
  Bachelor in Business Administration Major Marketing: UTCC 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ/
สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย : 
ไมมี่
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท :  ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนในปจัจุบนั :  ไมม่ ี                                                             
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทอ่ืนในปจัจบุนั :  ไมม่ี
ประสบการณ์การทาํงาน :  
ปี 2561 – 2562  กรรมการผูจั้ดการบรษัิท ทปิโก้ รเีทล จํากัด
ป ี2554 – 2561  Assistant Vice President -Brand Yoshinoya / 
   Brand Chabuton Ramen 
ป ี2553 – 2554 Deputy director True Coffee and True Lifestyle Retail
ป ี2543 – 2553 Operation director The Pizza Company 

อายุ : 54 ปี
คณุวฒิุทางการศกึษา : 
  ปรญิญาโท : บรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลัยรงัสติ 
  ปรญิญาตร ี: สาขาเศรษฐศาสตร ์University of Utah, USA
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ/
สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย : 
ไมมี่
การอบรมพเิศษ :  
1) American Management Association, California, USA 
   (Sr. Project Management)
2) Dale Carnegie - Management Team Building
3) Management Development Program - Module I &II
4) Business for Finance, Switzerland - Module I &II
5) Great Manager Program
6) Talent Management Program
7) Multi-Functional Team Building
8) People Product Management
9) Safety Office at Management Level
10) Strategic Financial Leadership Program
11) CFO Focus on Financial Reporting  7/2561
12) TLCA CFO CPD 2/2019 – Automation & RPA for accounting
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท : ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีน : ไมม่ี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทอ่ืน : 
 บรษัิท ทปิโก้ ไพน์แอปเป้ิล จํากัด
 บรษัิท ทปิโก้ เอฟแอนด์บ ี จํากัด
 บรษัิท ทปิโก้ ไบโอเทค็  จํากัด
  บรษัิท ทปิโก้ รเีทล จํากัด
  บรษัิท ทเีอฟบ ีดิสทรบิวิชัน่ จํากัด
ประสบการณ์การทาํงาน :
ป ี2560  กรรมการ- กลุ่มบรษัิทพรเีมียร ์
ป ี2559  Group Chief Financial Officer - Pacific-AA Group
  (Singapore, Myanmar, and USA)
ป ี2557 – 2559 VP Finance International บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ 
  กรุป๊ จํากัด (มหาชน)/ภายใต้กลุ่มบรษัิท ไมเนอรอิ์นเตอร์
  เนชัน่แนล จากัด (มหาชน) 
ป ี2556 – 2557 Group Chief Operating Officer/Group Chief Financial
   Officer - Winvestment Holding Ltd. 
ป ี2549 – 2556 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์
  - Head of Performance Management, Consumer 
     Banking SEA & SG (Singapore)
  - CFO for Mekong Region (Vietnam, Laos, and 
     Cambodia)
  - Head of Business Finance, Consumer Banking 
     Thailand  

อายุ : 56 ปี
คณุวฒิุทางการศกึษา :
  ปรญิญาตร ี: ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
  ปรญิญาโท :   ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร ์
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ/
สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย : 
ไมมี่
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท : ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีน :  ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทอ่ืน :  
     บรษัิท  ทปิโก้ ไบโอเทค็ จํากัด
     บรษัิท ทปิโก้ เอฟแอนด์บ ี จํากัด
     บรษัิท ทปิโก้ รเีทล จํากัด
ประสบการณ์การทาํงาน : 
ป ี2560 – 2562  กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ทปิโก้ ไพน์แอปเป้ิล จํากัด
ป ี2558 – 2560  ผูอํ้านวยการ สายงานปฏิบติัการ-ธุรกิจผลไมแ้ปรรูป
    บรษัิท ทปิโก้ฟดูส ์จํากัด (มหาชน)
    General Electric, Product Manager (Asia Pacific)
    Guardian industry, Sales and Marketing Director
    Ocean glass, Sales and Marketing Director
    Kuiburi fruit cannery, Managing Director

นายโชคชัย โตเจริญธนาผล 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ ล จํากัด 

นายพล ศรีแดง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ รีเทล จํากัด

นายลือชา  พิศิษฐการ
ผู้อํานวยการสายงานบริหารการเงิน

คณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจอาหาารทิปโก้
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ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1  ข้อมูลบรษัิท

บรษัิท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) [เดิมชื่อ บรษัิท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)]

ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง น�าสับปะรด ผลไม้รวม (ภายหลังได้โอนไป

ให้บรษัิทย่อยแห่งหน่ึง) และเครือ่งด่ืม  ปัจจุบันมีทุนช�าระแล้ว 482.58 ล้านบาท

สถานท่ีต้ังส�านักงานใหญ่  เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้  ถนนพระราม 6   แขวงพญาไท เขตพญาไท 

    กรุงเทพมหานคร  10400

เลขทะเบียนบรษัิท  บมจ.0107535000052 Home Page www.tipco.net

โทรศัพท์   0-2273-6200 โทรสาร 0-2271-4304, 0-2271-1600

สถานท่ีต้ังส�านักงานโรงงาน  เลขที ่205/1 หมู ่2 ต�าบลโปง่แยง อ�าเภอแม่รมิ จังหวดัเชยีงใหม ่50180

สถานท่ีต้ังส�านักงานโรงงาน  เลขท่ี 999 หมู ่7 ต�าบลพขุาม อ�าเภอวเิชยีรบุร ีจังหวัดเพชรบูรณ์ 67180

1.2 บรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม

บรษัิท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด  (มหาชน)  

ประกอบธุรกิจประเภทผลิตยางมะตอยและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปัจจุบันบรษัิทฯถือหุ้นอยู่

รอ้ยละ 23.46  มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 1,576.76 ล้านบาท

สถานท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท

    กรุงเทพมหานคร 10400

บรษัิท ทิปโก้ ไพน์แอปเป้ิล จ�ากัด

ประกอบธุรกิจประเภทผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง น�าสับปะรดและผลไม้รวม ปัจจุบันบรษัิทฯ 

ถือหุ้นในอัตรารอ้ยละ 100 มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 700 ล้านบาท

สถานท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท  เขตพญาไท

    กรุงเทพมหานคร 10400

สถานท่ีต้ังส�านักงานโรงงาน เลขที่ 212 หมู่16 ต�าบลอ่าวน้อย อ�าเภอเมือง 

    จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 77210
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รายงานประจ�าปี 2562 | บรษิั

ท ทิปโก้ฟ
ูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

บรษัิท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ากัด

ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเครือ่งด่ืมพรอ้มด่ืม ปจัจบัุนบรษัิทฯถือหุ้น ในอัตรารอ้ยละ 100 มทีนุจดทะเบยีน

ช�าระแล้ว 600 ล้านบาท

สถานท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท

    กรุงเทพมหานคร 10400

สถานท่ีต้ังส�านักงานโรงงาน เลขที่  90/1 หมู่7 ต�าบลสนับทึบ อ�าเภอวังน้อย 

    จังหวัดพระนครศรอียุธยา 13170

สถานท่ีต้ังส�านักงานโรงงาน เลขที่  212 หมู่16 ต�าบลอ่าวน้อย อ�าเภอเมือง 

    จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 77210

บรษัิท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ากัด

ประกอบธุรกิจผลิตสารสกัดจากสมนุไพรและการเกษตรปจัจบุนับรษัิทฯ ถือหุ้นรอ้ยละ 100 มทีนุจดทะเบยีน

ช�าระแล้ว 36.8 ล้านบาท

สถานท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท

    กรุงเทพมหานคร 10400

สถานท่ีต้ังส�านักงานโรงงาน  เลขที่  504 ต�าบลประจวบคีรขีันธ์ อ�าเภอเมือง 

    จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 77210

บรษัิท ทิปโก้ รเีทล จ�ากัด

ประกอบธุรกิจกิจการค้าปลีก ปัจจุบันบรษัิทฯถือหุ้นในอัตรารอ้ยละ 87.75 และถือหุ้นผ่านบรษัิท ทิปโก้ 

เอฟแอนด์บี จ�ากัด ในอัตรารอ้ยละ 12.25 มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 200 ล้านบาท

สถานท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท

    กรุงเทพมหานคร 10400

บรษัิท  ทีเอฟบี  ดิสทิบิวชั่น  จ�ากัด

ประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายขายปลีก ขายส่ง  ปัจจุบันบรษัิทฯถือหุ้นผ่าน บรษัิท ทิปโก้  เอฟแอนด์บี จ�ากัด 

ในอัตรารอ้ยละ 100  มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 0.25 ล้านบาท

สถานท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท 

    กรุงเทพมหานคร 10400

  



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าปี

 2
56

2 
| บ

รษิั
ท 

ทิป
โก้

ฟ
ูดส

์ จ
�ากั

ด 
(ม

หา
ชน

)
2626

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าปี

 2
56

2 
| บ

รษิั
ท 

ทิป
โก้

ฟ
ูดส

์ จ
�ากั

ด 
(ม

หา
ชน

)

1.3 บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น : บรษัิท  ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

   เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)  ชั้น 14

   ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

   โทรศัพท์ 0-2009-9000

ผู้สอบบัญชี :    นายศุภชยั ปญัญาวัฒโน ผู้สอบบัญชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3930 และ/หรอื

   นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรอื

   นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874                                                   

   บรษัิท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด : เลขที่ 193/136-137 ชั้น33 อาคารเลครชัดา 

   ถนนรชัดาภิเษก คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2264-9090

ที่ปรกึษาทางกฎหมาย :  นายธวัชชัย จรณะกรณัย์

   ส�านักงานทนายความ ซ.ชนะสงคราม

   เลขท่ี 52 /3 ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2282-2955

2. ข้อมูลส�าคัญอ่ืน

- ไม่มี - 

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบรษัิทที่ออกหลักทรพัย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 

(แบบ 56-1) ของบรษัิทท่ีแสดงไว้ใน www.sec.or.th  หรอืเว็บไซต์ของบรษัิท  www.tipco.net ” 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิจ

บริษัิัท ทิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กั้ด (มห�ชน) ก่้อตัั้�งข้ึ้�นเม่�อวัันท่� 22 ม่น�คม พ.ศ. 2519 โดยม่ทุนจำดทะเบ่ยนเริิ�มต้ั้น 10 ล้้�นบ�ท 

ปัจำจำุบันม่ทุนจำดทะเบ่ยน 500 ล้้�นบ�ท ม่ทุนชำ�ริะแล้้วั 482.6 ล้้�นบ�ท บริษัิัทฯแล้ะบริษัิัทย่อยปริะก้อบธุุริกิ้จำหลั้ก้ 

ได้แก่้ ผลิ้ตั้แล้ะจำำ�หน่�ย ผล้ไม้แปริรูิป ผล้ไม้ส์ด นำ�ผล้ไม้ นำ�ผัก้ นำ�แริธุ่ริริมช�ติั้ เคริ่�องด่�มพริอ้มด่�ม ริ�้นเคริ่�องด่�ม 

ส์�ริส์กั้ดจำ�ก้ส์มุนไพริแล้ะก้�ริเก้ษัตั้ริ โดยจำำ�หน่�ยทั�งในแล้ะต่ั้�งปริะเทศ

เป้้าหมายในการดำำาเนินธุุรกิจ บริษัิัทฯได้วั�งเป้�หม�ยริว่ัมกั้นภ�ยในองค์ก้ริในด้�นต่ั้�งๆไวั้ดังน่�

∙	 เป้้าหมายในด้ำานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 ส์ริ�้งแล้ะริกั้ษั�ควั�มเช่�ยวัช�ญด้�นก้�ริวัิจัำยแล้ะพัฒน�ผลิ้ตั้ภัณฑ์์เพ่�อส์ุขึ้ภ�พท่�ม่คุณภ�พส์ูง โดดเด่นในด้�น

นวััตั้ก้ริริมท่�ม่เอก้ลั้ก้ษัณ์ แล้ะจำดสิ์ทธุิบัตั้ริภ�ยใต้ั้แบรินด์ขึ้ององค์ก้ริ

∙	 เป้้าหมายการสรรหาแหล่งวัตถุดิำบ	บรรจุภัณฑ์	และพันธุมิตรทางธุุรกิจ

มุ่งส์ู่ควั�มเป็นเลิ้ศในก้�ริจัำดห�วััตั้ถุุดิบ บริริจุำภัณฑ์์ แล้ะพันธุมิตั้ริท�งธุุริกิ้จำท่�ม่เทคโนโล้ย่แล้ะนวััตั้ก้ริริม

ท่�ส์อดคล้้องกั้บก้ล้ยุทธุ์ท�งธุุริกิ้จำขึ้ององค์ก้ริ

∙	 เป้้าหมายในด้ำานการตลาดำ

ค้นห�ควั�มต้ั้องก้�ริท่�แท้จำริงิแล้ะควั�มต้ั้องก้�ริแฝงขึ้องลู้ก้ค้� ตั้ล้อดจำนเขึ้้�ใจำก้ริะบวันก้�ริตัั้ดส์ินใจำซื้่�อแล้ะใช้

ส์ินค้�แล้ะบริกิ้�ริอย่�งล้้ก้ซื้้�ง ส์�ม�ริถุส์่�อส์�ริคุณค่�ท่�โดดเด่นแล้ะแตั้ก้ต่ั้�งขึ้องผลิ้ตั้ภัณฑ์์แก่้ผู้บริโิภค ด้วัยวิัธุ่

ท่�ส์ริ�้งส์ริริค์แล้ะคุ้มค่�เพ่�อท่�จำะริกั้ษั�ฐ�นลู้ก้ค้�เดิมแล้ะเพิ�มลู้ก้ค้�ใหม่อย่�งต่ั้อเน่�อง

การเป้ล่�ยนแป้ลงและพัฒนาการท่�สำาคััญ

ป้ี	พ.ศ.	2532	

 จำดทะเบ่ยนในตั้ล้�ดหลั้ก้ทริพัย์แห่งปริะเทศไทย 

ป้ี	พ.ศ.	2536	

 บริษัิัทฯขึ้ย�ยธุุริกิ้จำเขึ้้�ส์ู่ธุุริกิ้จำนำ�ผล้ไม้พริอ้มด่�มผ่�นท�งบริษัิัท ทิปโก้้ เอฟูแอนด์บ่ จำำ�กั้ด 

ป้ี	พ.ศ.	2547	

 บริษัิัทฯขึ้ย�ยธุรุิกิ้จำเขึ้้�ส์ู่ธุุริกิ้จำค้�ปล่้ก้ ริ�้นนำ�ผล้ไม้ส์ดปั� น (Smoothie) ภ�ยใต้ั้แบรินด์  Squeeze Juice Bar 

ป้ี	พ.ศ.	2550		

 บริษัิัทฯล้งทุนในบริษัิัท ทิปโก้้ ไบโอเท็ค จำำ�กั้ด ซื้้�งม่ส์ินทริพัย์ท่�ส์ำ�คัญค่อ พ่�นท่�เพ�ะปลู้ก้ ห้องปฏิิบัติั้ก้�ริช่วัวัิทย� 

Tissue Culture Lab ส์ำ�หริบัคัดเล่้อก้แล้ะขึ้ย�ยส์�ยพันธุุ์พ่ช แล้ะโริงง�นส์กั้ดส์�ริจำ�ก้พ่ช

ป้ี	พ.ศ.	2552	

 บริิษััท ทิปโก้้ ไบโอเท็ค จำำ�กั้ด เริิ�มจำำ�หน่�ยส์ับปะริดพันธุุ์ทิปโก้้หอมสุ์วัริริณ ซื้้�งเกิ้ดจำ�ก้ก้�ริพัฒน�

โดยห้องปฏิิบัติั้ก้�ริช่วัวัิทย� Tissue Culture Lab
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ป้ี	พ.ศ.	2556

 บริษัิัท ทิปโก้้ ไบโอเท็ค จำำ�กั้ด ได้ริบัก้�ริริบัริองม�ตั้ริฐ�นคุณภ�พ Good Manufacturing Practice (GMP) 

จำ�ก้ส์ถุ�บันอ�ห�ริ (National Food Institute)

ป้ี	พ.ศ.	2557	

 บริษัิัทฯขึ้ย�ยก้ำ�ลั้งก้�ริผลิ้ตั้นำ�แริธุ่ริริมช�ติั้ออริ�เพิ�มขึ้้�นจำ�ก้เดิม 100% เป็นปริะม�ณ 120 ล้้�นขึ้วัดต่ั้อป ี

ป้ี	พ.ศ.	2559	

 บริษัิัทฯขึ้ย�ยธุุริกิ้จำค้�ปล่้ก้ใหม่ 2 ธุุริกิ้จำ ได้แก่้ 

1. ริ�้นอ�ห�ริ August Organic Eatery ส์�ขึ้�แริก้ท่� อ�ค�ริ MERCURY VILLE 

2. ริ�้น Homsuwan Pina Pina ท่�ห้�งส์ริริพส์ินค้�ส์ย�มพ�ริ�ก้อน

ป้ี	พ.ศ.	2560 

 ∙ จัำดตัั้�ง บริิษััท ทิปโก้้ ไพน์แอปเปิ� ล้ จำำ�กั้ด เพ่�อริับโอนธุุริกิ้จำผลิ้ตั้แล้ะจำำ�หน่�ยผล้ไม้แปริรูิปจำ�ก้บริิษััท 

ด้วัยวัิธุ่ก้�ริโอนกิ้จำก้�ริบ�งส์่วัน (Partial Business Transfer) โดยบริิษััทฯเป็นผู้ ถุ่อหุ้น 100% 

ในบริษัิัท ทิปโก้้ ไพน์แอปเปิ� ล้ จำำ�กั้ด 

 ∙ บริิษััทฯออก้ผลิ้ตั้ภัณฑ์์ใหม่ได้แก่้ TIPCO WAVE แล้ะ TIPCO BEAT แล้ะขึ้ย�ยส์�ขึ้�ริ้�นอ�ห�ริ 

August Organic Eatery ท่�ห้�งส์ริริพส์ินค้�เมก้�ซื้ิต่ั้� บ�งน� 

ป้ี	พ.ศ.	2561

 ∙ บริษัิัทฯขึ้ย�ยก้ำ�ลั้งก้�ริผลิ้ตั้นำ�แริธุ่ริริมช�ติั้ออริ� เปิดตัั้วัแหล่้งนำ�แริธุ่ริริมช�ติั้ “ภนูำ�หยด” แห่งใหมท่่� ตั้.พขุึ้�ม 

อ.วัิเช่ยริบุริ ่จำ.เพชริบูริณ์ ม่ก้ำ�ลั้งก้�ริผลิ้ตั้ปริะม�ณ 140 ล้้�นขึ้วัดต่ั้อป ี

 ∙ บริษัิัทฯ ออก้ผลิ้ตั้ภัณฑ์์ใหม่ แล้ะขึ้ย�ยธุุริกิ้จำใหม่ ดังน่� 

o ทิปโก้้ ฟูรุิ�ตั้ต่ั้� มิก้ซื้์ สู์ตั้รินำ�ผัก้ผล้ไม้ริวัม 40% บริริจำุในก้ล่้องขึ้น�ดใหม่ 750 มิล้ลิ้ลิ้ตั้ริ

o ทิปโก้้ ฟูรุิ�ตั้ต่ั้� มิก้ซื้์ สู์ตั้รินำ�ผัก้ผล้ไม้ริวัม 40% บริริจำุในขึ้วัดขึ้น�ด 300 มิล้ลิ้ลิ้ตั้ริ

o ทิปโก้้ ม่ นำ�ผล้ไม้นำ�ตั้�ล้น้อยแล้ะแคล้อริต่ั้ำ� ม่ส์่วันผส์มจำ�ก้ส์�ริส์กั้ดใบหญ้�หวั�น (Stevia)

   บริริจุำในขึ้วัดขึ้น�ด 225 มิล้ลิ้ลิ้ตั้ริ

ป้ี	พ.ศ.	2562

 ∙ บริิษััทฯขึ้ย�ยธุุริกิ้จำค้�ปล่้ก้ในแบรินด์ใหม่  “SQ Squeeze” (เอส์คิวั ส์ควั่ซื้) ม่ทั�งหมด 6 ส์�ขึ้� 

เป็นริ�้นค้�ปล่้ก้ท่�จำำ�หน่�ย 100% Cold Pressed Juice 

การรบัรองคัุณภาพของสินค้ัามาตรฐานสากลต่างๆโดำยม่ลำาดัำบดัำงต่อไป้น่�

ป้ี	พ.ศ.	2537

 ม�ตั้ริฐ�น ISO 9002 โดยเป็นโริงง�นสั์บปะริดก้ริะป๋องแห่งแริก้ขึ้องโล้ก้ท่�ได้ริบัม�ตั้ริฐ�นน่� จำ�ก้ก้�ริริบัริอง 

 ขึ้องส์ำ�นัก้ง�นผลิ้ตั้ภัณฑ์์ม�ตั้ริฐ�นอุตั้ส์�หก้ริริมแล้ะส์ถุ�บัน RW TUV ปริะเทศเยอริมัน
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ป้ี	พ.ศ.	2538

 ม�ตั้ริฐ�น HACCP โดยก้�ริริบัริองขึ้อง เอส์จ่ำเอส์ (ปริะเทศไทย)

ป้ี	พ.ศ.	2543

 ม�ตั้ริฐ�น ISO 9002 ส์ำ�หริับผลิ้ตั้ภัณฑ์์นำ�ส์ับปะริด แล้ะนำ�สั์บปะริดเขึ้้มขึ้้น โดยก้�ริริับริองขึ้อง 

  SGF International E.V./IRMA ปริะเทศเยอริมัน

ป้ี	พ.ศ.	2545

 ม�ตั้ริฐ�น HALAL ริบัริองโดยคณะก้ริริมก้�ริก้ล้�งอิส์ล้�มแห่งปริะเทศไทย

 ม�ตั้ริฐ�น KOSHER ริบัริองโดย Thai Kashurt Service Co., Ltd. 

ป้ี	พ.ศ.	2545/2546

 ม�ตั้ริฐ�น BRC ท่� ผู้ค้�ปล่้ก้ในเคริ่อส์หริ�ชอ�ณ�จัำก้ริได้จัำดทำ�ขึ้้�น เพ่�อปริะเมินผู้ผลิ้ตั้อ�ห�ริท่� ส่์งไป 

 ปริะเทศอังก้ฤษั ได้ริบัก้�ริริบัริองโดย เอส์จ่ำเอส์ (ปริะเทศไทย) แล้ะโดย EFAIA (SAI GLOBAL)

ป้ี	พ.ศ.	2546

 ม�ตั้ริฐ�น ISO 9001 version 2000 ริบัริองโดยเอส์จ่ำเอส์ (ปริะเทศไทย)

ป้ี	พ.ศ.	2547	

 ม�ตั้ริฐ�น International Food Standard (IFS) ท่�ผู้ค้�ปล่้ก้ในปริะเทศเยอริมัน แล้ะฝริั�งเศส์ ได้จัำดทำ�ขึ้้�น 

 เพ่�อปริะเมินผู้ผลิ้ตั้อ�ห�ริท่�ส่์งไปปริะเทศแถุบยุโริป ริบัริองโดยเอส์จ่ำเอส์ ปริะเทศเยอริมัน

ป้ี	พ.ศ.	2549

 ม�ตั้ริฐ�น ISO 22000 ในเริ่�อง Food Safety Management เป็นบริษัิัทผู้ผลิ้ตั้อ�ห�ริ

 ริ�ยแริก้ในปริะเทศไทยท่�ได้ริบัม�ตั้ริฐ�นน่� ริบัริองโดย เอส์จ่ำเอส์ (ปริะเทศไทย)

ป้ี	พ.ศ.	2550

 ได้ริบัก้�ริตั้ริวัจำปริะเมินแบบ Integrated Audit ริวัม 5 ริะบบพริอ้มกั้น ค่อ ISO 22000, ISO 9001, GMP, 

 HACCP, แล้ะ IFS (Single Food Audit Pack) เปน็บริษัิัทแริก้ขึ้องปริะเทศไทย ริบัริองโดย เอส์จ่ำเอส์ (ปริะเทศไทย) 

 ซ้ื้�งต่ั้อม�เอส์จ่ำเอส์ ได้ใชทิ้ปโก้้เปน็ต้ั้นแบบขึ้องก้�ริตั้ริวัจำปริะเมนิแบบ Integrate Audit ส์ำ�หริบัทั�วัโล้ก้ในปเีด่ยวักั้น 

 บริษัิัทฯได้ริบัก้�ริริบัริองริะบบ GMA-SAFE AUDIT ขึ้องปริะเทศส์หริฐัอเมริกิ้�ในเริ่�อง Food Safety โดย  

 Food Audit International (FAI)

ป้ี	พ.ศ.	2550/2551

 ได้ริับก้�ริริับริองส์ินค้�วั่�นห�งจำริะเขึ้้บดออริ์แก้นิคปล้อดเช่�อ ตัั้�งแต่ั้ก้�ริปลู้ก้ในไริ่จำนถุ้งก้�ริผลิ้ตั้ 

 ในโริงง�น โดยก้ริมวิัช�ก้�ริเก้ษัตั้ริ

ป้ี	พ.ศ.	2551/2552

 ได้ริบัก้�ริริบัริอง IFOAM Organic Standards ส์นิค้�วั�่นห�งจำริะเขึ้บ้ดออริแ์ก้นิคปล้อดเช่�อตัั้�งแต่ั้ก้�ริปลู้ก้ในไริ ่
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 จำนถุ้งก้�ริผลิ้ตั้ในโริงง�น โดยส์ำ�นัก้ง�นม�ตั้ริฐ�นเก้ษัตั้ริอินทริย์่ไทย

ป้ี	พ.ศ.	2552

 ได้ริับก้�ริริับริอง Food Safety and Food Security Audit Program ขึ้องปริะเทศส์หริัฐอเมริิก้�  

 โดย FAI (ปริะเทศไทย) ซื้้�งผล้ก้�ริปริะเมินอยู่ในริะดับ “Excellent”

ป้ี	พ.ศ.	2553

 ม�ตั้ริฐ�น ISO 9001 version 2008 ริบัริองโดย เอส์จ่ำเอส์ (ปริะเทศไทย)

ป้ี	พ.ศ.	2554

 ได้ริับริ�งวััล้ธุริริมม�ภิบ�ล้ส์ิ�งแวัดล้้อม ขึ้องโริงง�นจัำงหวััดปริะจำวับค่ริ่ขัึ้นธุ์  ใบริับริองม�ตั้ริฐ�น  

 มริท.8001-2553 ริะดับส์มบูริณ์ขึ้ั�นริิเริิ�มแล้ะริ�งวััล้ส์ถุ�นปริะก้อบก้�ริด่เด่น ด้�นแริงง�นส์ัมพันธุ ์
  แล้ะส์วััส์ดิก้�ริแริงง�น

ป้ี	พ.ศ.	2555

 เพิ�มขึ้อบเขึ้ตั้ขึ้องก้�ริริับริองส์ำ�หริับผลิ้ตั้ภัณฑ์์ใหม่ เช่น ผลิ้ตั้ภัณฑ์์นำ�มะพริ้�วั (Coconut water)  

 ได้ริับก้�ริริับริองม�ตั้ริฐ�น GMP / HACCP / BRC / IFS แล้ะ ผลิ้ตั้ภัณฑ์์ผล้ไม้ในถุ้วัยพล้�ส์ติั้ก้  

 (Fruit in Plastic Cup) ได้ริบัก้�ริริบัริองม�ตั้ริฐ�นGMP/HACCP/IFS ผลิ้ตั้ภัณฑ์์สั์บปะริดส์�ม�ริถุผ่�น 

 ม�ตั้ริฐ�นโริงง�นขึ้อง TESCO แล้ะ YUM ผลิ้ตั้ภัณฑ์์ สั์บปะริดผล้ไม้ริวัม นำ �ส์ับปะริดเขึ้้มขึ้้น  

 แล้ะผลิ้ตั้ภัณฑ์์ว่ั�นห�งจำริะเขึ้้ ส์�ม�ริถุแส์ดงเคริ่�องหม�ย STAR K ขึ้อง Kosher ได้แล้้วันอก้เหน่อจำ�ก้ก้�ริ 

 ท่�ได้ริบัก้�ริริบัริองก้ริะบวันก้�ริผลิ้ตั้

ป้ี	พ.ศ.	2556

 ไ ด้ริับก้�ริริับริองม�ตั้ริฐ�นริะบบคุณภ�พส์ินค้�อ�ห�ริส์ำ�หริับ ธุุริ กิ้จำค้�ปล่้ก้  ปริะเทศอังก้ฤษั  

 (British Retail Consortium, BRC) แล้ะโริงง�นส์กั้ดส์�ริจำ�ก้พ่ชแล้ะส์มุนไพริ ได้ริบัก้�ริริบัริองม�ตั้ริฐ�น 

 คุณภ�พ Good Manufacturing Practice (GMP) จำ�ก้ส์ถุ�บันอ�ห�ริ (National FoodInstitute)

ป้ี	พ.ศ.	2557

 ผ่�นก้�ริริบัริองเริ่�อง IFS ในส่์วันขึ้องผลิ้ตั้ภัณฑ์์ Canned Coconut Milk  Aseptic  and Frozen pineapple  

 single strength juice แล้ะ ริวัมทั�งได้  Kosher เพิ�มขึ้องผลิ้ตั้ภัณฑ์์  coconut water with  
 pomegranate juice แล้ะ coconut water with mango flavor ผ่�นก้�ริริบัริองส์ถุ�นภ�พผู้นำ�ขึ้องเขึ้้�  

 ผู้ส่์งขึ้องออก้ริะดับม�ตั้ริฐ�นเออ่โอ  

ป้ี	พ.ศ.	2558

 โริงง�นขึ้อง บริษัิัท ทิปโก้้ เอฟูแอนด์บ่ จำำ�กั้ด  ผ่�นก้�ริริบัริองม�ตั้ริฐ�นป้องกั้นแล้ะแก้้ไขึ้ปัญห�ย�เส์พติั้ด 

 ในส์ถุ�นปริะก้อบก้�ริ (มยส์.) ปริะจำำ�ปี 2558 ยังได้ริบัริ�งวััล้ส์ถุ�นปริะก้อบก้�ริด่เด่นด้�นควั�มปล้อดภัย  

 อ�ช่วัอน�มัยแล้ะส์ภ�พแวัดล้้อมในก้�ริทำ�ง�นริะดับด่เด่นขึ้องจัำงหวััดพริะนคริศริ่อยุธุย� แล้ะได้ริับ 

 ใบปริะก้�ศเก่้ยริติั้คุณจำ�ก้โคริงก้�ริส์ถุ�นปริะก้อบก้�ริปล้อดภัยเฉลิ้มพริะเก่้ยริติั้ส์มเด็จำพริะเทพริตัั้นริ�ชส์ุด�ฯ 

  ส์ย�มบริมริ�ชกุ้ม�ริ่
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ป้ี	พ.ศ.	2559

 โริงง�นผลิ้ตั้นำ�แริ่ธุริริมช�ติั้ ออริ� อำ�เภอแม่ริิม จัำงหวััดเช่ยงใหม่  ได้ริับก้�ริริับริองม�ตั้ริฐ�น  

 HALAL  FSSC22000 GMP Codex แล้ะ HACCP Codex

 บริิษััท ทิปโก้้ เอฟูแอนด์บ่ จำำ�กั้ด จัำงหวััดพริะนคริศริ่อยุธุย�ได้ริับก้�ริริับริอง ม�ตั้ริฐ�น FSSC22000  

 จำ�ก้ UKAS Management System

ป้ี	พ.ศ.	2560

 บริิษััท ทิปโก้้ เอฟูแอนด์บ่ จำำ�กั้ด ได้ริับก้�ริริับริอง ม�ตั้ริฐ�น Halal Assurance System Status  

 จำ�ก้ปริะเทศอินโดน่เซื้่ย ได้ริบั HAS Certification Status “ A “ Grade 

ป้ี	พ.ศ.	2561

 โริงง�นผลิ้ตั้นำ�แริธุ่ริริมช�ติั้ ออริ� อำ�เภอแม่ริมิ จัำงหวััดเช่ยงใหม่ ได้ริบัริองม�ตั้ริฐ�น Food  Safety System  

 Certification (FSSC) 22000 Version 4.1 ซื้้�งพัฒน�ขึ้้�นโดยมูล้นิธุิเพ่�อก้�ริริบัริองควั�มปล้อดภัยขึ้องอ�ห�ริ 

 บริษัิัท ทิปโก้้ ไพน์แอปเปิ� ล้ จำำ�กั้ด ได้ริบัก้�ริริบัริองม�ตั้ริฐ�นด้�นควั�มปล้อดภัยแล้ะคุณภ�พขึ้องอ�ห�ริ ได้แก่้  

 BRC (Unannounced audit) ริะดับ A+ โดย TUV SUD , IFS (Unannounced audit) ริะดับ Higher level  

 โดย TUV SUD, Organic coconut product ได้แก่้ Canned coconut water, Canned coconut milk แล้ะ  

 Organic pineapple juice concentrate 

ป้ี	พ.ศ.	2562

 ∙ บริิษััท ทิปโก้้ เอฟูแอนด์บ่ จำำ�กั้ด ได้ริับก้�ริริับริองม�ตั้ริฐ�น Halal Assurance System Status  

จำ�ก้ปริะเทศอินโดนิเซื้่ย โดยได้ริบั HAS Certificate Status “A” Grade ต่ั้อเน่�องเป็นคริั�งท่� 2 ซื้้�งสิ์นค้�ท่� 

ได้ริบัก้�ริริบัริองเพิ�มเติั้มได้แก่้ Kiwi and Grape Juice, Mixed Veggie and Mixed Fruit Juice,  

Tagerine Orange Juice, Coconut Juice, Mango and Mixed Fruit juice

 ∙ บริษัิัท ทิปโก้้ เอฟูแอนด์บ่ จำำ�กั้ด ได้ริบัก้�ริริบัริองม�ตั้ริฐ�นแริงง�นไทย (มริท 8001-2553) ริะดับพ่�นฐ�น  

โดยก้ริะทริวังแริงง�น

 ∙ โริงง�นผลิ้ตั้นำ�แริธุ่ริริมช�ติั้ อำ�เภอแม่ริมิ จัำงหวััดเช่ยงใหม่ ได้ริบัก้�ริริบัริองม�ตั้ริฐ�นจำ�ก้ Asia and  

Middle East Bottled Water Association (ABWA) เพ่�อเขึ้้�เป็นส์ม�ชิก้ส์ม�คมนำ�ด่�มบริริจำุขึ้วัดน�น�ช�ติั้ 

ภ�คพ่�นเอเช่ยเแล้ะตั้ะวัันออก้ก้ล้�ง ซื้้�งเป็นหน้�งในส์ม�ชิก้คณะมนตั้ริน่�น�ช�ติั้ขึ้องส์ม�คมนำ�ด่�มบริริจำุขึ้วัด  

(International Council of Bottled Water Association: ICBWA) เพ่�อริบัริองม�ตั้ริฐ�นด้�นคุณภ�พแล้ะ 

ควั�มปล้อดภัยขึ้องแหล่้งนำ�แล้ะโริงง�น

 ∙ โริงง�นผลิ้ตั้นำ�แริ่ธุริริมช�ติั้ จัำงหวััดเพชริบูริณ์ ได้ริับก้�ริริับริองม�ตั้ริฐ�น Food Safety System  

Certification (FSSC) 22000 Version 4.1 โปริแก้ริมก้�ริริบัริองตั้�มม�ตั้ริฐ�น FSSC 22000ได้ริบั 

ก้�ริยอมริับอย่�งเต็ั้มรูิปแบบโดยคณะก้ริริมก้�ริขึ้อง Global Food Safety Initiative (GFSI) 

ซื้้�งเป็นก้ลุ้่มผู้ค้�ปล่้ก้ริะหวั่�งปริะเทศแล้ะได้ส์่งเส์ริมิให้ม�ตั้ริฐ�น GFSIน่�ได้ริบัก้�ริยอมริบัโดยผู้ค้�ปล่้ก้ 
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ทั�วัโล้ก้เพ่�อท่�จำะเพิ�มปริะสิ์ทธุผิล้ขึ้องต้ั้นทุนค่�ใชจ่้ำ�ยในก้�ริตั้ริวัจำส์อบ ตั้ริวัจำปริะเมินควั�มปล้อดภัยท�งอ�ห�ริ 
ส์ำ�หริบัผู้ขึ้�ย/ผู้ส์่งมอบด้�นอ�ห�ริ

ป้ี	2562	รางวัลแห่งคัวามสำาเรจ็

 ∙ บริษัิัท ทิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กั้ด (มห�ชน) ได้ริบัริ�งวััล้ “The HR Asia Best Companies to Work for in Asia 

2019 – Thailand Chapter” จัำดขึ้้�นโดยนิตั้ยส์�ริ HR Asia ซ้ื้�งเป็น 1 ใน 30 บริษัิัทในปริะเทศไทยท่�ได้

ริบัริ�งวััล้น่� โดยคณะก้ริริมก้�ริตัั้ดส์ินได้พิจำ�ริณ�จำ�ก้ผล้ก้�ริส์ำ�ริวัจำ Total Engagement Assessment 

Model แล้ะก้�ริเขึ้้�ตั้ริวัจำส์อบ สั์มภ�ษัณ์ผู้บริหิ�ริแล้ะพนัก้ง�นขึ้องบริษัิัท จำำ�นวัน 129 บริษัิัททั�วัปริะเทศ

ท่�เขึ้้�ริว่ัมในคริั�งน่�

 ∙ บริิษััท ทิปโก้้ เอฟูแอนด์บ่ จำำ�กั้ด ได้ริับริ�งวััล้ส์ถุ�นปริะก้อบกิ้จำก้�ริต้ั้นแบบด่เด่นด้�นควั�มปล้อดภัย 

อ�ช่วัอน�มัยแล้ะส์ภ�พแวัดล้้อมในก้�ริทำ�ง�น ปริะจำำ�ปี  2562 ริะดับปริะเทศ (ริะดับทอง) 

3 ปีติั้ดต่ั้อกั้นจำ�ก้ก้ริะทริวังแริงง�น

 ∙ นำ�แริธุ่ริริมช�ติั้ออริ� ได้ริบัริ�งวััล้ด้�นริส์ช�ติั้ปริะเภทนำ�ด่�มด้วัยริ�งวััล้สู์งสุ์ดในริะดับ 3-Star Superior 

Taste Award ปีี 2019 by iTQi  (International Taste Institute จำ�ก้ปริะเทศเบล้เย่ยม)  

ซ้ื้�งเป็นก้�ริให้คะแนนด้�นริส์ช�ติั้โดย Chef ท่�ม่ช่�อเส์่ยงในยุโริป แล้ะ Chef จำ�ก้ Michelin-starred 

restaurants จำำ�นวันก้ว่ั� 200 ท่�น เขึ้้�ริว่ัมในก้�ริทดส์อบชิมในคริั�งน่�

 ∙ นำ�แริธุ่ริริมช�ติั้ออริ� ได้ริบัริ�งวััล้ Gold Quality Award 2019 by Monde Selection ปริะเภทนำ�ด่�ม 

แล้ะเคริ่�องด่�มท่�ไม่ม่แอล้ก้อฮอล์้ เป็นก้�ริปริะเมินทั�งด้�นริส์ช�ติั้ แล้ะรูิปลั้ก้ษัณ์ขึ้องผลิ้ตั้ภัณฑ์ ์

จำ�ก้ผู้เช่�ยวัช�ญด้�นเคริ่�องด่�มม�ก้ก้วั่� 80 ท่�น

 ∙ นำ�แริ่ธุริริมช�ติั้ออริ� ได้ริับริ�งวััล้  Super Brand Award 2019 ด้�นคุณภ�พขึ้องแบรินด์ 

ควั�มส์ัมพันธุ์ริะหวั่�งแบรินด์กั้บผู้บริโิภค แล้ะเอก้ลั้ก้ษัณ์ขึ้องแบรินด์ 

ป้ี	2562	รางวัลผลงานด้ำานสิ�งแวดำล้อม	

 ∙ บริิษััท ทิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กั้ด (มห�ชน) อำ�เภอแม่ริิม จัำงหวััดเช่ยงใหม่ ได้ริับริ�งวััล้เชิดชูเก่้ยริติั้เน่�อง

ในวัันส์ิ�งแวัดล้้อมโล้ก้ ปริะจำำ�ปี 2562 จำ�ก้ก้ริะทริวังทริพัย�ก้ริธุริริมช�ติั้แล้ะส์ิ�งแวัดล้้อม เพ่�อแส์ดงว่ั� 

“ม่ผล้ง�นด้�นสิ์�งแวัดล้้อมแล้ะเป็นท่�ปริะจัำก้ษ์ัแก่้ส์�ธุ�ริณชน” จำ�ก้ก้�ริเป็นผู้ริเิริิ�มโคริงก้�ริ Aura PES 

(Payment for Ecosystem Service) แล้ะโคริงก้�ริปลู้ก้ป่� 5 ภ�ค

 ∙ บริิษััท ทิปโก้้ เอฟูแอนด์บ่ จำำ�กั้ด ได้ริับริ�งวััล้เชิดชูเก่้ยริติั้ก้ลุ่้มส์ม�ชิก้เคริ่�อขึ้่�ยอุตั้ส์�หก้ริริม 

ริกั้ษ์ัส์ิ�งแวัดล้้อม แล้ะส์ถุ�นปริะก้อบก้�ริท่�ผ่�นเก้ณฑ์์ โคริงก้�ริธุริริม�ภิบ�ล้ส์ิ�งแวัดล้้อม ปริะจำำ�ปี 2562 

โดยก้ริะทริวังอุตั้ส์�หก้ริริม 
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โครงสรา้งรายได้ท่ีเกิดจากการขายผลิตภัณฑ์ให้บุคคลภายนอกในระยะ 3 ปี

ธุรกิจคอนซูมเมอร์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ (ธุรกิจคอนซูมเมอร)์

 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หลัก มีดังน้ี

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ ด�าเนินการโดย
% การถือหุ้น

ของบรษัิทฯ

ปี 2560

รายได้ รายได้ รายได้% % %

ปี 2561 ปี 2562

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์จากพืช

ผักและผลไม้

เครือ่งด่ืม

อ่ืน ๆ

รวม

100

100

100

100 

         

2,092

2,674

104

 4,870

43%

55%

2%

100%

1,697

2,429

122

4,248

40%

57%

3%

100%

1,418

2,107

36

     3,561 

40%

59%

1%

100%

บจ.ทิปโก้ ไบโอเท็ค

บจ.ทิปโก้ ไพน์แอปเป้ิล

บมจ.ทิปโก้ฟูดส์

บจ.ทิปโก้ รเีทล

บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี

 ■ น�าผลไม้และน�าผักพรอ้มด่ืม ได้แก่

ทิปโก้ น�าผลไม้ 100% 

บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร  

ทิปโก้ สควีซ น�าผลไม้ และน�าผักผสมน�าผลไม้รวมพาสเจอรไ์รส์ 100% 

บรรจุในกล่อง 300 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร

ทิปโก้ เวจจ้ี น�าผักผสมน�าผลไม้รวม 100% 

บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร

ทิปโก้ ซุปเปอรคิ์ด น�าผลไม้และน�าผักผสมน�าผลไม้รวม 100% ส�าหรบัเด็ก

บรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร

ทิปโก้ ซุปเปอรฟ์รุต เอสเซนส์ น�าทับทิมสกัดเข้มข้น 100%

บรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร

ทิปโก้ คูลฟิต น�าผักผสมน�าผลไม้รวม 40% 

บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร

ทิปโก้ ฟรุต๊ต้ี มิกซ์ สูตร น�าผักผลไม้รวม 40% 

บรรจุในกล่องขนาด 225 มิลลิลิตร และ 750 มิลลิลิตร

ทิปโก้ ฟรุต๊ต้ี มิกซ์ สูตร น�าผักผลไม้รวม 40% 

บรรจุในกล่องขนาด 1 ลิตร

ทิปโก้ มี น�าเบอรร์ีมิ่กซ์ และน�าแอปเปิ้ ลผสมน�าองุ่นรวม 

บรรจุในกล่องขนาด 1 ลิตร
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■ น�าแรธ่รรมชาติ

 ออรา น�าแรธ่รรมชาติ 100% บรรจุขวดขนาด 330  มิลลิลิตร 500 มิลลิลิตร และ 1.5 ลิตร ปัจจุบัน บรษัิทฯ 

มีแหล่งผลิตน�าแรธ่รรมชาติจ�านวน 2 แหล่ง ดังน้ี

1. แหล่งน�าแรธ่รรมชาติท่ี ต�าบลโป่งแยง อ�าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นแหล่งน�าพุเย็นขนาดใหญ่

ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มีก�าลังการผลิตประมาณ 120 ล้านขวดต่อปี 

2. แหล่งน�าแรธ่รรมชาติท่ี ต�าบลพุขาม อ�าเภอวิเชียรบุร ีจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นต้นก�าเนิดน�าแรธ่รรมชาติ

ที่ชื่อว่า ภูน�าหยด มีก�าลังการผลิตประมาณ 140 ล้านขวดต่อปี 

การตลาดและการแข่งขันทางธุรกิจ 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

■ ผลไม้และน�าผักพรอ้มด่ืมภายในประเทศ

 ในปี 2563 แนวโน้มการบรโิภคน�าผลไม้และน�าผักพรอ้มด่ืมภายในประเทศมีแนวโน้มจะทรงตัว เมื่อเทียบ

กับปีก่อน เน่ืองจากก�าลังซื้อภายในประเทศที่ยังไม่ฟ้ืนตัวเท่าที่ควร ส่งผลให้ผู้บรโิภคระมัดระวังการใช้จ่ายเพิ่ม

ขึ้น การแข่งขันจะให้ความส�าคัญด้านราคามากขึ้นเพื่อดึงก�าลังซื้อจากผู้บรโิภค  

 ปัจจุบันผู้บรโิภคให้ความส�าคัญกับคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของเครือ่งด่ืมที่เลือก และมีรูปแบบการซื้อจาก

ช่องทางจัดจ�าหน่ายท่ีหลากหลายมากข้ึน 

มูลค่าตลาดน�าผลไม้และน�าผักพรอ้มด่ืมโดยรวมของประเทศไทยในปี 2560-2562

 

* กลุ่ม Premium คือ น�าผลไม้และน�าผัก 100% ทั้งแบบยูเอชที และ พาสเจอรไ์รส์

   กลุ่ม Medium คือ น�าผลไม้และน�าผัก 40% ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 90% แบบยูเอชที 

   กลุ่ม Economy คือ น�าผลไม้และน�าผัก 20% ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30% แบบยูเอชที 

   กลุ่ม Super Economy คือ น�าผลไม้และน�าผักต�ากว่า 10% แบบยูเอชที 

ที่มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited

หน่วย:  ล้านบาท



35
รายงานประจ�าปี 2562 | บรษิั

ท ทิปโก้ฟ
ูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

35
รายงานประจ�าปี 2562 | บรษิั

ท ทิปโก้ฟ
ูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

ส่วนแบ่งทางการตลาดของบรษัิทฯในปี 2560-2562

ในปี 2562 น�าผลไม้และน�าผักพรอ้มด่ืม กลุ่ม Premium  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี

 ในปี 2562 ตลาดน�าผลไม้และน�าผักพรอ้มด่ืมในประเทศไทย มีมูลค่า 11,357 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 4 เน่ืองจาก

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว และก�าลังซื้อของผู้บรโิภคในประเทศยังไม่ฟื้ นตัวเท่าที่ควร ประกอบกับตลาด

เครือ่งด่ืมได้รบัผลกระทบจากมาตรการภาษีความหวานในเครือ่งด่ืมในอัตราใหมท่ี่เริม่ใช้ในวนัที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2562 

ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ในขณะเดียวกันตลาดเครือ่งด่ืมมีการแข่งขันรุนแรง 

เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯยังคงความเป็นผู้น�าอันดับ 1 ในตลาดผลไม้และน�าผัก

พรอ้มด่ืม 100% (กลุ่ม Premium) ไว้ได้ จากการรกัษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงได้รบัความไว้วางใจจากผู้บรโิภค

อย่างต่อเน่ือง บรษัิทฯเชื่อว่าตลาดน�าผลไม้และผักพรอ้มด่ืมในปี 2563 จะมีทิศทางทรงตัว โดยบรษัิทฯยังคง

มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา เพ่ือน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพที่เหมาะส�าหรบัผู้บรโิภคต่อไป

■ น�าแรธ่รรมชาติ 

 ในปี 2562 ตลาดน�าแรม่ีมูลค่า 4,569 ล้านบาท ขยายตัวรอ้ยละ 7 โดยน�าแรธ่รรมชาติออรา ครองส่วนแบ่ง

การตลาดเป็นอันดับ 3 ที่รอ้ยละ 18 โดยตลาดน�าแรม่ีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง จากพฤติกรรมการเลือกซื้อ

เครือ่งด่ืมท่ีมีคุณประโยชน์และดีต่อสุขภาพ น�าแรจึ่งเป็นทางเลือกท่ีได้รบัความนิยมมากกว่าน�าด่ืมทั่วไป เน่ืองจาก

มีราคาขายที่ใกล้เคียงกัน ท�าให้ตลาดน�าแรม่ีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยใน

ปัจจุบัน  บรษัิทฯมีแหล่งผลิตน�าแรธ่รรมชาติออราจ�านวน 2 แหล่ง คือ

ส่วนแบ่งการตลาดของบรษัิทฯ 2560 2561 2562

น�าผลไม้และน�าผักกลุ่ม Premium 

น�าผลไม้และน�าผักกลุ่ม Medium

30%

11%

31%

11%

31%

11%

น�าผลไม้ 100% UHT

2,534

ล้านบาท

1,034

ล้านบาท

330

ล้านบาท

น�าผัก 100% UHT น�าผลไม้ 100% พาสเจอรไ์รส์

Tipco 38% Tipco 9% Tipco 40%

ที่มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าปี

 2
56

2 
| บ

รษิั
ท 

ทิป
โก้

ฟ
ูดส

์ จ
�ากั

ด 
(ม

หา
ชน

)
3636

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าปี

 2
56

2 
| บ

รษิั
ท 

ทิป
โก้

ฟ
ูดส

์ จ
�ากั

ด 
(ม

หา
ชน

)

1. แหล่งน�าแรธ่รรมชาติ “ภูน�าหยด” ท่ี ต�าบลพุขาม อ�าเภอวิเชียรบุร ีจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีก�าลังการผลิต

ประมาณ 140 ล้านขวดต่อปี  

2. แหล่งน�าแรธ่รรมชาติออราท่ีต�าบลโป่งแยง อ�าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีก�าลังการผลิตประมาณ 

120 ล้านขวดต่อปี 

มูลค่าตลาดน�าแรธ่รรมชาติโดยรวมของประเทศไทย ในปี 2560-2562

ส่วนแบ่งทางการตลาดของบรษัิทฯในปี 2562

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. รกัษามาตรฐานในการผลิตสินค้า ท้ังด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิต 

2. ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณประโยชน์สูง รวมท้ังคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค 

3. วางแผนจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเลือกวิธีจัดเก็บวัตถุดิบให้ได้คุณค่า

ทางอาหารสูงสุด

4. กลยุทธ์กระจายสินค้าโดยการเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่ายที่มีความหลากหลายมากขึ้น 

4,569

ล้านบาท

น�าแรธ่รรมชาติออรา

ที่มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited

หน่วย: ล้านบาท

ออรา 18%

ที่มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited
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ตลาดหลักของการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

 ช่องทางการจัดจ�าหน่ายในประเทศ มีสัดส่วนรอ้ยละ 89 ของยอดขาย แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ดังน้ี 

1. จัดจ�าหน่ายผ่านผู้แทน (Distributor) ซึ่งเป็นช่องทางจัดจ�าหน่ายหลักของบรษัิทฯ 

2. บรษัิทฯเป็นผู้จัดจ�าหน่ายเองโดยการจัดบูธรา้นจ�าหน่ายสินค้า และช่องทางการจัดจ�าหน่ายพิเศษอ่ืน ๆ 

 ช่องทางการจัดจ�าหน่ายในต่างประเทศ มีสัดส่วนรอ้ยละ 11 ของยอดขาย

ธุรกิจผลไม้แปรรูป
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ (ธุรกิจผลไม้แปรรูป)

 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หลัก ดังน้ี

1. สับปะรดกระป๋อง  (Canned Pineapple) 

2. น�าสับปะรดเข้มข้น (Pineapple Juice Concentrate) 

3. สับปะรดบดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ  (Aseptic Crushed) 

4. สับปะรดบรรจุในถ้วยพลาสติก (Pineapple in plastic cup) 

5. สับปะรดบรรจุในถุง retort pouch (Pineappple in retort pouch) 

6. ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง (Canned Tropical Fruit Salad) 

7. ผลไม้รวมบรรจุในถ้วยพลาสติก (Tropical fruit salad in plastic cup) 

8. ว่านหางจระเข้กระป๋อง (Canned Aloe Vera) 

9. ว่านหางจระเข้บดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ (Aseptic Crush) 

10. ว่านหางจระเข้บรรจุในถุง retort pouch 

11. ผลิตภัณฑ์กะทิบรรจุในกระป๋องขนาด 15 ออนซ์  และน�ามะพรา้วบรรจุกระป๋อง 

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย

11%

ที่มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited

89%
ในประเทศ

ต่างประเทศ
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การตลาดและการแข่งขันทางธุรกิจ (ธุรกิจผลไม้แปรรูป)

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

 ■ แนวโน้มปรมิาณผลผลิตและราคาวัตถุดิบ

 ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาปรมิาณสับปะรดในประเทศลดลงอย่างรวดเรว็ท�าให้เกิดภาวะขาดแคลนสับปะรด  

ในปี 2563 บรษัิทฯคาดว่าปรมิาณการผลิตสับปะรดโดยรวมจะลดลงเม่ือเทียบกับปีที่แล้วและราคาเพิ่มขึ้น

ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมสับปะรดและความสามารถใน

การแข่งขันของผู้ผลิตในประเทศไทยเมื่อเปรยีบเทียบกับประเทศอ่ืน เช่น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็น

ความท้าทายในการควบคุมต้นทุนการผลิตของบรษัิทฯให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันกับคู่แข่งในอนาคต

ปรมิาณผลผลิตสับปะรดเข้าโรงงาน ในปี 2548-2561

ราคาสับปะรดเข้าโรงงาน ในปี 2540-2562

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2,705

1,894

2,593

1,825

2,351

5.19

1.87

2.45

5.51

3.3

10.29

2.97

5.52
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 ■ แนวโน้มความต้องการของตลาดส่งออก และราคาขายผลิตภัณฑ์

 จากท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในปี 2563 คาดว่าราคาวัตถุดิบปรบัตัวสูงขึ้น และภาวะค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น 

เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา ท�าให้บรษัิทฯต้องปรบัราคาขายผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้อง

กับระดับราคาวัตถุดิบ และภาวะค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า การปรบัราคาขายเพ่ิมขึ้น อาจท�าให้ขีดความสามารถใน

การแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตจากประเทศอ่ืนลดลง แต่อย่างไรก็ตามความต้องการของตลาด

ผลไม้แปรรูปในตลาดโลกยังคงทรงตัว และคาดว่าจะขยับตัวสูงขึ้นในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 เป็นต้นไป

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. บรหิารจัดการวัตถุดิบด้วย ระบบ Contract Farming, Big Grower, Quality Grower ท�าให้บรษัิทฯได้รบั

ประโยชน์ทั้งในส่วนของปรมิาณ ความต่อเน่ืองของวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพ และต้นทุนของวัตถุดิบให้

มีประสิทธิภาพมากข้ึน

2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ จากความสามารถในการผลิต

สับปะรดกระป๋องได้หลากหลายทั้งขนาดกระป๋องที่ใช้บรรจุ ประเภทการตัดชิ้นสับปะรด และน�าที่ใช้บรรจุ ซึ่ง

ท�าให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดต่างๆได้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคซึ่งมีความต้องการ

แตกต่างกัน 

3. รกัษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เพ่ือสรา้งความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพสินค้าให้กับผู้น�าเข้า และ

ผู้บรโิภค นอกจากน้ียังเป็นการรกัษามาตรฐานต่างๆที่บรษัิทฯได้รบัการรบัรองจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรบั

ในระดับนานาชาติ รวมทั้งชื่อเสียงของบรษัิทฯในด้านการผลิตที่มีมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นสิ่งที่จะสามารถ

ยืนยันได้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบรกิารของบรษัิทฯได้เป็นอย่างดี

ตลาดหลักของการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

 ในเชิงภูมิศาสตร ์ตลาดหลักของบรษัิทฯสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ภูมิภาคหลัก ดังน้ี

1. ทวีปอเมริกา รวมถึงประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศในแถบลาตินอเมริกา โดยมี

ประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นประเทศคู่ค้าท่ีมีมูลค่าสูงสุดของบรษัิทฯ ซ่ึงมีมูลค่าการจ�าหน่ายประมาณรอ้ยละ 30 

ของปริมาณการส่งออกของธุรกิจผลไม้แปรรูป ในอดีตบริษัทฯเคยมีความได้เปรียบทางการค้าใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิา เน่ืองจากระบบภาษีทุ่มตลาดของกระทรวงพาณิชย์ของสหรฐัอเมรกิาที่มีต่อบรษัิททั่วไป 

แต่จากการยกเลิกภาษีทุ่มตลาดดังกล่าว ท�าให้การแข่งขันในตลาดดังกล่าวมีความรุนแรงมากขึ้น

2. ทวีปยุโรป และกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก และสหพันธรฐัรสัเชีย การจ�าหน่ายสินค้าของบรษัิทฯไปยังกลุ่ม

ประเทศดังกล่าวมีสัดส่วนใกล้เคียงกับประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยมีสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 30 ของปรมิาณ

การส่งออกของธุรกิจผลไม้แปรรูป ตลาดกลุ่มน้ีเป็นตลาดหลักส�าหรบัผลิตภัณฑ์น�าสับปะรดเข้มข้นซึ่งส่วนใหญ่

เป็นการจ�าหน่ายให้กับ Blending houses ต่างๆในกลุ่มประเทศยุโรป ในส่วนสับปะรดกระป๋อง  กลุ่มตลาดน้ี

เป็นกลุ่มท่ีมีความอ่อนไหวต่อราคามากท่ีสุด 
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3. ทวีปเอเชีย รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าญี่ปุ่นมีความต้องการสินค้าท่ีมี

คุณภาพสูงและท�าการค้าโดยอาศัยความเชื่อใจต่อกันเป็นอย่างมาก ในปี 2562 ลูกค้าประเทศจีนมี

ความต้องการผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋องเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน โดยมีมูลค่าการค้าประมาณรอ้ยละ 19 

ของปรมิาณการส่งออกของธุรกิจผลไม้แปรรูป 

4. กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 12 ของปรมิาณการส่งออกของธุรกิจผลไม้

แปรรูป นับว่าเป็นอีกตลาดท่ีมีศักยภาพ เน่ืองจากมีรายได้ต่อประชากรที่สูงและมีความต้องการในการบรโิภค

สับปะรดกระป๋อง สาเหตุหลักมาจากสภาพเศรษฐกิจในยุโรปและยุโรปตะวันออกมีความซบเซาลง เน่ืองจาก

ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อก�าลังซื้อและความต้องการบรโิภคในตลาดดังกล่าว กลุ่มประเทศ

ในตะวันออกกลางจึงเปน็เปา้หมายทางการตลาดทีผู่ป้ระกอบการทัง้หมดพยายามท่ีจะขยายเขา้ไปเพือ่ทดแทน

ส่วนการตลาดท่ีหดหายจากกลุ่มประเทศยุโรปและยุโรปตะวันออก

ธุรกิจค้าปลีก

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ (ธุรกิจค้าปลีก)

ธุรกิจค้าปลีก สามารถแบ่งรูปแบบการด�าเนินธุรกิจเป็น 2 รูปแบบ ดังน้ี

1. “Squeeze Juice Bar by Tipco” (สควีซ จูซ บาร ์บาย ทิปโก้)

แบรนด์ สควีซ จูซ บาร ์บาย ทิปโก้

น�าผลไม้ปั่ น เครือ่งด่ืมและอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากน้ี ยังเป็นช่องทางการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ

บรษัิทในเครอื เช่น น�าผลไม้ทิปโก้ สับปะรดสดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ น�าแรธ่รรมชาติออรา เป็นต้น 

และครอบคลุมไปถึงการให้บรกิารของว่างส�าหรบังานจัดเล้ียง

รวมทั้งหมด 34 สาขา

สาขาของบรษัิท 11 สาขา

สาขาแฟรนไชส์ 23 สาขา

1. การรบัประทานที่รา้น (Dine In)

2. การซื้อกลับบ้าน (Take Away)

3. การบรกิารจัดส่ง (Delivery) 

4. การบรกิารจัดเล้ียง (Catering)

ประเภท 

 

จ�านวนสาขา

รูปแบบการให้บรกิาร
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แบรนด์ เอสคิว สควีซ

100% Cold Pressed Juice น�าผลไม้ปั่ น เครือ่งด่ืมและอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากน้ี ยังเป็นช่อง

ทางการจ�าหน่ายผลิตภัณฑข์องบรษัิทในเครอื เชน่ น�าผลไมทิ้ปโก้ สบัปะรดสดพันธุทิ์ปโก้หอมสวุรรณ 

น�าแรธ่รรมชาติออรา เป็นต้น และครอบคลุมไปถึงการให้บรกิารของว่างส�าหรบังานจัดเล้ียง

สาขาของบรษัิท 6 สาขา 

1. การรบัประทานที่รา้น (Dine In)

2. การซื้อกลับบ้าน (Take Away)

3. การบรกิารจัดส่ง (Delivery) 

4. การบรกิารจัดเล้ียง (Catering)

ประเภท 

 

จ�านวนสาขา

รูปแบบการให้บรกิาร

การตลาดและการแข่งขันทางธุรกิจ (ธุรกิจค้าปลีก)

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

 ในปี 2563 แนวโน้มธุรกิจในกลุ่มเครือ่งด่ืมเพ่ือสุขภาพขยายตัวอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และ

หัวเมืองหลักในภูมิภาคต่างๆ เน่ืองจากผู้บรโิภคนิยมบรโิภคเครือ่งด่ืมสุขภาพ ซึ่งเป็นเครือ่งด่ืมท่ีผ่านกระบวนการ

น้อยที่สุด และใช้วัตถุดิบท่ีมาจากธรรมชาติให้มากที่สุด

  แม้ว่าธุรกิจในกลุ่มเครือ่งด่ืมเพ่ือสุขภาพจะมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น แต่ยังคงเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง 

เน่ืองจากการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ๆท้ังในและต่างประเทศท�าได้ง่าย ประกอบกับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ท่ี

สรา้งประสบการณ์ใหม่ๆ ในการบรโิภคมากข้ึน โดยในป ี2562 มลูค่าการตลาดของธุรกิจรา้นเครือ่งด่ืม (Café & Bar) 

มีมูลค่าประมาณ 520,000 ล้านบาท (ท่ีมา: Euro Monitor)   

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. สควีซ จูซ บาร ์ บาย ทิปโก้ เน้นคิดค้นและพัฒนาเครือ่งด่ืมในรูปแบบใหม่ๆตลอดทั้งปี รวมท้ังเครือ่งด่ืม

เฉพาะฤดูกาล ซ่ึงท้ังหมดจะเน้นผลิตภัณฑ์ท่ีดีต่อสุขภาพ และผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ได้รับ

การคัดสรรมาเป็นอย่างดี รวมทั้งขยายช่องทางการจัดหน่ายให้มีความหลากหลาย เช่น จัดจ�าหน่ายผ่าน

ออนไลน์ และจัดส่งผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางเดลิเวอรีม่ากขึ้น

2. เอสคิว สควีซ ให้ความส�าคัญกับจุดเด่นของวิธีการสกัดเย็น เพื่อรกัษาความเป็นธรรมชาติ นอกจากน้ันจะมี

การคิดค้นและพัฒนารายการเครือ่งด่ืมใหม่ๆตลอดทั้งปี ซึ่งทางบรษัิทฯ มีแผนที่จะคัดเลือกพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ 

เพื่อขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง

2. “SQ Squeeze” (เอสคิว สควีซ)
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ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ (ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร)

 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีด�าเนินการโดย บรษัิท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ากัด ซึ่งเป็นบรษัิทย่อย แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี

■ ธุรกิจสารสกัด ด�าเนินธุรกิจผลิตสารสกัดจากธรรมชาติ เพ่ือใชเ้ปน็วตัถดิุบ สว่นประกอบของอาหาร เครือ่งด่ืม 

เครือ่งส�าอาง ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารและยา โดยโรงงานของบรษัิท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ากัด เป็นโรงงานสกัด

สารจากพืชและสมุนไพรด้วยตัวท�าละลายขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทยซึ่งมีประสิทธภิาพในการสกัดและ

ระบบความปลอดภัยในระดับสูง โดยขอบเขตการให้บรกิารครอบคลุมต้ังแต่การจัดหาวัตถุดิบ อบแห้ง บด

ผงและผลิตเป็นสารสกัด นอกจากน้ี บริษัทฯยังให้บริการพัฒนากระบวนการสกัดร่วมกับลูกค้า

ครอบคลุมต้ังแต่ระดับทดลองในห้องปฏิบัติการตลอดจนผลิตจรงิในระดับอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันสินค้า

และบรกิารของบรษัิท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ากัด มี 2 รูปแบบหลัก ดังน้ี

‒  บรกิารรบัจ้างสกัดสารสกัดจากพืชและสมุนไพรตามความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบ   

        ของอาหาร ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารเครือ่งส�าอางและยา (OEM)

‒   สกัดและจ�าหน่ายสารสกัดจากพชืและสมุนไพรเพือ่ใชเ้ปน็ส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร

         เครือ่งส�าอางและยา (Ingredient)

■ ธุรกิจการเกษตร ด�าเนินธุรกิจวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและการเพาะปลูก โดยผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ สับปะรด

พันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ ท่ีมีเอกลักษณ์ด้านรสชาติและคุณค่าทางอาหารที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง โดยจัดจ�าหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นน�าทั่วไป และที่รา้น Squeeze Juice Bar by Tipco 

การตลาดและการแข่งขันทางธุรกิจ (ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร)

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

■ ธุรกิจสารสกัด 

  ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และความงามภายในประเทศมีแนวโน้ม

เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง นับเป็นโอกาสส�าหรบั บรษัิท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ากัด ที่จะขยายฐานลูกค้า รวมทั้งสรา้ง

การเติบโตของยอดขายจากธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นวัตถุดิบหลักให้กับผู้ผลิตอาหาร เครือ่งด่ืม อาหารเสรมิ 

เครือ่งส�าอาง และยา ภายในประเทศ ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นการสรา้งความรว่มมือกับพันธมิตร และคู่ค้าจาก

ต่างประเทศที่มีความต้องการวัตถุดิบจากสารสกัดจากพืชและสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีต้นทุนต�ากว่า 

■ ธุรกิจการเกษตร 

 ในปัจจุบันคนไทยบรโิภคสับปะรดสดประมาณปีละ 450,000 ตันต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสับปะรดพันธุปั์ตตาเวีย 

(สับปะรดศรรีาชา) ส�าหรบัสับปะรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ มีคุณลักษณะที่แตกต่างจากสับปะรดทั่วไป ในด้าน

ความหอม  หวาน  เน้ือแน่นนุ่ม ไม่กัดล้ิน มีวิตามินสูงกว่าสับปะรดท่ัวไป เป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในท้องตลาด และ

ไม่ได้ตัดแต่งพันธุกรรมท�าให้เป็นที่ช่ืนชอบของผู้บรโิภค แม้ราคาจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด เน่ืองจาก

สับปะรดหอมสุวรรณได้รบัการดูแลอย่างดีเพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีกว่าสับปะรดทั่วๆไป ลักษณะเปลือกท่ีบาง
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ท�าให้ต้องเก็บเก่ียวและคัดบรรจุอย่างพิถีพิถันเพื่อมิให้ช�าเสียหาย ซึ่งต้องใช้แรงงานจ�านวนมาก แต่ก็เป็นข้อดีต่อ

ผู้บรโิภคคือ ปอกง่าย ไม่ต้องคว่ันตา ท�าให้ผู้บรโิภคสามารถซื้อเป็นผลสดและกลับไปปอกเองที่บ้านได้ 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. ธุรกิจสารสกัดจะให้ความส�าคัญกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธภิาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

นอกจากน้ีธุรกิจสารสกัดจะมุ่งเน้นพัฒนาสารสกัดที่มีมูลค่าสูง (High Value Ingredient) เพ่ือใช้เป็น

ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบรษัิท  

2. ธุรกิจการเกษตรจะให้ความส�าคัญกับท�าการพัฒนา รกัษา ควบคุมคุณภาพของสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณ 

รวมทั้งควบคุมต้นทุนการผลิต และขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรบั

พื้นที่เพาะปลูกท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคต
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1.1 รายได้จากการขาย

 

ในปี 2562 บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 3,561 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 16 จากงวดเดียวกัน

ของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากปัจจัยภายนอกที่กระทบภาพรวมของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจผลิตภัณฑ์จาก

พืช ผัก และผลไม้ ส่วนหน่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานการเงิน

ฉบับใหม่ (“TFRS 15”) โดยการจัดประเภทรายการค่าใช้จ่ายในการขาย ท�าให้รายได้จากการขายลดลง และ

ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น ในส่วนของธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้มีรายได้จากการขายลดลงรอ้ยละ 16 จาก

ราคาขายและปริมาณส่งออกที่ลดลง ในส่วนธุรกิจเครื่องด่ืมมีรายได้จากการขายลดลงร้อยละ 13 จาก

ก�าลังซ้ือภายในประเทศท่ียังไม่ฟื้ นตัวเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังสามารถครองส่วนแบ่ง

ทางการตลาดอันดับ 1 ในตลาดน�าผลไม้กลุ่มพรเีมียมไว้ได้ 

รายได้จากการขาย

รายได้อ่ืน

รวมรายได้

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบรษัิทรว่ม

    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบรษัิทรว่ม

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรบัปี 

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรบัปี ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบรษัิทฯ

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด�ำเนินงำน
สรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปี

1. งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2562

งบการเงินรวม
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็

ปี 2562 เพิ่ม (ลด)ปี 2561 รอ้ยละ

การเปล่ียนแปลง

(หน่วย: บาท)

 3,561,064,263 

 126,022,968 

 3,687,087,231 

 4,157,126,348 

  (470,039,117)

 732,668,446 

 262,629,329 

  (69,945,288)

 192,684,041 

  14,983,118 

  207,667,159 

  207,667,159

 4,248,050,424 

 107,975,986 

 4,356,026,410 

 4,411,288,385 

  (55,261,975)

 132,661,359 

 77,399,384 

  (55,992,863)

 21,406,521 

  (52,283,266)

  (30,876,745)

  (30,876,745)

  (686,986,161)

  18,046,982 

  (668,939,179)

  (254,162,037)

  (414,777,142)

  600,007,087 

  185,229,945 

  13,952,425 

  171,277,520 

  (67,266,384)

  238,543,904 

  238,543,904 

(16%)

17% 

(15%)

(6%)

(751%)

452% 

239% 

25% 

800% 

(129%)

773% 

773% 

ผลิตภัณฑ์จากพืช 

ผัก และผลไม้

ปี 2562  ปี 2561  เพิ่ม(ลด)  รอ้ยละ ปี 2562  ปี 2561  เพิ่ม(ลด)  รอ้ยละ ปี 2562  ปี 2561  เพิ่ม(ลด)  รอ้ยละ ปี 2562  ปี 2561  เพิ่ม(ลด)  รอ้ยละ

การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงงบการเงินรวมอ่ืนๆเครือ่งด่ืม

รายได้จากการขาย 1,418      1,697       (279)    (16%)     2,107     2,429  (322)     (13%)        36         122          (86)   (70%)    3,561     4,248      (687)      (16%)

งบปี

หน่วย : ล้านบาท
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1.2 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

 ในปี 2562 บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานรวม 4,157 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 6 

จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจาก

 ∙ ต้นทุนขายลดลงรอ้ยละ 6 สอดคล้องกับรายได้จากการขายที่ลดลง และราคาวัตถุดิบในธุรกิจผลไม้แปรรูป

อยู่ในระดับต�า

 ∙ ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่ายลดลงร้อยละ 28 จากการเปล่ียนแปลงการจัดท�างบการเงินตาม

มาตรฐานการรายงานการเงินฉบับใหม่ (“TFRS 15”) โดยการจัดประเภทรายการค่าใช้จ่ายในการขายใหม่ 

ท�าให้รายได้จากการขายลดลงและต้นทุนขายเพ่ิมขึ้น

 ∙ ค่าใช้จ่ายในการบรหิารเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 23 ส่วนหน่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงวิธกีารค�านวณค่าเสื่อมราคาของ

สินทรพัย์ และค่าใช้จ่ายจากการหยุดกระบวนการผลิตในธุรกิจผลไม้แปรรูป เน่ืองจากเกิดภาวะขาดแคลน

วัตถุดิบ หากไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ�าข้างต้น ค่าใช้จ่ายในการบรหิารต�ากว่าปีก่อนหน้า

เล็กน้อย

1.3 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบรษัิทรว่ม

 ในป ี2562 บรษัิทฯรบัรูก้�าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มจ�านวน 733 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 452 จากปก่ีอน

1.4 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

 ในปี 2562 บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจ�านวน 70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 25 สาเหตุ

หลักมาจากเงินกู้ระยะยาวท่ีเพ่ิมข้ึน

ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

ค่าใช้จ่ายอ่ืน

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

งบการเงินรวม
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

ปี 2562 เพิ่ม (ลด)ปี 2561 รอ้ยละ

การเปล่ียนแปลง

(หน่วย: บาท)

3,178,577,480

436,828,614

541,720,254

 - 

 4,157,126,348 

3,394,578,070

604,276,166

439,140,641

 (26,706,492)

 4,411,288,385 

 (216,000,590)

 (167,447,552)

 102,579,613 

 26,706,492 

 (254,162,037)

(6%)

(28%)

23% 

(100%)

(6%)

1,418      1,697       (279)    (16%)     2,107     2,429  (322)     (13%)        36         122          (86)   (70%)    3,561     4,248      (687)      (16%)
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2. งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ 31 ธนัวาคม 2562 

2.1 สินทรพัย์

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีสินทรพัย์รวม	6,669	ล้านบาท	ลดลงรอ้ยละ	6	จาก

สิ้นปี	2561	โดยสินทรพัย์หมุนเวียนลดลง	491	ล้านบาทหรอืรอ้ยละ	28	สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเงินสด	

สินค้าคงเหลือ	และลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน	ในส่วนสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น	84	ล้านบาทหรอืรอ้ยละ	2	

จากการเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในบรษัิทรว่ม

2.2 หน้ีสิน

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีหน้ีสินรวม	2,762	ล้านบาท	ลดลงรอ้ยละ	5	จากสิ้นป	ี

2561	โดยมีการเปล่ียนแปลงหลักจากหน้ีสินหมุนเวียนลดลง	118	ล้านบาทหรอืรอ้ยละ	6	จากการลดลงของเงิน

กู้ยืมระยะส้ันและเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน	ส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนลดลง	23	 ล้านบาทหรอืรอ้ยละ	2	จาก

เงินกู้ระยะยาวสุทธิท่ีลดลง

2.3	 ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,907	ล้านบาทลดลงรอ้ยละ	6	

จากสิ้นปี	2561	โดยมีการเปล่ียนแปลงหลักจากการลดลงขององค์ประกอบอ่ืนของส่วนผู้ถือหุ้น

สินทรพัย์

		สินทรพัย์หมุนเวียน

		สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรพัย์

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสิน

		หน้ีสินหมุนเวียน

		หน้ีสินไม่หมุนเวียน

รวมหน้ีสิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น	

รวมส่วนผู้ถือหุ้น

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน

ปี 2562 เพิ่ม (ลด)ปี 2561 รอ้ยละ

การเปล่ียนแปลง

(หน่วย:	บาท)

1,256,513,591

5,412,489,329

6,669,002,920

1,844,007,417

918,200,818

2,762,208,235

3,906,794,685

6,669,002,920

1,747,914,423

5,328,660,004

7,076,574,427

1,962,326,700

940,843,082

2,903,169,782

4,173,404,645

7,076,574,427

	(491,400,832)

	83,829,325	

 (407,571,507)

	(118,319,283)

	(22,642,264)

 (140,961,547)

	(266,609,960)

 (407,571,507)

(28%)

2%	

(6%)

(6%)

(2%)

(5%)

(6%)

(6%)
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3. งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม ส�าหรบัปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2562

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ จ�านวน 

64 ล้านบาท โดยท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 54 ล้านบาท 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจ�านวน 85 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินปันผลจากบรษัิทรว่ม และ

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 204 ล้านบาทจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและ

เงินปันผลจ่าย

4. อัตราส่วนทางการเงินท่ีส�าคัญตามงบการเงินรวม ส�าหรบัปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2562

การวิเคราะห์ความสามารถในการช�าระหน้ีและสภาพคล่อง

 ในปี 2562 อัตราหน้ีสินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้นรวมเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 0.70 เท่า เป็น 0.71 เท่า โดยมีสาเหตุหลัก

มาจากการลดลงขององค์ประกอบอ่ืนของส่วนผู้ถือหุ้น

 อัตราสภาพคล่องลดลงจาก 0.89 เท่า เป็น 0.68 เท่า ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเงินสด สินค้าคงเหลือ 

และลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

อัตราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของถือหุ้นรวม (เทา่)

อัตราสภาพคล่อง (เทา่)

 53,833,016 

 85,277,490 

 (203,610,174)

 (64,499,668)

 105,836,016 

 41,336,348 

งบกระแสเงินสด

ปี 2562ความสามารถในการช�าระหน้ีและสภาพคล่อง ปี 2561 การเปล่ียนแปลง

งบการเงินรวม

ปี 2562

0.71

0.68

0.70

0.89

1% 

(21%)

(หน่วย: บาท)
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การวิเคราะห์ความสามารถในการท�าก�าไร

 ในปี 2562 อัตราก�าไรขั้นต้นลดลงจากรอ้ยละ 20.1 เป็นรอ้ยละ 10.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปล่ียนแปลง

การจัดท�างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานการเงินฉบบัใหม ่(“TFRS 15”) โดยการจัดประเภทรายการค่าใชจ่้าย

ในการขายใหม่ ท�าให้รายได้จากการขายลดลง

 อัตราก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายเพ่ิมขึ้นจาก

รอ้ยละ 8.1 เป็นรอ้ยละ 15.9 สาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบรษัิทรว่มเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 452 เมื่อ

เทียบกับปี 2561

 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบรษัิทรว่มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นในปี 2562 เพ่ิมขึ้น 

เมื่อเทียบกับปีก่อน

อัตราก�าไรขัน้ต้น

อัตราก�าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ค่าใชจ่้ายภาษี  

   เงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

อัตราก�าไรสุทธิ

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
ความสามารถในการท�าก�าไร

ปี 2562 ปี 2561
การเปล่ียนแปลง

10.7%

15.9%

5.6% 

5.3% 

20.1%

8.1%

(0.7%)

(0.7%)

(9%)

8% 

6% 

6%
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กำรบริหำรควำมเสี่ยง

 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงองค์กร (Corporate Risk Management Committee: RMC) ซ่ึงได้รบั

การแต่งต้ังจากคณะกรรมการบรษัิทฯประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจอาหาร ผู้บรหิารระดับสูงสุด

ของแต่ละสายธุรกิจ ผู้อ�านวยการสายบริหารเงิน ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและควบคุมภายใน ผู้อ�านวยการ

ฝ่ายทรพัยากรบุคคล และผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อท�าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลต่อ

การด�าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนหามาตรการเพื่อบริหารและลดความเสี่ยงดังกล่าว มี

การทบทวนความเสี่ยงทุก ๆ 3 เดือน และรายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบรษัิทฯทราบ 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงองค์กร

โครงสรา้งธุรกิจ

1. สายธุรกิจผลไม้แปรรูป

2. สายธุรกิจคอนซูมเมอร์

3. สายธุรกิจค้าปลีก

4. สายธุรกิจสารสกัดและการเกษตร

5. สายงานสนับสนุนและการลงทุน

 

 การประเมนิความเส่ียงส�าคัญ  ๆ  ขององค์กร ภายใต้กรอบ 5 ด้าน คือ  1) ความเสีย่งด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk)  

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk)  3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 4) ความเสี่ยง

ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk)   5) ความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลย ี(Information System Risk)  

มีดังน้ี

กรรมการผู้จัดการ

สายธุรกิจ

ผู้อ�านวยการ

สายบรหิารการเงิน

กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

และควบคุมภายใน

ผู้อ�านวยการฝ่าย

ทรพัยากรบุคคล

ผู้อ�านวยการฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1. ความเสี่ยงในการเติบโตของธุรกิจปัจจุบัน

 ภายใต้สภาวะการแข่งขันสูง ปัจจุบันคู่แข่งสามารถพัฒนาสินค้ามีคุณภาพข้ึน ประกอบกับการเข้าตลาดของ

คู่แข่งด้วยโมเด็ลธุรกิจใหม่ ๆ สินค้าใหม่ รูปแบบการขายที่เปล่ียนไป มีเทคโนโลยีใหม่ท่ีตอบโจทย์ผู้บรโิภคได้ดีกว่า 

ท�าให้บรษัิทฯต้องเรง่พัฒนาสินค้าใหม่ท่ีตอบโจทย์ลูกค้า มีการสื่อสารจุดเด่นของสินค้าอย่างต่อเน่ือง และได้จัดต้ัง

โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมภายในองค์กร (Entrepreneurial Growth Culture) เพื่อพัฒนาผู้บรหิารระดับกลาง

ให้มีส่วนรว่มในการหา S-Curve ใหม่เพ่ือรองรบัธุรกิจในอนาคต

2. ความเสี่ยงจากสภาวะตลาดน�าผลไม้เริม่ถดถอย ผู้บรโิภคกังวลเรือ่งน�าตาลและความหวาน

 สภาพตลาด การแข่งขัน เศรษฐกิจและก�าลังซื้อที่ชะลอตัวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับกระแสรกัสุขภาพ 

ส่งผลให้ตลาดน�าผลไม้เริม่ชะลอตัว บรษัิทฯจึงต้องเรง่ปรบัตัวด้วยการพัฒนาสินค้าสูตรน�าตาลน้อย และเน้น

การสื่อสารจุดเด่นของน�าผลไม้ต่าง ๆ เช่น สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เพื่อตอบสนองผู้บรโิภครุน่ใหม่

3. ความเสี่ยงจากข่าวลือในโซเชียลท่ีขาดการวิเคราะห์ข้อเท็จจรงิ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 

 อิทธิพลของโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร  เทคโนโลยีออนไลน์และส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) มีมากขึ้น 

ทั้งข่าวเท็จ ข่าวปลอม ข่าวลือ ข่าวท่ีมีเน้ือหาบิดเบือนทวีความรุนแรงขึ้นกว่าในอดีตอย่างมาก ข่าวสารต่าง ๆ จึง

กระจายไปในวงกว้างหลายรูปแบบอย่างรวดเรว็ หลาย ๆ ข่าวที่ขาดการวิเคราะห์ข้อแท้จรงิส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 

และยากต่อการควบคุมและบรหิารจัดการข้อมูลให้ถูกต้อง บรษัิทฯจึงต้องมีหน่วยงานเพื่อติดตามข่าวสารต่าง ๆ

อย่างใกล้ชิด และมีวิธีจัดการกับวิกฤติ หรอืภัยที่อาจท�ารา้ยต่อแบรนด์ (Crisis Management)

4. ความเสี่ยงด้านผลก�าไรของธุรกิจแปรรูปผลไม้

 ด้วย “สบัปะรด” เปน็พชืหลักในการท�าธุรกิจแปรรูปผลไม้ของบรษัิทฯ ปท่ีีผา่นมาปรมิาณสับปะรดลดลง โรงงาน

แปรรูปแข่งขันด้านราคา เพ่ือแย่งวัตถุดิบท่ีมีจ�ากัด ในขณะที่ราคาขายสินค้ายังตกต�าต่อเน่ือง ความต้องการสินค้า

ผลไมก้ระป๋องและน�าผลไม้เขม้ขน้ลดลง ความสามารถในการปรบัราคาขายจึงมน้ีอย ไมส่อดคล้องกับต้นทุนวตัถดิุบ

ที่เพิ่มข้ึน บรษัิทฯจึงติดตามเรือ่งสถานการณ์วัตถุดิบอย่างใกล้ชิด จัดท�าแผนระยะสั้น ระยะยาว เพื่อรองรบัและเรง่

พัฒนาสินค้าอ่ืนทดแทน

5. ความเสี่ยงจากระบบที่ใช้ในการจัดการและการวางแผนทรพัยากรทางธุรกิจขององค์กร หรอื ERP 

(Enterprise Resource Planning)

 ด้วยระบบ ERP ท่ีใช้อยู่ในบางส่วนเริม่ล้าสมัย ผู้ให้บรกิารมีจ�ากัด บุคคลากรที่มีความรูค้วามช�านาญในระบบ

มีน้อยราย การเปล่ียนระบบ ERP ใหม่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง และใช้เวลาในการด�าเนินการ จึงต้องท�าแผน

ให้เหมาะสมในการรองรบัธุรกิจในอนาคต
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6. ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร ์ต่อระบบเทคโนโลยีของบรษัิทฯ

 อาชญากรรมบนโลกไซเบอรก์�าลังเติบโต และมีปรมิาณเพิ่มสูงข้ึนอย่างมาก ส่งผลให้การป้องกันท�าได้ยากข้ึน

ด้วยเช่นกัน เน่ืองจากตัวแฮกเกอรเ์องมีความเข้าใจในตัวระบบ และสามารถเข้าถึงระบบเพื่อเจาะข้อมูลได้ง่าย 

อีกท้ังรูปแบบของอาชญากรรมทางไซเบอรจ์ะมีความหลากหลายมากขึ้น ส่งผลท�าให้การเตรยีมการเพ่ือรบัมือ หรอื

ปอ้งกันได้ยากข้ึนเชน่กัน บรษัิทฯจึงต้องพัฒนาทีมงานและจัดท�าแผนเพือ่รบัมือแก้ไขและปอ้งกัน เพือ่ความปลอดภัย

จากการจู่โจมบนโลกไซเบอรไ์ด้ หรอือย่างน้อยก็ช่วยท�าให้เกิดความเสียหายต่อทรพัย์สินดิจิทัลให้น้อยท่ีสุด
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

บริษัทฯและบริษัทฯย่อยจะจ่ายเงินปันผลเม่ือมีก�าไรสะสมเป็นผลบวก อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับ

ผลประกอบการของบริษัทฯและโครงการลงทุนในอนาคตโดยก�าหนดว่าไม่ต�ากว่า 1 ใน 3 ของก�าไรสุทธิ

ของเฉพาะกิจการ  

25582559256025612562

0.72

0.25

35%

0.98

0.75

77%

0.79

0.39

49%

0.38

0.25

66%

ปี

อัตราก�าไรสุทธิ/หุ้น

อัตราเงินปันผล/หุ้น

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ(%)

0.25

0.34

134%
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯด�าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และด้วยความตระหนักดีว่า

เป็นส่วนหน่ึงของชุมชน จึงมุ่งมั่นในการแสดงความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยท�าหน้าที่เป็นพลเมืองดี

ที่อยู่รว่มกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ และได้ปลูกฝังแนวความคิดดังกล่าวให้กับพนักงานทุกระดับชั้น

ในทุกบรษัิท ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบรษัิท ผู้บรหิารระดับสูง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา พนักงาน 

และผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มอ่ืน ๆ ให้ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ตลอดจนจัดท�าเอกสารนโยบายและหลักการ

ด้านความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในทุกกรณีอย่างสม�าเสมอและ

จรงิจัง จนกล่าวได้ว่าการด�าเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้ันเป็น

หลักประจ�าใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกคนในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ตามนโยบาย “ทิปโก้ พัฒนาธุรกิจควบคู่กับ

สิ่งแวดล้อมและสังคม”  

 นอกจากน้ี เพ่ือให้การบรหิารงานและการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบรษัิทฯเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว บริษัทฯจึงได้แต่งต้ังคณะท�างานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการสนับสนุนและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและสังคม หัวหน้าคณะท�างาน 

คณะท�างานและเลขานุการประจ�าโรงงานแต่ละแห่งและส�านักงานใหญ่ โดยก�าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดังน้ี

1. น�าเสนอเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมและสังคมส�าหรบัหน่วยงานราชการและชุมชน

ในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีสังกัด

2. ประสานงานและด�าเนินกิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดล้อมและสังคมตามงบประมาณที่ได้รบัอนุมัติ

3.  ดูแล สอดส่อง และน�าเสนอกิจกรรมเพ่ือให้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานเป็นไปตามข้อก�าหนด 

กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง

4. เปน็ศูนยก์ลางการประชาสมัพันธข์า่วสารเก่ียวกับการด�าเนินกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม ผา่นส่ือทอ้งถ่ิน

5. จัดท�าแผนกิจกรรมประจ�าปี และเสนองบประมาณด�าเนินการส�าหรบัโครงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม

และสังคม

6. กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสรมิภาพลักษณ์ท่ีดีด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบรษัิทฯตามท่ีได้รบั

มอบหมาย
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 ทั้งน้ีให้คณะท�างานเพ่ือสิ่งแวดล้อมและสังคมจัดประชุมเพื่อการวางแผนด�าเนินกิจกรรมติดตามงานและ

รายงานผลการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ฝ่ายบรหิารทราบอย่างสม�าเสมอ โดยก�าหนดแผน

กิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. กิจกรรมด้านสังคม

 ∙ สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรยีนในชุมชน

 ∙ สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรเกษตรกรที่ส่งวัตถุดิบ

 ∙ ออกหน่วยชุมชนสัมพันธ์รว่มกับชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานราชการ

 ∙ สนับสนุนงบประมาณตามปีงบประมาณของบรษัิทฯเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม

2. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

 ∙ สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรกัษ์ และจัดสรา้งระบบนิเวศของป่าไม้ในประเทศ

3. กิจกรรมด้านศาสนา

 ∙ เพื่อสรา้งเสรมิคุณธรรม บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อส่งเสรมิให้พนักงานมีจิตส�านึกในเรือ่งการอาสา 

การท�าความดี มีคุณธรรม จรยิธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจรติ

 

 จากนโยบายของบรษัิทฯที่ได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปรง่ใสและ

เป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบรษัิทฯและผู้มีส่วนได้เสีย อันรวมถึงการเก็บรกัษา

ความลับทีเ่ก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจต่อผูม้ส่ีวนได้เสีย จึงได้ก�าหนดให้มชีอ่งทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน/ทจุรติ คือ

 ∙ เปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท�าความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ตามที่อยู่ 

เบอรโ์ทรศัพท์ เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบรษัิทฯ

 ∙  ออกพบปะชุมชนเพ่ือรบัฟังความคิดเห็น

 ∙  เสวนารว่มกับองค์กรปกครองท้องถ่ิน ผู้น�าชุมชนและชุมชน

 ∙ จัดให้มีกระบวนการด�าเนินการหลังจากมีผู้แจ้งข้อรอ้งเรยีน โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและมีการรายงาน

ต่อคณะกรรมการ
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 ส�าหรบัผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของชุมชน Community Satisfaction Level (CSL) 

ซึ่งบรษัิทฯด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองน้ัน  ผลการส�ารวจในปี 2562 ได้รบัความพึงพอใจโดยเฉล่ีย 4.39 คะแนน 

ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วท่ีได้ 4.35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00  โรงงานประจวบคีรขีันธ์ได้ 4.63 คะแนน  ต�ากว่าปีก่อน

ที่ได้ 4.67 คะแนน  โรงงานเชียงใหม่ได้ 4.30 คะแนน สูงกว่าปีก่อนที่ได้ 4.24 คะแนน โรงงานวังน้อยได้ 4.46 คะแนน 

สูงกว่าปีก่อนท่ีได้ 4.45 คะแนน และโรงงานเพชรบูรณ์ได้ 4.17 คะแนน สูงกว่าปีก่อนที่ได้ 4.05 คะแนน ทั้งน้ีบรษัิทฯ

ได้มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน�าข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของชุมชนไปด�าเนินการปรบัปรุงและแก้ไขต่อไป และ

เพือ่ให้การรบัรูแ้ละตระหนักถึงสิทธขิองผู้มส่ีวนได้เสยีท่ีเก่ียวขอ้งได้มกีารปฏิบติัอยา่งแทจ้รงิ บรษัิทฯได้น�าไปก�าหนด

เป็นกรอบใหญ่ในการด�าเนินธุรกิจ จัดท�าวิสัยทัศน์ และค่านิยมรว่ม  ดังน้ี

 พันธกิจ    “น�าสุขภาวะท่ีดีสู่สังคม”

 วิสัยทัศน์ “เป็นบรษัิทฯท่ีขับเคล่ือนชี้น�าตลาดเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนรว่มทางธุรกิจ” 

 (ผู้มีส่วนรว่มทางธุรกิจ : พนักงาน ผู้บรโิภค คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้รว่มทุน สังคม)

 ค่านิยมรว่ม (Core Values) ก�าหนด  5 ข้อ ตามตัวย่อว่า TIPCO มีความหมายดังน้ี

 T มาจากค�าว่า Teamwork (เป้าหมายเดียวกัน) 

 I  มาจากค�าว่า Innovation (สรา้งสรรค์สิ่งใหม่) 

 P มาจากค�าว่า Passion (ด้วยใจเต็มรอ้ย)

 C มาจากค�าว่า Commitment (ไม่ถอยมุ่งมั่น) 

 O มาจากค�าว่า Openness (ส่ือสารจรงิใจ)

 โดยยังคงเน้นถึงความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมของบริษัทฯ เพื่อผลักดันให้เกิดการเติบโต

อย่างยั่งยืน ในเรือ่งค่านิยมรว่มได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นท่ีมอบให้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึงลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

ของทุกหน่วยงานของบรษัิทฯ โดยให้ทุกหน่วยงานของบรษัิทฯตระหนักถึงจิตและวิญญาณในการให้บรกิารและ

เสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจแก่ผู้บรโิภคและผู้ใช้บรกิาร ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรม

ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งในปี 2562 ผลคะแนนจากการส่งแบบประเมินความพึงพอใจจากลูกค้า (Customer 

Satisfaction Index) ได้รบัการตอบรบัในระดับดีมาก โดยเฉล่ียอยู่ที่ 99.2%

 นอกจากน้ีบรษัิทฯยังได้ส่งแบบส�ารวจความพึงพอใจของคู่ค้า (Supplier) ได้ระดับความพึงพอใจเฉล่ีย 4.89 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนน้อยกว่าปีก่อนท่ีได้ 4.92 คะแนน โดยบรษัิทฯได้น�าความคิดเห็นต่าง ๆ 

มาปรบัปรุงโดยก�าหนดบุคคลที่รบัผิดชอบและระยะเวลาในการด�าเนินการที่แน่นอน พรอ้มกับมีการประเมินผล

เป็นระยะ ๆ เพ่ือให้เป็นบรษัิทฯมีการก�ากับดูแลที่ดีและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน (หมายเหตุ 

คะแนน 1-5 มีความหมายดังน้ี 5 หมายถึง ดีมาก  4 หมายถึงดี  3 หมายถึงพอใช้ 1 และ 2  หมายถึง ต้องปรบัปรุง)
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ปี 2562 บรษัิทฯได้ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ดังน้ี

ด้านสังคม

 ∙ สนับสนุนเงินให้กลุ่มคนพิการในการสรา้งอาชีพผ่านมาตรา 35 ให้กับชุมชนเพื่อนพัฒนะสุข เพื่อบุคคลพิเศษ

และครอบครวั และกลุ่มทหารผ่านศึก กองทัพบก

 ∙  สนับสนุนเงินเพ่ือจัดซ้ืออะไหล่ส�าหรบัประกอบรถเข็นวิลแชร ์ให้กับมูลนิธิคนพิการไทย จังหวัดนนทบุรี

 ∙  สนับสนุนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันวิ่งมาราธอน “ประจวบคีรรีนั ซีซั่น 3” ในการจัดซื้อ

อุปกรณ์เครือ่งมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลประจวบคีรขีันธ์

 ∙  สนับสนุนน�าออรา และเงินบรจิาคของพนักงาน ให้กับ ด.ญ.อัญญานี มียินดี และครอบครวั ซึ่งเป็นนักเรยีน

โรงเรยีนบ้านบึง จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์ ที่บ้านประสบเหตุอัคคีภัย

 ∙  สนับสนุนน�าออรา แก่องค์กรบรหิารส่วนต�าบลพุขาม จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสนับสนุนโครงการสืบสาน

ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ

 ∙  สนับสนุนน�าผลไม้ ในกิจกรรมวันผู้บรจิาคโลหิตโลก 2562 กับสภากาชาดไทย 

 ∙  สนับสนุนผลิตภัณฑ์น�าแร ่ ให้องค์การบรหิารส่วนต�าบลโป่งแยง ต�าบลโป่งแยง อ�าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่  

ในกิจกรรมท�าความสะอาดวัด โครงการ วัด ประชา รฐั สรา้งสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส

 ∙  สนับสนุนน�าแร่ออรา แก่ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  

อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร ์ สรา้งโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่

จังหวัดเพชรบูรณ์ เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิรกิิต์ิ พระบรมราชินีนาถ

ด้านสิ่งแวดล้อม

 ∙  สนับสนุนน�าแรอ่อรา แก่ชุมชน 10 หมู่บ้านในต�าบลโป่งแยง อ�าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการท�า

แนวป้องกันไฟป่า

 ∙  สนับสนุนผลิตภัณฑน์�าแร ่แก่องค์การบรหิารส่วนต�าบลโป่งแยง ต�าบลโป่งแยง อ�าเภอแม่รมิ  จังหวัดเชียงใหม่  

ในภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

 ∙  สนับสนุนผลิตภัณฑ์น�าแร ่ ให้ชุมชนบ้านบวกเต๋ย หมู่ท่ี 8 ต�าบลโป่งแยง อ�าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ ใน

กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง

 ∙  สนับสนุนน�าออรา ให้กับศูนย์อ�านวยการจิตอาสาจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ และอ�าเภอเมืองประจวบคีรขีันธ ์

ในการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งน�า เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 

พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจ�าปี 2562

 ∙  สนับสนุนน�าออรา ให้กับที่ว่าการอ�าเภอเมืองประจวบคีรขีันธ์  ในการจัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาล�าน�า 

ล�าคลอง” เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจ�าปี 2562

 ∙  จัดท�าโครงการ Upcycling ขวดพลาสติก เพื่อน�ามาแลกกับน�าแรอ่อราหรอืแลกรบัเสื้อที่ผลิตจากขวด

พลาสติก และยังน�าไปจัดท�าผ้าห่มท่ีผลิตจากขวดพลาสติกไปมอบให้กับชุมชนท่ีขาดแคลน
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ด้านการศึกษา

 ∙  สนับสนุนน�าแรอ่อรา แก่โรงเรยีนบ้านม่วงชุม ต�าบลสระกรวด อ�าเภอศรเีทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการ

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน เกม การตอบค�าถามชิงรางวัล การแสดงของนักเรยีน

 ∙  สนับสนุนข้าวสาร จ�านวน 5 กระสอบ ให้กับโรงเรยีนบ้านบึง เพื่อน�าไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันนักเรยีน

 ∙  บรจิาคเงินเพ่ือสนับสนุนการศึกษากับมูลนิธิรว่มจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 ∙  สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้

 ∙  สนับสนุนผลิตภัณฑ์น�าด่ืม ให้โรงเรยีนคอตันคลอง 27  ต�าบลสนับทบึ อ�าเภอวงัน้อย จังหวดัพระนครศรอียุธยา 

ในโครงการเยาวชนรกัสิ่งแวดล้อม

 ∙  สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรเกษตรกร ประจ�าปี 2562 ให้กับเกษตรกรของบรษัิท ทิปโก้ ไพน์แอปเป้ิล จ�ากัด

 ∙  สนับสนุนของขวัญและผลิตภัณฑ์บรษัิทฯ ให้กับโรงเรยีนบ้านบึง ในกิจกรรมวันเด็ก

ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา

 ∙  สนับสนุนผลิตภัณฑน์�าแรแ่ละเทยีนพรรษา  แก่วัดพระธาตุชุม่เมอืง ต�าบลแม่แรม อ�าเภอแมร่มิ จังหวดัเชยีงใหม่ 

ในกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจ�าปี 2562

 ∙  สนับสนุนเงิน รว่มเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี แก่คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ต�าบลสะเดียง อ�าเภอเมือง

เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในงานทอดผ้าป่าสามัคคี

 

 ทั้งน้ี กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ได้สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมอ่ืน ๆ ทั้งของภาครฐัและเอกชน เช่น การออก

เยี่ยมเยียนชุมชน การส่งพนักงานเข้ารว่มกิจกรรมต่าง ๆ รว่มกับองค์กร หน่วยงานราชการ โรงเรยีน วัด ฯลฯ

การบรหิารจัดการสิ่งแวดล้อม

 บรษัิทฯตระหนักถึงหน้าที่และความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมโดยท�าหน้าที่เป็นพลเมืองดีท่ีอยู่รว่ม

กับผู้อ่ืนในสังคม ด้วยการไม่ด�าเนินการใด ๆ ที่อาจเป็นภัยต่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม  และประเทศชาติ รวม

ถึงการปรบัปรุงมาตรฐานการผลิตและกระบวนการท�างานต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษต่าง ๆ รวมถึงการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการไม่สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯท�าลายธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมด้วย

 บรษัิทฯให้ความส�าคัญกับการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ จึงก�าหนดนโยบาย

ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานและสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกันมีรายละเอียดดังน้ี
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1. บรษัิทฯมุ่งมั่นท่ีจะด�าเนินงานให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อก�าหนดอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อม

2. บรษัิทฯมุ่งมั่นท่ีจะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ รวมทั้งการอนุรกัษ์แหล่งทรพัยากรธรรมชาติ

3. บรษัิทฯมุ่งมั่นท่ีจะติดตาม และประเมินการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแผนการจัดการที่

วางไว้  พรอ้มทั้งมุ่งมั่นท่ีจะปรบัปรุงการด�าเนินการดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง

4. บรษัิทฯมุ่งมั่นท่ีจะเสรมิสรา้งจิตส�านึกทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ พนักงาน ผู้รบัจ้าง และรบัเหมา รวมทั้ง

สื่อสารไปยังสาธารณชนท่ัวไป

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

1. ควบคุม ดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษ จากการด�าเนินกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบรกิารต่าง ๆ ซึ่ง

รวมถึงการบ่งชี้แหล่งก�าเนิดมลพิษ การตรวจวัด เก็บบันทึก และการรายงานผลของมลพิษ การก�าหนด

มาตรการเพ่ือป้องกันมลพิษและของเสีย การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับมลพิษต่อสาธารณะ และ

การด�าเนินการเพ่ือการเตรยีมพรอ้มในการป้องกันอุบัติเหตุจากสารเคมีหรอืมลพิษจากการด�าเนินงาน 

2. ดูแลและควบคุมให้มีการใช้ทรพัยากรอย่างยั่งยืน โดยมีการชี้บ่งแหล่งการใช้พลังงาน น�า และทรพัยากร

อ่ืน ๆ และด�าเนินมาตรการการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ด�าเนินมาตรการทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเน่ืองเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง               

สภาพภูมิอากาศท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินการของบรษัิทฯ

4. ปกป้องและฟื้ นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติในทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ โดย

การบ่งชี้ผลกระทบและก�าหนดมาตรการเพื่อลดหรอืก�าจัดผลกระทบอย่างเหมาะสม รวมถึงการด�าเนิน

การเพ่ือฟื้ นฟู รกัษาระบบนิเวศน์ท่ีส่งเสรมิการอนุรกัษ์การใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน

โรงงานจังหวัดเชียงใหม่

1. การท�ากิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืนโดยสานต่อกิจกรรม AURA PES  ครั้งที่ 3  ระหว่างชุมชน 

บ้านปงไครกั้บโรงงาน ด�าเนินการปลูกป่า 10 ไร ่โดยชุมชนจะเป็นผู้รบัผิดชอบและด�าเนินการในการดูแล

ป่าที่ปลูกเป็นระยะเวลา 2 ปี (มีนาคม 2561 – มีนาคม 2563)  เริม่ต้ังแต่การเตรยีมพื้นที่และการปลูก  

ตลอดจนการก�าจัดวัชพืช ตลอดจนดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าป่าที่ปลูกมีอัตราการรอดสูงและเจรญิเติบโตเป็น

ป่าที่สมบูรณ์ โดยทางโรงงานเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินการของการปลูกป่าด้วยวิธีท่ีมี

การดูแลโดยชุมชนท�าให้ต้นกล้าท่ีปลูกมอัีตราการรอดสงูมากกวา่ 90% ซึง่แตกต่างจากการปลูกปา่ทัว่ไป

ที่มีอัตราการรอดค่อนข้างต�า

2. เครือ่งจักรท่ีโรงงานใช้ในการผลิตน�าแร ่ เป็นเครือ่งจักรที่พัฒนาให้ไม่ต้องใช้น�าในการล้างขวด โดยที่

ยังคงความสะอาดของขวดท่ีบรรจุน�าไว้เช่นเดิม ท�าให้ไม่มีการสูญเสียน�าจากการล้างขวด ส่งผลให้

สามารถลดการใช้ทรัพยากรน�าลงได้อย่างมาก นอกจากน้ียังส่งผลให้ปริมาณน�าเสียท่ีต้องบ�าบัด

ลดลงด้วย
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3. น�าหลอดดูดน�าพลาสติกท่ีใช้แล้วบรจิาคท่ีส�านักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ฝ่ายบรกิารสิ่งแวดล้อม ส�านัก

การสาธารณสุข เพ่ือน�าหลอดดูดท่ีใช้แล้วมาผลิตเป็นหมอนส�าหรบัผู้ป่วยติดเตียง

4. น�าเศษอลูมิเนียม ได้แก่ ฝาห่วงกระป๋องเครือ่งด่ืม กระป๋องน�าอัดลม ฝาเครือ่งด่ืมเกลียว และไส้ลูกแม็ก 

ส่งบรจิาคที่สมาคมคนพิการทางการเคล่ือนไหวสากล เพื่อน�าไปขายและน�าเงินมาซื้ออุปกรณ์ ให้กับ

คนพิการ

5. ส่งเสรมิการน�าถุงพลาสติกใช้แล้ว  ไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน โดยรณรงค์ให้พนักงานน�าถุงห้ิว ถุงใส่อาหาร

ที่ล้างสะอาดตากให้แห้ง ไปบริจาคเพื่อน�าไปท�าบล็อคปูถนนรีไซเคิลกับโครงการ Green Road 

ของ ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ

6. ได้รบัรางวัลเชิดชูเกียรติเน่ืองในวันส่ิงแวดล้อมโลก ประจ�าปี 2562  จากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

โรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์

1. เครือ่งจักรท่ีโรงงานใช้ในการผลิตน�าแรเ่ป็นระบบเดียวกับที่โรงงานเชียงใหม่  ท�าให้ไม่มีการสูญเสียน�า

จากการล้างขวด สามารถลดการใช้ทรพัยากรน�าลงได้ส่งผลให้ปรมิาณน�าเสียที่ต้องบ�าบัดลดลง 

2. ระบบแสงสว่างในโรงงาน ใช้หลอด LED ทั้งหมด  ซึ่งประหยัดไฟฟ้ากว่าหลอดทั่วไป

3. โครงการโรงงานไรข้ยะเปียก โดยน�าเศษอาหาร เศษผักและผลไม้ที่เหลือจากการรบัประทานอาหารของ

พนักงาน ไปฝังในหลุมดินที่ขุดไว้และมีฝาปิดมิดชิดป้องกันไม่ให้แมลงวันมาวางไข่ เม่ือเศษอาหาร

ใกล้เต็มหลุมดังกล่าว  น�าดินมากลบปากหลุมแล้วท้ิงไว้  พวกไส้เดือนและจุลินทรย์ในดินก็จะย่อยอาหาร

เหล่าน้ันเพ่ิมความสมบูรณ์ให้กับดิน

โรงงานจังหวัดประจวบคีรขีันธ์

1. จัดท�ามาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความรอ้น และปรบัปรุงอุปกรณ์หลักท่ีมีนัยส�าคัญด้าน

การอนุรกัษ์พลังงานทุกปี (มาตรการต่อเน่ือง)

2. ลดการสูญเสียลมรัว่ของระบบอัดอากาศ 20%  สามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า 586,172  Kwh/ปี 

(ลดปรมิาณการปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์ลงได้ 32,8843 KgCO2/ปี ) (มาตรการต่อเน่ือง)

3. เปล่ียนเครือ่งท�าความเย็นจากชนิดที่ใช้สารแอมโมเนียเป็นเครือ่งท�าความเย็นชนิด  R-404a  ซึ่งเป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อมและไม่ท�าลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ (มาตรการต่อเน่ือง)

4. ลดปรมิาณการใช้ถ่านหินลงรอ้ยละ 16 โดยการเลือกใช้ถ่านหินท่ีมีคุณภาพดีให้ค่าความรอ้นสูง  สามารถ

ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ลงได้  7,741,250  kg CO2/ปี ลดลงจากปี 2561 อีก 1%

5. การน�าน�าทิ้งจากระบบ RO กลับมาใช้ซ�า โดยการติดต้ังระบบ Reuse RO เพื่อลดการใช้น�าในกระบวนการ

ล้างลูกสับปะรด สามารถลดปรมิาณการใช้น�าได้ 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี (มาตรการต่อเน่ือง )
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6. มีการด�าเนินงานตรวจวัดคุณภาพอากาศ 2 ครัง้ต่อปี โดยในปี 2562 ได้จัดตรวจวัดคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศทั่วไป, ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Boiler ถ่านหิน, ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง 

Boiler น�ามันเตา ผลดังน้ี

 ครัง้ท่ี 1 ตรวจวันท่ี 27-30 พฤษภาคม 2562 ผลการตรวจ “ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” 

 ครัง้ท่ี 2 ตรวจวันท่ี 11-14 ธันวาคม 2562 ผลการตรวจ “ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน”

7. การเปล่ียนเครือ่งปรบัอากาศชุดใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงทดเเทนชุดเดิมที่เป็นรุน่เก่าที่มีประสิทธิภาพต�า 

โดยสามารถประหยัดการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าได้ต่อปี เป็นจ�านวนเงิน 61,946 บาท

8. การน�า Condensate จาก Steam กลับมาใช้ประโยชน์ (Condensate Recovery) ที่ Boiler เพื่อ Refill 

โดยสามารถประหยัดการใช้พลังงานด้านความรอ้นได้ต่อปี เป็นจ�านวนเงิน 209,960 บาท

9. การน�า Cooling Towers กลับมาใช้ที่ Cooling Towers เพื่อ Refill แทนการใช้น�าใหม่เติมอย่างเดียว 

ซึ่งแต่เดิมท้ิงไป

โรงงานจังหวัดพระนครศรอียุธยา

1. จัดท�าโครงการติดต้ังระบบควบคุมการเผาไหม้อัตโนมัติ  โดยติดต้ังระบบควบคุมออกซิเจนที่ปล่องไอเสีย 

เพื่อควบคุมการเผาไหม้ท่ีสมบูรณ์และประหยัดที่สุดโดยสามารถลดเชื้อเพลิงได้ 26,468.53 kg/ปี และ

ไฟฟ้าได้ 18,740.91 kwh/ปี และสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้  

14,039.22 kg CO2/ปี

2. จัดท�าโครงการปรบัปรุงระบบบ�าบัดน�าเสียและรางระบาย โดยด�าเนินการเปล่ียนแผ่น HDPE เพื่อป้องกัน

น�าเสียไหลออกจากระบบบ�าบัด และซ่อมแซมและรอกรางระบายน�าฝนทั้งในและนอกโรงงาน  เพื่อท�าให้

น�าฝนไหลได้สะดวกมากข้ึน

3. โครงการลดการใช้พลังงานของระบบแสงสว่าง ออฟฟิศและทางเดินโดยการเปล่ียนหลอดไฟ จาก T5 

เป็น LED ช่วยให้ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าลงมาได้  35,640  KW.h/ปี และสามารถลดปรมิาณการปล่อย

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ลงได้ 21,715.45kg CO2/ปี 

4. โครงการลดการใช้พลังงานของระบบอัดอากาศ (Compress Air) โดยการเปล่ียนเครือ่งอัดอากาศ

ประสิทธิภาพสูงทดแทน  ช่วยให้ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าลงมาได้ 64,443.59 KW.h/ปี และสามารถ

ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ลงได้ 39,265kg CO2/ปี  และมีการใช้ระบบควบคุม              

การท�างานของ Air compressor แบบ  Central control และ VSD air compressor เป็นตัวแต่ง

แรงดันท�าให้ ลมอัดท่ีออกมา สม�าเสมอและประหยัดพลังงานที่สุด

5. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เข้ารว่มโครงการ รวมพลังท�าดี ยูเอชที รไีซเคิล รว่มกับ องค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ เพื่อตระหนักรูคุ้ณค่าของกล่อง ยูเอชทีที่ใช้แล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้าน

สังคมและส่ิงแวดล้อม ในการน�ากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยมอบกล่อง ยูเอชที จ�านวน 

500 กิโลกรมั 
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6. วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562  เข้ารว่มกิจกรรมจิตอาสาบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราท�าดีด้วยหัวใจ” 

ร่วมกับ อบต.ข้าวงาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยก�าจัดวัชพืชผักตบชวา และท�าความสะอาด  

ศาสนสถาน  เพ่ือเป็นการเสรมิสรา้งชุมชนให้น่าอยู่ สะอาด และปลอดภัย 

7. เข้ารว่มโครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม กับส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ของสถานประกอบการท่ีมุ่งมั่นจะประกอบกิจการท่ีค�านึงถึงการจัดการ

ด้านส่ิงแวดล้อมและมลภาวะอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 7 ประการ ได้แก่ 

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร, ประชาชนมีส่วนรว่มแก้ไขปัญหา, ช่องทางการรบัข้อรอ้งเรยีน ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะจากชุมชน, ความโปรง่ใส, ความรบัผิดชอบต่อสังคม, หลักนิติธรรมและการปฏิบัติตาม 

กฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย  แรงงาน พลังงาน และอ่ืน ๆ, ความยุติธรรม การอนุรกัษ์

พลังงาน และคืนประโยชน์ให้สังคมรวมถึงความย่ังยืนใน หลักธรรมาภิบาล

 โดยในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562  เข้ารว่มจัดแสดงนิทรรศการ “อุตสาหกรรมกับธรรมาภิบาล

สิ่งแวดล้อม” ประจ�าปี 2562 ณ หมู่บ้านเทโพ ต�าบลสามเรอืน อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

เพื่อเป็นการให้ความรูแ้ละเผยแพรก่ารท�างานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานในการด�าเนินธุรกิจที่ไม่ท�าลาย

สิ่งแวดล้อมและการอยู่รว่มกับชุมชนอย่างเป็นสุข ให้กับนักเรยีน และประชาชนทั่วไป

8. วันที่ 7 ธันวาคม 2562  เข้ารว่มพิธีรบัมอบรางวัลเชิดชูเครอืข่ายอุตสาหกรรมรกัสิ่งแวดล้อม และรางวัล

ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมประจ�าปี 2562 

9. วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  เข้ารว่มกับ สมาชิกองค์การบรหิารส่วนต�าบลสนับทึบ มอบถังที่ใส่วัตถุดิบและ 

เหลือใช้จากการผลิต น�าไปท�าเตาขยะ พร้อมอุปกรณ์ มอบให้กับผู้ใหญ่บ้าน และผู้น�าชุมชนบ้าน

คลองสิบ หมู่ 2 ซึ่งเป็นหมู่บ้านน�ารอ่ง พรอ้มกับให้ความรูแ้ละความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 

จ�านวน 20 ใบ

การอบรมและให้ความรูด้้านสิ่งแวดล้อม

1. วันที่ 27 กันยายน 2562 จัดการอบรมหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรูร้ะบบบ�าบัดน�าเสีย UASB และ SBR 

อบรมโดยบรษัิท โปรเอ็นไวร ์จ�ากัด  มีพนักงานเข้าอบรมทั้งสิ้น 14 ท่าน ณ  บรษัิท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ากัด

2. วันที่ 2 ตุลาคม 2562 จัดการอบรมหลักสูตร ปลูกจิตส�านึกด้านการอนุรกัษ์พลังงาน ประจ�าปี 2562  

อบรมโดยคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อเพิ่มความรูแ้ละความเข้าใจ  มีพนักงานเข้าอบรม

ทั้งสิ้น 132 ท่าน ณ  บรษัิท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ากัด

3. จัดการอบรมพนักงานที่เก่ียวข้องในหลักสูตร “Water Treatment & Water Management for Industry” 

โดยอาจารย์วีระศักด์ิ สุทธพงษ์ จากสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 

2562 ที่ห้องชมพูพันธท์ิพย์ โรงงานประจวบคีรขัีนธ ์โดยเป็นหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการดูแลจัดการระบบ

น�าเสียให้มีประสิทธิภาพ
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การเปิดเผยเก่ียวกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอรร์ปัชัน

 คณะกรรมการบรษัิทฯพิจารณาส่งเสรมิให้บรษัิทฯเข้ารว่มแสดงเจตจ�านงปฏิบัติตามหลักการต่อต้านคอรปัชัน

ในประเทศไทย (Anti –Corruption Collective Action in Thailand) ในปี 2553 รว่มกับสมาคมส่งเสรมิสถาบัน

กรรมการบรษัิท สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สมาคมบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์  สมาคมธนาคารไทย  

และส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และได้รบัรางวัลใบรบัรองการ

เป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (CAC) ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 และได้รบั

การรบัรองเป็นสมาชิกฯ ต่อเน่ืองเมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 โดยการรบัรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติ

ให้การรบัรอง

โดยมีรายละเอียดดังน้ี

1. บริษัทฯมีนโยบายในการด�าเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดท�าแนวทางการปฏิบัติ 

เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในเว็บไซต์ของบรษัิทฯ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบรษัิทฯแล้ว

2. คณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน โดยได้แสดงเจตนารมณ์เข้ารว่ม

กับโครงการแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ โดยบรษัิทฯได้รว่มให้ สัตยา

บรรณเพ่ือรบัทราบข้อตกลงตามค�าประกาศเจตนารมณ์ของแนวรว่มดังกล่าวในการต่อต้าน การทุจรติ

คอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบ 

3. คณะกรรมการบรษัิทฯได้อนุมติัมาตรการต่อต้านคอรร์ปัชนัเปน็ลายลักษณ์อักษรไวใ้นเวบ็ไซด์ของบรษัิท ฯ 

เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันอย่างเครง่ครดั  ในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใสและ

เป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชัน

4. บรษัิทจัดต้ังคณะท�างานเมื่อปี 2558 โดยประกอบด้วยผู้รบัผิดชอบทุกฝ่ายมารว่มท�างาน เพื่อน�าเสนอ

ขอการรบัรองเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (CAC)

 ในป ี2562 บรษัิทฯ ได้เข้ารว่มงานวนัต่อต้านคอรร์ปัชัน2562 “รวมพลัง....อาสาสูโ้กง” เมือ่วนัท่ี 6 กันยายน 2562 

ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
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นโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชัน

 กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงานทุกระดับของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ และผู้เก่ียวข้องจะไม่ด�าเนินการคอรร์ปัชัน 

ทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งทางตรงหรอืทางอ้อมอย่างเครง่ครดั โดยกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ จะจัดให้มีมาตรการ

สอบทานและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอรร์ปัชันอยา่งสม�าเสมอ เพือ่ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง

ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดของกฎหมาย หากมีการฝ่าฝืนกระท�าการใด ๆ อันเป็นการสนับสนุน

การคอรร์ปัชันจะได้รบัการพิจารณาโทษตามระเบียบของบรษัิทฯ

 นอกจากน้ี บรษัิทฯได้มีการด�าเนินการเพ่ือป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจรติและคอรร์ปัชัน ดังน้ี

1. บริษัทฯได้ส่ือสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยก�าหนดให้การด�าเนินการ

ทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเครง่ครดั หรอื ถ้าเกิดข้อผิดผลาดในกระบวนการด�าเนิน

งาน เน่ืองจากความประมาท รูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ ต้องรบัโทษจากภาครฐัโดยไม่มีการว่ิงเต้นให้พ้นผิด

2. บรษัิทฯจัดให้มีระเบียบการแจ้งเบาะแส หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรอืพบเห็นการกระท�าทุจรติหรอื

คอรร์ปัชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน ทั้งน้ี รายละเอียดของนโยบายและการด�าเนินการ

ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการมีส่วน เก่ียวข้องกับการทุจรติคอรร์ปัชันได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบรษัิท ฯ 

ภายใต้หัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ

3. บรษัิทฯจัดต้ังคณะท�างานต่อต้านการคอรร์ปัชัน โดยมีหน้าท่ีก�าหนดนโยบายและมาตรการการต่อต้าน

การคอรร์ปัชันให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อก�าหนดของมาตรการการต่อต้านคอรร์ปัชันของโครงการ

แนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทย จัดท�าแนวทางและแผนงานเพื่อส่งเสรมิให้เกิดความรว่มมือในการ

ป้องกันและด�าเนินการในการต่อต้านการคอรร์ปัชันภายในบรษัิทฯทบทวนนโยบายและมาตรการการ

ต่อต้านการคอรร์ปัชันและท�าการติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบาย และด�าเนินการตรวจ

สอบอย่างอิสระตามมาตรการการต่อต้านการคอรร์ปัชันอย่างสม�าเสมอ รวมทั้งในกรณีที่มีการรอ้งเรยีน

จากการไม่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการการต่อต้านการคอรร์ปัชัน

4. บรษัิทฯห้ามฝ่ายจัดการและพนักงานทุกระดับกระท�าการคอรร์ปัชันและการติดสินบน ไม่ว่าในรูปแบบ

ใดๆ ก็ตาม และห้ามมอบหมายให้ผู้อ่ืนให้ หรอืเรยีกรบัเงินหรอืสิ่งจูงใจแทนตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งความ

ได้เปรยีบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรอืผลประโยชน์ด้านการเงินต่าง ๆ และห้ามไม่ให้สินบนทั้งโดยตรงและ

ทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักการเมือง เพื่อโน้มน้าวให้บุคคลเหล่าน้ันใช้ดุลยพินิจในทางที่

เอ้ือประโยชน์แก่บรษัิทฯ ซ่ึงเป็นการด�าเนินการที่ขัดต่อหลักจรยิธรรมและผิดกฎหมาย          

5. บรษัิทฯ ห้ามฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกระดับ รบัเงิน สิ่งของ การรบัรอง หรอืประโยชน์อ่ืนใดจากลูกค้า 

ผู้ขายสินค้าหรอืบรกิาร ผู้รบัเหมา รวมถึงการรบัของขวัญเน่ืองในเทศกาลต่าง ๆ  ที่มีค่าเกินปกติวิสัยจาก

ผู้ที่เก่ียวข้องทางธุรกิจกับบรษัิทฯ เช่น ผู้ขายสินค้าและบรกิาร ลูกค้า หากการรบัน้ันอาจท�าให้ผู้อ่ืนเข้าใจ

ได้ว่าผู้ รับมี ใจเอนเอียง หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกับผู้ ให้  ซ่ึงอาจก่อให้เกิด                                             
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ความไม่เป็นธรรมต่อผู้ขายสินค้าหรอืการบรกิาร และลูกค้ารายอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม การให้หรอืการรบั

ดังกล่าวอาจกระท�าได้หากพฤติกรรมการให้หรอืการรบัน้ันท�าด้วยความโปรง่ใส หรอืท�าในท่ีเปิดเผย หรอื

สามารถเปิดเผยได้ โดยให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อรบัทราบ และในกรณีท่ีได้รบัของขวัญ หรอื

ของรางวัลใด ๆ ท่ีมีมูลค่าเกินปกติวิสัย ให้น�าส่งต่อให้ฝ่ายทรพัยากรบุคคล เพื่อน�าเข้าเป็นของส่วนกลาง

6. บรษัิทฯจัดให้มีการฝึกอบรมและสรา้งความตระหนักให้กับฝ่ายจัดการ พนักงาน และผู้แทนบรษัิทฯ 

ในเรือ่งการคอรร์ปัชัน และการต่อต้านคอรร์ปัชันควบคู่กับการให้ความรูด้้านความรบัผิดชอบต่อสังคม

7. บรษัิทฯ จัดให้มีช่องทางในการส่งข้อรอ้งเรยีน แจ้งเบาะแส รายงานการละเมิดหรอืฝ่าฝืนนโยบายต่อต้าน

คอรร์ปัชันของบรษัิทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ : www.tipco.net (หัวข้อการแจ้งเบาะแสการต่อต้านคอรร์ปัชั่น) 

ผ่านทางอีเมล์ : Email anti-corruption@tipco.net หรอื ทางจดหมายส่งที่ กรรมการผู้จัดการหรอืเลขา

นุการบรษัิทฯ หรอืผู้บังคับบัญชา หรอืผ่านกล่องรบัฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ไปยังกรรมการผู้

จัดการได้โดยตรง เพ่ือการตรวจสอบข้อเท็จจรงิได้โดยเปิดเผยและไม่เปิดเผยช่ือผู้แจ้ง 

8. ฝ่ายจัดการและพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้เก่ียวข้องในการด�าเนินธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามนโยบาย

การต่อต้านการคอรร์ปัชันท่ีบรษัิทฯ ก�าหนดอย่างเครง่ครดั รวมทั้งตอกย�าให้เคารพต่อสิทธิในทรพัย์สิน

โดยการส่งเสริมให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องให้ความเคารพในทรัพย์สินและภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมถึงการไม่ซ้ือ

ผลิตภัณฑ์หรอืการบรกิาร และไม่เข้ารว่มเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

การเผยแพรน่โยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รบัทราบนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน บรษัิทฯจะด�าเนินการดังต่อไปน้ี

1. ติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน  ณ บอรด์ประชาสัมพันธ์ของบรษัิทฯใน   กลุ่มธุรกิจ

อาหาร ทิปโก้ ทุกแห่ง

2. เผยแพรน่โยบายการต่อต้านการทุจรติ ผ่านช่องทางการส่ือสารของบรษัิทฯ เช่น จดหมาย-อิเล็คทรอนิกส์ 

(e-mail) เว็บไซต์บรษัิทฯ รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจ�าปี (56-1) รายงานประจ�าปี (56-2) และแผ่นพับ 

เป็นต้น

3. จัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่ และบรรจุลงใน

คู่มือพนักงาน

4. ทบทวนนโยบายการต่อต้านการคอรร์ปัชันทุกปี
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ช่องทางการแจ้งเบาะแส รอ้งเรยีน

 ผูพ้บเห็นเหตสุงสัยท่ีเขา้ขา่ยการกระท�าทจุรติ การคอรร์ปัชนั หรอืได้รบัผลกระทบจากการปฏิเสธการคอรร์ปัชนั 

สามารถแจ้งเบาะแส/รอ้งเรยีน โดยเปิดเผยหรอืไม่เปิดเผยชื่อพรอ้มท้ังระบุข้อเท็จจรงิ หรอื แจ้งหลักฐานท่ีชัดเจน

เพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่ามีการคอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธ

การคอรร์ปัชัน โดยผ่านช่องทางหน่ึงทางใดต่อไปน้ี

1. E- mail: anti-corruption@tipco.net

2. Website: www.tipco.net (หัวข้อ การแจ้งเบาะแสการกระท�าทุจรติ การคอรร์ปัชัน) 

3. โทรศัพท์กรรมการผู้จัดการ  02-273-6888, ประธานกรรมการ  02-273-6400 หรอื Call Center 

หมายเลข   095-205-1864

4. จดหมายส่งท่ี   : ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

      ท่ีอยู่       : บรษัิท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

                       118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1. กรณีท่ีเป็นเรือ่งส�าคัญ หรอื เรือ่งเรง่ด่วน ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบรษัิท หรอืเก่ียวข้องกับ

ผู้บรหิารระดับสูง หรอืกรรมการบรษัิทฯ เป็นต้น ให้แจ้งเรือ่งโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

E- mail: viratpt@hotmail.com

2. บรษัิทฯจะด�าเนินการตรวจสอบข้อรอ้งเรยีนโดยพิจารณาจากข้อเท็จจรงิที่มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี 

ผู้แจ้งเบาะแส  หรอืรอ้งเรยีนพึงตระหนักว่า การรายงานในลักษณะไม่เปิดเผยชื่อน้ัน อาจเป็นข้อจ�ากัด

ของบรษัิทฯในการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ

การคุ้มครองการแจ้งเบาะแส และการปฏิเสธการคอรร์ปัชัน

 บรษัิทฯได้ก�าหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความรว่มมือกับบรษัิทฯ ในการต่อต้านการคอรร์ปัชัน 

ได้แก่ การแจ้งเบาะแส หรอืการให้ข้อมูล รวมถึงการปฏิเสธการคอรร์ปัชัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระท�า

ดังกล่าวน้ัน จะไม่ท�าให้ผู้แจ้งได้รบัความเดือดรอ้น และ เสียหาย ดังน้ี

1. ให้หน่วยงานที่ได้รบัแจ้งเรือ่ง พิจารณาข้อมูลในเบื้องต้นหรอืหาข้อมูลประกอบ หากเห็นว่าสมควรให้

มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจรงิอย่างละเอียด ให้ผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยงานท่ีรบัเรือ่งให้ความเห็นชอบ แล้ว

ส่งเรือ่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไปด�าเนินการตามขั้นตอน

2. บรษัิทฯจะให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความรว่มมือกับบรษัิทฯในการแจ้งเบาะแสหรอื ปฏิเสธการคอรร์ปัชัน

ที่เก่ียวข้องกับบรษัิทฯ มิให้ได้รบัความเดือดรอ้น อันตราย หรอืไม่ได้รบัความเป็นธรรมอันเกิดจากการให้

ความรว่มมือในการต่อต้านการคอรร์ปัชันดังกล่าว

3. บรษัิทฯจะไม่ลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรอืให้ผลทางลบต่อพนักงาน หรอืผู้บรหิารที่ปฏิเสธการคอรร์ปัชันแม้ว่า

การกระท�าน้ันจะท�าให้บรษัิทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ  
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4. กรณีผู้แจ้งเบาะแส / รอ้งเรยีน พบว่าตนเองได้รบัความไม่ปลอดภัยหรอือาจเกิดความเสียหาย สามารถ

รอ้งขอให้บรษัิทฯก�าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้

5. เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้รอ้งเรยีน และให้ข้อมูลที่กระท�าโดยสุจรติ บรษัิทฯจะปกปิดข้อมูล ผู้แจ้ง

เบาะแส หรอื ให้ข้อมูลและเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ โดยจ�ากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รบัผิดชอบใน

การตรวจสอบ ค้นหาความจรงิ หากมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลอ่ืนจะถือถือเป็นการกระท�า

ผิดวินัย และต้องได้รบัโทษตามระเบียบข้อบังคับของบรษัิทฯ

6. กรณีพบว่ามีพนักงาน หรือผู้บริหาร ปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนด้วยวิธีการท่ีไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน อันมีเหตุจูงใจจากการที่บุคคลอ่ืนน้ันได้แจ้งเบาะแส / รอ้งเรยีน หรอืปฏิเสธ 

การคอรร์ปัชัน ให้ถือว่าเป็นการกระท�าผิดวินัย และต้องได้รบัโทษตามระเบียบข้อบังคับของบรษัิทฯ

บทลงโทษ

 ผู้ที่กระท�าการใด ๆ โดยจงใจหรอืประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบน้ี รวมถึงมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง

กล่ันแกล้ง ข่มขู่ ลงโทษทางวินัย หรอื เลือกปฏิบัติด้วยวิธีอันมิชอบ อันเน่ืองมาจากการแจ้งเบาะแส/รอ้งเรยีน 

ต่อผู้แจ้งเบาะแส/รอ้งเรยีน หรอืบุคคลที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินการตามระเบียบน้ี ให้ถือว่าผู้น้ันกระท�าผิดวินัย 

ต้องได้รบัโทษตามระเบียบข้อบังคับของบรษัิทฯ และต้องรบัผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งต่อบรษัิทฯ 

และ ผู้ที่ได้รบัผลกระทบจากการกระท�าดังกล่าว

 ทั้งน้ี รายละเอียดของนโยบายและการด�าเนินการที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจรติ

คอรร์ปัชันได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบรษัิทฯ ภายใต้หัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ

ความรบัผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ ได้ก�าหนดข้อพึงประพฤติปฏิบัติส�าหรบัฝ่ายจัดการน�าไปปฏิบัติใช้ในการท�างานซึ่งได้

ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษัิทฯ (เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบรษัิทฯ) โดยถือเอาคุณธรรมและความ

สุจรติเป็นที่ต้ังส�าหรบัผู้มีส่วนได้เสีย ดังต่อไปน้ี ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าหรอืผู้บรโิภค คู่ค้าและ/หรอืเจ้าหน้ี คู่แข่ง

ทางการค้า สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนรว่มและการพัฒนาชุมชน
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รำยงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำร
 คณะกรรมการบริษัทฯในฐานะที่ เป็นคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ ดี  มีความมุ่งมั่นที่จะท�าให้

การด�าเนินงานของบรษัิทฯเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

ก�าหนด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรบับรษัิทจดทะเบียน ปี 2560 ของ 

ส�านักงาน ก.ล.ต.  

 บรษัิทฯส่งเสรมิการปฏิบัติงานท่ีมีธรรมาภิบาลให้กับพนักงานทุกระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย เชื่อมั่นว่าบรษัิทฯมีระบบบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได้ 

และเปน็ธรรมต่อทกุฝา่ยทีเ่ก่ียวขอ้ง เพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่และสง่เสรมิการเติบโตอยา่งยัง่ยนืของบรษัิทฯ  ซึง่สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ของบรษัิทฯที่มุ่งให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเน่ือง สามารถแข่งขันได้ และเป็นที่ได้รบัความไว้วางใจจาก

ลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

 บรษัิทฯได้อบรมเก่ียวกับคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสื่อสารนโยบายของบรษัิทฯ

ในเรือ่งน้ีไปยังผู้บรหิารและพนักงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้พนักงานเห็นความส�าคัญของธรรมาภิบาล 

และตระหนักในความรบัผิดชอบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบรษัิทฯ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีในบรษัิทฯอย่างต่อเน่ือง และทุกปีได้มีแบบสอบถามเรือ่ง “การกระท�าที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรอืผล

ประโยชน์ทับซ้อน” ให้พนักงานทุกคนตอบค�าถามในแบบสอบถาม 

 

 ผลของการยึดมั่นและด�าเนินการตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ท�าให้บริษัทฯได้รับรางวัล  

SET Award  ในด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจ�านวน 5 ครัง้ (ปี  2546-2549 และ

ปี 2553)  ปี 2562 บรษัิทฯได้รบัการรบัรองต่ออายุเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจรติ(CAC) และได้รบัการประเมินการก�ากับดูแลที่ดีโดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ได้คะแนนรวม 89% ระดับ  

“ดีมาก” สูงกว่าคะแนนเฉล่ียของบรษัิทจดทะเบียนโดยรวมที่ได้ 82%  นอกจากน้ีบรษัิทฯได้รบัการประเมินคุณภาพ

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2562 โดยสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย ได้คะแนน 100 คะแนน คือ ระดับ “ดีเยี่ยม” 

 บรษัิทฯได้รบัรางวัล CSR-DIW Continuous Award  ต้ังแต่ปี 2553 ถึง ปี 2558  ในฐานะผู้ประกอบการที่

ด�าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง ยั่งยืน และพรอ้มเข้าสู่มาตรฐานสากล เทียบชั้น ISO 26000 

ก้าวสู่  Sustainable Development จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และยังได้จัดท�ารายงาน

ด้านความรบัผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสถาบันรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าบรษัิทฯ

มกีารด�าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ืองตลอดมา ส�าหรบัการดแูลด้านทรพัยากรบุคคล บรษัิทฯ 

เน้นในด้านการพัฒนาความสามารถของพนักงานควบคู่ไปกับการสรา้งและส่งเสรมิบรรยากาศที่ดีในการท�างาน
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(นางสาวลักษณา  ทรพัย์สาคร)

ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

ให้กับพนักงานซ่ึงจากการด�าเนินการด้านพัฒนาทรพัยากรอย่างมีระบบมาอย่างต่อเน่ือง ท�าให้บรษัิท ทิปโก้ฟูดส์ 

จ�ากัด (มหาชน) ได้รบัรางวลัสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพนัธแ์ละสวสัดิการแรงงาน  เปน็ปท่ีี 9  ติดต่อกัน 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท�างานระดับประเทศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 ทั้งน้ีเพ่ือบริษัทฯจะสามารถเติบโตอย่างย่ังยืน และอยู่ร่วมกับสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นสุข สมดัง

ความมุ่งหวังของนโยบายการด�าเนินงาน โดยมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

  บริษัทฯได้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทฯจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรบับรษัิทจดทะเบียน ปี 2560 ของส�านักงาน ก.ล.ต. 

(Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ก�าหนดเป็นนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและให้มีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี  

บรษัิทฯก�าหนดแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสรมิการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลให้กับพนักงาน

ทุกระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นว่าบรษัิทฯมีระบบบรหิาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มและส่งเสรมิ

การเติบโตอย่างยั่งยืนของบรษัิทฯ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบรษัิทฯที่มุ่งให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเน่ืองสามารถ

แข่งขันได้ และเป็นท่ีได้รบัความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 บริษัทฯได้จัดให้มีการอบรมเก่ียวกับคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจน้ีในทุก

สถานประกอบการของบรษัิทในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ เพ่ือให้พนักงานเข้าใจถึงการปฏิบัติตามการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าวอย่างชัดเจน และถือปฏิบัติอย่างเครง่ครดัตลอดจนผลักดันให้เกิด

วัฒนธรรมในการก�ากับดูแลอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นรากฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสรา้งมูลค่าเพิ่มให้แก่

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

 ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบรษัิทฯ ประจ�าปี 2562 โดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ บรษัิทฯได้คะแนน

รวม 89% อยู่ในระดับ “ดีมาก”  โดยมีรายละเอียดคะแนน ดังน้ี

สิทธิของผู้ถือหุ้น    99%  95%

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม  96%  96%

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย   88%  88%

การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส  90%  88%

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  84%  81%

1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบรษัิทฯ สรา้งความรบัผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่สรา้งความโปรง่ใส

บนพื้นฐานของความซ่ือสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยั่งยืน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้

มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) คณะกรรมการบรษัิทฯจึงมีนโยบายให้ด�าเนินการตามบรรษัทภิบาล ดังต่อไปน้ี

1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ

2. จัดให้มีระบบการควบคุม และการบรหิารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

2562 2561
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3. ให้นโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร/์แผนธุรกิจกับฝ่ายบรหิาร

4. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

6. ด�าเนินงานด้วยความโปรง่ใส มีคุณธรรม  สามารถตรวจสอบได้

7. เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะเรือ่งผลประกอบการและงบการเงิน

8. จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณของบรษัิทฯ เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ                                                              

9. ด�าเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและฝ่ายบรหิารได้น�านโยบายดังกล่าวไปใช้

ปฏิบัติพรอ้มท้ังส่ือสารให้พนักงานในองค์กรเข้าใจและปฏิบัติอย่างทั่วถึง

 บรษัิทฯได้ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายในการท�างาน ยุทธศาสตร ์ตลอดจนแผนการด�าเนินการเรง่ด่วนต่าง ๆ  

เพื่อให้เหมาะกับสภาพการท�าธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต วิสัยทัศน์ได้เน้นเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มี

สว่นรว่มทางธุรกิจซึง่ได้แก่ พนักงาน ผู้บรโิภค คู่ค้าทางธุรกิจ ผูร้ว่มทนุ สงัคม  และเพือ่ให้บรรลเุปา้หมายทีส่อดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ บรษัิทฯเน้นการบรหิารตามมุมมอง 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน (Financial) ด้านลูกค้า (Customer) 

ด้านการจัดการภายในองค์กร (Internal Process) และด้านการเติบโตของบุคลากร (Learning and Growth) 

เป้าหมายของทุกหน่วยในองค์กร เช่น เป้าหมายของแต่ละบุคคล แผนก ฝ่าย และสายธุรกิจ ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน 

เพื่อเสรมิและผลักดันไปสู่เป้าหมายใหญ่และวิสัยทัศน์ขององค์กร นอกจากน้ีบรษัิทฯยังได้ก�าหนดนโยบายต่าง ๆ  

เช่น นโยบายคุณภาพซ่ึงเน้นเรือ่งการสรา้งความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยใช้ปัจจัยด้านบุคลากร กระบวนการท�างาน  

ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสังคม เข้ามาผลักดันอย่างต่อเน่ือง เพื่อสรา้งและสนับสนุนให้เกิดจิตวิญญาณ

ในการปฏิบัติงานให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการบรษัิทฯได้แต่งต้ังคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบรษัิทฯทั้งคณะ และได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

และจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ และยังผลักดันให้เกิด

การพัฒนาในเรือ่งการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน ด้วยการปลูกฝังให้เกิดจิตส�านึกใน

องค์กรเพื่อให้พนักงานทุกคนได้เข้าใจและถือปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี   

 ในป ี2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้อนุมติัให้ยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ส�าหรบับรษัิทฯจดทะเบยีน

ปี 2555  และหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรบับรษัิทจดทะเบียน ปี 2560 ของส�านักงาน ก.ล.ต. (Corporate 

Governance Code for Listed Companies 2017) ซึ่งหลักการปฏิบัติเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการ มีรายละเอียด

ดังต่อไปน้ี
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สิทธขิองผู้ถือหุ้น

 การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญในปี 2562 มีกรรมการเข้ารว่มประชุม 10 ท่าน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  นายสิทธลิาภ ทรพัย์สาคร กรรมการ ติดภาระกิจจึง

ไม่สามารถมารว่มประชุมได้  บรษัิทฯได้ก�าหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายต้ังแต่การเรยีก

ประชุม การจัดส่งเอกสาร และแจ้งวาระการประชุม และยังให้สารสนเทศที่เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสม

เพื่อพิจารณาก่อนการประชุม รวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน (ดรูายละเอียดเพิม่เติมในเรือ่งความเทา่เทยีมกันของผูถื้อหุ้น)  

ปี 2562 บรษัิทฯใช้ระบบ barcode ในการลงทะเบียนเข้ารว่มประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทราบจ�านวนผู้เข้ารว่ม

ประชุมและการนับคะแนนลงมติแต่ละวาระได้รวดเรว็ยิ่งขึ้น และในการลงคะแนนเสียง ประธานในที่ประชุมได้แจ้ง

ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนก่อนการประชุมในการนับคะแนนยังก�าหนดให้

มีตัวแทนจากกรรมการอิสระและผู้แทนจากบรษัิท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นพยานในการนับคะแนนรว่มกับ

พนักงานของบรษัิทฯ และยังมีการบันทึกภาพพรอ้มเสียงในการประชุมเพื่อให้เกิดความโปรง่ใสและตรวจสอบได้

นอกจากน้ียังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถามและแสดงความคิดเห็น พรอ้มทั้งเปิดเผย

รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบรษัิทฯ บรษัิทฯเปิดโอกาสส�าหรบัเรือ่งการให้สิทธแิก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ในการเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งต้ังกรรมการเป็นการล่วงหน้า และให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมาก

พอสมควร  ซึ่งได้ลงไว้ในเว็บไซต์ของบรษัิทฯ บรษัิทฯได้รบัการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2562 โดยผลการประเมิน “ดีเย่ียม” ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนเฉล่ียของบรษัิทฯ 

จดทะเบียนโดยรวมเท่ากับ 93.70 คะแนน

ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และมี

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการพิจารณา  บริษัทฯได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมท้ังข้อมูลประกอบ

การประชุมตามวาระต่าง ๆ รวมท้ังเอกสารท่ีต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดวิธี

การมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน นอกจากน้ีต้ังแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 

1/2549 เป็นต้นมา บรษัิทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรบัทราบข้อมูลโดยเรว็ โดยได้เผยแพรข้่อมูลประกอบวาระ

การประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ก่อนการจัดส่งเอกสาร และต้ังแต่ปี 2552 ได้เผยแพรข่้อมูลในเว็บไซต์ก่อน

การประชุม 30 วัน นอกจากน้ีบริษัทฯยังได้ก�าหนดเวลาการประชุมและสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมเพื่อ

อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการด�าเนินการปฏิบัติจรงิในวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า

ก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงและยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามได้โดยอิสระ การลงคะแนน
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เสียงลงตามล�าดับวาระที่ก�าหนด ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการแจ้ง

วิธีการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนน เปิดให้มีการชี้แจงและอภิปรายในที่ประชุมก่อนลงคะแนน

ในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกันยกเว้นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียให้งดออกเสียง 

ต้ังแต่ปี 2551 ได้เผยแพรวั่ตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอวาระการประชุมและ

ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบรษัิทฯ  ส�าหรบัปี 2562 บรษัิทฯมีการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครัง้ โดยที่วาระการประชุมในแต่วาระมีเน้ือหาเรือ่งรายละเอียดทั่วไป เหตุผลและผลกระทบ

เพิ่มเติมและความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในเน้ือหาในแต่ละวาระและสามารถ

วิเคราะห์ตัดสินใจได้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และบรษัิทฯยังได้เพ่ิมทางเลือกให้กับ

ผู้ถือหุ้นนอกจากมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาประชุมและลงความเห็นแทนแล้ว  ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้ารว่มประชุมได้ยัง

สามารถมอบอ�านาจให้กรรมการอิสระเป็นผู้รบัมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นทุกครัง้กรรมการบรษัิทฯได้ให้ความส�าคัญอย่างมาก กรรมการทุกท่านมีเป้าหมายที่จะเข้าประชุมรว่มกัน

ทุกครัง้ นอกจากมีเหตุจ�าเป็นจรงิๆ นอกจากน้ีผู้บรหิารระดับสูงของบรษัิทฯยังเข้ารว่มประชุมเป็นประจ�า และ

สม�าเสมออีกด้วย

 รายงานการประชุมมีรายละเอียดสาระส�าคัญครบถ้วน เช่น กรรมการท่ีเข้าประชุม ค�าชี้แจงของประธาน

คณะกรรมการบรษัิทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการท่านอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ตลอดจนขอ้ซกัถาม และแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้น วธิกีารลงคะแนนและวธิกีารนับคะแนน จ�านวนคะแนนแยกเปน็ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสียง และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ีรายงานการประชุมดังกล่าวยังส่งให้

ตลาดหลักทรพัย์ฯภายใน 14 วัน มีการเผยแพรผ่่านเว็บไซต์ของบรษัิทฯ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจดูความ

ถูกต้องของมติ และเรือ่งที่อภิปรายหรอืชี้แจงในท่ีประชุมและให้ค�าแนะน�าเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรือ่งท่ีควรบันทึกเพ่ิมเติม

หรอืแก้ไขได้ก่อนท่ีบรษัิทฯจะน�ารายงานการประชุมดังกล่าวเสนอเพื่อรบัรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ถัดไป 

 บัตรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ   มีระบบการจัดเก็บท่ีดี สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ บรษัิทฯ

ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัย์ฯ ภายในวันถัดไปโดยมติดังกล่าวระบุผลของมติว่า

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้ทราบ

มติผลการประชุมได้อย่างรวดเรว็

 ส�าหรบัสิทธใินส่วนแบ่งก�าไร บรษัิทฯมีกลไกที่ท�าให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่าจะได้รบัผลตอบแทนอย่างครบถ้วน 

โดยบรษัิทฯมีโครงสรา้งการถือหุ้นที่ชัดเจน ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้กัน แต่มีการถือหุ้นในลักษณะที่มีผู้ถือหุ้น

รว่มกันกับบรษัิทฯท่ีเก่ียวข้อง คือ บรษัิท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) ในรูปของเงินลงทุนในหุ้นสามัญในสัดส่วน

เงินลงทุนในอัตรารอ้ยละ 23.46 ส�าหรบัมาตรการในการอนุมัติการท�ารายการเก่ียวโยงกัน ผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบแล้วน�าเสนอคณะกรรมการบรษัิทฯเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย

จะงดออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยังมีอ�านาจหน้าท่ีในการดูแล

ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการน�าไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพ่ิมเติม ก�าหนดให้ต้องรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบรษัิทฯทราบทุกครัง้ที่
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มีการเคล่ือนไหวของการถือหุ้นของกรรมการและผู้บรหิาร โดยเริม่ต้ังแต่ปี 2547 จากเดิมที่ต้องรายงานด้วยตัวเอง

ก�าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารเปิดเผยการถือหุ้นของบรษัิทฯในการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯทุกครัง้
บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

 บรษัิทฯได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก โดยได้มีการก�าหนด“จรยิธรรม

ในการประกอบธุรกิจ” ซึ่งได้แก่การต่อต้านการคอรร์ปัชัน  การมีส่วนรว่มทางการเมืองอย่างมีความรบัผิดชอบ 

การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติ

ด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน และข้อพึงปฏิบัติของบุคคล 3 กลุ่มหลักที่มีส่วนร่วมใน

การปฏิบัติงานและมีส่วนได้เสียในบรษัิทฯได้แก่ กรรมการบรษัิทฯ ผู้บรหิารและพนักงาน และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

โดยเฉพาะข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการมีการระบุเป็นรายละเอียด ข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มต่าง ๆ  7 กลุ่ม  ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าหรอืผู้บรโิภค คู่ค้าและ/หรอืเจ้าหน้ี คู่แข่งทางการค้า ส่ิงแวดล้อม 

และการมีส่วนรว่มและการพัฒนาชุมชน โดยที่จรยิธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวอยู่บน

รากฐานของอุดมการณ์ในเรือ่งคุณภาพและคุณธรรม นอกจากน้ียังเน้นเรือ่งกระบวนการก�ากับดูแลกิจการเพ่ือ

ไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แทรกแซง การตัดสินใจใด ๆ ของนักบรหิารท่ีบรหิารงานโดยสุจรติและบนพื้นฐานของ

ความเป็นมืออาชีพ

  นอกจากน้ีบริษัทฯยังตะหนักดีว่าเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน จึงก�าหนดเป็นนโยบายในการด�าเนินธุรกิจโดย

ค�านึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการก�าหนดบุคลากรท่ีรับผิดชอบและ

กิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีส่งเสรมิให้เป็นไปตามนโยบาย  ซึ่งกิจกรรมในด้านสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือชุมชนดังตัวอย่าง

เช่น การรบัโรงเรยีนท่ีต้ังอยู่ใกล้โรงงาน หรอืโรงเรยีนอ่ืนตามความเหมาะสมเป็นโรงเรยีนในอุปถัมภ์ โดยสนับสนุน

ทุนการศึกษาแก่นักเรยีน จัดอุปกรณ์การศึกษา หรอืพัฒนาโรงเรยีนโดยวิธีการอ่ืน ๆ  อย่างเหมาะสม การสนับสนุน

เงินหรอืผลิตภัณฑ์ส�าหรบักิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ โรงเรยีน วัด องค์กรอ่ืน ๆ และชาวบ้านชุมชน

ใกล้เคียงรกัษาสิ่งแวดล้อมในบรเิวณโรงงานไม่ให้มีหรอืมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยรอบและอ่ืน ๆ อีก

 บรษัิทฯก�าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานและสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน 

มีรายละเอียดดังน้ี

1. บรษัิทฯมุ่งมั่นท่ีจะด�าเนินงานให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อก�าหนดอ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

2. บรษัิทฯมุ่งมั่นท่ีจะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ รวมทั้งการอนุรกัษ์แหล่ง ทรพัยากรธรรมชาติ

3. บรษัิทฯมุ่งมั่นท่ีจะติดตาม และประเมินการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามแผนการจัดการ

ที่วางไว้ พรอ้มทั้งมุ่งมั่นท่ีจะปรบัปรุงการด�าเนินการดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง
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4. บรษัิทฯมุ่งมั่นท่ีจะเสรมิสรา้งจิตส�านึกทางด้านส่ิงแวดล้อมให้กับพนักงาน ผู้รบัจ้าง และรบัเหมารวมทั้ง

สื่อสารไปยังสาธารณชนท่ัวไป

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

 บรษัิทฯขจัดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยการปฏิบัติตามนโยบายในจรยิธรรมธุรกิจ โดยได้

มีการก�าหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเน้นเรือ่งการควบคุมไม่ให้

เกิดผลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอ่ืน นอกจากน้ีคณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์และรายการที่เก่ียวโยงกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง้ (โปรดดูราย

ละเอียดเรือ่งการขจัดความขัดแย้งของผลประโยชน์เพิ่มในหัวข้อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นประกอบ) รวมทั้ง

ยังมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัย์ฯ และได้เพิ่มเติมในข้อบังคับของบรษัิทฯเพื่อรกัษาผลประโยชน์

ของผูถื้อหุ้นสว่นน้อยซึง่ได้รบัอนุมติัจากทีป่ระชุมผูถื้อหุ้นในป ี2546 ให้เพิม่เติมขอ้บังคับดังกล่าว ดังมีรายละเอียดดังน้ี

 “ข้อบังคับของบรษัิทฯ หมวด 8 ข้อ 48 ในกรณีที่บรษัิทหรอืบรษัิทย่อยตกลงเข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรอื

รายการเก่ียวกับการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ของบรษัิทฯหรอืบรษัิทย่อย ตามความหมายที่ก�าหนดตาม

ประกาศตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ท่ีใช้บังคับกับการท�ารายการที่เก่ียวโยงกันของบรษัิทจดทะเบียนหรอื

การได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ของบรษัิทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บรษัิทฯปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก�าหนดไว้ในเรือ่งน้ัน ๆ ด้วย”

 นอกจากน้ีบรษัิทฯยังได้ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการให้พนักงานลงนามใน “ข้อตกลงเรือ่ง

การกระท�าที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบรษัิทฯ” ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้ระบุการลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนและ

ถึงขั้นเลิกจ้างหากพบว่ามีการจงใจฝ่าฝืนหรอืละเมิดข้อตกลงและเพื่อให้มีมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกัน

การน�าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติมได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารเปิดเผยการถือหุ้นของ 

บรษัิทฯ ในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส  และต้องรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบรษัิทฯทราบ

ทุกครัง้ที่มีการเคล่ือนไหวของการถือหุ้น 

 รายการที่เก่ียวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ จากน้ันน�าเสนอให้คณะกรรมการบรษัิทฯอนุมัติ โดยท่ีกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียง และถ้าขนาด

ของรายการท่ีใหญ่ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพรอ้มทั้งลงประกาศในหนังสือพิมพ์ อน่ึงรายการที่

เก่ียวโยงกัน เป็นรายการท่ีใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการท�ารายการ โดยจะมีการเปรยีบเทียบราคาตลาดกับบรษัิท

อ่ืนอีกอย่างน้อย 3 ราย 

จรยิธรรมธุรกิจ

 จรยิธรรมธุรกิจได้ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ เพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติ

ที่ดีซึ่งประกอบด้วย อุดมการณ์ อันได้แก่ เชื่อม่ันในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ และถือมั่นใน

ความรบัผิดชอบต่อสังคม จรยิธรรมในการประกอบธุรกิจ อันได้แก่ การต่อต้านการคอรร์ปัชันการมีส่วนรว่ม

ทางการเมืองอย่างรบัผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ความรบัผิดชอบต่อสังคมและ
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สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน พรอ้มทั้งก�าหนดข้อพึงปฏิบัติส�าหรบั

ผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบรษัิทฯ ข้อพึงปฏิบัติของผู้บรหิารและพนักงาน และข้อพึงปฏิบัติ

ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และข้อเสนอแนะเม่ือเกิดปัญหา พร้อมทั้งสื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบ

อย่างต่อเน่ือง และให้ผู้ที่เก่ียวข้องลงนามรบัทราบทุก 1 ปี โดยให้ถือปฏิบัติ นอกจากน้ีฝ่ายจัดการต้องรบัผิดชอบใน

การดูแลให้พนักงานท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชาทุกคน ปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่าง ๆ  อย่างเครง่ครดั กรณีพนักงานไม่ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณของบรษัิทฯ จะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบรษัิทฯ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส

 บรษัิทฯให้ความส�าคัญเรือ่งการเปิดเผยสารสนเทศ เน่ืองจากเปน็เรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อการตัดสนิใจของผู้ลงทนุ

และผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องมีการควบคุม และก�าหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็น

สารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก�าหนด โดยมีสาระส�าคัญครบถ้วน

เพียงพอ เชื่อถือได้ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่าน 

www.setlink.set.or.th ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบรษัิทฯ

 บรษัิทฯยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ  ที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานของรฐั อย่างเครง่ครดั 

และติดตามการแก้ไขเปล่ียนแปลงอยู่อย่างสม�าเสมอ เพิ่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับท่ีบรษัิทฯ 

ถือปฏิบัติน้ันมคีวามถกูต้อง และเปน็หลักประกันให้ผูถื้อหุ้นเชือ่มัน่ในการด�าเนินธุรกิจทีโ่ปรง่ใส ถกูต้อง ตรงไปตรงมา

 คณะกรรมการบรษัิทฯยึดมั่นแนวปฏิบัติเรือ่งการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับบรษัิทฯ เพื่อเป็นการจัดระเบียบ  

การเปิดเผยข้อมูลของบรษัิทฯให้เป็นระบบ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

ไม่ถูกต้องรวมทั้งเพ่ือให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรอืผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของ 

บรษัิทฯมีความถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย และเท่าเทียมกันตามนโยบายเปิดเผยข้อมูล

 บรษัิทฯมีการก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บรหิารของบรษัิทฯ 

แจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเก่ียวข้องภายในเวลา โดยเลขานุการบรษัิทฯลงนาม

และจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการบรษัิทฯและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันหลังจากได้รบั

รายงาน ตามประกาศของบรษัิทฯ เรือ่งหลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บรหิารที่ 

001/2552 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2552

การไม่ล่วงละเมิดทรพัย์สินทางปัญญา

 บรษัิทฯมีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรพัย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ โดยก�าหนดไว้

ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ดังน้ี เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินโดยการส่งเสริมให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องให้ความเคารพ

ในทรพัย์สินและภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมถึงการไม่ซื้อผลิตภัณฑ์หรอืการบรกิาร และไม่เข้ารว่มเป็นหุ้นส่วนกับองค์กร
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ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

ทุกปีคณะกรรมการบรษัิทฯจะพิจารณาว่าจะปรบัปรุงแก้ไขนโยบายในการด�าเนินการบรรษัทภิบาล เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของบรษัิทฯ สรา้งความรบัผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี  สรา้งความโปรง่ใสบนพื้นฐานของ

ความซ่ือสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยั่งยืน เพ่ิมความเช่ือมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย  

(Stakeholder) และสอดคล้องในการด�าเนินธุรกิจในปจัจบุนั  บรษัิทฯก�าหนดขอ้พงึปฏิบัติของคณะกรรมการบรษัิทฯ 

ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ได้แก่

 ∙ ดูแลให้คณะกรรมการ และอนุกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้

รบัมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 ∙ จัดให้มีระบบการควบคุม และการบรหิารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

 ∙ ให้นโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร/์แผนธุรกิจกับฝ่ายบรหิาร

 ∙ ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

 ∙ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

 ∙ ด�าเนินงานด้วยความโปรง่ใส มีคุณธรรมสามารถตรวจสอบได้

 ∙ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะเรือ่งผลประกอบการและงบการเงิน

 ∙ จัดให้มีคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษัิทฯ เพ่ือให้กรรมการฝ่ายบรหิาร 

และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ

 ∙ ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

 

 นอกจากน้ีเพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการท�างานอยู่เสมอ ได้วางรากฐานในเรือ่ง

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการบรหิารธุรกิจต้ังแต่การอบรมเริม่แรกเม่ือรบัเข้าท�างาน 

(Orientation) และยังมีการทบทวนในเรือ่งดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ทั้งน้ีการวางระบบในเรือ่งการก�ากับดูแล

กิจการดังกล่าว ท�าให้บรษัิทฯสามารถผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองและกระตุ้นให้อยู่ในจิตวิญญาณของ

พนักงานทุกระดับ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสรา้งกรรมการบรษัิทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขตอ�านาจหน้าที่ความรบัผิดชอบ

 คณะกรรมการของบรษัิทฯจะพึงมีจ�านวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก�าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน 

และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึง่มิได้เปน็กรรมการบรหิารและไมไ่ด้มสีว่นเก่ียวขอ้งกับการบรหิารงานประจ�า 

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบรษัิทฯจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการ
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ทั้งหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ  กรรมการ

ของบรษัิทฯมีสิทธิได้รบัค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเล้ียง โบนัส

 กรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯได้แก่ นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร นางอนุรัตน์ เทียมทัน 

นายสิทธิลาภ ทรพัย์สาคร นายสุรเชษฐ ์ทรพัย์สาคร นายกฤษฎ์ิ เศรษฐนิ นายเอกพล พงศ์สถาพร สองในหกคนน้ี

ลงลายมือชื่อรว่มกันและประทับตราส�าคัญของบรษัิทฯ

 คณะกรรมการบรษัิทฯประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒทิีม่คีวามรูค้วามสามารถอย่างสูงพรอ้มทัง้มกีารพฒันาตนเอง

ตามหลักสูตรสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) อย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการได้มีส่วนรว่มใน

การก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบรษัิทฯเพ่ือให้ผู้บรหิารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการด�าเนินงานไปใน

ทิศทางเดียวกัน ในปี 2562 คณะกรรมการได้มีการพิจาณาทบทวนและอนุมัติในเรือ่งวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย 

แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงทบทวนนโยบายที่ส�าคัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

ต่อการด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ในการประชุม

คณะกรรมการบรษัิทฯทุกไตรมาสได้มีการติดตามดูแลให้มีการน�ากลยุทธข์องบรษัิทฯไปปฏิบัติ ตลอดจนได้ติดตาม

ผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยก�าหนดให้มีรายงานผลการด�าเนินงานและผลประกอบการของบรษัิทฯให้

เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการและ

ฝ่ายจัดการมีความรบัผิดชอบตามหน้าท่ีต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีรบัผิดชอบระหว่างคณะ

กรรมการกับฝ่ายจัดการ รวมทั้งได้มีการทบทวนและประเมินผลการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสี่ยงให้

อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบรษัิทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม

ผู้ ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯบนพื้นฐานของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ ดี โดยได้จัดต้ัง

คณะอนุกรรมการขึ้น 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติและหน้าที่

รับผิดชอบตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการก�าหนดบทบาทและภาระหน้าท่ี

ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการและคณะกรรมการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษร

อย่างชัดเจน

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรษัิทฯ

1. ดูแลและจัดการให้การด�าเนินการของบรษัิทฯ เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบรษัิทฯ 

ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรกัษาผลประโยชน์ของบรษัิทฯ บนพ้ืนฐานของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2. ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบรษัิทฯ และก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็น

ตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ

และความมั่งค่ังสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีภายในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีสิ้นป ี

ของบรษัิทฯ และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจ�าเป็น

4. จัดประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯทุกไตรมาสและในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของทั้งหมด
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของท่ีประชุม

ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด

5. ให้ค�าปรึกษาร่วมอภิปรายปัญหาอย่างกว้างขวางโดยทั่วกันและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบเรื่องท่ี         

เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ

6. จัดให้มีการท�างบแสดงฐานะทางการเงินและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบรษัิทฯ

เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสรจ็ และคณะกรรมการบรษัิทฯต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสรจ็ส้ินก่อนน�าเสนอต่อท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้น

7. แต่งต้ังและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

8. มอบอ�านาจด�าเนินการให้กรรมการผู้จัดการในการด�าเนินกิจการของบรษัิทฯ ตลอดจนมีอ�านาจแต่งต้ังและ

ถอดถอนพนักงานของบรษัิทฯ รวมทั้งก�าหนดค่าตอบแทนในการท�างานตามนโยบายของคณะกรรมการ 

รวมทั้งมอบอ�านาจด�าเนินการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ

9. พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุนและในการด�าเนินกิจการของบรษัิทฯประจ�าปี รวมท้ังดูแลการใช้

ทรพัยากรของบรษัิทฯ

10. ก�าหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนการท�างานของผู้บรหิารระดับสูง

11. จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายในตลอดจนจัดท�าระบบการควบคุมทางการเงินการด�าเนินงานและ 

การก�ากับดูแลการปฏิบัติงานรวมท้ังควบคุมและบรหิารความเสี่ยง

12. จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่ส�าคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอและ

ยืนยันการตรวจสอบรบัรองข้อมูลท่ีรายงาน

13. ก�าหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและก�ากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบรหิารได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการคอรร์ปัชันและ

ปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบรษัิทฯ

คณะกรรมการบรษัิทมีอ�านาจอนุมัติเรือ่งต่าง ๆ ของบรษัิทฯตามขอบเขตหน้าท่ีที่ก�าหนดโดยกฎหมายข้อบังคับ

ของบรษัิทฯ หน้าท่ีของคณะกรรมการบรษัิทฯ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการก�าหนด และทบทวนวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ กลยุทธ์ในการด�าเนินงาน แผนในการด�าเนินงานธุรกิจประจ�าปี นโยบายในการบริหารความเสี่ยง 

งบประมาณประจ�าปี การก�าหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการด�าเนินงานการติดตาม และประเมินผล
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การด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีก�าหนดไว้และการดูแลรายจ่ายลงทุน รายการระหว่างกันที่ส�าคัญ การเข้า

ควบรวมกิจการการแบ่งแยกกิจการและการเข้ารว่มทุน

อ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. จัดการงานและด�าเนินงานของบรษัิทฯตามนโยบายและอ�านาจที่คณะกรรมการบรษัิทฯก�าหนด

2. ก�าหนดเป้าหมายธุรกิจท้ังในระยะสั้นและระยะยาวในแผนธุรกิจประจ�าปีรวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและ

แผนยุทธ์ศาสตรร์ะยะยาวให้คณะกรรมการบรษัิทฯอนุมัติ

3. บรหิารการปฏิบัติงานผ่านคณะจัดการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ในแผนธุรกิจโดยสรา้งความสามารถ

การแข่งขันและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น

4. จัดสรรทรพัยากรและสรรหาบุคลากรท่ีมีศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5. ส่งเสรมิและสรา้งวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและสนับสนุนวิสัยทัศน์และการเติบโตของธุรกิจ

6. ติดตามการด�าเนินงานของบรษัิทฯอย่างใกล้ชิด วัดผลการด�าเนินการและรายงานถึงกิจการที่ฝ่ายจัดการ

ได้กระท�าไปแล้วต่อคณะกรรมการบรษัิทฯเป็นระยะและทันสถานการณ์

7. พิจารณากล่ันกรองและน�าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบรษัิทฯในเรือ่งเก่ียวกับนโยบายและทิศทางธุรกิจ

ของบรษัิทฯเรือ่งท่ีหากท�าไปแล้วจะเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างส�าคัญแก่กิจการของบรษัิทฯและเรือ่งท่ีต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

8. จัดท�ารายละเอียดอ�านาจด�าเนินการภายในบรษัิทฯเพื่อกระจายอ�านาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานและ

ตัดสินใจอย่างมีประสิทธภิาพมีความคล่องตัวโดยไม่เสียการควบคุม เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการบรษัิทฯอนุมัติ

9. ท�ารายงานสถานะการเงินและงบการเงินให้คณะกรรมการบรษัิทฯพิจารณาอนุมัติทุก ๆ ไตรมาส

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บรษัิทฯมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้

2. สอบทานให้บรษัิทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์ 

หรอืกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษัิทฯ

3. สอบทานและให้ค�าแนะน�าเพื่อให้บรษัิทฯมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบรหิารความเสี่ยง และการตรวจ

สอบภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี 

และผู้ตรวจสอบภายใน รวมไปถึงการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง 

ตรงตามระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย เพ่ือให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้าน

คอรร์ปัชันท่ีอาจเกิดข้ึน

4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง

โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอื หน่วยงานอ่ืนใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ
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ภายใน หรอื เห็นชอบการพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบรษัิทฯ และพิจารณาให้

ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ�าปีและค่าตอบแทน

5. รว่มกับฝ่ายจัดการในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรอืเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบรษัิทฯ รวมถึงพิจารณา

ความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ของ

ผู้สอบบัญชี เพ่ือให้คณะกรรมการบรษัิทฯเห็นชอบและน�าเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

เพื่อให้มั่นใจว่า สมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบรษัิทฯ 

7. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษัิทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องมีความเห็นในเรือ่งต่าง ๆ ตามข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

8. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้ค�าแนะน�า ปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ 

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม

9. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจ�าเป็นและเหมาะสม ปีละ 1 ครัง้

10. ก�ากับดูแลให้บรษัิทฯมีกระบวนการและการจัดการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนจากพนักงาน และบุคคลภายนอก

11. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบรษัิทฯมอบหมาย

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการมหีน้าท่ีท�าการสรรหาและเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมส�าหรบัการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการคัดเลือกสรรหากรรมการบริษัทฯและพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และ

ความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นต�าแหน่งและสมควรได้รบัเลือกต้ังใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ  และเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการบรษัิทฯ

2. คณะกรรมการมีหน้าที่เสนออัตราค่าตอบแทนและก�าหนดเงื่อนไขในการว่าจ้าง และอัตราค่าจ้างประธาน

กรรมการบรหิาร  กรรมการผู้จัดการ  และผู้บรหิารระดับสูงของบรษัิทฯตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย

3. คณะกรรมการมีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่ออนุมัติเก่ียวกับอัตราค่าตอบแทน

ของประธานกรรมการบรษัิทฯ และกรรมการบรษัิทฯ ตามระเบียบการพิจารณาผลตอบการท�างาน เพ่ือ

ขอรบัความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง

4. คณะกรรมการมีหน้าท่ีให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบรษัิทฯเก่ียวกับผู้สืบทอดต�าแหน่งประธานกรรมการ

บรหิาร กรรมการผู้จัดการ และทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บรหิารระดับสูง ผู้บรหิาร และต�าแหน่งที่

ส�าคัญที่ประธานกรรมการบรหิาร หรอืกรรมการผู้จัดการได้จัดเตรยีมไว้

5. คณะกรรมการ มีหน้าท่ีความรบัผิดชอบเก่ียวกับกลยุทธ์ดังต่อไปน้ี

5.1 กลยุทธ์ด้านทรพัยากรบุคคลส�าหรบัผู้บรหิารระดับสูง

5.1.1 พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธานกรรมการบรหิาร และ/หรอื กรรมการผู้จัดการ เพื่อ
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น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ เก่ียวกับนโยบายด้านทรพัยากรบุคคลส�าหรบัผู้บรหิารระดับสูง  เพื่อ

ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการท�าธุรกิจของบรษัิทฯ

5.1.2 สร้างความมั่นใจว่าแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และต�าแหน่งที่ส�าคัญ  

มีรายชื่อผู้ท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รบัการพิจารณา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง

ผู้บรหิารระดับสูง ผู้บรหิาร และต�าแหน่งที่ส�าคัญ ได้รบัการทบทวนอยู่เสมอโดยประธานกรรมการ

บรหิาร  และกรรมการผู้จัดการ

5.2 กลยุทธ์ด้านการประเมินผลและผลประโยชน์ตอบแทนส�าหรบัผู้บรหิารระดับสูง

5.2.1 ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบรษัิทฯเพื่อรบัรอง

5.2.2 ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนและเสนอคณะกรรมการบรษัิทฯ เพ่ือการจูงใจให้ผู้บรหิารระดับสูง

เสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพของตน รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย และอุทิศตนเพื่อพัฒนาธุรกิจ 

ของบรษัิทฯอย่างเต็มสติปัญญาและความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง

การพิจารณาให้ถือหุ้นของบรษัิทฯด้วย

5.2.3 ให้ค�าเสนอแนะแก่ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และกรรมการผู้จัดการ ถึงหลักการพิจารณาเงินเดือน  

สวัสดิการค่าตอบแทน  และผลประโยชน์ต่าง ๆ แก่ผู้บรหิารระดับสูงของบรษัิทฯ

5.2.4 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯเก่ียวกับนโยบายและรูปแบบของการให้ผล

ประโยชน์ตอบแทนซึ่งออกแบบไว้ส�าหรับการจูงใจ  และรักษาไว้ซ่ึงพนักงานที่มีความสามารถ 

มีคุณภาพ และมีศักยภาพ

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. ก�าหนดนโยบายบรรษัทภิบาลให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

2. ทบทวนนโยบายบรรษัทภิบาลและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะ

3. พิจารณาอนุมัติจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ

อ�านาจหน้าที่คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

1. จัดประชุมเพ่ือประเมินความเส่ียงท่ีอาจส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมี

การทบทวนความเส่ียง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้

2. ก�าหนดแผนการด�าเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจ

3. ติดตามและรายงานผลการด�าเนินการบรหิารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 

บรษัิทฯทราบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

 นายวิรชั ไพรชัพิบูลย์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน (สามารถดูประวัติได้จากหน้า 19)
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รายชื่อกรรมการท่ีมีความรูท้างด้านการเงิน

 นางสาวลักษณา  ทรพัย์สาคร นายกฤษฎ์ิ เศรษฐนิ  นายเอกพล  พงศส์ถาพร และนายวิรชั ไพรชัพบูิลย ์(สามารถ

ดูประวัติได้จากหน้า 16-22)

3. การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บรหิารระดับสูงสุด

ขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังกรรมการ  กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ

1. คณะกรรมการบรษัิทฯก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการ  กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ

2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าการกล่ันกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่

คณะกรรมการบรษัิทฯก�าหนดไว้ เสนอให้คณะกรรมการบรษัิทฯพิจารณา

3. คณะกรรมการบรษัิทฯพิจารณาเลือกผู้ท่ีเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่ง

ต้ังเป็นกรรมการ

4. คณะกรรมการพิจารณาแต่งต้ังผู้ท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติของกรรมการตามท่ีก�าหนดไว้

2. เป็นกรรมการท่ีสามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็นโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและมี

จรยิธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้ค�านึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรอืผู้ถือหุ้นรายย่อยหรอืตนเอง 

3. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีตลาดหลักทรพัย์ฯก�าหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปน้ี

3.1 ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย 

บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุ้นรายใหญ ่หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิทฯ ทัง้น้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ทีเ่ก่ียวขอ้ง

ของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ด้วย

3.2 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้รบัเงินเดือนประจ�า 

หรอืผู้มีอ�านาจควบคุมของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม บรษัิทย่อยล�าดับเดียวกัน  ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรอืของผู้มีอ�านาจควบคุมของบรษัิทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ีได้รบัแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึง

กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรอืท่ีปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอื

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบรษัิทฯ

3.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผู้มีอ�านาจควบคุม หรอืบุคคลท่ีจะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

บรษัิทฯหรอืบรษัิทย่อย
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3.4 ไม่มีหรอืเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรอืผู้มีอ�านาจควบคุมของบรษัิทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวม

ทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรอืผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ 

บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอ�านาจควบคุมของบรษัิทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รบัแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระ

 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบ

กิจการ การเช่าหรอืให้เช่าอสังหารมิทรพัย์ รายการเก่ียวกับสินทรพัย์หรอืบรกิารหรอืการให้หรอืรบั

ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยืม ค�าประกัน การให้สินทรพัย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน 

รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บรษัิทฯ หรอืคู่สัญญามีภาระหน้ีที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่าย

หน่ึง ต้ังแต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัย์ที่มตัีวตนสุทธขิองบรษัิทฯ หรอืต้ังแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวน

ใดจะต�ากว่า ทั้งน้ี การค�านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียว

โยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดย

อนุโลม และให้นับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหว่าง  1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล

เดียวกันด้วย

3.5 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอื

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบรษัิทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส�านักงาน

สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบรษัิทฯสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.6 ไมเ่ปน็หรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวิชาชพีใด ๆ  ซึง่รวมถึงการให้บรกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา

ทางการเงิน ซ่ึงได้รบัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อยบรษัิทรว่ม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอ�านาจควบคุมของบรษัิทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรอื

หุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวิชาชีพน้ันด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รบัการแต่งต้ัง เป็นกรรมการอิสระ

ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ีได้รบัแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระ

3.7 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รบัการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอื

ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

3.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ

บรษัิทย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบรหิารงาน ลูกจ้าง 

พนักงานทีป่รกึษาทีไ่ด้รบัเงินเดือนประจ�า หรอืถือหุ้นเกินรอ้ยละ 1 ของจ�านวนหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด

ของบรษัิทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบรษัิทฯ 

หรอืบรษัิทย่อย

3.9 ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด�าเนินงานของบรษัิทฯ
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คุณสมบัติของกรรมการ

1. เป็นบุคคลท่ีไม่มีประวัติด่างพรอ้ย

2. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี

3. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกท่ีเหมาะสม

4. เป็นผู้มีทักษะในการส่ือความอย่างมีประสิทธิภาพ

5. เป็นผู้มีแนวคิดทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

6. เป็นผู้มีความรูค้วามเข้าใจด้านการเงิน หรอืการพาณิชยกรรมหรอืการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เก่ียว

กับการบรหิารธุรกิจ

7. เป็นผู้มีประสบการณ์เคยเป็นกรรมการของบรษัิทหรอืรฐัวิสาหกิจ

คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ

1. มีคุณธรรมและไม่มีประวัติด่างพรอ้ย

2. ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นนักบรหิารและจัดการสมัยใหม่โดยอาชีพ

3. มีทักษะและมีประสบการณ์ในการท�างานหลากหลายหน้าที่รวมทั้งธุรกิจต่างประเทศ

4. มีความเป็นผู้น�าสูง วิสัยทัศน์กว้าง มนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารกระจ่าง และบุคลิกเหมาะสม

5. สามารถประสานความแตกต่างและความสามารถของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจและสอดคล้องกับ

วัฒนธรรมขององค์กร

6. มีทักษะเรือ่งการตลาด การเงินและการบรหิารบุคคล

7. สามารถก�ากับดูแลและอ�านวยการท�างานของทั้งองค์กร

8. มองโอกาสธุรกิจได้ดีและแก้ปัญหาเป็นเย่ียม

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

1. บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่ก�าหนดไว้

2. กรรมการทั้งคณะควรมีความหลากหลายของความช�านาญที่เป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดทิศทางและควบคุม

การด�าเนินงานของบรษัิทฯ

วิธปีฏิบัติและหลักเกณฑ์การเลือกต้ังกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการทีละหน่ึงต�าแหน่ง

2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแต่ละต�าแหน่งน้ัน ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ

จ�านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่โดยถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง

3. ในการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแต่ละต�าแหน่ง  ผู้ที่ได้รบัการเลือกต้ังเป็นกรรมการในต�าแหน่งน้ัน ต้องได้

รบัคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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ข้อบังคับของบรษัิทฯในส่วนเก่ียวข้องกับคณะกรรมการ

 ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นอัตราหน่ึงในสาม ถ้า

จ�านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการ

ที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบรษัิทฯน้ันให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี

หลัง ๆ  ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดน้ันเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง  กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งแล้ว

อาจได้รบัเลือกต้ังใหม่ได้

 ข้อ 17. นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

  (1)  ตาย

  (2) ลาออก

  (3) ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535

  (4) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.

  (5) ศาลมีค�าสั่งให้ออก

 ข้อ 18. กรรมการคนใดลาออกจากต�าแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่

ใบลาออกถึงบรษัิทฯ

 กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึงจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยกันก็ได้

 ข้อ 19. ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน  นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ

เลือกบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจ�ากัด 

พ.ศ. 2535  เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย

กว่า 2 เดือน  บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการแทนได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือ

อยู่ของกรรมการท่ีตนแทน ไม่มีการก�าหนดสัดส่วน

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการ

ที่ยังเหลืออยู่

 ข้อ 20.  ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่ง  ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 ข้อ 21. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบรษัิทฯหรอืไม่ก็ได้

การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บรหิาร

 คณะกรรมการบรษัิทฯ มีจ�านวน 11 ท่านประกอบด้วยผู้มีความรูแ้ละประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งเป็นประโยชน์

ต่อบรษัิทฯ โดยประกอบด้วย
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 กรรมการท่ีเป็นผู้บรหิาร  1 ท่าน             คิดเป็นรอ้ยละ  9

 กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บรหิาร  10 ท่าน           คิดเป็นรอ้ยละ 91

 กรรมการอิสระ   5  ท่าน           คิดเป็นรอ้ยละ 46

 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าหน่ึงในสามและมีจ�านวน

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บรหิารมากกว่า 1 ใน 2 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ

 จ�านวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจควบคุม (Significant Shareholders) เป็นสัดส่วน

ที่ยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายอ่ืน

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบรษัิทฯ มีหน้าที่รบัผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ

ข้อบังคับของบรษัิทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจรติ ตามหลักการก�ากับดูแลที่ดี โดย

กรรมการบรษัิทฯมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ซ่ึงตามข้อบังคับฯของบรษัิทฯก�าหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจ�าปี 

ทุกครัง้ ให้กรรมการจ�านวน 1 ใน 3 ออกจากต�าแหน่ง (โปรดดูรายละเอียดในเรือ่งข้อบังคับของบรษัิทฯในส่วน

เก่ียวข้องกับคณะกรรมการประกอบ) นอกจากน้ีต้ังแต่ปี 2546 คณะกรรมการบริษัทฯได้เริ่มประเมินตนเอง 

(Self - Assessment) และประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการแต่ละท่านให้ความสนใจต่อการพัฒนา

ตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการบรหิารงานบรษัิทฯให้มี

ประสิทธิภาพและมีการก�ากับดูแลท่ีดี 

(โปรดดูหัวข้อการประเมินคณะกรรมการประกอบ)

การรวมหรอืแยกต�าแหน่ง

 ประธานกรรมการและกรรมการ 4 ท่าน รวมเป็น 5  ท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้จัดการ

เป็นผู้บรหิารมืออาชีพไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรอืมีความสัมพันธใ์ด ๆ  กับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ และโครงสรา้งคณะกรรมการ

มีกรรมการอิสระเกินกว่าหน่ึงในสาม และมีจ�านวนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บรหิารมากกว่า 1 ใน 2 ของจ�านวนกรรมการ

ทั้งคณะ ก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบรหิารงานที่ดี นอกจากน้ีการแบ่งแยกหน้าท่ีในการก�าหนด

นโยบายการก�ากับดูแลและการบรหิารงานประจ�าอย่างชัดเจน  คณะกรรมการบรษัิทฯได้แต่งต้ังคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกและกล่ันกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่

คณะกรรมการบรษัิทฯเสนอเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการหรอืกรรมการ พรอ้มทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการ และคณะผู้บรหิาร  เพ่ือให้กลไกติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอ�านาจในการบรหิารงานมีความถูก

ต้องโปรง่ใส หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการรว่มก�าหนดขอบเขตในการตรวจสอบและเสนอ

รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน 

(โปรดดูขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ)
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กระบวนการก�าหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน

 บรษัิทฯได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปรง่ใส  โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะ

สมตามอุตสาหกรรม และได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รบัมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้

รบัค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามปรมิาณงานท่ีเพิ่มขึ้น กรรมการผู้จัดการและพนักงานได้รบัค่าตอบแทนที่เชื่อมโยง

กับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ค่าตอบแทนที่ได้รบัได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทนและเพือ่ให้เกิดความโปรง่ใสและความชดัเจนในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจั้ดการและผูบ้รหิาร

ระดับสูง ผู้ถือหุ้นได้พิจารณานโยบายและหลักการค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บรหิารระดับสูงแล้วใน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549 

 ในแต่ละปีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

เหมาะสมหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันและขนาดธุรกิจในระดับเดียวกัน น�าเสนอ

ขออนุมัติจากคณะกรรมการบรษัิทฯ มีข้อก�าหนด  ดังน้ีคือ

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรอืเก่ียวเน่ืองกับผลการด�าเนินงานของบรษัิทฯ

2. ผลตอบแทนกรรมการจากการท�างานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรบัผิดชอบต่อหน้าที่กรรมการ

ตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม

3. ผลตอบแทนกรรมการในรูปของค่าตอบแทนจากผลการด�าเนินงาน หากบรษัิทฯมีก�าไรสุทธิให้จ่ายผล

ตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รบัทั้งปี 

 กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บรหิาร ได้รบัค่าตอบแทนจากการท�างานเป็นรายเดือน และค่าตอบแทนจากผลการด�าเนิน

งาน หากบริษัทฯมีก�าไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่ได้รับทั้งปี และไม่ได้

รบัผลประโยชน์อ่ืน ๆ ใด

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบรษัิทฯเก่ียวกับผู้สืบทอด

ต�าแหน่งผู้บรหิารระดับสูง ผู้บรหิาร และต�าแหน่งท่ีส�าคัญ แผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บรหิารระดับสูง ผู้บรหิาร และ

ต�าแหน่งที่ส�าคัญ มีรายชื่อผู้ท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รบัการพิจารณาและได้รบัการทบทวนอยู่เสมอโดยกรรมการ

ผู้จัดการ โดยมีข้ันตอนการคัดลือกบุคลลากรสืบทอดต�าแหน่งในองค์กร ดังน้ี

1. ระบุผู้สืบทอดในต�าแหน่งท่ีส�าคัญ ตามผังโครงสรา้งองค์กร

2. จัดท�าและใช้เครือ่งมือ 360 Degree Feedback เพื่อประเมิน Competency ของ Talent ที่อยู่ใน 

Talent Pool เพ่ือเป็นเครือ่งมือช่วยในการกล่ันกรอง 

3. รายงานผลการท�า 360 Degree Feedback และท�าเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม Talent ส�าหรบัพนักงาน  
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การประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ

             บรษัิทฯก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ เพื่อพิจารณางบการเงิน 

การวางนโยบายและติดตามผลการด�าเนินงาน และคณะกรรมการบรษัิทฯต้องพรอ้มเข้ารว่มประชุมเสมอ หากมี

การประชุมวาระพเิศษ ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ต้องมกีรรมการมาประชุมไมน้่อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ�านวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ 

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ ให้กรรมการ

ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

 กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรือ่งใดไม่มีสิทธิออกเสียงลง

คะแนนในเรือ่งน้ัน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด

 ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อเป็นข้อมูล

ให้คณะกรรมการบรษัิทฯก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน  

 บรษัิทฯได้มีการก�าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการทุกคณะล่วงหน้าเป็นประจ�าทุกปีก่อนการประชุมใน

ปีถัดไป ทั้งน้ีไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ

 ส�าหรบัปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯรวมทั้งสิ้น 6 ครัง้ และมีการประชุมกรรมการที่ไม่ได้เป็น

ผู้บรหิาร จ�านวน 1 ครัง้ เพ่ือเปิดโอกาสได้แสดงความคิดเห็นหรอือภิปรายปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจ

4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม

  การก�ากับดแูลการด�าเนินงานของบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มใชห้ลักเกณฑก์ารปฏิบติังานเหมอืนกัน ซึง่เขยีน

เป็นลายลักษณ์อักษรของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้  การบรหิารงานในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มปฏิบัติ ดังน้ี

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและ

บรษัิทรว่มตามอัตราส่วนการลงทุน

2. บรษัิทย่อยรายงานผลการด�าเนินงานและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส  

เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯต่อไป

3. จัดกิจกรรมร่วมกันทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้รับทราบแผนการด�าเนินงานไปใน

แนวทางเดียวกัน

4. การจัดท�างบประมาณต้องน�ามารวมกัน เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯพิจารณารว่มกันทั้ง

กลุ่มธุรกิจอาหาร

5. การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯทกุไตรมาสโดยผา่นการพจิารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

6. มีการโยกย้ายหรอืเล่ือนต�าแหน่งภายในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ ได้ตลอดและอายุการท�างานนับ

ต่อเน่ือง
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5. การดูแลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน

  บรษัิทฯมีการก�าหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบรษัิทฯในจรยิธรรมการประกอบธุรกิจ 

ข้อ 3.1 ฝ่ายจัดการต่อผู้ถือหุ้น ห้ามไม่ให้ผู้บรหิารและพนักงานในการน�าข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้ง

เพ่ือการซื้อขายหลักทรพัย์ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง E-mail ให้พนักงาน ผู้บรหิาร และกรรมการบรษัิทฯ 

ทราบทุกไตรมาสโดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพรต่่อสาธารณชน โดยมีรายละเอียดดังน้ี

  3.1.8 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เก่ียวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบรษัิทฯ ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผย

ต่อสาธารณชน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม

  3.1.9  ไม่น�าข้อมูลทางการเงินของบรษัิทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลา 1 เดือน

ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน

  3.1.10 หลีกเล่ียงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในระยะเวลา 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะเปิดเผย

สู่สาธารณะ

  3.1.11 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์

ต่อเลขานุการบริษัทฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535

‒ ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบรษัิทฯต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน

‒ ไม่ด�าเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ

 ก�าหนดให้คณะผู้บรหิารระดับสูง 4 คนแรก  คณะกรรมการบรษัิทฯและคณะกรรมการบรหิารต้องรายงาน

การซ้ือขายหลักทรพัย์ของบรษัิทฯต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ตามระเบียบข้อก�าหนดอย่างเครง่ครดั และขอความรว่มมือ

คณะกรรมการบริษัทฯห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างหลังประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและก่อนส่งข้อมูลให้

ตลาดหลักทรพัย์หรอืส�านักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ตามต้ังแต่ปี 2547 ทุกครัง้ที่มีการซื้อขายหลักทรพัย์ของบรษัิทฯ

ต้องส่งรายงานซื้อขายผ่านเลขานุการบริษัทฯจากเดิมที่รายงานด้วยตนเอง นอกเหนือจากน้ีต้องรายงาน

การถือหุ้นของบรษัิทฯของคณะกรรมการและผู้บรหิารระดับสูงในแต่ละไตรมาสเพื่อให้ทราบความเคล่ือนไหวใน

การถือหุ้นของบรษัิทฯ

มาตรการลงโทษ

 มีการตักเตือนหรอืลงโทษทางวินัยตามหลักเกณฑ์การบรหิารงานบุคคลของบรษัิทฯและบรษัิทย่อย

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี น�าเสนอต่อคณะกรรมการ 

บรษัิทฯในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีแต่ละปี  รวมถึงค่าสอบบัญชี เพ่ือเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ท้ังน้ีรายชื่อ 
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ผู้สอบบัญชีที่จะเสนอเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบรษัิทฯ  จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รบัความเห็นชอบ

จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ฯ

 ในปี 2562 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

   บรษัิทฯและบรษัิทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมจ�านวน 3,920,000 บาท

   โดยมีรายละเอียดดังน้ี

         งบการเงินของบรษัิทฯและงบการเงินรวม  จ�านวน 1,150,000   บาท

         งบการเงินของบรษัิทย่อย 5  บรษัิท  จ�านวน  2,770,000  บาท

2. ค่าบรกิารอ่ืน (Non-audit fee)

   บรษัิทฯและบรษัิทย่อยจ่ายค่าบรกิารอ่ืน  จ�านวน 280,184  บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรือ่งอ่ืน ๆ

 ในเรือ่งการบรหิารความเสี่ยง การทบทวนเรือ่งการบรหิารความเสี่ยงจะท�าทุก 3 เดือน พรอ้มให้มีระบบ

เตือนภัย และทบทวนเปน็ประจ�าถึงขนาดของความรุนแรงวา่มีการเปล่ียนแปลงมากขึน้หรอืน้อยลง รวมทัง้มาตรการ

ที่ใช้ในการแก้ไขและป้องกันว่ามีประสิทธิภาพหรอืไม่ ระยะเวลาและความถ่ีในการทบทวนขึ้นอยู่กับลักษณะของ

รายการควรท�าบ่อยแค่ไหน ซ่ึงได้น�าไปปฏิบัติต้ังแต่ปี 2557 โดยมีการก�าหนดสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนขึ้น ระบุ

ความรุนแรงเป็นระดับพรอ้มใช้สีประกอบ เช่นสีแดง แปลว่า รุนแรงมาก เป็นต้น ซึ่งนอกจากระบุระดับความรุนแรง

แล้ว ยังประเมินถึงโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบท่ีจะได้รบั และปลูกฝังให้เกิดการบรหิารความเส่ียงในทุกระดับ

ของการปฏิบติังาน โดยมกีารประชุมยอ่ยเปน็ประจ�าสัปดาห์ละ 1 ครัง้ในระดับหน่วยงาน ประชุมทุกเดือนในระดับฝา่ย 

และระดับจัดการ และประชุมทุก 3 เดือน ในระดับคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง พรอ้มกันน้ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบการควบคุมภายในตรวจสอบการบรหิารความเสี่ยงว่าสามารถปฏิบัติได้จรงิ

หรอืไม่ มีความคืบหน้าในการแก้ไขในแต่ละประเด็นอย่างไรบ้าง ซึ่งมีการพิจารณาทุกไตรมาส ถ้ามีสิ่งใดที่ต้อง

ปรบัปรุงคณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯต่อไป

 ในเรื่องเลขานุการบริษัทฯ ได้ก�าหนดบุคคลที่เก่ียวเน่ืองและมีความรู้ความสามารถเฉพาะ พร้อมทั้งมี

ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อก�าหนด และหลักปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย  ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์เป็นอย่างดี ซึ่งได้ผ่านการอบรม

หลักสูตรเลขานุการบรษัิทฯแล้วในปี 2559  โดยมีหน้าที่รบัผิดชอบตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ เลขานุการบรษัิทฯจะ

รายงานต่อประธานคณะกรรมการบรษัิทฯและกรรมการผู้จัดการ ทั้งน้ี ประวัติของเลขานุการบรษัิทฯจะอยู่ในส่วน

ประวัติกรรมการและผู้บรหิาร
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 ในเรือ่งการเผยแพรข่้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เผยแพรข่้อมูลประกอบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของบรษัิทฯก่อนจัดส่งเอกสาร และก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน โดยเริม่

ปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2551 วันที่ 24 เมษายน 2551 เป็นต้นไป

 ในเรือ่งให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีโอกาสเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ  ในปี 2549 บรษัิทฯได้เริม่ให้

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระโดยส่งหนังสือถึงผู้จัดการตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ให้แจ้งถึงผู้ถือหุ้นของบรษัิทฯ ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรพัย์ฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอ

ชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าสมัครเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

ตามกระบวนการสรรหาของบรษัิทฯ เพือ่ให้ทนัการคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการอิสระท่ีออกตามวาระ และตั้งแต่

ปี 2551 เสนอผ่านเว็บไซต์ของบรษัิทฯได้โดยตรง 

 ในเรือ่งควรมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสีย

มีประเด็นที่เป็นห่วงเก่ียวข้องกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือ

การท�าผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ ได้โดยส่งถึง

คณะกรรมการบรหิารโดยตรงตามเส้นทาง ดังน้ี

 ∙ www.tipco.net (หัวข้อการแจ้งเบาะแสและการกระท�าการทุจรติคอรร์ปัชัน)

 ∙ e-mail address: anti-corruption@tipco.net

 ∙ โทรศัพท์หมายเลข กรรมการผู้จัดการ 02-273-6888,  ประธานกรรมการ 02-273-6400 หรอื Call center 

หมายเลข 095-205-1864

 ∙ น�าส่งประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ  บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ เลขท่ี 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุเทพฯ 10400  

 ∙ กรณีท่ีเป็นเรือ่งเก่ียวข้องกับผู้บรหิารระดับสูง หรอื กรรมการ ให้แจ้งเรือ่งโดยตรงต่อประธานกรรมการ

ตรวจสอบ e-mail address: viratpt@hotmail.com 

 ในเรือ่งควรก�าหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน ซึ่งได้ปฏิบัติแล้วในปี 2549

 ในเรือ่งให้จัดท�ารายงานความเห็นจากการท�าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยให้รายงานประจ�าปี ซึ่งเริม่

ต้ังแต่รายงานประจ�าปี 2548

 ในเรือ่งประธานกรรมการ ก�าหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรอืสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

ต้ังแต่ปี 2546 และประธานกรรมการไม่เป็นประธานคณะกรรมการบรหิารเริม่ในปี 2550

 ในเรือ่งจัดส่งรายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการ ในกรณีที่บรษัิทฯไม่ได้มีการประชุมกรรมการ

บรษัิททุกเดือน บรษัิทฯจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน โดยได้เริม่จัดท�า

ต้ังแต่ปี 2550 และปรบัปรุงการรายงานใหม่ในปี 2552

 ในเรือ่งหลักการและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บรหิารระดับสูง คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้รา่งหลักการและนโยบายให้คณะกรรมการบรษัิทฯพิจารณาและน�าเสนอให้
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ผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่1/2549 คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาการปรบัค่า

ตอบแทนของพนักงานทุกระดับเพื่อให้สอดคล้องการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเป็นไปแนวทางเดียวกันกับ

กลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

 ในเรือ่งแผนสืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจ�าถึงแผนสืบทอด

ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บรหิารระดับสูง  จัดท�าและรายงานโครงการส�าหรบัพัฒนาผู้บรหิารเป็นประจ�า

ทุกปีโดยได้เริม่ท�าต้ังแต่ปี 2548

 ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ในปี 2562 มีการประเมินตนเองเรือ่งการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีตามหัวข้อจ�านวน 99 ข้อย่อย ในแบบฟอรม์ของฝ่ายพัฒนาธรรมภิบาลเพื่อตลาดทุน  ตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2556 โดยคณะกรรมการมีการประเมินล่วงหน้าก่อนการประชุม และมติจากที่ประชุม

ได้พิจารณาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติโดยข้อท่ีกรรมการเห็นว่ายังไม่ได้ปฏิบัติหรอืไม่แน่ใจใน

ความสมบูรณ์ของการปฏิบัติดังต่อไปน้ี

 - ในเรือ่งประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ยังไม่ได้ปฏิบัติด้วยความไม่พรอ้มของผู้ถือหุ้นใหญ่และ

กรรมการอิสระไม่ประสงค์ท่ีจะรบัต�าแหน่ง อย่างไรก็ตามประธานกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคน 

รวมทั้งกรรมการอิสระได้แสดงความคิดเห็นและลงมติอย่างอิสระ

 - ในเรือ่งคณะกรรมการก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการชัดเจน ยังไม่ได้ก�าหนดวาระท่ีกรรมการ

จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด  เน่ืองจากเกรงว่าจะหาผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการไม่ได้ ถึงแม้ขณะน้ี IOD 

ได้จัดท�าท�าเนียบของ Chartered director ข้ึน ซ่ึงมีผู้ผ่านเกณฑ์น้อยมาก แต่ได้ก�าหนดอายุเกษียณ คือเม่ือ

ครบอายุ 75 ปีบรบูิรณ์

 - ในเรือ่งคณะกรรมการก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการชุดย่อยชดัเจน ยงัไมไ่ด้ปฏิบัติ เหตผุล

เดียวกันกับก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

 - ในเรือ่งคณะกรรมการก�าหนดนโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บรษัิทอ่ืนของกรรมการให้เหมาะ

สมกับลักษณะหรอืสภาพธุรกิจ  มีนโยบายก�าหนดให้กรรมการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืนได้

ไม่เกิน 3 บรษัิท  แต่ไม่ได้ก�าหนดการเป็นกรรมการในบรษัิทที่มิได้จดทะเบียน 

 ในเรือ่งการน�าหลักปฏิบัติของ CG Code ไปปรบัใช้ตามบรบิททางธุรกิจของบรษัิทฯ คณะกรรมการเข้าใจ

บทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักปฏิบัติของ CG Code ในการสรา้งคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน จากการประชุม

คณะกรรมการบรษัิทฯครัง้ท่ี 6/2562 ได้พิจารณาและทบทวนการน�าหลักปฏิบัติตามCG Codeไปปรบัใช้ตาม 

ความเหมาะสมกับธุรกิจ โดยพิจารณาทบทวนปีละ 1 ครัง้  ในหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรอืยังมิได้น�าไปปรบัใช้ 

ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหน่ึงของมติคณะกรรมการแล้ว ในปี 2562 มีกรรมการ 1 ท่าน เข้าอบรมหลักสูตร 

BOARD OF THE FUTURE ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีจะช่วยให้กรรมการสามารถพัฒนาทักษะ ความรู ้ความสามารถ 

เพื่อน�าไปปรบัใช้กับบรษัิทฯภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลงไปเช่นในปัจจุบันได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
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การเข้ารว่มประชุมของกรรมการบรษัิทฯในคณะกรรมการชุดย่อย  

***1. แต่งต้ัง พล.อ.อ.พงศธร  บัวทรพัย์  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562  แทน                             

  นางรวมสิน  ทรพัย์สาคร ซ่ึงลาออกเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 

       2. แต่งต้ัง นายกฤษฎ์ิ  เศรษฐนิ  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 แทนนายสมจิตต์ เศรษฐนิ        

        ซึ่งลาออกเมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562
 
การประเมินคณะกรรมการ

 ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรบับรษัิทจดทะเบียน คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ

บรษัิทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้คณะกรรมการ

รว่มกันพิจารณาผลงานและปรบัปรุงแก้ไข โดยการประเมินควรจัดท�าทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษัิทฯแบบรายคณะและรายบุคคล แบบประเมินจัดท�าและเผยแพร่

โดยตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เพ่ือใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ แบบประเมินดังกล่าว

ประกอบด้วย

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษัิทฯแบบรายคณะ

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษัิทฯแบบรายบุคคล

รายชื่อกรรมการ 

(จ�านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มประชุม

/จ�านวนครัง้ที่ประชุม)

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรษัิทฯ การเข้ารว่มการ

ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวลักษณา ทรพัย์สาคร

นางอนุรตัน์ เทียมทัน

นายวิรชั ไพรชัพิบูลย์

นายสุรเชษฐ ์ทรพัย์สาคร

นายสมจิตต์ เศรษฐนิ

นายกฤษฎ์ิ เศรษฐนิ ***

นายชลิต ลิมปนะเวช

นางสาวรวมสิน ทรพัย์สาคร

นายสิทธิลาภ ทรพัย์สาคร

นายไพศาล พงษ์ประยูร

นางอัจฉรา ปรชีา

พล.อ.อ.พงศธร บัวทรพัย์ ***

นายเอกพล พงศ์สถาพร

4/4

4/4

4/4

2/2

2/2

2/2

6/6

6/6

6/6

6/6

4/4

1/1

5/6

3/4

4/6

6/6

6/6

1/1

6/6

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1
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โดยมีกระบวนการดังน้ี

1. คณะกรรมการบรษัิทประเมินตนเองผ่านแบบประเมินที่จัดท�าโดยตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

2. เลขานุการบรษัิทฯสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการบรษัิทฯทุกท่าน

3. เลขานุการบรษัิทฯรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบรษัิทฯและด�าเนินการปรบัปรุงด�าเนินงาน

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษัิทฯแบบรายคณะและรายบุคคล ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

1. โครงสรา้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล

2. บทบาท หน้าที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล

3. การประชุมคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล

4. การท�าหน้าท่ีของกรรมการแบบรายคณะ

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการแบบรายคณะ

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บรหิารแบบรายคณะ

การประเมินคณะกรรมการ

 คณะกรรมการประเมนิบทบาทและประสิทธภิาพในการปฏิบัติหน้าทีข่องตนเอง โดยการอภิปรายทบทวนหัวขอ้

วาระการประชุมท่ีผ่านมา  และผลงานท่ีส�าคัญ   เช่น  ผลการด�าเนินงานในรอบปีเทียบกับแผนธุรกิจ   ประสิทธิภาพ

ของการบรหิารความเส่ียง  การก�าหนดยุทธศาสตร ์ การอนุมัติแผนธุรกิจ  การพิจารณาการลงทุนที่ส�าคัญ  เป็นต้น  

สว่นทีค่ณะกรรมการยงัปฏิบติัไมไ่ด้คือ ประธานกรรมการเปน็กรรมการอิสระ  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ

อิสระเกินกว่าครึง่หน่ึงของคณะกรรมการ  

 กรรมการประเมินประธานกรรมการ ด้วยการอภิปรายกรรมการชื่นชมประธานกรรมการว่าปฏิบัติหน้าที่

ได้อย่างเหมาะสมท�าให้บรรยากาศในการประชุมดีมาก ด�ารงความเป็นกลางและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่าน

แสดงความเห็นได้อย่างอิสระโดยไม่จ�ากัดเวลาในการประชุมแต่ละวาระ ท�าให้กรรมการมีความรูส้ึกว่ามีคุณค่าที่

ท�าหน้าที่ได้อย่างเต็มท่ี

 ในการประเมนิคณะกรรมการไมพ่บสิง่ท่ีต้องปรบัปรุงทีม่นัียส�าคัญ คณะกรรมการมคีวามเห็นว่า คณะกรรมการ

ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง  เข้าใจธุรกิจและสถานการณ์ของบรษัิทฯ 

เป็นอย่างดี และกรรมการแต่ละท่านอุทิศเวลาท�าหน้าที่อย่างมีส่วนรว่มต่อผลงานของคณะกรรมการ

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย

ต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล โดยได้ก�าหนดให้มีการประเมินผลปีละ 1 ครัง้ แบบประเมินดังกล่าวประกอบด้วย

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล
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โดยมีกระบวนการดังน้ี

1. คณะกรรมการชุดย่อยจัดท�าประเมินตนเอง

2. เลขานุการบรษัิทฯสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย และ

ด�าเนินการปรบัปรุงด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

3. เลขานุการบริษัทฯรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษัิทฯแบบรายคณะและรายบุคคล ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

1. โครงสรา้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ

4. การท�าหน้าท่ีของกรรมการ

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บรหิาร 

การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบประเมินตนเองว่า ได้ท�าหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รบัมอบหมาย มีการประชุมปกติ

ทุกไตรมาสรว่มกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาเรือ่งต่าง ๆ  ว่ามีการควบคุมอย่าง

เพียงพอ และมีการประชุมกับผู้ตรวจสอบบัญชีแยกต่างหากจากการประชุมปกติด้วย และได้น�าผลการประชุม

รายงานให้คณะกรรมการรบัทราบเพ่ือเป็นแนวทางปรบัปรุงแก้ไขต่อไป 

  คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบท�างานได้ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมาก การให้

ความคิดเห็นและเสนอแนะต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงานของบรษัิทฯ อีกทั้งข้อแนะน�าให้ระมัดระวังใน

เรือ่งต่าง ๆ ที่ให้แก่ฝ่ายจัดการน�าไปปรบัแผน ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น เป็นผลงานที่ดีมาก

การประเมินคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประเมินตนเองโดยน�าวัตถุประสงค์พรอ้มกับอ�านาจหน้าที่และ

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ มาพจิารณาเปรยีบเทยีบเห็นวา่คณะกรรมการ ได้ปฏิบติัหน้าทีค่รบถ้วน 

 กรรมการผู้จัดการประเมินตนเอง และถูกประเมินโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และ

ประธานกรรมการ โดยพจิารณาผลการปฏิบติัหน้าที ่ อาท ิเชน่ ผลการด�าเนินงานของบรษัิทฯ  การวดัผลการด�าเนินงาน 

ระดับองค์กร (Business Performance Scorecard) การต้ังเป้าหมายในการท�างานรายบุคคล (Smart Goal)  

การบรรลุเป้าหมายธุรกิจ งบประมาณ แผนงาน เป็นต้น

 คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ท�าหน้าที่ครบถ้วน 

สามารถแนะน�าสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อบรษัิทฯ เช่น การบรหิารงานทรพัยากรมนุษย์ การให้ความเห็นเก่ียวกับ

โครงสรา้งเงินเดือน  เป็นต้น
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การประเมินประธานกรรมการ

 กรรมการอิสระ ได้ประเมินประธานกรรมการ ว่าท�าหน้าที่ครบถ้วนอย่างดีย่ิง  ให้โอกาสกรรมการทุกท่าน

แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและเต็มท่ี ไม่มีการขัดขวาง ท�าให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างท่ีคิดไว้ได้โดย

ไม่ล�าบากใจ ไม่อึดอัดใจ  ท�าให้กรรมการมีคุณค่าในการท�าหน้าที่เป็นกรรมการของบรษัิทฯ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

 บริษัทฯก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบายธุรกิจ 

โครงสรา้งผู้ถือหุ้น โครงสรา้งเงินลงทุน ระบบข้อมูล ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ีกรรมการ

ใหม่แต่ละคนจะได้รบัคู่มือกรรมการและข้อมูลอ่ืน ๆ โดยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้อธิบายสรุปนโยบายบรษัิทฯและ

ข้อมูลที่เก่ียวข้อง และผลประกอบการล่าสุด

การพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ ผู้บรหิาร และเลขานุการบรษัิทฯ

ผู้เข้ารว่มอบรม ต�าแหน่ง หลักสูตร วันที่

นายเอกพล พงศ์สถาพร - กรรมการผู้จัดการ • Food Proteins ASIA 2019

• “How to Transform Your Business to 

Become an Exponential Company in a 

Digital Era “

• Year of the Pig :5 Trends Board 

Should Know

• Business Agility and Intrapreneurship 

• Corporate Innovation Summit 2019

• Mergers&Acquisitions 

• ติดอาวุธให้ธุรกิจอาหารได้ด้วยนวัตกรรม 

• Annual General Meeting 2019 

ดิจิทัลสรา้งคน นวัตกรรมสรา้งชาติ

• Tips and Tricks For Dealing with 

Questions in AGM

• LEADERS FORUM with Professor Klaus 

Schwab

• BOARD OF THE FUTURE

22-23/1/2562

11/3/2562

27/2/2562

27/3/2562

28-29/3/2562

19-20/3/2562

7-10/3/2562

28/5/2562

24/6/2562

12/7/2562

24/7/2562
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ผู้เข้ารว่มอบรม ต�าแหน่ง หลักสูตร วันที่

นางอัจฉรา  ปรชีา

นายลือชา  พิศิษฐการ

นางสาวกุลกาน จีนปั่ น

- กรรมการอิสระ

- กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการสรรหาและ

  ก�าหนดค่าตอบแทน

- ผู้อ�านวยการสายงานบรหิาร                       

  การเงิน

- เลขานุการบรษัิทฯ

• “Towards the Sustainable Finance & 

Investment in Thailand”

• LEADERS FORUM

• TLCA CFO CPD 2/2019 - Automation & 

RPA for Accounting

• Digital on Life:Seamless Experience

• Tips and Tricks For Dealing with 

Questions in AGM

• Strategic Audit Committee: Beyond 

Figure and Compliance

•TLCA CFO CPD 2/2019 - Automation & 

RPA for Accounting

• กรอบแนวคิดส�าหรบัการรายงานทางการเงิน 

(ปรบัปรุงใหม่ คศ. 2018) และ TFRSs ปี 2563 

ที่เปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญ 8 ฉบับ

• Role of the Company Secretary in 

Shaping Corporate Culture

5/8/2562

7/8/2562

12/9/2562

2/10/2562

5/8/2562

9/10/2562

12/9/2562

24/9/2562

31/10/2562

ความสัมพันธกั์บผู้ลงทุน

 คณะกรรมการบริษัทฯให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้มี

ความถูกต้อง ทันเวลาและโปรง่ใส ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์น้ัน บรษัิทฯได้จัดต้ังหน่วยงานขึ้นเฉพาะ

มีผู้รบัผิดชอบคือ Corporate  Planning Manager นายพงศ์ธร กาญจนอัครเดช ท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน 

ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบรษัิทฯได้ที่โทร 02-273-6200 ต่อ 4940 หรอืท่ีเว็บไซต์ : www.tipco.net 

หรอืที่ e-mail address : Pongtorn@tipco.net ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบรษัิทฯได้ทางเว็บไซต์ซึ่งได้แยก

หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor)ไว้โดยเฉพาะ
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กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

 ในปี 2562 บรษัิทฯต้อนรบันักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ในการพบปะพูดคุย

เก่ียวกับข้อมูลท่ีส�าคัญของบรษัิทฯ โดยมอบหมายให้หน่วยงานฝ่ายวางแผน (Corporate Planning) และนักลงทุน

สัมพันธ์ (Investor Relation) เป็นผู้ส่ือสาร และเผยแพรข่้อมูลต่าง ๆ ของบรษัิทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูล

ทั่วไปให้แก่ผู้ท่ีสนใจสามารถศึกษาและแลกเปล่ียนข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ดังน้ี

 ∙ การเข้าพบและให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(Company Visit) จ�านวน  6 ครัง้  เช่น นักวิเคราะห์จากบรษัิทหลักทรพัย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน) 

(Nomura), บรษัิทหลักทรพัย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (Yuanta Securities) , บรษัิทหลักทรพัย์ เอเซีย 

พลัส จ�ากัด (Asia Plus), บรษัิทหลักทรพัย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ากัด (CGS CIMB) เป็นต้น 

 ∙ การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) จ�านวน 3 ครัง้ 

 ∙ การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ของบรษัิทฯทางโทรศัพท์จากนักลงทุนทั่วไปจ�านวน 9 ครัง้ และนักวิเคราะห์ 

จ�านวน  4 ครัง้

 ∙ การน�าเสนอข้อมลูทางการเงนิ และขอ้มลูทัว่ไปรายไตรมาส ในเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯในหัวขอ้ “นักลงทนุสมัพันธ”์ 

จ�านวน 4 ครัง้
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษัิทฯ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สามารถสรุปได้ ดังน้ี

รายงานการถือหุ้นของกรรมการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ล�าดับท่ี

กลุ่มทรพัย์สาคร

กลุ่มเทียมทัน

กลุ่มเศรษฐนิ

บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ�ากัด

กลุ่มธูปจินดา

นายอภิรุม  ปัญญาพล

นายอุดม  จิระสิรกิุล

นายนิติ  วณิชย์จิรฐัติกาล

นายอนุรตัน์  มาธนะสารวุฒิ

UBS AG LONDON BRANCH

รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ผู้ถือหุ้นอ่ืน

รวม

รายชื่อผู้ถือหุ้น

185,049,894

36,566,865

22,299,846

16,607,952

14,943,074

10,313,800

7,755,900

7,738,500

4,409,900

4,240,800

309,926,531

172,653,109

482,579,640

จ�านวนหุ้น

38.35

7.58

4.62

3.44

3.10

2.14

1.61

1.60

0.91

0.88

64.23

35.77

100.00

รอ้ยละ

ล�าดับท่ี กรรมการ ต�าแหน่ง ณ 31 ธนัวาคม 2561 ณ 31 ธนัวาคม 2562

สัดส่วนการถือหุ้น

(รอ้ยละ)

สัดส่วนการถือหุ้น

(รอ้ยละ)

สัดส่วนการถือหุ้น

ทางอ้อม(รอ้ยละ)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

1

2

3

4

5

6

7

8.09

6.67

11.40

0.41

-

-

-

8.59

7.16

11.40

0.41

-

-

-

8.09

6.67

11.40

0.41

-

-

-

8.59

7.16

11.40

0.41

-

-

-

นางสาวลักษณา  ทรพัย์สาคร

นางอนุรตัน์  เทียมทัน

นายสิทธิลาภ  ทรพัย์สาคร

นายกฤษฎ์ิ  เศรษฐนิ

นายสุรเชษฐ ์ ทรพัย์สาคร

นายวิรชั  ไพรชัพิบูลย์

นายชลิต ลิมปนะเวช

สัดส่วนการถือหุ้น

ทางอ้อม(รอ้ยละ)
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รายงานการถือหุ้นของผู้บรหิาร

ล�าดับท่ี ผู้บรหิาร ต�าแหน่ง ณ 31 ธนัวาคม 2561 ณ 31 ธนัวาคม 2562

สัดส่วนการถือหุ้น

(รอ้ยละ)

สัดส่วนการถือหุ้น

(รอ้ยละ)

สัดส่วนการถือหุ้น

ทางอ้อม(รอ้ยละ)

สัดส่วนการถือหุ้น

ทางอ้อม(รอ้ยละ)

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

นายไพศาล พงษ์ประยูร

นางอัจฉรา ปรชีา

พล.อ.อ.พงศธร  บัวทรพัย์

นายเอกพล พงศ์สถาพร

นายลือชา พิศิษฐการ

นายพล  ศรแีดง

นายโชคชัย โตเจรญิธนาผล

นางภรอนงค์ อยู่ชา

นางศรณัยา บรสิุทธิ์สวัสด์ิ

นายพงศ์ธร กาญจนอัครเดช

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้อ�านวยการสายงาน

บรหิารการเงิน

กรรมการผู้จัดการ

บจ.ทิปโก้ รเีทล

กรรมการผู้จัดการ

บจ.ทิปโก้ ไพน์แอปเป้ิล

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและ

ควบคุมภายใน

ผูอ้�านวยการฝา่ยการเงิน

ผูจั้ดการฝา่ยวางแผนองค์กร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ล�าดับท่ี กรรมการ ต�าแหน่ง ณ 31 ธนัวาคม 2561 ณ 31 ธนัวาคม 2562

สัดส่วนการถือหุ้น

(รอ้ยละ)

สัดส่วนการถือหุ้น

(รอ้ยละ)

สัดส่วนการถือหุ้น

ทางอ้อม(รอ้ยละ)

สัดส่วนการถือหุ้น

ทางอ้อม(รอ้ยละ)
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ความสัมพันธกั์บกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่

บุคคลที่มีผลประโยชน์รว่มกัน

 ส่วนได้เสียของผู้บรหิารในบรษัิทฯ รายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละบรษัิทที่มีความเก่ียวข้องกัน 

บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม และบรษัิทท่ีเก่ียวข้องบางบรษัิทเป็นลูกค้าของบรษัิท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) บางบรษัิท

เป็น Supplier ให้บรกิารขนส่งสินค้าหรอืวัตถุดิบโดยท่ีราคาของสินค้าท่ีขายให้หรอือัตราค่าบรกิารท่ีบรษัิทดังกล่าว

คิดกับบรษัิทฯจะเป็นราคาตลาดมีนโยบายราคาระหว่างกันเป็นไปตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 และไม่มี

สัญญาผูกพันระหว่างกันโดยคณะกรรมการของบริษัทฯมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการหรือเป็นผู้ ถือหุ้น 

ดังรายระเอียดต่อไปน้ี

1. นางสาวลักษณา  ทรพัย์สาคร

2. นางอนุรตัน์    เทียมทัน

3. นายสุรเชษฐ ์   ทรพัย์สาคร

4. นายสิทธิลาภ    ทรพัย์สาคร

ตารางแสดงความสัมพันธร์ะหว่างคณะกรรมการของบรษัิทฯกับบรษัิทที่เก่ียวข้องกันที่ส�าคัญ มีดังน้ี

บรษัิทที่เก่ียวข้อง

บจ.ถนอมวงศ์บรกิาร   

บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์     

  

บจ.สยามคอนเทนเนอร์

เทอรม์ินอล

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

รบัเหมาก่อสรา้งอาคาร ถนนและ

ซ่อมบ�ารุงผิว 

ผลิตและจ�าหน่ายยางแอสฟัลต์

อิมัลชันและจ�าหน่ายน�ามัน

เชื้อเพลิง  

ท�าการจัดต้ังสถานีบรรจุและ

รบัจ้างบรรจุสินค้าเข้า

ตู้คอนเทนเนอรแ์ละท�าธุรกรรม

ด้านขนส่งและบรกิารด้าน 

Shipping 

นางสาวลักษณา ทรพัย์สาคร 

กรรมการ         

นายสิทธิลาภ ทรพัย์สาคร 

กรรมการ

นายสุรเชษฐ ์ทรพัย์สาคร 

กรรมการ

นางสาวลักษณา ทรพัย์สาคร 

กรรมการ

นายสิทธิลาภ ทรพัย์สาคร 

กรรมการ      

นางสาวลักษณา ทรพัย์สาคร 

กรรมการ         

นางอนุรตัน์ เทียมทัน 

กรรมการ

นายสิทธิลาภ ทรพัย์สาคร 

กรรมการ

นางสาวลักษณา ทรพัย์สาคร 1 หุ้น   

นายสิทธิลาภ ทรพัย์สาคร 1 หุ้น  

-ไม่มี-

บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ 23.46%   

นางสาวลักษณา  ทรพัย์สาคร 16.67%

นางอนุรตัน์  เทียมทัน 16.67%

นายสิทธิลาภ ทรพัย์สาคร 16.67%   

ประเภทและ

ลักษณะธุรกิจ

ความสัมพันธ์

กับบรษัิทที่เก่ียวข้อง

ความสัมพันธกั์บบรษัิท / ชื่อผู้ถือหุ้น

และรอ้ยละของหุ้นที่ถือต่อหุ้นทั้งหมด

ในบรษัิทที่เก่ียวข้อง
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บจ.รวมทรพัย์สิน

บจ.ทิปโก้ ทาวเวอร์

บจ.ไทยสเลอรี ่ซิล จ�ากัด

ท�าการจัดซื้อ จัดหา รบั เช่า 

เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ ์

ครอบครอง ปรบัปรุง ใช้และ

จัดการโดยประการอ่ืน ๆ ซึ่ง

ทรพัย์สินใด ๆ ตลอดจน

ดอกผลของทรพัย์สินน้ัน

ให้เช่าบรกิารส�านักงาน

รบัเหมาก่อสรา้งอาคาร ถนนและ

รบัท�างานโยธาทุกประเภท

สรา้งและซ่อมแซมถนน

นางสาวลักษณา ทรพัย์สาคร 

กรรมการ         

นางอนุรตัน์ เทียมทัน  

กรรมการ

นายสิทธิลาภ ทรพัย์สาคร 

กรรมการ 

นายสุรเชษฐ ์ ทรพัย์สาคร 

กรรมการ

นางสาวลักษณา ทรพัย์สาคร 

กรรมการ         

นางอนุรตัน์ เทียมทัน  

กรรมการ

นายสิทธิลาภ ทรพัย์สาคร 

กรรมการ 

นายสุรเชษฐ ์ ทรพัย์สาคร 

กรรมการ

นางสาวลักษณา ทรพัย์สาคร 

กรรมการ            

นายสิทธิลาภ ทรพัย์สาคร

กรรมการ

-

นางสาวลักษณา  ทรพัย์สาคร 20.00%

นางอนุรตัน์  เทียมทัน 20.00%

นายสิทธิลาภ  ทรพัย์สาคร 20.00%  

-ไม่มี-

                               

นางสาวลักษณา ทรพัย์สาคร 20.00%

นางอนุรตัน์  เทียมทัน 15.00%

นายสิทธิลาภ  ทรพัย์สาคร 20.00%  

-ไม่มี-

นางสาวลักษณา  ทรพัย์สาคร 7.50%

นายสิทธิลาภ  ทรพัย์สาคร 7.50%

นางอนุรตัน์  เทียมทัน 0.84%

ความสัมพันธกั์บบรษัิท / ชื่อผู้ถือหุ้น

และรอ้ยละของหุ้นที่ถือต่อหุ้นทั้งหมด

ในบรษัิทที่เก่ียวข้อง

บรษัิทที่เก่ียวข้อง ประเภทและ

ลักษณะธุรกิจ

ความสัมพันธ์

กับบรษัิทที่เก่ียวข้อง
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โครงสร้ำงกำรจัดกำร

คณะกรรมการบรษัิทฯ

1. นางสาวลักษณา ทรพัย์สาคร  ประธานกรรมการ 

2. นางอนุรตัน์ เทียมทัน   กรรมการ 

3. นายกฤษฎ์ิ เศรษฐนิ   กรรมการ 

4. นายสิทธิลาภ ทรพัย์สาคร               กรรมการ

5. นายสุรเชษฐ ์ทรพัย์สาคร  กรรมการ

6. นายวิรชั ไพรชัพิบูลย์   กรรมการอิสระ

7. นายชลิต ลิมปนะเวช   กรรมการอิสระ

8. นางอัจฉรา ปรชีา                       กรรมการอิสระ

9. นายไพศาล พงษ์ประยูร                  กรรมการอิสระ

10. พลอากาศเอกพงศธร บัวทรพัย์          กรรมการอิสระ 

11. นายเอกพล พงศ์สถาพร   กรรมการผู้จัดการ

12. นางสาวกุลกาน จีนป่ัน  เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายวิรชั ไพรชัพิบูลย์    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายไพศาล พงษ์ประยูร  กรรมการ 

3. นางอัจฉรา ปรชีา    กรรมการ

4. นางสาวกุลกาน จีนป่ัน  เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1. นายไพศาล พงษ์ประยูร  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. นายสุรเชษฐ ์ทรพัย์สาคร  กรรมการ

3. นางอัจฉรา ปรชีา                     กรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรษัิทฯทั้งคณะท�าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

1. นายเอกพล พงศ์สถาพร  ประธานกรรมการ

2. นายลือชา พิศิษฐการ   กรรมการ

3. นางตติยา เอมซ์บุตร   กรรมการ

4. นางกาญจนา วโรตมาภรณ์  กรรมการ

5. นางภรอนงค์ อยู่ชา   กรรมการและเลขานุการ
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รายชื่อกรรมการ

***

ต�าแหน่ง
การประชุมคณะกรรมการ

จ�านวนครัง้การประชุม จ�านวนครัง้เข้ารว่มการประชุม

นางสาวลักษณา ทรพัย์สาคร

นางอนุรตัน์ เทียมทัน

นายสุรเชษฐ ์ทรพัย์สาคร

นายสมจิตต์ เศรษฐนิ

นางสาวรวมสิน ทรพัย์สาคร

นายกฤษฎ์ิ เศรษฐนิ ***

นายสิทธิลาภ ทรพัย์สาคร

นายวิรชั ไพรชัพิบูลย์

นายไพศาล พงษ์ประยูร

นางอัจฉรา ปรชีา

นายชลิต ลิมปนะเวช

พล.อ.อ.พงศธร บัวทรพัย์ ***

นายเอกพล พงศ์สถาพร

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการผู้จัดการ

6

6

6

2

4

3

1

6

6

4

6

4

2

6

4

2

6

1

6

6

6

6

2

4

2

1

4

6

4

6

4

2

6

4

2

5

1

6

1. แต่งต้ัง พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 แทน                                       

นางรวมสิน  ทรพัย์สาคร ซ่ึงลาออกเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562

2.  แต่งต้ัง นายกฤษฎ์ิ  เศรษฐนิ  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เมือ่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 แทนนายสมจิตต์  เศรษฐนิ

ซึ่งลาออกเมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 
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ผู้บรหิาร-กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้  

1. นายเอกพล พงศ์สถาพร   กรรมการผู้จัดการ

2. นายพล  ศรแีดง               กรรมการการผู้จัดการ บรษัิท ทิปโก้ รเีทล จ�ากัด ***

3. นายโชคชัย โตเจรญิธนาผล  กรรมการการผู้จัดการ บรษัิท ทิปโก้ ไพน์แอปเป้ิล จ�ากัด  ***

4. นายลือชา   พิศิษฐการ                         ผู้อ�านวยการสายงานบรหิารการเงิน

***ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 นายเอกพล พงศ์สถาพร รกัษาการแทน 

เลขานุการบรษัิทฯ

 คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติแต่งต้ังให้ นางสาวกุลกาน จีนปั่ น ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ

ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯได้แต่งต้ังบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม ท�าหน้าที่

เลขานุการบรษัิทฯโดยก�าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตลอดจนหน้าท่ีความรบัผิดชอบดังน้ี

 คุณวุฒิและคุณสมบัติ 

‒ ปรญิญาตร ี(ด้านบัญชีหรอืกฎหมาย)

‒ มีความรูเ้รือ่งหลักกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบรษัิทฯ และก.ล.ต.

‒ มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถส่ือสารดี

‒ มีประสบการณ์ท�างานต�าแหน่งน้ีมาก่อน

‒ มีความรูเ้รือ่งบรรษัทภิบาล

 หน้าที่ความรบัผิดชอบ

‒ ด�าเนินการเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ ก�าหนด

ค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น

‒ จัดท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯและเก็บรกัษา

‒ ดูแลเปิดเผยข้อมูลและการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องและการก�ากับดูแล

กิจการท่ีดี

‒ ให้ค�าปรกึษาและข้อเสนอแนะเบ้ืองต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและ

ข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการ

‒ ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปยังผู้เก่ียวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ

‒ ติดต่อและให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจการของบรษัิทฯ แก่กรรมการ

‒ จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่และสนับสนุนการพัฒนากรรมการอย่างต่อเน่ือง

‒ ประสานกับท่ีปรกึษาภายนอก เช่น ที่ปรกึษากฎหมาย
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร

 บรษัิทฯได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปรง่ใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะ

สมตามอุตสาหกรรม ผลตอบแทนอยู่ในระดับค่าเฉล่ียกลางของตลาดและได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการ

ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 

กรรมการผู้จัดการและพนักงานได้รับค่าตอบแทนท่ีเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ค่าตอบแทน

ที่ได้รบัได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนและเพื่อให้เกิดความโปรง่ใสและ

ความชัดเจนในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บรหิารระดับสูง ผู้ถือหุ้นได้พิจารณานโยบายและ

หลักการค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บรหิารระดับสูงแล้วในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ที ่1/2549 ในวันที่ 

28 เมษายน 2549  มีดังน้ี

1. การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงเงินเดือน สวัสดิการและ

ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามค่าของงานในแต่ละต�าแหน่ง

2. ค่าตอบแทนต้องค�านึงถึง

2.1 ความสามารถในการจ่าย (Ability to Pay) ของบรษัิทฯ

2.2 ความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน (Competitiveness) และ     

2.3 เป็นการจ่ายตามความสามารถและตามผลการท�างาน  (Pay for Performance)  ของพนักงาน

3. คณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผู้อนุมัติงบประมาณเก่ียวกับค่าตอบแทนการท�างานในแต่ละปี โดยพิจารณาจาก

ฐานะการเงินของบรษัิทฯ ผลการด�าเนินงาน และประมาณการทางธุรกิจของบรษัิทฯ

หลักการ

1. คณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผู้พิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บรหิารระดับสูง (Executive) 

โดยผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑท์ีก่�าหนดไวใ้นนโยบาย

2.  กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาผลตอบแทนของผู้ใต้บังคับบัญชาตามผลงานของพนักงาน ตามล�าดับชั้น 

ภายในกรอบงบประมาณท่ีคณะกรรมการอนุมัติ

3. การประเมินผลงานให้เป็นไปโดยระบบการประเมินผลที่มีเป้าหมายชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถ

น�ามาพิจารณาผลตอบแทนการท�างานและการปรบัค่าจ้าง  เงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชน์อ่ืน ๆ  ส�าหรบั

พนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทฯ

 ก�าหนดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทฯ แบ่งเป็นค่าตอบแทนการท�างานโดยให้จ่ายค่าตอบแทน

เป็นรายเดือนให้แก่คณะกรรมการบรษัิทฯ ส่วนค่าตอบแทนจากผลการด�าเนินงานหากบรษัิทฯ มีก�าไรสุทธิให้จ่าย

ผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมท่ีคณะกรรมการได้รบัทั้งปี โดยการพิจารณา

ค่าตอบแทนน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบรษัิทฯ  บรษัิทฯไม่มีการให้ผลประโยชน์อ่ืน ๆ แก่กรรมการ 

ส�าหรบัค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชุดย่อย น�าเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

เป็นประจ�าทุกปี ซ่ึงท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทน

การท�างานในอัตราเดิมเท่ากับปี 2561 และคณะกรรมการบรษัิทฯพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจากผลการด�าเนินงาน

ให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รบัทั้งปี  

 ในปี 2562 บรษัิทฯจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทฯ และผู้บรหิารดังต่อไปน้ี อน่ึงกรรมการแต่ละท่าน

ไม่ได้รบัค่าตอบแทนจากบรษัิทย่อย

ต�าแหน่ง ค่าตอบแทนการท�างาน ค่าตอบแทนจากผลการด�าเนินงาน ผลประโยชน์อ่ืน ๆ

ประธานกรรมการบรษัิท

กรรมการบรษัิท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

50,000 บาท/เดือน

40,000 บาท/เดือน

70,000 บาท ปีละ 4 ครัง้

50,000 บาท ปีละ 4 ครัง้

60,000 บาท/ปี

40,000 บาท/ปี

600,000 บาท/ปี

480,000 บาท/ปี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะกรรมการ

บรษัิทฯ

ต�าแหน่งรายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

รวม

นางสาวลักษณา ทรพัย์สาคร

นางอนุรตัน์ เทียมทัน

นางสาวรวมสิน ทรพัย์สาคร

นายสมจิตต์ เศรษฐนิ

นายสิทธิลาภ  ทรพัย์สาคร

นายกฤษฐิ ์เศรษฐนิ

นายสุรเชษฐ ์ ทรพัย์สาคร

นายวิรชั ไพรชัพิบูลย์

นายชลิต  ลิมปนะเวช

นายไพศาล พงษ์ประยูร

นางอัจฉรา  ปรชีา

พล.อ.อ.พงศธร  บัวทรพัย์

นายเอกพล พงศ์สถาพร

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

- กรรมการ

- กรรมการสรรหา

  และก�าหนดค่าตอบแทน

- กรรมการอิสระ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

- กรรมการอิสระ

- ประธานกรรมการสรรหา

  และก�าหนดค่าตอบแทน

- กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการอิสระ

- กรรมการสรรหา

  และก�าหนดค่าตอบแทน

- กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการผู้จัดการ

1,200,000

960,000

768,000

893,330

960,000

66,667

960,000

960,000

960,000

960,000

960,000

66,667

960,000

280,000

200,000

200,000

40,000

60,000

40,000

1,200,000

960,000

768,000

893,330

960,000

66,667

1,000,000

1,240,000

960,000

1,220,000

1,200,000

66,667

960,000

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน (ต่อปี)

  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจ�านวนครัง้ที่เข้าประชุม ดังน้ี
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ค่าตอบแทนผู้บรหิาร  

             ในปี 2562 บรษัิทฯได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บรหิารจ�านวน 4 ราย 

รวมทั้งสิ้น 28,453,422.50 บาท

2. ค่าตอบแทนอ่ืน

ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

  - ไม่มี -

ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บรหิาร

 บรษัิทฯได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเล้ียงชีพให้แก่ผู้บรหิาร โดยบรษัิทฯได้สมทบในอัตราส่วนรอ้ยละ 5  ของ

เงินเดือน โดยในปี 2562 บรษัิทฯได้จ่ายเงินสบทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพส�าหรบัผู้บรหิาร 4 ราย รวมทั้งสิ้น 

1,110,480.50  บาท  กรรมการบรหิารและผู้บรหิารรวม 1 ราย มีรถยนต์ประจ�า และผู้บรหิาร 3 ราย ได้รบัเงิน

ช่วยเหลือค่ารถยนต์และค่าพาหนะเดินทางรวมกันเท่ากับ 2,071,834.25 บาท

บุคลากร   

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

 บรษัิทฯมีนโยบายที่จะจ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้เหมาะสมกับหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของพนักงาน โดยให้

สอดคล้องกับความสามารถในการจ่ายของบรษัิทฯ และสภาวะตลาดแรงงาน 

 การบริหารค่าตอบแทนท่ีสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดย

การจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นพิจารณาจากความสามารถในการท�าก�าไรในแต่ละปี  โดยใช้ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน

(KPI) เป็นผลประเมินตามค่าของงาน ส่วนในระยะยาวมีนโยบายในการดูแลพนักงานในระยะยาวมาอย่างต่อเน่ือง 

โดยได้จัดให้มีเงินกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ พนักงานท่ีเป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนใน

อัตรารอ้ยละ 5-15 ของค่าจ้างพนักงาน และบรษัิทฯจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตรารอ้ยละ 5 

ของค่าจ้างพนักงานตามอายุงานของพนักงาน 

 การบริหารสวัสดิการ มีการก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการบริหารสวัสดิการพนักงานที่ชัดเจนและ

เปิดเผยไว้ในข้อบังคับการบรหิาร งานบุคคล และระเบียบและแนวปฏิบัติการบรหิารงานบุคคลของบรษัิทฯ โดย

มุ่งเน้นการจัดสวัสดิการต่าง ๆ  ให้แก่พนักงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม มีการทบทวนการจัดสวัสดิการ

ต่าง ๆ  อย่างสม�าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับบรบิทต่าง ๆ  ท่ีเปล่ียนแปลงไป และครอบคลุมในทุกด้านต้ังแต่สวัสดิการ

เก่ียวกับการปฏิบัติงาน เช่น เบี้ยเล้ียง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก เครือ่งแบบพนักงาน บรษัิทฯยังให้ความส�าคัญ

เรือ่งสขุภาพของพนักงาน โดยจัดให้มกีารตรวจสุขภาพประจ�าปซีึง่ใชง้บประมาณ 1,807,960 บาท และในปทีีผ่่านมา 

บรษัิทฯได้จ่ายค่ารกัษาพยาบาล (ประกันสุขภาพ) รวมถึงให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรสัไข้หวัดใหญ่ เป็น

จ�านวนเงิน 3,151,512.78 บาท และสวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่หรอืการช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่าง ๆ เช่น 

กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ การประกันอุบัติเหตุ เงินยืม เงินทดแทน 



113
รายงานประจ�าปี 2562 | บรษิั

ท ทิปโก้ฟ
ูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

113
รายงานประจ�าปี 2562 | บรษิั

ท ทิปโก้ฟ
ูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

 การดูแลพนักงานระยะยาว บรษัิทฯจัดให้มีเงินกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ พนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายสะสม

เป็นรายเดือนเข้ากองทุน พนักงานสามารถเลือกอัตราเงินสะสมกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ ในอัตรา 5% 7% 10% 12% 

และ 15% และยังสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ 4 แผน โดยบรษัิทสมทบในอัตรา 5%  

 บรษัิทฯมีพนักงานทั้งหมด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 190 คน โดยในปี 2562 บรษัิทฯได้จ่าย

ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ�านวนท้ังสิ้น 104 ล้านบาท  ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือ

ค่าครองชีพ  เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ เป็นต้น นอกจากน้ีบรษัิทย่อย

ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบรษัิทฯ รวม  493  ล้านบาท

การเปล่ียนแปลงจ�านวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บรษัิท  ทิปโก้ฟูดส์  จ�ากัด (มหาชน)  มีจ�านวนพนักงานรวมทั้งสิ้น ดังน้ี

 ∙ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจ�านวนพนักงานทั้งสิ้น จ�านวน 200 คน

 ∙ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ�านวนพนักงานทั้งสิ้น จ�านวน 199 คน

 ∙ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ�านวนพนักงานทั้งสิ้น จ�านวน 190 คน

ข้อพิพาทแรงงานท่ีส�าคัญในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา

บรษัิทฯไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการประท้วงหรอืนัดหยุดงานแต่ประการใด

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในปี 2562

บรษัิทฯไม่มีอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน

ปี 2562

(ข้อมูล ณ 31 ธนัวาคม 2562)

บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ บจก.ทิปโก้               

เอฟแอนด์บี

บจก.ทิปโก้        

รเีทล

บจก.ทิปโก้               

ไบโอเท็ค

บจก.ทิปโก้

 ไพน์แอปเปิ้ ล

พนักงานปฏิบัติการ

พนักงานบรหิาร

รวม (คน)

พนักงานในส�านักงานใหญ่ 

พนักงานนอกส�านักงานใหญ่ 

รวม (คน)

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)

170

20

190

71

119

190

104

478

38

516

109

407

516

196

74

3

77

15

62

77

29

310

7

317

11

306

317

50

1,200

18

1,218

40

1,178

1,218

218
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร

 เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถอย่างเพียงพอและต่อเน่ืองท่ีจะปฏิบัติงานที่ได้รบัมอบหมาย ตลอดจน

พรอ้มเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อรองรบังานใหม่ที่จะเพิ่มข้ึนได้อย่างมีประสิทธภิาพ และมีประสิทธผิล บรษัิทฯ 

จึงได้ก�าหนดให้มีการบรหิารการพัฒนาทรพัยากรบุคคล อย่างต่อเน่ือง และสม�าเสมอ

หลักเกณฑ์

1. ทุกต�าแหน่งงานจะต้องมีการก�าหนดหน้าที่ และความรบัผิดชอบ (JOB DESCRIPTION) และคุณสมบัติ 

(QUALIFICATION) และสมรรถนะ (COMPETENCY) เบื้องต้นของผู้ด�ารงต�าแหน่งน้ัน เช่น วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ และความช�านาญอ่ืน ๆ ที่จ�าเป็นส�าหรบัการปฏิบัติงานในต�าแหน่งน้ัน ๆ

2. ท�าการประเมินสมรรถนะของพนักงานที่จ�าเป็นในแต่ละต�าแหน่งงาน (COMPETENCY ANALYSIS) 

ส�าหรบัต�าแหน่งงาน ต้ังแต่ระดับ OM5/O5  ข้ึนไป ซึง่รวมถึง ความรู ้ทักษะ และความช�านาญในด้านต่าง ๆ  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท�าแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP : INDIVIDUAL DEVELOPMENT 

PLAN) โดยให้การก�าหนดต�าแหน่งที่จะด�าเนินการประเมินน้ี สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร

ประจ�าปีของบรษัิทฯ

3. การพัฒนาความรูค้วามสามารถและสมรรถนะของพนักงานในต�าแหน่งอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้รบัการประเมิน

ความสามารถเป็นรายบุคคลให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี

ของพนักงาน และก�าหนดแผนการพัฒนาส�าหรบัพนักงาน  โดยน�าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในล�าดับต่อไป  

เพื่อการอนุมัติและส่งต่อให้ฝ่ายทรพัยากรบุคคลรวบรวมเพื่อจัดท�าแผนการฝึกอบรมและพัฒนาต่อไป

4. การพัฒนาความรูค้วามสามารถและสมรรถนะของพนักงานในด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านการบรหิารการจัดการ 

ทกัษะการบงัคับบญัชา ด้านเทคนิคและวชิาชพีเฉพาะด้าน ความช�านาญงานพเิศษ ความรอบรูใ้นเชงิธุรกิจ 

ตลอดจนความรูพ้ื้นฐานของระบบบรหิารคุณภาพ และการสรา้งจิตส�านึกในด้านคุณภาพเป็นต้นน้ัน ให้

ด�าเนินการโดย วิธีหน่ึงวิธีใดหรอืหลายวิธีก็ได้ เช่น

4.1 การฝึกอบรมในงาน

4.2 การอบรม  สัมมนา  ศึกษางาน หรอืดูงาน  ทั้งภายในและภายนอก 

4.3 การหมุนเวียนงาน 

4.4 การแต่งต้ังรกัษาการ 

4.5 การมอบหมายงาน  หรอืโครงการพิเศษ

4.6 วิธีการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 

5. ฝ่ายทรพัยากรบุคคลรบัผิดชอบในการด�าเนินการและประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ในการพัฒนา

พนักงาน ตลอดจนติดตามผลการพัฒนาและการจัดเก็บประวัติการพัฒนาพนักงาน
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แนวทางปฏิบัติ

1. การประเมินสมมรรถนะของพนักงานและแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP) จะต้องผ่านการพิจารณา

และเห็นชอบรว่มกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชา  พนักงาน ฝ่ายทรพัยากรบุคคล  และคณะกรรมการบรหิาร 

งานทรพัยากรบุคคล (HR Committee) ส�าหรบัพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป เพื่อประโยชน์สูงสุด  

ต่อตัวพนักงานและบรษัิทฯ

2. ผู้บังคับบัญชาและพนักงานเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพ่ือ

ความก้าวหน้าและพัฒนาในสายวิชาชีพของพนักงาน

3. ฝ่ายทรพัยากรบุคคล ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายบรหิารมีหน้าที่ดูและจัดสรรงบประมาณให้พนักงานได้รบั

การพัฒนาตนเองอย่างท่ัวถึงตามความจ�าเป็นของพนักงานอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ

4. พนักงานสามารถขอตรวจสอบแผนการพัฒนารายบุคคล  และ/หรอื ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง

ได้ที่ผู้บังคับบัญชาหรอืฝ่ายทรพัยากรบุคคลได้ตลอดเวลา และสามารถรอ้งเรยีนไปยังฝ่ายบรหิารได้ หาก

พบว่าตนเองได้รบัการละเลย ยกเว้น หรอืเพิกเฉยในการพัฒนาตนเองอย่างไม่เป็นธรรม

การพัฒนาบุคลากร

 บรษัิทฯให้ความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้วามสามารถและเพิ่มพูนศักยภาพและสมรรถนะ

ในการท�างาน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงการเตรยีมพรอ้มส�าหรบัการ

เพื่อรองรบัการเจรญิเติบโตของบรษัิทฯในอนาคตอีกด้วย

ในปีที่ผ่านมาบรษัิทฯจึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว อาทิเช่น

 ∙ หลักสูตร การพัฒนาตนเอง (Self Development)

 ∙ หลักสูตร การให้ผลย้อนกลับอย่างสรา้งสรรค์ส�าหรบัผู้บรหิาร (Creative Feedback for Executive and 

Manager)

 ∙ หลักสูตร การบรหิารและจัดการการเปล่ียนแปลง (Leading and Managing Change)

 ∙ หลักสูตร การบรหิารจัดการการเปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Change Management)

 ∙ หลักสูตร การสรา้งผู้ประกอบการจากภายใน (Entrepreneur Growth Culture)

 ∙ หลักสูตร การสัมภาษณ์โดยใช้ค�าถามเชิงสมรรถนะ (Competency-Based Interview)

 ∙ หลักสูตร การบรหิารเป้าหมายด้วย OKRs (OKRs for Manager)

 ∙ หลักสูตร ค่านิยมหลักของทิปโก้ (Living Value)

 นอกจากหลักสูตรต่าง ๆ ที่จะช่วยให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทฯยังได้จัดให้มี

การฝึกอบรมเฉพาะทางให้กับพนักงานในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ด้านการตลาด การขาย การให้บรกิาร การบัญชี 

การเงิน การบรหิารงานทรพัยากรบุคคล การซ่อมบ�ารุง และการบรหิารจัดการการผลิต เป็นต้น โดยเป็นจ�านวน

เงินทั้งสิ้นประมาณ 4 ล้านบาท



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าปี

 2
56

2 
| บ

รษิั
ท 

ทิป
โก้

ฟ
ูดส

์ จ
�ากั

ด 
(ม

หา
ชน

)
116

กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง
1. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน 

การด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้องและการบรหิารความเส่ียงและจัดให้มีกลไก

การตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการบรหิารงาน การดูแลทรพัย์สิน รวมถึงผลตอบแทนที่

เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน บริษัทฯมีการก�าหนดอ�านาจด�าเนินการในการอนุมั ติและก�าหนด

ความรบัผิดชอบของผู้บรหิารและพนักงานเป็นล�าดับขั้น มีการก�าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

มีการพัฒนาพนักงานระดับผู้จัดการและผู้มีศักยภาพให้ผ่านหลักสูตร Internal Quality Audit ISO 9001 : 2000 

ท�าให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานข้ามสายงาน มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นอิสระ ต้ังแต่ปี 2547 ได้

จ้างบรษัิทภายนอกท�าการตรวจสอบภายในให้ซึ่งจะรว่มกันพิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในและรายงานตรง

กับคณะกรรมการตรวจสอบ

 นอกจากน้ีคณะกรรมการบรษัิทฯ  มอบอ�านาจหน้าที่และความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน  เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาบรหิารงานในฐานะกรรมการ 

และกรรมการผู้จัดการ รวมถึงพิจารณาผลตอบแทนท่ีให้แก่กรรมการ และพนักงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตาม

ผลงาน และยงัได้จัดต้ังคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพ่ือก�าหนดนโยบายบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการประกอบ

ธุรกิจและมีการทบทวนนโยบายและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะ ๆ มีการสรา้งวัฒนธรรม

การก�ากับดูแล เน่ืองจากบรษัิทฯมีความเชื่อเรือ่งการบรหิารงานด้วยคุณภาพและคุณธรรม ด้วยความโปรง่ใส 

เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซ่ึงจะเป็นส่วนช่วยผลักดันให้บรษัิทฯมีการเติบโตอย่างย่ังยืนได้

2. ระบบการควบคุมภายใน

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2562  เมือ่วนัที ่13 กมุภาพนัธ ์2562 โดยมกีรรมการอิสระ 3 ทา่น  

เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการอนุมัติ

แบบประเมินที่ฝ่ายบรหิารจัดท�าและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถสรุปได้ดังน้ี

 ในด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน บรษัิทฯมีการก�าหนดอ�านาจด�าเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติ

งานและผู้บรหิารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรพัย์สินของ 

บรษัิทฯให้เกิดประโยชน์ มีระบบงบประมาณและการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนก่อนลงทุนใน

ทรัพย์สิน มีระบบการติดตามหากผลการด�าเนินงานแตกต่างจากงบประมาณ และยังมีการแบ่งแยกหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน

อย่างเหมาะสม นอกจากน้ียังมีการควบคุมภายในที่เก่ียวกับระบบการเงิน โดยมีระบบรายงานทางการเงินเสนอ

ผู้บรหิารสายงานท่ีรบัผิดชอบ

 ในด้านการตรวจสอบภายใน บรษัิทฯจ้างบรษัิทภายนอกปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพือ่ให้มัน่ใจวา่การปฏิบัติ

งานหลักและกิจกรรมทางการเงินส�าคัญของบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามแนวทางที่ก�าหนด รวมถึงตรวจสอบ             
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การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้องกับบรษัิทฯ และเพื่อให้บรษัิทภายนอกดังกล่าวมีความเป็นอิสระ 

สามารถท�าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่างเต็มท่ี คณะกรรมการจึงก�าหนดให้บรษัิทท่ีรบัหน้าทีต่รวจสอบภายใน

ดังกล่าวรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก�าหนดขอบเขตในการตรวจสอบ

รว่มกันกับคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย

 ในด้านการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการได้แต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ท�าหน้าทีก่�าหนด

ขอบเขตและนโยบายในการบรหิารความเส่ียง รวมทั้งมีการจัดประชุมรว่มกับผู้จัดการฝ่ายที่เก่ียวข้องเพื่อก�าหนด

และประเมินความเสี่ยงของกิจการทุก 3 เดือน และก�าหนดให้มีการประชุมย่อยทุกวันในระดับหน่วยงาน และประชุม

ทุกเดือนในระดับฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบรหิาร พรอ้มทั้งก�าหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง

ที่มีผลต่อการด�าเนินงานของบรษัิทฯ มีการก�าหนดสัญญาณเตือนภัย มีการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อก�าหนดที่เก่ียวข้องและมีการจัดท�ารายงานบริหารความเส่ียงซ่ึงสามารถตรวจสอบได้ ต้ังแต่ปี 2547 

คณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามการบริหารความเสี่ยงว่าผู้บริหารได้ท�าตามท่ี

ก�าหนดไว้หรอืไม่ หรอืถ้าได้ท�าแล้วจะลดความเสี่ยงได้จรงิหรอืไม่ และให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ทุกไตรมาส

 

 ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทฯเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายใน การบรหิารความเสี่ยงทางธุรกิจของบรษัิทฯ และการก�ากับ

ดูแลกิจการโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความโปร่งใสและ

งบการเงินของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยประจ�าปี 2562 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรว่มกับฝ่ายบรหิาร

และผู้สอบบัญชีของบรษัิทฯ ได้แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล 

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบัรองทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�าเสมอ 

เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ดังที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษัิทฯไว้แล้วในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี

3. การตรวจสอบภายใน

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 3/2547 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2547 ได้แต่งต้ัง บรษัิท ออดิต 

แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด (AMC) ให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯต้ังแต่วันที่ 

9 สงิหาคม 2547 ซึง่บรษัิท  ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซลัแตนท ์จ�ากัด ได้มอบหมายให้  นางพไิล เปี่ ยมพงศ์สานต์ 

ต�าแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้รบัผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์  คอนซัลแตนท์  จ� ากัด และ 

นางพิไล เปี่ ยมพงศ์สานต์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าวเน่ืองจากมี

ความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เคยเข้ารบัการอบรมในหลักสูตรที่

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

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

มอบหมายให้นางภรอนงค์  อยู่ชา ท�าหน้าท่ีประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอกด้วย
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 ทั้งน้ีการพิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังถอดถอนโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ 

บรษัิทฯจะต้องผ่านการอนุมัติหรอืได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

1. รายละเอียดหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้แต่งต้ัง นางสาวกุลกาน  จีนปั่ น ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางการก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย

กฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส�านักงานคณะกรรมการ คปภ. ส�านักงานกกพ.หรอืหน่วยงานทางการอ่ืนทีเ่ก่ียวขอ้ง

กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

(Compliance Policy) โดยก�าหนดให้คณะกรรมการบรษัิทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บรหิารระดับสูง ฝ่ายงาน

หรอืหน่วยงาน และพนักงาน ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า

พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการศึกษาและท�าความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่

เก่ียวข้องในงานท่ีรบัผิดชอบและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเครง่ครดั (ประวัติ หน้า 22 )

2. รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งต้ังบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด ให้ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด ได้มอบหมายให้ 

นางพิไล เปี่ ยมพงศ์สานต์ ต�าแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้รบัผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

ของบรษัิทฯ (ประวัติตามเอกสารแนบ 3 ในแบบ 56-1)
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รายการบัญชีระหว่างบรษัิท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อยที่มีกับบรษัิทที่เก่ียวข้องกันในปี 2562 มี

รายละเอียดดังน้ี

รายการระหว่างกันระหว่างบรษัิท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทที่เก่ียวข้องกัน

รายการระหว่างกันระหว่างบรษัิท  ทิปโก้ เอฟแอนด์บี  จ�ากัด และบรษัิทที่เก่ียวข้องกัน

รำยกำรระหว่ำงกัน

ลักษณะรายการ

รวม 17.39

บรษัิท / ความสัมพันธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน

(ล้านบาท)

นโยบายการคิดราคา

1. รบับรกิารและอ่ืน ๆ บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์

บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์

บจ. รวมทรพัย์สิน

บจ. มารเ์ก็ตต้ิงคอนซัลแท็น

ราคาตลาดหรอืเทียบเท่ากับ

ราคาที่ให้บรกิารกับบุคคลภายนอก

15.01

0.24

1.47

0.67

ลักษณะรายการ

รวม 14.94

บรษัิท / ความสัมพันธ์
มูลค่ารายการระหว่างกัน

(ล้านบาท)
นโยบายการคิดราคา

1. รบับรกิารและอ่ืน ๆ บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์

บจ.ทิปโก้ ทาวเวอร์

บจ.มารเ์ก็ตต้ิงคอนซัลแท็น

บจ.รวมทรพัย์สิน

บจ.สยามคอนเทนเนอรเ์ทอรม์ินอล

ราคาตลาดหรอืเทียบเท่ากับ

ราคาทีใ่ห้บรกิารกับบุคคลภายนอก

0.45

2.95

0.48

10.83

0.23
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บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์

บจ.ทิปโก้ ทาวเวอร์

บจ.มารเ์ก็ตต้ิงคอนซัลแท็น

บจ.รวมทรพัย์สิน

 0.07 

1.50 

0.03 

5.90 

ลักษณะรายการ

ลักษณะรายการ

รวม 7.50 

บรษัิท / ความสัมพันธ์

บรษัิท / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการระหว่างกัน

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน

(ล้านบาท)

นโยบายการคิดราคา

นโยบายการคิดราคา

2. ขายสินค้า

1. รบับรกิารและอ่ืน ๆ

บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์

บจ.ทิปโก้ ทาวเวอร์

บจ.มารเ์ก็ตต้ิงคอนซัลแท็น

บจ.รวมทรพัย์สิน

บจ.สยามคอนเทนเนอรเ์ทอรม์ินอล

บจ.ทิปโก้ มารไีทม์

บจ.เรย์โคล แอสฟัลท์

บจ.รตันะจิตต์

บจ.ถนอมวงศ์

บจ.ไทยสเลอรีซ่ิล

บจ.ไทยบิทูเมน

บจ.บุญดีมีสุข

 1.99 

0.51 

0.11 

0.31 

0.22 

0.02 

0.03 

0.44 

0.10 

0.08 

0.02 

0.02 

รายการระหว่างกันระหว่างบรษัิท  ทิปโก้ รเีทล  จ�ากัด และบรษัิทที่เก่ียวข้องกัน

ราคาตลาดหรอืเทียบเท่ากับ

ราคาที่ค้าขายกับบุคคลภายนอก

ราคาตลาดหรอืเทียบเท่ากับ

ราคาที่ให้บรกิารกับบุคคลภายนอก

รวม 3.85 
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รายการระหว่างกันระหว่างบรษัิท  ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ ล  จ�ากัด และบรษัิทที่เก่ียวข้องกัน

 ผู้ถือหุ้นและ/ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรายการระหว่างกันย้อนหลังเพือเปรยีบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จากรายงาน

ประจ�าปีของปีก่อน ในเว็บไซต์ของบรษัิท www.tipco.net

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบรษัิทฯและบรษัิทย่อยกับบุคคลที่เก่ียวข้องกัน เป็นรายการด�าเนินการ

ทางธุรกิจตามปกติ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบรษัิทฯหลังจากได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้ว ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบ ข้อบังคับของบรษัิทฯ

ทุกประการรวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการจัดซ้ือปกติซึ่งต้องมีการเปรยีบเทียบราคากับผู้ขายรายอ่ืน และราคา

ที่ซื้อขายกันเป็นราคาตามราคาตลาด

มาตรการหรอืขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

 รายการระหว่างกันทีเ่กิดขึน้และอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตจะต้องผา่นการพจิารณาอนุมติัจากคณะกรรมการ 

บรษัิทฯหลังจากผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตาม

ระเบียบข้อบังคับของบรษัิทฯและตามกระบวนการจัดซื้อซึ่งต้องมีการเปรยีบเทียบราคาและคัดเลือกผู้ขายทุกครัง้ 

รวมทั้งมีการประเมินผลผู้ขายเพื่อจัดอันดับอีกด้วย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงในการอนุมัติ

การเข้าท�ารายการดังกล่าว 

0.25

0.10

0.44

0.37

1.64

ลักษณะรายการ บรษัิท / ความสัมพันธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน

(ล้านบาท)

นโยบายการคิดราคา

1. รายได้อ่ืน ๆ

2. รบับรกิารและอ่ืน ๆ

บจ. เรย์โคล แอสฟัลท์

บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์

บจ.ไทยบิทูเมน

บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์

บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์

บจ. สยามคอนเทนเนอรฯ์

บจ.มารเ์ก็ตต้ิงคอนซัลแท็น

บจ.รวมทรพัย์สิน

ราคาตลาดหรอืเทียบเท่ากับ

ราคาที่ค้าขายกับบุคคลภายนอก

ราคาตลาดหรอืเทียบเท่ากับ

ราคาที่ให้บรกิารกับบุคคลภายนอก

0.01

0.15

0.01

0.17 รวม

รวม 2.80
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นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 รายการระหว่างกันของบรษัิทฯที่เกิดขึ้นและอาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการท่ีด�าเนินการทางธุรกิจ

ตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษัิทฯและบรษัิทย่อยกับบุคคลที่

เก่ียวข้อง ทั้งน้ี บรษัิทฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรอืผู้สอบบัญชีของบรษัิทฯ หรอืผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณา

ตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการด้วยพรอ้มทั้ง

เปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลในการท�ารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน

รายงานประจ�าปี นอกจากน้ีคณะกรรมการบรษัิทฯจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์ และ    

ตลาดหลักทรพัย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึง

การปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเก่ียวโยง และการได้มาหรอืจ�าหน่ายทรพัย์สิน

ที่ส�าคัญของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี

รบัอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งน้ี หากมีรายการระหว่างกันของบรษัิทฯหรอืบรษัิทย่อยเกิดข้ึนกับบุคคลที่เก่ียวข้อง 

มีส่วนได้ส่วนเสียหรอือาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษัิทฯจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น

ผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็น และความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทฯจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ

ผู้สอบบัญชีของบรษัิทฯเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ

ของคณะกรรมการ หรอืผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
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รำยงำนควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
 คณะกรรมการบริษัทฯ  เป็น ผู้รับ ผิดชอบต่องบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการของ

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงิน

ดังกล่าวจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งถือปฏิบัติ

อย่างสม�าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการท่ีดีที่สุดในการจัดท�า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล

ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานที่เป็นจริง 

สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปรง่ใส

 คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้จัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธภิาพ และระบบ

บรหิารความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 

ที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการท่ีผิดปกติ และเพ่ือให้ 

การด�าเนินงานมีความรอบคอบและปราศจากความเสี่ยง  

 คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้ดูแล

รับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกับเรือ่งน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

 คณะกรรมการบรษัิทฯ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ งบการเงินของบรษัิทฯ 

อยู่ในระดับที่น่าพอใจ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(นางสาวลักษณา ทรพัย์สาคร)

ประธานกรรมการ

(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

กรรมการผู้จัดการ
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รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบบรษัิท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน โดย

นายวิรชั ไพรชัพิบูลย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพศาล พงษ์ประยูร และ นางอัจฉรา ปรชีา เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯซึ่งสอดคล้อง

กับข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ และประกาศของตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายในเก่ียวกับการสอบทาน

การต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯให้มีระบบควบคุมท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

ที่อาจเกิดขึ้น

 

 ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรว่มกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน อย่าง

เป็นทางการจ�านวน 4 ครัง้ และได้รว่มปรกึษาหารอืกับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบรหิารเพื่อ

หารอืแผนงานให้สอดคล้องและครอบคลุม โดยสรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังน้ี

1. ร่วมก�าหนดแผนการตรวจสอบประจ�าปี เพื่อทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในกับ 

บรษัิท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ ติดตาม

ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส นอกจากน้ียงัเน้นถึงการบรหิารความเสีย่งของธุรกิจ

ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในท�าการทบทวนทุกไตรมาส

2. ได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินประจ�าไตรมาสและประจ�าปีรว่มกับผู้สอบบัญชีภายนอก  

เพ่ือน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ พบว่างบการเงินได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึงมีการติดตาม

ผลกระทบที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

3. ได้สอบทานการท�ารายการระหว่างบรษัิทฯกับบุคคลและนิติบุคคลที่เก่ียวโยงกัน เห็นว่ารายการดังกล่าว 

เป็นการท�าธุรกรรมตามปกติของบรษัิทฯและได้มีการปรยีบเทียบกับราคาในท้องตลาดเพ่ือให้ความม่ันใจ

ว่าสมเหตุสมผลทุกครัง้     

4. ได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและไม่พบข้อบกพรอ่งที่มีนัยส�าคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ

ที่มีสาระส�าคัญ และเน้นย�าให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหาร

ความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเน่ืองโดยฝ่ายบรหิารได้

รายงานการบรหิารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และแนวทางการจัดการปัจจัยความเส่ียงที่เกิดขึ้น รวมท้ัง

ส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งให้

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรบัปรุงให้ดีย่ิงขึ้น

5. ติดตามโครงการลงทุนของบรษัิทฯ โดยสอบถามความคืบหน้าและรบัฟังรายงานจากฝ่ายบรหิารเปน็ระยะๆ

6. สอบทานการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปรง่ใส และเป็น

ธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯได้ปฏิบัติครบถ้วน ถูกต้องตามข้อก�าหนดและ

ตามกฎหมาย
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7. รว่มพิจารณาเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีตามเง่ือนไขเวลาท่ีเหมาะสม พรอ้มค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อ

คณะกรรมการบรษัิทฯเพ่ือน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส�าหรบัปี 2562 ได้พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี

จากบรษัิท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบรษัิทฯ

8. ติดตามข้อมูลการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ในด้านธุรกิจที่ตอบรบักับการเปล่ียนแปลงของโลกเศรษฐกิจดิจิทัล 

โดยให้ฝ่ายบริหารดูแลหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าความเส่ียงที่ส�าคัญได้มีการก�ากับดูแล

อย่างเหมาะสม

9. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและท�าการประเมินตนเองส�าหรับการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงได้รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบรษัิทฯทราบ

 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ด�าเนินการอย่างครอบคลุมและสอดคล้องตามกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และได้พิจารณารว่มกับผู้บรหิาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความพอใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษัิทฯในปัจจุบันมีความเพียงพอ และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

มีระบบการก�ากับดูแลกิจการและการบรหิารความเส่ียงที่ดี รวมทั้งกระบวนการการจัดท�างบการเงินของบรษัิทฯ  

มีระบบการควบคุมอย่างเหมาะสมเพียงพอ และงบการเงินของบริษัทฯได้จัดท�าตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่เชื่อถือได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการติดตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ

อย่างสม�าเสมอรวมทั้งได้มีการประเมินเพ่ือให้มั่นใจว่า บรษัิทฯได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ

ปฏิบัติต่าง ๆ อย่างถูกต้อง

 (นายวิรชั  ไพรชัพิบูลย์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่  13  กุมภาพันธ์ 2563





งบการเงิน
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)

ความเห็น

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบรษัิท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย (กลุ่มบรษัิท)                                     

ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                                                                  

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส�าหรบัปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบรษัิท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�าเนินงานและ

กระแสเงินสด ส�าหรบัปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบรษัิท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย และเฉพาะของ                           

บรษัิท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค     

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบรษัิทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เก่ียวข้อง

กับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามที่ระบุในข้อก�าหนด

น้ันด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน

การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบ

 เรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบคือเรือ่งต่าง ๆ  ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า

ในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรบังวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่าน้ีมาพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบ                                                              

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรบั

เรือ่งเหล่าน้ี 

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อ

การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบที่ เก่ียวกับเรื่องเหล่าน้ีด้วย 

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจาก

การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวม

วิธีการตรวจสอบส�าหรบัเรือ่งเหล่าน้ีด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

 เรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบ พรอ้มวิธีการตรวจสอบส�าหรบัแต่ละเรือ่งมีดังต่อไปน้ี
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ูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

เงินลงทุนในบรษัิทรว่ม

 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียและมีส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน

บรษัิทรว่มในงบการเงินรวม (แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนและมีรายได้เงินปันผลรบัจากบรษัิทรว่มในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ) เป็นจ�านวนเงินท่ีมีสาระส�าคัญต่องบการเงินและส่งผลกระทบโดยตรงต่อส่วนของก�าไรหรอืขาดทุน

 ข้าพเจ้าได้สอบถามผู้บรหิารถึงความมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญในบรษัิทรว่มเพื่อประเมินความเหมาะสม

ของการบันทึกรายการเก่ียวข้องกับเงินลงทุนในบรษัิทรว่มของฝ่ายบรหิาร การประเมินความเหมาะสมของนโยบาย

การบัญชีที่บรษัิทรว่มใช้และการบันทึกรายการระหว่างกัน การตรวจสอบความมีตัวตนจากใบหุ้นและเอกสารจาก

บริษัทหลักทรัพย์  การทดสอบการค�านวณของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนรวมถึงการประเมินการด้อยค่า 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และการตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรบัเงินปันผล นอกจากนั้นข้าพเจ้า

ยังได้ของบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตของบรษัิทรว่มดังกล่าวเพื่อทดสอบการค�านวณ

มูลค่าส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบรษัิทรว่มและมูลค่าเงินลงทุนในบรษัิทรว่มว่าเป็นไปตามสัดส่วนของเงินลงทุน

ในบรษัิทรว่มท่ีบรษัิทฯมีส่วนได้เสียในบรษัิทรว่มดังกล่าว ตลอดจนได้ตรวจสอบความเหมาะสมของการเปิดเผย

ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลอ่ืน

 ผู้บรหิารเป็นผู้รบัผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบรษัิท (แต่ไม่รวม

ถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานน้ัน) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้า

ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี 

 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ 

ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอ่ืนน้ัน

 ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืน

น้ันมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่                                               

หรอืปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญหรอืไม่ 

 เมือ่ขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบรษัิทตามท่ีกล่าวขา้งต้นแล้ว และหากสรุปได้วา่มกีารแสดงข้อมลู

ที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรือ่งดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มี

การด�าเนินการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป

ความรบัผิดชอบของผู้บรหิารและผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

 ผู้บรหิารมีหน้าท่ีรบัผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บรหิารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถ

จัดท�างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอื

ข้อผิดพลาด
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 ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บรหิารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบรษัิทในการด�าเนินงานต่อ

เน่ือง การเปิดเผยเรือ่งท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีที่มีเรือ่งดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรบั

กิจการท่ีด�าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บรหิารมีความต้ังใจที่จะเลิกกลุ่มบรษัิทหรอืหยุดด�าเนินงานหรอืไม่สามารถ

ด�าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได้ 

 ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของ

กลุ่มบรษัิท 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด 

และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ

ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี

จะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิด

จากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อ

ข้อเท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกันจะมผีลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใช้

งบการเงินเหล่าน้ี

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย                                        

เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปน้ีด้วย

 ∙ ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน         

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง      

ต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจาก        

การทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเก่ียวกับการสมรูร้ว่มคิด                  

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจรงิ

หรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 ∙ ท�าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของกลุ่มบรษัิท

 ∙ ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องที่ผู้บรหิารจัดท�า
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 ∙ สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรบักิจการท่ีด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บรหิาร และ

สรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบรษัิทในการด�าเนิน

งานต่อเน่ืองหรอืไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกต

ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรอืหากเห็นว่า 

การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ

หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบัจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์

หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบรษัิทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเน่ืองได้

 ∙ ประเมินการน�าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรอืไม่ 

 ∙ รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรอื

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ

การก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบรษัิท ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบ

แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ

การตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพรอ่งที่มีนัยส�าคัญ

ในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณ

ที่เก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจน

เรือ่งอ่ืนซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและ

มาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

 จากเรือ่งทั้งหลายท่ีส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรือ่งต่าง ๆ  ท่ีมีนัยส�าคัญที่สุดใน

การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่งเหล่าน้ี 

ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดังกล่าวต่อสาธารณะ หรอืใน

สถานการณ์ท่ียากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ

การกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์

ที่ผู้มีส่วนได้เสยีสาธารณะจะได้จากการสือ่สารดังกล่าว

  ขา้พเจ้าเปน็ผูร้บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน�าเสนอรายงานฉบบัน้ี

ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร

ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 5730

บรษัิท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

กรุงเทพฯ: 17 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

สินทรพัย์

สินทรพัย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน

สินค้าคงเหลือ

สินทรพัย์ชีวภาพ

เงินจ่ายล่วงหน้า

สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน

รวมสินทรพัย์หมุนเวียน

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบรษัิทย่อย

เงินลงทุนในบรษัิทรว่ม

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทุน - ท่ีดินรอการขาย

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรพัย์ไม่มีตัวตน

สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรพัย์

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบการเงินรวมหมาย

เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612562 2562

6, 7

6

8

6

9

10

11

12

19

6

 105,836,016 

 4,950,897 

 562,332,118 

 - 

 986,474,903 

 659,471 

 12,267,768 

 75,393,250 

 1,747,914,423 

 -  

2,910,063,089 

 7,269,561  

2,287,283,380 

 56,193,420 

 47,379,204 

 20,471,350 

5,328,660,004 

7,076,574,427

 41,336,348 

 4,995,108 

 467,172,764 

 - 

 679,465,248 

 2,800,000 

 12,851,450 

 47,892,673 

 1,256,513,591 

 - 

 3,145,107,518 

 7,269,561 

 2,136,459,223 

 35,575,530 

 72,902,030 

 15,175,467 

5,412,489,329 

6,669,002,920

 

 15,127,386 

 - 

 24,968,756 

 269,000,000 

 50,918,443 

 - 

 3,568,544 

 8,755,894 

 372,339,023 

 1,642,486,907 

 644,929,739 

 7,269,561 

 701,706,302 

 27,175,598 

 6,755,661 

 3,539,971  

3,033,863,739  

3,406,202,762

 21,594,772 

 - 

 45,473,934 

 90,000,000 

 61,973,123 

 - 

 4,205,527 

 13,035,627 

 236,282,983 

 1,765,336,907 

 644,929,739 

 7,269,561 

 742,167,527 

 30,236,774 

 3,588,672 

 3,089,846 

3,196,619,026  

3,432,902,009

 (หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก 

 สถาบันการเงิน

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน

ส่วนของหน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึง 

 ก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

รวมหน้ีสินหมุนเวียน

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก 

 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 

 จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี

ประมาณการต้นทุนการรือ้ถอน

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน

รวมหน้ีสิน

งบการเงินรวมหมาย

เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612562 2562

6, 13

14, 15

14, 15

16

 

770,000,000 

 790,128,580 

 - 

 312,500,000 

 10,693,056 

 79,005,064 

 1,962,326,700 

 - 

 840,203,341 

 2,279,600 

 98,360,141 

 940,843,082 

2,903,169,782 

 761,473,861 

 605,257,788 

 859,098 

 411,950,000 

 4,470,342 

 59,996,328 

 1,844,007,417 

 5,386,014 

 782,500,000 

 1,070,480 

 129,244,324 

 918,200,818 

2,762,208,235 

 

490,318,437 

43,551,602 

 859,098 

 231,245,000 

 - 

 3,732,645 

 769,706,782 

 5,386,014 

 555,000,000 

 - 

 33,027,913 

 593,413,927 

 1,363,120,709 

 240,000,000 

76,869,312 

 - 

 201,200,000 

 - 

 3,163,214 

 521,232,526 

 - 

 729,498,341 

 - 

 25,108,871 

 754,607,212 

 1,275,839,738 

 (หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

        หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

   ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

        หุ้นสามัญ 482,579,640 หุ้น 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 

 ของบรษัิทย่อยที่บรษัิทฯซื้อในราคาสูง 

 กว่ามูลค่าตามบัญชี

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมใน 

 บรษัิทย่อยของบรษัิทรว่มที่ซื้อในราคา 

 ต�ากว่ามูลค่าตามบัญชี

การเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบรษัิทย่อยของ 

 บรษัิทรว่ม โดยไม่ได้สูญเสียอ�านาจ 

 ควบคุมของบรษัิทรว่ม

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของ 

 บรษัิทรว่ม

ก�าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย

   ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวมหมาย

เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612562 2562

17

500,000,000 

 482,579,640 

 (80,767,243)

 1,494,466 

 (135,832,635)

 41,070,724 

 50,000,000 

3,876,971,449 

 (62,111,756)

 4,173,404,645 

 7,076,574,427

500,000,000 

 482,579,640 

 (80,767,243)

 

1,494,466 

 (135,832,635)

 40,994,182 

 50,000,000 

3,848,177,059 

 (299,850,784)

3,906,794,685  

6,669,002,920 

500,000,000 

 482,579,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 50,000,000 

1,510,502,413 

 -  

2,043,082,053  

3,406,202,762

500,000,000 

 482,579,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 50,000,000 

1,624,482,631 

 - 

2,157,062,271  

3,432,902,009

 (หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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ท ทิปโก้ฟ
ูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก�าไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขาย

รายได้อ่ืน

   เงินปันผลรบัจากบรษัิทย่อย

   เงินปันผลรบัจากบรษัิทรว่ม

   รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ

   ก�าไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม  

 ของสินทรพัย์ชีวภาพ

   อ่ืน ๆ

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

ค่าใช้จ่ายอ่ืน

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน  

 บรษัิทย่อย

   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า   

 ยุติธรรมของสินทรพัย์ชีวภาพ

   กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของ  

 เครือ่งจักร

รวมค่าใช้จ่าย

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงิน  

  ลงทุนในบรษัิทรว่ม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

  และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินรวมหมาย

เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612562 2562

9

10

9

11

 

4,248,050,424 

 - 

 - 

 - 

 - 

 107,975,986  

4,356,026,410 

3,394,578,070 

 604,276,166 

 439,140,641 

 - 

 2,293,508 

 (29,000,000)

4,411,288,385

(55,261,975)

3,561,064,263 

 - 

 - 

 - 

 2,140,529 

 123,882,439  

3,687,087,231 

 3,178,577,480 

 436,828,614 

 541,720,254 

 - 

 - 

 - 

 4,157,126,348

(470,039,117)

 353,565,577 

 19,799,998 

 258,917,162 

 70,902,000 

 - 

 14,612,234 

 717,796,971 

 244,882,926 

 7,549 

 187,366,062 

 122,850,000 

 - 

 - 

 555,106,537

162,690,434

 379,175,078 

 64,287,750 

 332,893,494 

 76,128,000 

 - 

 10,366,536 

 862,850,858 

 281,011,539 

 15,135,323 

 178,079,078 

 - 

 - 

 - 

 474,225,940

388,624,918

 (หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบรษัิทรว่ม

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้ 

 จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรบัปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรอื 

 ขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนในบรษัิทรว่ม

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไร หรอื 

 ขาดทุนในภายหลัง - สุทธจิากภาษีเงินได้

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรอื 

 ขาดทุนในภายหลัง

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ 

 ตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย - สุทธิ 

 จากภาษีเงินได้

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไร หรอื 

 ขาดทุนในภายหลัง - สุทธจิากภาษีเงินได้

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนส�าหรบัปี 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส�าหรบัปี

งบการเงินรวมหมาย

เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612562 2562

10

19

10

 132,661,359 

 77,399,384 

 (55,992,863)

 21,406,521 

 (52,283,266)

 (30,876,745)

 77,499,825 

 77,499,825 

 (6,746,065)

 (6,746,065)

 70,753,760

39,877,015

 732,668,446 

 

262,629,329 

 (69,945,288)

 192,684,041 

 14,983,118 

 207,667,159 

 (237,739,028)

 (237,739,028)

 - 

 

-  

(237,739,028)

 (30,071,869)

 - 

 162,690,434 

 (43,376,092)

 119,314,342 

 3,166,989 

 122,481,331 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 122,481,331

 

- 

 388,624,918 

 (30,196,006)

 358,428,912 

 (9,243,338)

 349,185,574 

 - 

 - 

 3,380,304 

 3,380,304 

 3,380,304 

 352,565,878

 (หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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ท ทิปโก้ฟ
ูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบรษัิทฯ

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบรษัิทฯ

ก�าไรต่อหุ้น 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ

 บรษัิทฯ

งบการเงินรวมหมาย

เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612562 2562

20

 (30,876,745)

 39,877,015 

 (0.06)

 207,667,159 

 (30,071,869)

 0.43

122,481,331 

 122,481,331 

 0.25

349,185,574 

 352,565,878 

 0.72

 (หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(ต่อ)
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ขาดทุนส�าหรบัปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนส�าหรบัปี 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส�าหรบัปี 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบรษัิทรว่ม

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

ก�าไรส�าหรบัปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนส�าหรบัปี 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส�าหรบัปี 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบรษัิทรว่ม

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

 482,579,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 482,579,640 

 482,579,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 482,579,640

 (80,767,243)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 (80,767,243)

 (80,767,243)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 (80,767,243)

 1,494,466 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,494,466 

 1,494,466 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,494,466 

 (135,832,635)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 (135,832,635)

 (135,832,635)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 (135,832,635)

 36,872,134 

 - 

 - 

 - 

 4,198,590 

 - 

 41,070,724 

 41,070,724 

 - 

 - 

 - 

 (76,542)

 - 

 40,994,182 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส่วนทุนจากการ

จ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑ์ของ

บรษัิทรว่ม

การเปล่ียนแปลง

ส่วนได้เสียในบรษัิท

ย่อยของบรษัิทรว่ม

โดยไม่ได้สูญเสีย

อ�านาจควบคุมของ

บรษัิทรว่ม

ส่วนของผู้มีส่วนได้

เสียที่ไม่มีอ�านาจ

ควบคุมของบรษัิท

ย่อยที่บรษัิทฯ ซื้อใน

ราคาสูงกว่ามูลค่า

ตามบัญชี

ส่วนของผู้มีส่วนได้

เสียที่ไม่มีอ�านาจ

ควบคุมในบรษัิท

ย่อยของบรษัิทรว่ม

ที่ซื้อในราคาต�ากว่า

มูลค่าตามบัญชี

ทุนเรอืนหุ้นที่

ออกและช�าระ

แล้ว

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
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ท ทิปโก้ฟ
ูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 (139,611,581)

 - 

 77,499,825 

 77,499,825 

 - 

 - 

 (62,111,756)

 (62,111,756)

 - 

 (237,739,028)

 (237,739,028)

 - 

 - 

 (299,850,784)

 50,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 50,000,000 

 50,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 50,000,000 

 4,155,881,429 

 (30,876,745)

 (6,746,065)

 (37,622,810)

 - 

 (241,287,170)

 3,876,971,449 

 3,876,971,449 

 207,667,159 

 - 

 207,667,159 

 - 

 (236,461,549)

 3,848,177,059 

 (139,611,581)

 - 

 77,499,825 

 77,499,825 

 - 

 - 

 (62,111,756)

 (62,111,756)

 - 

 (237,739,028)

 (237,739,028)

 - 

 - 

 (299,850,784)

 4,370,616,210 

 (30,876,745)

 70,753,760 

 39,877,015 

 4,198,590 

 (241,287,170)

 4,173,404,645 

 4,173,404,645 

 207,667,159 

 (237,739,028)

 (30,071,869)

 (76,542)

 (236,461,549)

 3,906,794,685 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

รวมองค์ประกอบอ่ืนของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็

อ่ืนในบรษัิทรว่ม

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน

ก�าไรสะสม

ยังไม่ได้จัดสรร

จัดสรรแล้ว -

 ส�ารองตามกฎหมาย รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ก�าไรส�าหรบัปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนส�าหรบัปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส�าหรบัปี

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

ก�าไรส�าหรบัปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนส�าหรบัปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส�าหรบัปี

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�าไรสะสม

ทุนเรอืนหุ้นที่ออก

และช�าระแล้ว

จัดสรรแล้ว -

ส�ารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

 482,579,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 482,579,640 

 482,579,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 482,579,640 

 50,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 50,000,000 

 50,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 50,000,000 

 1,513,203,923 

 349,185,574 

 3,380,304 

 352,565,878 

 (241,287,170)

 1,624,482,631 

 1,624,482,631 

 122,481,331 

 - 

 122,481,331 

 (236,461,549)

 1,510,502,413 

2,045,783,563 

349,185,574 

 3,380,304 

 352,565,878 

 (241,287,170)

 2,157,062,271

 

2,157,062,271 

122,481,331 

 - 

 122,481,331 

 (236,461,549)

 2,043,082,053

 (หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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ท ทิปโก้ฟ
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้

รายการปรบักระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเงินได้เป็น  

 เงินสดรบั (จ่าย)

   จากกิจกรรมด�าเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

   ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ)

   ปรบัลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิ

 ที่จะได้รบั (โอนกลับ)

   ขาดทุนจากการท�าลายสินค้า

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบรษัิทย่อย

   (ก�าไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

 ยุติธรรมของสินทรพัย์ชีวภาพ

   (ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้น

 จรงิ

   (ก�าไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

 ยุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

 ล่วงหน้า

   (ก�าไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

 ยุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย

 เงินกู้ยืม

   (ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายและตัดจ�าหน่าย 

 ที่ดิน เครือ่งจักรและอุปกรณ์

   (ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายและตัดจ�าหน่าย 

 สินทรพัย์ไม่มีตัวตน

  กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเครือ่งจักร

  ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

  ประมาณการต้นทุนการรือ้ถอน

  รายได้เงินปันผลรบัจากบรษัิทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612562 2562

 192,684,041 

 

325,435,021 

 (587,874)

 20,229,888 

 23,195,067 

 - 

 (2,140,529)

 (1,064,321)

 

290,034 

 281,265 

 18,580,110 

 325,178 

- 

 38,447,724

250,229 

 -

21,406,521 

 

275,374,665 

 136,199 

 

(39,111,383)

 11,985,892 

 - 

 

2,293,507 

 579,810 

 

(840,431)

(697,421)

 879,087 

 (28,409)

(29,000,000)

 19,975,943

213,087 

 -

 119,314,342 

 

64,287,387 

 - 

 

(2,420,391)

 6,409,923 

 122,850,000 

 - 

 7,762 

 - 

 281,265 

 (195,236)

 - 

- 

 9,996,923

- 

 (19,799,998)

  358,428,912 

47,709,968 

 - 

 

2,173,935 

 - 

 - 

 - 

 1,822 

 (896)

(697,421)

 104,869 

(28,436)

- 

 10,929,647

- 

 (64,287,750)

 (หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

   รายได้เงินปันผลรบัจากบรษัิทรว่ม

   ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบรษัิทรว่ม

   รายได้ดอกเบี้ยรบั

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานก่อนการ  

 เปล่ียนแปลงในสินทรพัย์ และหน้ีสินด�าเนินงาน

สินทรพัย์จากการด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

   ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน

   สินค้าคงเหลือ

   สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน

   สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

หน้ีสินจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

   จ่ายดอกเบี้ย

   จ่ายภาษีเงินได้

   รบัคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 เงินสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612562 2562

 - 

 (732,668,446)

 (69,825)

 68,457,771 

 

(48,354,667)

 95,626,653 

 263,584,701 

 37,363,289 

 (5,243,825)

 (177,188,119)

 (24,327,822)

 (1,459,349)

 (7,563,541)

 132,437,320 

 (68,759,162)

 (15,952,167)

 6,107,025 

 53,833,016 

 - 

 (132,661,359)

 (79,621)

 55,674,858 

186,100,945 

 10,088,309 

 (43,472,335)

 9,149,966 

 (13,688,481)

 (25,210,953)

 43,463,985 

 811,913 

 (14,190,277)

 153,053,072 

 (55,484,336)

 (39,903,111)

 - 

 57,665,625

 (258,917,162)

 - 

 (3,798,438)

 42,071,071 

 

80,087,448 

20,497,416 

 7,065,148 

 (1,190,309)

 (450,125)

 (23,231,494)

 288,167 

 - 

 (2,077,881)

 80,988,370 

 (42,168,434)

 - 

 6,107,025 

 44,926,961

(332,893,494)

 - 

 (1,967,309)

 29,911,337 

 49,385,184 

 (5,895,448)

 (13,945,069)

 25,899,464 

 1,193,624 

 (33,657,245)

 (393,082)

 - 

 (4,769,239)

 17,818,189 

 (29,721,263)

 (2,192,577)

 - 

 (14,095,651)

 (หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด(ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
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ท ทิปโก้ฟ
ูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบรษัิทย่อย

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันเพิ่มขึ้น

เงินสดรบัจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เงินสดรบัจากการจ�าหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตัวตน

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรพัย์ไม่มีตัวตน

เงินปันผลรบัจากบรษัิทย่อย

เงินปันผลรบัจากบรษัิทรว่ม

ดอกเบี้ยรบั

เงินสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินสดรบัจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินปันผลจ่าย

เงินสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

   รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายช�าระ

   รายการซื้อสินทรพัย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายช�าระ

   รายการซื้อสินทรพัย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

 งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612562 2562

 - 

 (44,211)

 - 

 3,610,886 

 (175,857,540)

 - 

 (1,418,632)

 - 

 258,917,162 

 69,825 

 85,277,490 

 (8,526,139)

 (369,145)

 406,746,659  

(365,000,000)

(236,461,549)

(203,610,174)

 (64,499,668)

 105,836,016 

 41,336,348 

12,007,725 

 1,115,417 

 6,614,257

 - 

 (43,819)

 - 

 3,407,759 

 (535,344,017)

 131,552 

 (6,039,365)

 - 

 332,893,494 

 79,621 

(204,914,775)

 

49,154,533 

 - 

 443,253,341 

 (197,500,000)

 (241,287,170)

 53,620,704 

 (93,628,446)

 199,464,462 

 105,836,016 

20,034,200 

 470,224 

 -

 - 

 - 

(179,000,000)

 216,446 

 (24,142,393)

 - 

 (18,400)

 19,799,998 

 258,917,162 

 3,798,438 

 79,571,251 

 250,318,437 

 (369,145)

 56,746,659 

(201,200,000)

(236,461,549)

(130,965,598)

 (6,467,386)

 21,594,772 

 15,127,386

13,000 

 - 

 6,614,257

(150,000,000)

 - 

(82,000,000)

 1,078,148 

(412,877,868)

 131,552 

 (216,786)

 64,287,750 

 332,893,494 

 1,967,309 

 (244,736,401)

 

100,000,000 

 - 

 443,253,341 

(86,200,000)

(241,287,170)

 215,766,171 

 (43,065,881)

 64,660,653 

 21,594,772

9,983,453 

 18,400 

 -

 (หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด(ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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1. ข้อมูลท่ัวไป

	 บริษัิัท	 ทิปโก้้ฟููดส์์	 จำำ�กั้ด	 (มห�ชน)	 (“บริษัิัทฯ”)	 เป็นบริษัิัทมห�ชนซึ่่�งจัำดตัั้�งและมีภููมิลำ�เน�ในปริะเทศไทย	 

บริิษััทฯมีผูู้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่่คืือก้ล้่มคืริอบคืริัวทริัพย์ส์�คืริ	 ธุ้ริกิ้จำหลัก้ของบริิษััทฯคืือก้�ริผู้ลิตั้และจำำ�หน่�ย 

นำ�แริ่ธุริริมช�ติั้	 ที�อยู่ตั้�มที�จำดทะเบียนของบริิษััทฯอยู่ที�	 118/1	 ถืนนพริะริ�ม	 6	 แขวงพญ่�ไท	 เขตั้พญ่�ไท	

ก้ร้ิงเทพมห�นคืริ

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

2.1	 งบก้�ริเงินนี�จัำดทำ�ข่�นตั้�มม�ตั้ริฐ�นก้�ริริ�ยง�นท�งก้�ริเงินที�ก้ำ�หนดในพริะริ�ชบัญ่ญ่ัติั้วิช�ชีพบัญ่ชี 

พ.ศ.	 2547	 โดยแส์ดงริ�ยก้�ริในงบก้�ริเงินตั้�มข้อก้ำ�หนดในปริะก้�ศก้ริมพัฒน�ธุ้ริกิ้จำก้�ริค้ื�ลงวันที� 

11	ตั้้ล�คืม	2559	ออก้ตั้�มคืว�มในพริะริ�ชบัญ่ญ่ัติั้ก้�ริบัญ่ชี	พ.ศ.	2543		 	 	 	

งบก้�ริเงินฉบับภู�ษั�ไทยเป็นงบก้�ริเงินฉบับที�บริษัิัทฯใช้เป็นท�งก้�ริตั้�มก้ฎหม�ย	 งบก้�ริเงินฉบับ 

ภู�ษั�อังก้ฤษัแปลจำ�ก้งบก้�ริเงินฉบับภู�ษั�ไทยนี�		 	 	 	 	 	  

งบก้�ริเงินนี�ได้จัำดทำ�ข่�นโดยใช้เก้ณฑ์์ริ�คื�ท้นเดิมเว้นแต่ั้จำะได้เปิดเผู้ยเป็นอย่�งอื�นในนโยบ�ยก้�ริบัญ่ชี

2.2 เก้ณฑ์์ในก้�ริจัำดทำ�งบก้�ริเงินริวม

	 ก้)	 งบก้�ริเงินริวมนี�ได้จัำดทำ�ข่�นโดยริวมงบก้�ริเงินของบริิษััทฯและบริิษััทย่อย	 (ซึ่่�งต่ั้อไปนี� เริียก้ว่�																																										

“ก้ล้่มบริษัิัท”)	โดยริ�ยละเอียดของบริษัิัทย่อยแส์ดงได้ดังต่ั้อไปนี�

 

ข)	 บริษัิัทฯจำะถืือว่�มีก้�ริคืวบคื้มกิ้จำก้�ริที�เข้�ไปลงท้นหริอืบริษัิัทย่อยได้	 ห�ก้บริิษััทฯมีส์ิทธุิได้ริบัหริือมีส์่วน 

ได้เสี์ยในผู้ลตั้อบแทนของกิ้จำก้�ริที�เข้�ไปลงท้น	และส์�ม�ริถืใช้อำ�น�จำในก้�ริส์ั�งก้�ริกิ้จำก้ริริมที�ส์่งผู้ลก้ริะทบอย่�งมี

นัยส์ำ�คัืญ่ต่ั้อจำำ�นวนเงินผู้ลตั้อบแทนนั�นได้	

หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวม
สำำาหรับปีสิำ�นสุำดวันท่ี่� 31 ธัันวาคม 2562

ชื�อบริษัิัท ลักษณะธุุรกิจ

อัตรารอ้ยละ 

ของการถืือหุุ้้น

2562

(ล้านบาท)

2562

(รอ้ยละ)

2561

(ล้านบาท)

2561

(รอ้ยละ)

จัดตั�งข้�น

ในประเทศ

ทุนเรยีกชำ�าระแล้ว

บริษัิัท	ทิปโก้้	เอฟูแอนด์บี	จำำ�กั้ด	(“ทีเอฟูบี”)

บริษัิัท	ทิปโก้้	ริเีทล	จำำ�กั้ด	 

	 (ถืือห้้นริอ้ยละ	87.75	โดยบริษัิัทฯ	 

	 และริอ้ยละ	12.25	โดยทีเอฟูบี)

บริษัิัท	ทิปโก้้	ไบโอเท็คื	จำำ�กั้ด

บริษัิัท	ทิปโก้้	ไพน์แอปเปิ� ล	จำำ�กั้ด

บริษัิัท	ทีเอฟูบี	ดิส์ทริบิิวชั�น	จำำ�กั้ด

	 (ถืือห้้นริอ้ยละ	100	โดยทีเอฟูบี)

ผู้ลิตั้และจำำ�หน่�ย 

	 เคืริื�องดื�มพริอ้มดื�ม

กิ้จำก้�ริค้ื�ปลีก้

ผู้ลิตั้ส์�ริส์กั้ดจำ�ก้ส์ม้นไพริ 

	 และก้�ริเก้ษัตั้ริ

ผู้ลิตั้และจำำ�หน่�ยผู้ลไม้ก้ริะป๋อง 

	 และนำ�ผู้ลไม้ก้ริะป๋อง	

ไม่มีกิ้จำก้ริริมดำ�เนินง�น

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

600.00

200.00

36.80

700.00

0.25

600.00

200.00

36.80

700.00

0.25

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

บริษััที่ ทิี่ปโก้ฟููดส์ำ จำำากัด (มหาชน) และบริษััที่ย่อย
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	 คื)		บริษัิัทฯนำ�งบก้�ริเงินของบริษัิัทย่อยม�ริวมในก้�ริจัำดทำ�งบก้�ริเงินริวมตัั้�งแต่ั้วันที�บริษัิัทฯมีอำ�น�จำในก้�ริ

คืวบคื้มบริษัิัทย่อยจำนถ่ืงวันที�บริษัิัทฯส์ิ�นส์้ดก้�ริคืวบคื้มบริษัิัทย่อยนั�น		

	 ง)	 งบก้�ริเงินของบริษัิัทย่อยได้จัำดทำ�ข่�นโดยใช้นโยบ�ยก้�ริบัญ่ชีที�ส์ำ�คัืญ่เช่นเดียวกั้นกั้บของบริษัิัทฯ

	 จำ)	 ยอดคืงค้ื�งริะหว่�งก้ล้่มบริษัิัทและริ�ยก้�ริค้ื�ริะหว่�งกั้นที�มีส์�ริะส์ำ�คัืญ่ได้ถืูก้ตัั้ดออก้จำ�ก้งบก้�ริเงินริวม

นี�แล้ว

	 ฉ)	 ส์่วนของผูู้้มีส์่วนได้เส์ียที�ไม่มีอำ�น�จำคืวบคื้ม	คืือ	จำำ�นวนก้ำ�ไริหริอืข�ดท้นและส์ินทริพัย์ส์้ทธุขิองบริษัิัทย่อย 

ส์่วนที�ไม่ได้เป็นของบริษัิัทฯ	และแส์ดงเป็นริ�ยก้�ริแยก้ต่ั้�งห�ก้ในส่์วนของก้ำ�ไริหริอืข�ดท้นริวมและส่์วนของผูู้้ถืือ

ห้้นในงบแส์ดงฐ�นะก้�ริเงินริวม

2.3	 บริษัิัทฯจัำดทำ�งบก้�ริเงินเฉพ�ะกิ้จำก้�ริ	โดยแส์ดงเงินลงท้นในบริษัิัทย่อยและบริษัิัทริว่มตั้�มวิธุีริ�คื�ท้น

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหุ้ม่

 ก.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริม่มีผลบังคัับใชำ้ในปีปัจจุบัน

 ในริะหว่�งปีปัจำจำ้บัน	 ก้ล่้มบริิษััทได้นำ�ม�ตั้ริฐ�นก้�ริริ�ยง�นท�งก้�ริเงินและก้�ริตีั้คืว�มม�ตั้ริฐ�น																															

ก้�ริริ�ยง�นท�งก้�ริเงินฉบับปริับปร้ิง	 (ปริับปร้ิง	 2561)	 และฉบับใหม่	 จำำ�นวนหล�ยฉบับซึ่่�งมีผู้ลบังคัืบใช ้

ส์ำ�หริบังบก้�ริเงนิที�มีริอบริะยะเวล�บญั่ชทีี�เริิ�มในหริอืหลังวันที�	1	มก้ริ�คืม	2562	ม�ถืือปฏิิบติัั้	ม�ตั้ริฐ�นก้�ริริ�ยง�น 

ท�งก้�ริเงนิดังก้ล่�วได้ริบัก้�ริปริบัปร้ิงหริอืจัำดให้มีข่�นเพื�อให้มเีนื�อห�เท�่เทยีมกั้บม�ตั้ริฐ�นก้�ริริ�ยง�นท�งก้�ริเงนิ 

ริะหว่�งปริะเทศ	 โดยส์่วนใหญ่่เป็นก้�ริอธุิบ�ยให้ชัดเจำนเกี้�ยวกั้บวิธุีปฏิิบัติั้ท�งก้�ริบัญ่ชีและก้�ริให้แนวปฏิิบัติั้ 

ท�งก้�ริบัญ่ชีกั้บผูู้้ใช้ม�ตั้ริฐ�น	ก้�รินำ�ม�ตั้ริฐ�นก้�ริริ�ยง�นท�งก้�ริเงินดังก้ล่�วม�ถืือปฏิิบัติั้นี�ไม่มีผู้ลก้ริะทบ 

อย่�งเป็นส์�ริะส์ำ�คัืญ่ต่ั้องบก้�ริเงินของก้ล้่มบริษัิัท	 อย่�งไริก็้ตั้�ม	 ม�ตั้ริฐ�นก้�ริริ�ยง�นท�งก้�ริเงินฉบับใหม่ 

ซึ่่�งได้มีก้�ริเปลี�ยนแปลงหลัก้ก้�ริส์ำ�คัืญ่ส์�ม�ริถืส์ร้ิปได้ดังนี�

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	15	เรือ่ง	รายได้จากสััญญาที่ท�ากับลูกค้ัา

	 ม�ตั้ริฐ�นก้�ริริ�ยง�นท�งก้�ริเงิน	ฉบับที�	15	ใช้แทนม�ตั้ริฐ�นก้�ริบัญ่ชีและก้�ริตีั้คืว�มม�ตั้ริฐ�นก้�ริบัญ่ชีที�

เกี้�ยวข้องต่ั้อไปนี�

ม�ตั้ริฐ�นก้�ริบัญ่ชี	ฉบับที�	11	(ปริบัปร้ิง	2560)

ม�ตั้ริฐ�นก้�ริบัญ่ชี	ฉบับที�	18	(ปริบัปร้ิง	2560)

ก้�ริตีั้คืว�มม�ตั้ริฐ�นก้�ริบัญ่ชี	ฉบับที�	31	

	 (ปริบัปร้ิง	2560)

ก้�ริตีั้คืว�มม�ตั้ริฐ�นก้�ริริ�ยง�นท�งก้�ริเงิน	ฉบับที�	13	

	 (ปริบัปร้ิง	2560)

ก้�ริตีั้คืว�มม�ตั้ริฐ�นก้�ริริ�ยง�นท�งก้�ริเงิน	ฉบับที�	15	

	 (ปริบัปร้ิง	2560)

ก้�ริตีั้คืว�มม�ตั้ริฐ�นก้�ริริ�ยง�นท�งก้�ริเงิน	ฉบับที�	18	

	 (ปริบัปร้ิง	2560)

เริื�อง	ส์ัญ่ญ่�ก่้อส์ริ�้ง

เริื�อง	ริ�ยได้

เริื�อง	ริ�ยได้	-	ริ�ยก้�ริแลก้เปลี�ยนเกี้�ยวกั้บบริกิ้�ริโฆษัณ�

เริื�อง	โปริแก้ริมส์ิทธุิพิเศษัแก่้ลูก้ค้ื�

เริื�อง	ส์ัญ่ญ่�ส์ำ�หริบัก้�ริก่้อส์ริ�้งอสั์งห�ริมิทริพัย์

เริื�อง	ก้�ริโอนส์ินทริพัย์จำ�ก้ลูก้ค้ื�
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	 กิ้จำก้�ริต้ั้องใช้ม�ตั้ริฐ�นก้�ริริ�ยง�นท�งก้�ริเงิน	ฉบับที�	15	กั้บส์ัญ่ญ่�ที�ทำ�กั้บลูก้ค้ื�ท้ก้ส์ัญ่ญ่�	ยก้เว้นสั์ญ่ญ่�

ที�อยู่ในขอบเขตั้ของม�ตั้ริฐ�นก้�ริบัญ่ชีฉบับอื�น	 ม�ตั้ริฐ�นฉบับนี�ได้ก้ำ�หนดหลัก้ก้�ริ	5	 ขั�นตั้อน	ส์ำ�หริบัก้�ริริบัรูิ ้

ริ�ยได้ที�เกิ้ดข่�นจำ�ก้สั์ญ่ญ่�ที�ทำ�กั้บลูก้ค้ื�	 โดยกิ้จำก้�ริจำะริบัรูิร้ิ�ยได้ในจำำ�นวนเงินที�ส์ะท้อนถ่ืงส์ิ�งตั้อบแทนที�กิ้จำก้�ริ

คื�ดว่�จำะมีส์ิทธุิได้ริบัจำ�ก้ก้�ริแลก้เปลี�ยนส์ินค้ื�หริอืบริกิ้�ริที�ได้ส์่งมอบให้แก่้ลูก้ค้ื�	 และก้ำ�หนดให้กิ้จำก้�ริต้ั้องใช้ 

ด้ลยพินิจำและพิจำ�ริณ�ข้อเท็จำจำริงิและเหตั้้ก้�ริณ์ที�เกี้�ยวข้องทั�งหมดในก้�ริพิจำ�ริณ�ตั้�มหลัก้ก้�ริในแต่ั้ละขั�นตั้อน

		 ม�ตั้ริฐ�นฉบับนี�ไม่มีผู้ลก้ริะทบต่ั้อส่์วนของก้ำ�ไริหริอืข�ดท้นของก้ล้่มบริษัิัทแต่ั้อย่�งใด	 เพียงแต่ั้มีผู้ลก้ริะทบ

ต่ั้อก้�ริจัำดปริะเภูทริ�ยก้�ริในงบก้ำ�ไริข�ดท้นเบ็ดเส์ริจ็ำส์ำ�หริบัปีส์ิ�นส์้ดวันที�	 31	 ธุันว�คืม	 2562	ตั้�มริ�ยละเอียด 

ที�แส์ดงด้�นล่�งนี�ไว้เท่�นั�น

	 ข.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคัับใชำ้สั�าหุ้รบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีำที่เริม่ 

ในหุ้รอืหุ้ลังวันที่	1	มกราคัม	2563

	 ส์ภู�วิช�ชีพบัญ่ชีได้ปริะก้�ศใช้ม�ตั้ริฐ�นก้�ริริ�ยง�นท�งก้�ริเงินและก้�ริตีั้คืว�มม�ตั้ริฐ�นก้�ริริ�ยง�น 

ท�งก้�ริเงินฉบับใหม่และฉบับปริบัปร้ิง	 ซึ่่�งจำะมีผู้ลบังคัืบใช้ส์ำ�หริบังบก้�ริเงินที�มีริอบริะยะเวล�บัญ่ชีที�เริิ�มในหริอื 

หลังวันที�	 1	 มก้ริ�คืม	 2563	ม�ตั้ริฐ�นก้�ริริ�ยง�นท�งก้�ริเงินดังก้ล่�วได้ริบัก้�ริปริบัปร้ิงหริอืจัำดให้มีข่�นเพื�อให้ 

มีเนื�อห�เท่�เทียมกั้บม�ตั้ริฐ�นก้�ริริ�ยง�นท�งก้�ริเงินริะหว่�งปริะเทศ	 โดยส่์วนใหญ่่เป็นก้�ริอธุิบ�ยให้ชัดเจำน 

เกี้�ยวกั้บวิธุีปฏิิบัติั้ท�งก้�ริบัญ่ชีและก้�ริให้แนวปฏิิบัติั้ท�งบัญ่ชีกั้บผูู้้ใช้ม�ตั้ริฐ�น	 ยก้เว้นม�ตั้ริฐ�นก้�ริริ�ยง�น 

ท�งก้�ริเงินฉบับใหม่ดังต่ั้อไปนี�ที�มีก้�ริเปลี�ยนแปลงหลัก้ก้�ริส์ำ�คัืญ่ซึ่่�งส์�ม�ริถืส์ร้ิปได้ดังนี�

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	กลุ่มเคัรือ่งมือทางการเงิน

 ม�ตั้ริฐ�นก้�ริริ�ยง�นท�งก้�ริเงิน	 ก้ล้่มเคืริื�องมือท�งก้�ริเงิน	 ปริะก้อบด้วยม�ตั้ริฐ�นและก้�ริตีั้คืว�ม 

ม�ตั้ริฐ�น	จำำ�นวน	5	ฉบับ	ได้แก่้

งบการเงินรวม

ตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับเดิม

เพิ่ิ่มข้�น	(ลดลง) ตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน

ฉบับที่	15

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสัรจ็

ก�าไรขาดทุน

ริ�ยได้จำ�ก้ก้�ริข�ย

ต้ั้นท้นข�ย

ค่ื�ใช้จ่ำ�ยในก้�ริข�ยและจัำดจำำ�หน่�ย

3,663

3,169

549

(102)

10	

(112)

3,561

3,179

437



147
รายงานประจำำาปี 2562 | บรษั

ท ทิปโก้ฟู
ูดส์์ จำำาก้ด (มหาชน)

ม�ตั้ริฐ�นก้�ริริ�ยง�นท�งก้�ริเงิน

	 ฉบับที�	7	 	 ก้�ริเปิดเผู้ยข้อมูลเคืริื�องมือท�งก้�ริเงิน

	 ฉบับที�	9	 	 เคืริื�องมือท�งก้�ริเงิน

ม�ตั้ริฐ�นก้�ริบัญ่ชี

	 ฉบับที�	32	 	 ก้�ริแส์ดงริ�ยก้�ริเคืริื�องมือท�งก้�ริเงิน

ก้�ริตีั้คืว�มม�ตั้ริฐ�นก้�ริริ�ยง�นท�งก้�ริเงิน

	 ฉบับที�	16	 	 ก้�ริป้องกั้นคืว�มเส์ี�ยงของเงินลงท้นส์้ทธุิในหน่วยง�นต่ั้�งปริะเทศ	

	 ฉบับที�	19	 	 ก้�ริชำ�ริะหนี�ส์ินท�งก้�ริเงินด้วยตั้ริ�ส์�ริท้น

	 ม�ตั้ริฐ�นก้�ริริ�ยง�นท�งก้�ริเงินก้ล้่มดังก้ล่�วข้�งต้ั้น	ก้ำ�หนดหลัก้ก้�ริเกี้�ยวกั้บก้�ริจัำดปริะเภูทและก้�ริวัด 

มูลค่ื�เคืริื�องมือท�งก้�ริเงินด้วยมูลค่ื�ย้ติั้ธุริริมหริอืริ�คื�ท้นตัั้ดจำำ�หน่�ยโดยพิจำ�ริณ�จำ�ก้ปริะเภูทของตั้ริ�ส์�ริ 

ท�งก้�ริเงิน	ลัก้ษัณะของก้ริะแส์เงินส์ดตั้�มส์ัญ่ญ่�	และแผู้นธุ้ริกิ้จำของกิ้จำก้�ริ	(Business	Model)	หลัก้ก้�ริเกี้�ยวกั้บ 

วิธุีก้�ริคืำ�นวณก้�ริด้อยค่ื�ของเคืริื�องมือท�งก้�ริเงินโดยใช้แนวคิืดของผู้ลข�ดท้นด้�นเคืริดิตั้ที�คื�ดว่�จำะเกิ้ดข่�น	

และหลัก้ก้�ริเกี้�ยวกั้บก้�ริบัญ่ชีป้องกั้นคืว�มเสี์�ยง	 ริวมถ่ืงก้�ริแส์ดงริ�ยก้�ริและก้�ริเปิดเผู้ยข้อมูลเคืริื�องมือ 

ท�งก้�ริเงิน	 และเมื�อม�ตั้ริฐ�นก้�ริริ�ยง�นท�งก้�ริเงินก้ล้่มนี�มีผู้ลบังคัืบใช้	 จำะทำ�ให้ม�ตั้ริฐ�นก้�ริบัญ่ช	ี

ก้�ริตีั้คืว�มม�ตั้ริฐ�นก้�ริบัญ่ชี	และแนวปฏิิบัติั้ท�งก้�ริบัญ่ชีบ�งฉบับที�มีผู้ลบังคัืบใช้อยู่ในปัจำจำ้บันถืูก้ยก้เลิก้ไป

	 ฝ่่�ยบริหิ�ริของก้ล้่มบริษัิัทเชื�อว่�ม�ตั้ริฐ�นก้ล้่มดังก้ล่�วจำะไม่มีผู้ลก้ริะทบอย่�งเป็นส์�ริะส์ำ�คัืญ่ต่ั้องบก้�ริเงิน

ของก้ล้่มบริษัิัท

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16	เรือ่ง	สััญญาเชำ่า

	 ม�ตั้ริฐ�นก้�ริริ�ยง�นท�งก้�ริเงิน	 ฉบับที�	 16	 ใช้แทนม�ตั้ริฐ�นก้�ริบัญ่ชี	 ฉบับที�	 17	 เริื�อง	 ส์ัญ่ญ่�เช่�	 และ 

ก้�ริตีั้คืว�มม�ตั้ริฐ�นบัญ่ชีที�เกี้�ยวข้อง	 ม�ตั้ริฐ�นฉบับนี�ได้ก้ำ�หนดหลัก้ก้�ริของก้�ริริบัรูิร้ิ�ยก้�ริ	 ก้�ริวัดมูลค่ื�	 

ก้�ริแส์ดงริ�ยก้�ริและก้�ริเปิดเผู้ยข้อมูลของส์ัญ่ญ่�เช่�	 และก้ำ�หนดให้ผูู้้เช่�ริับรูิ้สิ์นทริัพย์และหนี�ส์ินส์ำ�หริับ 

ส์ัญ่ญ่�เช่�ท้ก้ริ�ยก้�ริที�มีริะยะเวล�ในก้�ริเช่�ม�ก้ก้ว่�	12	เดือน	เว้นแต่ั้ส์ินทริพัย์อ้�งอิงนั�นมีมูลค่ื�ตั้ำ�

	 ก้�ริบัญ่ชีส์ำ�หริบัผูู้้ให้เช่�ไม่มีก้�ริเปลี�ยนแปลงอย่�งมีส์�ริะส์ำ�คัืญ่จำ�ก้ม�ตั้ริฐ�นก้�ริบัญ่ชี	 ฉบับที�	 17	ผูู้้ให้เช่� 

ยังคืงต้ั้องจัำดปริะเภูทส์ัญ่ญ่�เช่�เป็นส์ัญ่ญ่�เช่�ดำ�เนินง�นหริอืส์ัญ่ญ่�เช่�เงินท้นโดยใช้หลัก้ก้�ริเช่นเดียวกั้นกั้บ 

ม�ตั้ริฐ�นก้�ริบัญ่ชีฉบับที�	17

	 ปัจำจำ้บันฝ่่�ยบริิห�ริของก้ล้่มบริิษััทอยู่ริะหว่�งก้�ริปริะเมินผู้ลก้ริะทบที�อ�จำมีต่ั้องบก้�ริเงินในปีที�เริิ�มนำ� 

ม�ตั้ริฐ�นฉบับนี�ม�ถืือปฏิิบัติั้
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4. นโยบายการบัญชำีท่ีสั�าคััญ

4.1 การรบัรูร้ายได้

	 ข�ยสิ์นค้ื�

	 ริ�ยได้จำ�ก้ก้�ริข�ยส์ินค้ื�ริับรูิ้เมื�อก้ล่้มบริิษััทได้โอนอำ�น�จำคืวบคื้มในส์ินค้ื�ให้แก่้ลูก้ค้ื�แล้ว	 ก้ล่�วคืือ	

เมื�อมีก้�ริส์่งมอบสิ์นค้ื�	 ริ�ยได้จำ�ก้ก้�ริข�ยแส์ดงตั้�มมูลค่ื�ที�ได้ริบัหริอืคื�ดว่�จำะได้ริบัส์ำ�หริบัส์ินค้ื�ที�ได้ส์่งมอบ 

หลังจำ�ก้หัก้ปริะม�ณก้�ริส์ินค้ื�ริบัคืืนและส์่วนลด	โดยไม่ริวมภู�ษีัมูลค่ื�เพิ�ม

	 ดอก้เบี�ยริบั

	 ดอก้เบี�ยริบัถืือเป็นริ�ยได้ตั้�มเก้ณฑ์์คืงค้ื�งโดยคืำ�น่งถ่ืงอัตั้ริ�ผู้ลตั้อบแทนที�แท้จำริงิ

	 เงินปันผู้ลริบั

	 เงินปันผู้ลริบัถืือเป็นริ�ยได้เมื�อบริษัิัทฯมีส์ิทธุิในก้�ริริบัเงินปันผู้ล

4.2 เงินสัดและรายการเทียบเท่าเงินสัด

	 เงินส์ดและริ�ยก้�ริเทียบเท่�เงินส์ด	 หม�ยถ่ืง	 เงินส์ดและเงินฝ่�ก้ธุน�คื�ริ	 และเงินลงท้นริะยะส์ั�นที�ม ี

ส์ภู�พคืล่องส์ูง	 ซ่ึ่�งถ่ืงก้ำ�หนดจ่ำ�ยคืืนภู�ยในริะยะเวล�ไม่เกิ้น	 3	 เดือนนับจำ�ก้วันที�ได้ม�และไม่มีข้อจำำ�กั้ดในก้�ริ 

เบิก้ใช้

4.3 ลูกหุ้นี�การค้ัาและลูกหุ้นี�อ่ืน

	 ลกู้หนี�ก้�ริค้ื�และลกู้หนี�อื�นแส์ดงมลูค่ื�ตั้�มจำำ�นวนมูลค่ื�ส์ท้ธุทิี�จำะได้ริบั	ก้ล้่มบริษัิัทบนัทก่้ค่ื�เผู้ื�อหนี�ส์งสั์ยจำะส์ญู่ 

ส์ำ�หริับผู้ลข�ดท้นโดยปริะม�ณที�อ�จำเกิ้ดข่�นจำ�ก้ก้�ริเก็้บเงินจำ�ก้ลูก้หนี�ไม่ได้	 ซึ่่�งโดยทั�วไปพิจำ�ริณ�จำ�ก้ 

ปริะส์บก้�ริณ์ก้�ริเก็้บเงินและก้�ริวิเคืริ�ะห์อ�ย้หนี�	

4.4 สัินค้ัาคังเหุ้ลือ

	 ส์ินค้ื�ส์ำ�เริจ็ำรูิปและส์ินค้ื�ริะหว่�งผู้ลิตั้แส์ดงมูลค่ื�ตั้�มริ�คื�ท้น	(ตั้�มวิธุีถัืวเฉลี�ยถ่ืวงนำ�หนัก้)	หริอืมูลค่ื�ส้์ทธุิ

ที�จำะได้ริบัแล้วแต่ั้ริ�คื�ใดจำะตั้ำ�ก้ว่�	ริ�คื�ท้นดังก้ล่�วปริะก้อบด้วยต้ั้นท้นวัตั้ถื้ดิบ	แริงง�นและค่ื�โส์ห้้ยในก้�ริผู้ลิตั้

	 วัตั้ถื้ดิบ	อะไหล่และวัส์ด้โริงง�นแส์ดงมูลค่ื�ตั้�มริ�คื�ท้นถัืวเฉลี�ยหริอืมูลค่ื�ส์้ทธุิที�จำะได้ริบัแล้วแต่ั้ริ�คื�ใดจำะ

ตั้ำ�ก้ว่�	และจำะถืือเป็นส์่วนหน่�งของต้ั้นท้นก้�ริผู้ลิตั้เมื�อมีก้�ริเบิก้ใช้

4.5 เกษตรกรรม

	 บริษัิัทย่อยมีส์ินทริพัย์ชีวภู�พเป็นผู้ลส์ับปะริดที�ยังไม่ได้เก็้บเกี้�ยว	และผู้ลิตั้ผู้ลท�งก้�ริเก้ษัตั้ริเป็นผู้ลส์ับปะริด

ที�เก็้บเกี้�ยวแล้ว	ซึ่่�งจำะถูืก้วัดมูลค่ื�ด้วยมูลค่ื�ย้ติั้ธุริริมหัก้ต้ั้นท้นในก้�ริข�ย	และมูลค่ื�ย้ติั้ธุริริมหัก้ต้ั้นท้นในก้�ริข�ย	

ณ	จำ้ดเก็้บเกี้�ยว	ตั้�มลำ�ดับ

	 มูลค่ื�ย้ติั้ธุริริมของผู้ลส์ับปะริดคืำ�นวณโดยใช้วิธุีอ้�งอิงจำ�ก้ริ�คื�มูลค่ื�ย้ติั้ธุริริมหัก้ปริะม�ณก้�ริค่ื�ใช้จ่ำ�ย	ณ	

จ้ำดเก็้บเกี้�ยว	 ผู้ลก้ำ�ไริหริอืข�ดท้นที�เกิ้ดจำ�ก้ก้�ริเปลี�ยนแปลงในมูลค่ื�ย้ติั้ธุริริมของส์ินทริพัย์ชีวภู�พและผู้ลิตั้ผู้ล 

ท�งก้�ริเก้ษัตั้ริบันท่ก้ในส์่วนของก้ำ�ไริหริอืข�ดท้น
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4.6 เงินลงทุน

	 	 ก้)			เงินลงท้นในบริษัิัทริว่มที�แส์ดงอยู่ในงบก้�ริเงินริวมแส์ดงมูลค่ื�ตั้�มวิธุีส์่วนได้เส์ีย	

	 	 ข)	 	 เงินลงท้นในบริษัิัทย่อยและบริษัิัทริว่มที�แส์ดงอยู่ในงบก้�ริเงินเฉพ�ะกิ้จำก้�ริแส์ดงมูลค่ื�ตั้�มวิธุีริ�คื�

ท้นส์้ทธุิจำ�ก้ค่ื�เผู้ื�อก้�ริด้อยค่ื�	(ถ้ื�มี)	

4.7 อสัังหุ้ารมิทรพัิ่ย์เพิ่ื่อการลงทุน	-	ท่ีดินรอการขาย

	 บริษัิัทฯบันท่ก้มูลค่ื�เริิ�มแริก้ของอส์ังห�ริมิทริพัย์เพื�อก้�ริลงท้น	 -	 ที�ดินริอก้�ริข�ยในริ�คื�ท้นซึ่่�งริวมต้ั้นท้น 

ก้�ริทำ�ริ�ยก้�ริ	หลังจำ�ก้นั�นบริษัิัทฯจำะบันท่ก้อส์ังห�ริมิทริพัย์เพื�อก้�ริลงท้น	-	ที�ดินริอก้�ริข�ย	ด้วยริ�คื�ท้นหัก้ค่ื�

เผู้ื�อก้�ริด้อยค่ื�	(ถ้ื�มี)

	 บริษัิัทฯริบัรูิผู้้ลต่ั้�งริะหว่�งจำำ�นวนเงินที�ได้ริบัส์้ทธุิจำ�ก้ก้�ริจำำ�หน่�ยกั้บมูลค่ื�ตั้�มบัญ่ชีของส์ินทริพัย์ในส์่วน 

ของก้ำ�ไริหริอืข�ดท้นในปีที�ตัั้ดริ�ยก้�ริอส์ังห�ริมิทริพัย์เพื�อก้�ริลงท้นออก้จำ�ก้บัญ่ชี

4.8 ที่ดิน	อาคัารและอุปกรณ์	และค่ัาเสัื่อมราคัา

	 ที�ดินแส์ดงมูลค่ื�ตั้�มริ�คื�ท้น	 อ�คื�ริและอ้ปก้ริณ์และพืชเพื�อก้�ริให้ผู้ลิตั้ผู้ลซ่ึ่�งเป็นต้ั้นสั์บปะริดแส์ดงมูลค่ื� 

ตั้�มริ�คื�ท้นหัก้ค่ื�เส์ื�อมริ�คื�ส์ะส์มและค่ื�เผู้ื�อก้�ริด้อยค่ื�ของสิ์นทริพัย์	(ถ้ื�มี)

	 ค่ื�เส์ื�อมริ�คื�ของอ�คื�ริและอ้ปก้ริณ์และพืชเพื�อก้�ริให้ผู้ลิตั้ผู้ลคืำ�นวณจำ�ก้ริ�คื�ท้นโดยวิธุีเส์้นตั้ริงตั้�มอ�ย้

ก้�ริให้ปริะโยชน์โดยปริะม�ณ	 และคืำ�นวณตั้�มปริะม�ณก้�ริก้ำ�ลังก้�ริผู้ลิตั้ของเคืริื�องจัำก้ริและปริะม�ณก้�ริ 

ผู้ลผู้ลิตั้ที�เก็้บเกี้�ยว	ดังนี�

	 ต้ั้นท้นที�ปริะม�ณในเบื�องต้ั้นส์ำ�หริบัก้�ริริื�อ	ก้�ริขนย้�ย	และก้�ริบูริณะส์ภู�พของส์ินทริพัย์ซึ่่�งเป็นภู�ริะผูู้ก้พัน

ของก้ล้่มบริษัิัท	ถืือริวมเป็นส์่วนหน่�งของริ�คื�ท้นของที�ดิน	อ�คื�ริและอ้ปก้ริณ์

	 ค่ื�เส์ื�อมริ�คื�ริวมอยู่ในก้�ริคืำ�นวณผู้ลก้�ริดำ�เนินง�น

	 ไม่มีก้�ริคิืดค่ื�เส์ื�อมริ�คื�ส์ำ�หริบัที�ดินและส์ินทริพัย์ริะหว่�งติั้ดตัั้�ง

	 ก้ล้่มบริษัิัทตัั้ดริ�ยก้�ริที�ดิน	 อ�คื�ริและอ้ปก้ริณ์ออก้จำ�ก้บัญ่ชีเมื�อจำำ�หน่�ยส์ินทริพัย์หริอืคื�ดว่�จำะไม่ได้ริบั 

ปริะโยชน์เชิงเศริษัฐกิ้จำในอน�คืตั้จำ�ก้ก้�ริใช้หริอืก้�ริจำำ�หน่�ยส์ินทริพัย์	 ริ�ยก้�ริผู้ลก้ำ�ไริหริอืข�ดท้นจำ�ก้ก้�ริ 

ค่ื�พัฒน�ที�ดิน

อ�คื�ริและส์ิ�งปลูก้ส์ริ�้ง

เคืริื�องจัำก้ริและส์่วนปริะก้อบ

เคืริื�องมือและอ้ปก้ริณ์

เคืริื�องตั้ก้แต่ั้งและติั้ดตัั้�ง

ย�นพ�หนะ

พืชเพื�อก้�ริให้ผู้ลิตั้ผู้ล

10	ปี

10	ถ่ืง	25	ป	ี

10	ถ่ืง	20	ปี	และตั้�มปริะม�ณก้�ริก้ำ�ลังก้�ริผู้ลิตั้

5	ถ่ืง	20	ปี

3	ถ่ืง	10	ป	ี

5	ถ่ืง	10	ปี

ตั้�มปริะม�ณก้�ริผู้ลผู้ลิตั้ที�เก็้บเกี้�ยว
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จำำ�หน่�ยหริอืตัั้ดจำำ�หน่�ยสิ์นทริพัย์จำะริบัรูิใ้นส่์วนของก้ำ�ไริหริอืข�ดท้นเมื�อก้ล้่มบริษัิัทตัั้ดริ�ยก้�ริสิ์นทริพัย์นั�น 

ออก้จำ�ก้บัญ่ชี

4.9 สัินทรพัิ่ย์ไม่มีตัวตน

	 ส์ินทริพัย์ไม่มีตัั้วตั้นแส์ดงมูลค่ื�ตั้�มริ�คื�ท้นหัก้ค่ื�ตัั้ดจำำ�หน่�ยส์ะส์มและค่ื�เผู้ื�อก้�ริด้อยค่ื�สิ์นทริพัย์	(ถ้ื�มี)

	 ก้ล้่มบริิษััทตัั้ดจำำ�หน่�ยส์ินทริัพย์ไม่มีตัั้วตั้นที�มีอ�ย้ก้�ริให้ปริะโยชน์จำำ�กั้ดอย่�งมีริะบบตั้ลอดอ�ย้ก้�ริให้ 

ปริะโยชน์เชิงเศริษัฐกิ้จำของส์ินทริพัย์นั�น	และจำะปริะเมินก้�ริด้อยค่ื�ของสิ์นทริพัย์ดังก้ล่�วเมื�อมีข้อบ่งชี�ว่�ส์ินทริพัย์ 

นั�นเกิ้ดก้�ริด้อยค่ื�	ก้ล้่มบริษัิัทจำะทบทวนริะยะเวล�ก้�ริตัั้ดจำำ�หน่�ยและวิธุีก้�ริตัั้ดจำำ�หน่�ยของส์ินทริพัย์ไม่มีตัั้วตั้น 

ดังก้ล่�วท้ก้ส์ิ�นปีเป็นอย่�งน้อย	ค่ื�ตัั้ดจำำ�หน่�ยริบัรูิเ้ป็นค่ื�ใช้จ่ำ�ยในส่์วนของก้ำ�ไริหริอืข�ดท้น

	 ส์ินทริพัย์ไม่มีตัั้วตั้นที�มีอ�ย้ก้�ริให้ปริะโยชน์จำำ�กั้ดมีดังนี�

	 ก้ล้่มบริษัิัทไม่มีก้�ริตัั้ดจำำ�หน่�ยส์ินทริพัย์ไม่มีตัั้วตั้นที�มีอ�ย้ก้�ริให้ปริะโยชน์ไม่ทริ�บแน่นอนแต่ั้จำะใช้วิธุีก้�ริ 

ทดส์อบก้�ริด้อยค่ื�ท้ก้ปีทั�งในริะดับของแต่ั้ละสิ์นทริัพย์นั�นและในริะดับของหน่วยสิ์นทริัพย์ที�ก่้อให้เกิ้ดเงินส์ด	 
ก้ล้่มบริษัิัทจำะทบทวนท้ก้ปีว่�ส์ินทริพัย์ไม่มีตัั้วตั้นดังก้ล่�วยังคืงมีอ�ย้ก้�ริให้ปริะโยชน์ไม่ทริ�บแน่นอน

4.10 	รายการธุุรกิจกับบุคัคัลหุ้รอืกิจการที่เก่ียวข้องกัน

	 บ้คืคืลหริอืกิ้จำก้�ริที�เกี้�ยวข้องกั้นกั้บก้ล้่มบริษัิัท	หม�ยถ่ืง	บ้คืคืลหริอืกิ้จำก้�ริที�มีอำ�น�จำคืวบคื้มก้ล้่มบริษัิัท	หริอื 

ถืูก้คืวบคื้มโดยก้ล้่มบริษัิัทไม่ว่�จำะเป็นโดยท�งตั้ริงหริอืท�งอ้อม	หริอือยู่ภู�ยใต้ั้ก้�ริคืวบคื้มเดียวกั้นกั้บก้ล้่มบริษัิัท

	 นอก้จำ�ก้นี�บ้คืคืลหริอืกิ้จำก้�ริที�เกี้�ยวข้องกั้นยังหม�ยริวมถ่ืงบริษัิัทริว่ม	และบ้คืคืลหริอืกิ้จำก้�ริที�มีส์ิทธุิออก้เส์ียง 

โดยท�งตั้ริงหริอืท�งอ้อม	ซึ่่�งทำ�ให้มีอิทธุิพลอย่�งเป็นส์�ริะส์ำ�คัืญ่กั้บก้ล่้มบริษัิัท	ผูู้้บริหิ�ริส์ำ�คัืญ่	ก้ริริมก้�ริหริอื 

พนัก้ง�นที�มีอำ�น�จำในก้�ริว�งแผู้นและคืวบคื้มก้�ริดำ�เนินง�นของก้ล้่มบริษัิัท

4.11 สััญญาเชำ่าระยะยาว

	 ส์ัญ่ญ่�เช่�อ้ปก้ริณ์ที�คืว�มเสี์�ยงและผู้ลตั้อบแทนของคืว�มเป็นเจ้ำ�ของส์่วนใหญ่่ได้โอนไปให้กั้บผูู้้เช่�ถืือเป็น 

ส์ัญ่ญ่�เช่�ก้�ริเงิน	ส์ัญ่ญ่�เช่�ก้�ริเงินจำะบันท่ก้เป็นริ�ยจ่ำ�ยฝ่่�ยท้นด้วยมูลค่ื�ย้ติั้ธุริริมของส์ินทริพัย์ที�เช่�หริอืมูลค่ื� 

ปัจำจำ้บันส์้ทธุิของจำำ�นวนเงินที�ต้ั้องจ่ำ�ยตั้�มส์ัญ่ญ่�เช่�แล้วแต่ั้มูลค่ื�ใดจำะตั้ำ�ก้ว่�	 ภู�ริะผูู้ก้พันตั้�มส์ัญ่ญ่�เช่�หัก้ 

ค่ื�ใช้จ่ำ�ยท�งก้�ริเงินจำะบันท่ก้เป็นหนี�ส์ินริะยะย�ว	ส์่วนดอก้เบี�ยจ่ำ�ยจำะบันท่ก้ในส์่วนของก้ำ�ไริหริอืข�ดท้นตั้ลอด 

อ�ย้ของส์ัญ่ญ่�เช่�	ส์ินทริพัย์ที�ได้ม�ตั้�มส์ัญ่ญ่�เช่�ก้�ริเงินจำะคิืดค่ื�เส์ื�อมริ�คื�ตั้ลอดอ�ย้ก้�ริใช้ง�นของส์ินทริพัย ์

ที�เช่�

	 ส์ัญ่ญ่�เช่�อ�คื�ริและอ้ปก้ริณ์ที�คืว�มเสี์�ยงและผู้ลตั้อบแทนของคืว�มเป็นเจ้ำ�ของส์่วนใหญ่่ไม่ได้โอนไปให้กั้บ 

ผูู้้เช่�ถืือเป็นสั์ญ่ญ่�เช่�ดำ�เนินง�น	จำำ�นวนเงินที�จ่ำ�ยตั้�มส์ัญ่ญ่�เช่�ดำ�เนินง�นริบัรูิเ้ป็นค่ื�ใช้จ่ำ�ยในส่์วนของก้ำ�ไริ 

อ�ย้ก้�ริให้ปริะโยชน์

ซึ่อฟูต์ั้แวริค์ือมพิวเตั้อริ	์ 									3	ถ่ืง	10	ปี
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หริอืข�ดท้นตั้�มวิธุีเส้์นตั้ริงตั้ลอดอ�ย้ของส์ัญ่ญ่�เช่�

4.12 	เงินตราต่างประเทศ

	 บริษัิัทฯแส์ดงงบก้�ริเงนิริวมและงบก้�ริเงนิเฉพ�ะกิ้จำก้�ริเปน็ส์ก้ล้เงนิบ�ท	ซึ่่�งเปน็ส์ก้ล้เงนิที�ใชใ้นก้�ริดำ�เนินง�น 

ของบริษัิัทฯ

	 ริ�ยก้�ริที�เป็นเงินตั้ริ�ต่ั้�งปริะเทศแปลงค่ื�เป็นเงินบ�ทโดยใช้อัตั้ริ�แลก้เปลี�ยน	ณ	วันที�ที�เกิ้ดริ�ยก้�ริ	สิ์นทริพัย ์

และหนี�ส์ินที�เป็นตัั้วเงินซึ่่�งอยู่ในส์ก้้ลเงินตั้ริ�ต่ั้�งปริะเทศได้แปลงค่ื�เป็นเงินบ�ทโดยใช้อัตั้ริ�แลก้เปลี�ยน	 

ณ	วันส์ิ�นริอบริะยะเวล�ริ�ยง�น

	 ก้ำ�ไริและข�ดท้นที�เกิ้ดจำ�ก้ก้�ริเปลี�ยนแปลงในอัตั้ริ�แลก้เปลี�ยนได้ริวมอยู่ในก้�ริคืำ�นวณผู้ลก้�ริดำ�เนินง�น

4.13 	การด้อยค่ัาของสิันทรพัิ่ย์

	 ท้ก้วันส์ิ�นริอบริะยะเวล�ริ�ยง�น	 ก้ล่้มบริิษััทจำะทำ�ก้�ริปริะเมินก้�ริด้อยค่ื�ของที�ดิน	 อ�คื�ริและอ้ปก้ริณ์	 

อส์ังห�ริมิทริพัย์เพื�อก้�ริลงท้น	หริอืสิ์นทริพัย์ที�ไม่มีตัั้วตั้นอื�นของก้ล้่มบริษัิัท	ห�ก้มีข้อบ่งชี�ว่�ส์ินทริพัย์ดังก้ล่�วอ�จำ 

ด้อยค่ื�	 ก้ล้่มบริษัิัทริบัรูิข้�ดท้นจำ�ก้ก้�ริด้อยค่ื�เมื�อมูลค่ื�ที�คื�ดว่�จำะได้ริบัคืืนของส์ินทริพัย์มีมูลค่ื�ตั้ำ�ก้ว่�มูลค่ื� 

ตั้�มบญั่ชีของสิ์นทริพัย์นั�น	ทั�งนี�มลูค่ื�ที�คื�ดว่�จำะได้ริบัคืืนหม�ยถ่ืงมลูค่ื�ย้ติั้ธุริริมหัก้ต้ั้นทน้ในก้�ริข�ยของสิ์นทริพัย์ 
หริอืมูลค่ื�จำ�ก้ก้�ริใช้ส์ินทริพัย์แล้วแต่ั้ริ�คื�ใดจำะส์ูงก้ว่�	 ในก้�ริปริะเมินมูลค่ื�จำ�ก้ก้�ริใช้ส์ินทริพัย์	 ก้ล้่มบริษัิัท 

ปริะม�ณก้�ริก้ริะแส์เงินส์ดในอน�คืตั้ที�กิ้จำก้�ริคื�ดว่�จำะได้ริบัจำ�ก้ส์ินทริพัย์และคืำ�นวณคิืดลดเป็นมูลค่ื�ปัจำจำ้บัน 

โดยใช้อัตั้ริ�คิืดลดก่้อนภู�ษีัที�ส์ะท้อนถ่ืงก้�ริปริะเมินคืว�มเสี์�ยงในส์ภู�พตั้ล�ดปัจำจำ้บันของเงินส์ดตั้�มริะยะเวล� 

และคืว�มเส์ี�ยงซึ่่�งเป็นลัก้ษัณะเฉพ�ะของสิ์นทริพัย์ที�ก้ำ�ลังพิจำ�ริณ�อยู่	 ในก้�ริปริะเมินมูลค่ื�ย้ติั้ธุริริมหัก้ต้ั้นท้นใน 

ก้�ริข�ย	ก้ล้่มบริษัิัทใช้แบบจำำ�ลองก้�ริปริะเมินมูลค่ื�ที�ดีที�ส์้ดซึ่่�งเหม�ะส์มกั้บส์ินทริพัย์	 ซึ่่�งส์ะท้อนถ่ืงจำำ�นวนเงินที� 

กิ้จำก้�ริส์�ม�ริถืจำะได้ม�จำ�ก้ก้�ริจำำ�หน่�ยส์ินทริพัย์หัก้ด้วยต้ั้นท้นในก้�ริจำำ�หน่�ย	โดยก้�ริจำำ�หน่�ยนั�นผูู้้ซืึ่�อกั้บผูู้้ข�ย 

มีคืว�มริอบรูิแ้ละเต็ั้มใจำในก้�ริแลก้เปลี�ยนและส์�ม�ริถืต่ั้อริองริ�คื�กั้นได้อย่�งเป็นอิส์ริะในลัก้ษัณะของผูู้้ที�ไม่มี 

คืว�มเกี้�ยวข้องกั้น

	 ก้ล้่มบริษัิัทจำะริบัรูิร้ิ�ยก้�ริข�ดท้นจำ�ก้ก้�ริด้อยค่ื�ในส่์วนของก้ำ�ไริหริอืข�ดท้น	

	 ห�ก้ในก้�ริปริะเมินก้�ริด้อยค่ื�ของส์ินทริพัย์มีข้อบ่งชี�ที�แส์ดงให้เห็นว่�ผู้ลข�ดท้นจำ�ก้ก้�ริด้อยค่ื�ของส์ินทริพัย ์

ที�ริบัรูิใ้นงวดก่้อนได้หมดไปหริอืลดลง	ก้ล่้มบริษัิัทจำะบนัทก่้ก้ลับริ�ยก้�ริผู้ลข�ดทน้จำ�ก้ก้�ริด้อยค่ื�ของสิ์นทริพัย์โดย 

ริบัรูิไ้ปยังส์่วนของก้ำ�ไริหริอืข�ดท้นทันที

4.14 	ผลประโยชำน์ของพิ่นักงาน

 ผลประโยชำน์ระยะสัั�นของพิ่นักงาน

	 ก้ล้่มบริษัิัทริบัรูิเ้งินเดือน	ค่ื�จ้ำ�ง	โบนัส์	และเงินส์มทบก้องท้นปริะกั้นสั์งคืมเป็นค่ื�ใช้จ่ำ�ยเมื�อเกิ้ดริ�ยก้�ริ

 ผลประโยชำน์หุ้ลังออกจากงานของพิ่นักงาน

	 โคืริงก้�ริส์มทบเงิน

	 ก้ล้่มบริษัิัทและพนัก้ง�นได้ริว่มกั้นจัำดตัั้�งก้องท้นส์ำ�ริองเลี�ยงชีพ	ซึ่่�งปริะก้อบด้วยเงินที�พนัก้ง�นจ่ำ�ยส์ะส์มและ 
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เงินที�ก้ล้่มบริษัิัทจ่ำ�ยส์มทบให้เป็นริ�ยเดือน	 สิ์นทริพัย์ของก้องท้นส์ำ�ริองเลี�ยงชีพได้แยก้ออก้จำ�ก้ส์ินทริพัย์ของ 

ก้ล้่มบริษัิัท	เงินที�ก้ล้่มบริษัิัทจ่ำ�ยส์มทบก้องท้นส์ำ�ริองเลี�ยงชีพบันท่ก้เป็นค่ื�ใช้จ่ำ�ยในปีที�เกิ้ดริ�ยก้�ริ

	 โคืริงก้�ริผู้ลปริะโยชน์หลังออก้จำ�ก้ง�น

	 ก้ล้่มบริษัิัทมีภู�ริะส์ำ�หริบัเงินชดเชยที�ต้ั้องจ่ำ�ยให้แก่้พนัก้ง�นเมื�อออก้จำ�ก้ง�นตั้�มก้ฎหม�ย	ซึ่่�งก้ล้่มบริษัิัทถืือ 

ว่�เงินชดเชยดังก้ล่�วเป็นโคืริงก้�ริผู้ลปริะโยชน์หลังออก้จำ�ก้ง�นส์ำ�หริบัพนัก้ง�น

	 ก้ล้่มบริษัิัทคืำ�นวณหนี�ส์นิตั้�มโคืริงก้�ริผู้ลปริะโยชน์หลังออก้จำ�ก้ง�นของพนัก้ง�น	โดยใชว้ธิุคิีืดลดแต่ั้ละหน่วย 

ที�ปริะม�ณก้�ริไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	โดยผูู้้เชี�ยวช�ญ่อิส์ริะได้ทำ�ก้�ริปริะเมินภู�ริะผูู้ก้พันดังก้ล่�ว 

ตั้�มหลัก้คืณิตั้ศ�ส์ตั้ริป์ริะกั้นภัูย	

	 ผู้ลก้ำ�ไริหริอืข�ดท้นจำ�ก้ก้�ริปริะม�ณก้�ริตั้�มหลัก้คืณิตั้ศ�ส์ตั้ริป์ริะกั้นภัูยส์ำ�หริบัโคืริงก้�ริผู้ลปริะโยชน์หลัง 

ออก้จำ�ก้ง�นของพนัก้ง�นจำะริบัรูิท้ันทีในก้ำ�ไริข�ดท้นเบ็ดเส์ริจ็ำอื�น

	 ต้ั้นทน้บริกิ้�ริในอดีตั้จำะถืกู้ริบัรูิท้ั�งจำำ�นวนในก้ำ�ไริหริอืข�ดทน้ทนัททีี�มกี้�ริแก้้ไขโคืริงก้�ริหริอืลดขน�ดโคืริงก้�ริ	 

หริอืเมื�อกิ้จำก้�ริริบัรูิต้้ั้นท้นก้�ริปริบัโคืริงส์ริ�้งที�เกี้�ยวข้อง

4.15 	ประมาณการหุ้นี�สิัน

	 ก้ล้่มบริษัิัทจำะบนัท่ก้ปริะม�ณก้�ริหนี�ส์นิไวใ้นบญั่ชเีมื�อภู�ริะผู้กู้พนัซึ่่�งเปน็ผู้ลม�จำ�ก้เหตั้ก้้�ริณ์ในอดีตั้ได้เกิ้ดข่�น 

แล้ว	 และมีคืว�มเป็นไปได้ค่ือนข้�งแน่นอนว่�ก้ล้่มบริษัิัทจำะเสี์ยทริพัย�ก้ริเชิงเศริษัฐกิ้จำไปเพื�อปลดเปลื�องภู�ริะ 

ผูู้ก้พันนั�น	และก้ล้่มบริษัิัทส์�ม�ริถืปริะม�ณมูลค่ื�ภู�ริะผูู้ก้พันนั�นได้อย่�งน่�เชื�อถืือ	

4.16 	ภาษีเงินได้	

	 ภู�ษีัเงินได้ปริะก้อบด้วยภู�ษีัเงินได้ปัจำจำ้บันและภู�ษีัเงินได้ริอก้�ริตัั้ดบัญ่ชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

	 ก้ล้่มบริิษััทบันท่ก้ภู�ษีัเงินได้ปัจำจำ้บันตั้�มจำำ�นวนที�คื�ดว่�จำะจ่ำ�ยให้กั้บหน่วยง�นจัำดเก็้บภู�ษีัของริัฐ	 โดย 

คืำ�นวณจำ�ก้ก้ำ�ไริท�งภู�ษีัตั้�มหลัก้เก้ณฑ์์ที�ก้ำ�หนดในก้ฎหม�ยภู�ษีัอ�ก้ริ

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชำี

	 ก้ล้่มบริษัิัทบันท่ก้ภู�ษีัเงินได้ริอก้�ริตัั้ดบัญ่ชีของผู้ลแตั้ก้ต่ั้�งชั�วคืริ�วริะหว่�งริ�คื�ตั้�มบัญ่ชีของสิ์นทริพัย์ 

และหนี�ส์ิน	ณ	 วันสิ์�นริอบริะยะเวล�ริ�ยง�นกั้บฐ�นภู�ษีัของส์ินทริพัย์และหนี�ส์ินที�เกี้�ยวข้องนั�น	 โดยใช้อัตั้ริ�ภู�ษีั 
ที�มีผู้ลบังคัืบใช้	ณ	วันส์ิ�นริอบริะยะเวล�ริ�ยง�น	

	 ก้ล้่มบริษัิัทริบัรูิห้นี�ส์ินภู�ษีัเงินได้ริอก้�ริตัั้ดบัญ่ชีของผู้ลแตั้ก้ต่ั้�งชั�วคืริ�วที�ต้ั้องเส์ียภู�ษีัท้ก้ริ�ยก้�ริ	 แต่ั้ริบัรูิ ้

ส์ินทริพัย์ภู�ษีัเงินได้ริอก้�ริตัั้ดบัญ่ชีส์ำ�หริบัผู้ลแตั้ก้ต่ั้�งชั�วคืริ�วที�ใช้หัก้ภู�ษีั	 ริวมทั�งผู้ลข�ดท้นท�งภู�ษีัที�ยังไม่ได้ 
ใช้ในจำำ�นวนเท่�ที�มีคืว�มเป็นไปได้ค่ือนข้�งแน่ที�ก้ล่้มบริษัิัทจำะมีก้ำ�ไริท�งภู�ษีัในอน�คืตั้เพียงพอที�จำะใช้ปริะโยชน์ 

จำ�ก้ผู้ลแตั้ก้ต่ั้�งชั�วคืริ�วที�ใช้หัก้ภู�ษีัและผู้ลข�ดท้นท�งภู�ษีัที�ยังไม่ได้ใช้นั�น
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	 ก้ล้่มบริษัิัทจำะทบทวนมูลค่ื�ตั้�มบัญ่ชีของสิ์นทริพัย์ภู�ษีัเงินได้ริอก้�ริตัั้ดบัญ่ชีท้ก้สิ์�นริอบริะยะเวล�ริ�ยง�น 

และจำะทำ�ก้�ริปริบัลดมูลค่ื�ตั้�มบัญ่ชีดังก้ล่�ว	ห�ก้มีคืว�มเป็นไปได้ค่ือนข้�งแน่ว่�ก้ล้่มบริษัิัทจำะไม่มีก้ำ�ไริท�งภู�ษีั 

เพียงพอต่ั้อก้�รินำ�ส์ินทริพัย์ภู�ษีัเงินได้ริอก้�ริตัั้ดบัญ่ชีทั�งหมดหริอืบ�งส์่วนม�ใช้ปริะโยชน์

4.17 	ตราสัารอนุพิ่ันธุ์

	 สััญญาซืื้�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหุ้น้า	

	 ส์ัญ่ญ่�ซืึ่�อข�ยเงินตั้ริ�ต่ั้�งปริะเทศล่วงหน้�แส์ดงไว้ในงบก้�ริเงินตั้�มมูลค่ื�ย้ติั้ธุริริม	 ก้ำ�ไริข�ดท้นที�ยัง 

ไม่เกิ้ดข่�นจำริงิจำ�ก้ก้�ริแปลงค่ื�เงินตั้ริ�ต่ั้�งปริะเทศดังก้ล่�วจำะถูืก้บันท่ก้ในส์่วนของก้ำ�ไริหริอืข�ดท้น	

	 สััญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี�ย	

	 ส์ัญ่ญ่�แลก้เปลี�ยนอัตั้ริ�ดอก้เบี�ยแส์ดงไว้ในงบก้�ริเงินตั้�มมูลค่ื�ย้ติั้ธุริริม	 ก้ำ�ไริข�ดท้นที�ยังไม่เกิ้ดข่�นจำริงิ 

จำ�ก้ส์ัญ่ญ่�ดังก้ล่�วจำะถืูก้บันท่ก้ในส์่วนของก้ำ�ไริหริอืข�ดท้น	

4.18 	การวัดมูลค่ัายุติธุรรม

	 มูลค่ื�ย้ติั้ธุริริม	หม�ยถ่ืง	ริ�คื�ที�คื�ดว่�จำะได้ริบัจำ�ก้ก้�ริข�ยส์ินทริพัย์หริอืเป็นริ�คื�ที�จำะต้ั้องจ่ำ�ยเพื�อโอนหนี� 

ส์ินให้ผูู้้อื�นโดยริ�ยก้�ริดังก้ล่�วเป็นริ�ยก้�ริที�เกิ้ดข่�นในส์ภู�พปก้ติั้ริะหว่�งผูู้้ซึ่ื�อและผูู้้ข�ย	 (ผูู้้ริ่วมในตั้ล�ด)	 

ณ	 วันที�วัดมูลค่ื�	 ก้ล้่มบริษัิัทใช้ริ�คื�เส์นอซึ่ื�อข�ยในตั้ล�ดที�มีส์ภู�พคืล่องในก้�ริวัดมูลค่ื�ย้ติั้ธุริริมของส์ินทริพัย์ 

และหนี�ส์นิซ่ึ่�งม�ตั้ริฐ�นก้�ริริ�ยง�นท�งก้�ริเงนิที�เกี้�ยวขอ้งก้ำ�หนดให้ต้ั้องวดัมลูค่ื�ด้วยมลูค่ื�ย้ติั้ธุริริม	ยก้เวน้ในก้ริณี 

ที�ไม่มีตั้ล�ดที�มีส์ภู�พคืล่องส์ำ�หริบัสิ์นทริพัย์หริอืหนี�ส์ินที�มีลัก้ษัณะเดียวกั้นหริอืไม่ส์�ม�ริถืห�ริ�คื�เส์นอซึ่ื�อข�ยใน 

ตั้ล�ดที�มีส์ภู�พคืล่องได้	 ก้ล่้มบริษัิัทจำะปริะม�ณมูลค่ื�ย้ติั้ธุริริมโดยใช้เทคืนิคืก้�ริปริะเมินมูลค่ื�ที�เหม�ะส์มกั้บ 

แต่ั้ละส์ถื�นก้�ริณ์	และพย�ย�มใชข้้อมูลที�ส์�ม�ริถืสั์งเก้ตั้ได้ที�เกี้�ยวข้องกั้บสิ์นทริพัย์หริอืหนี�ส์นิที�จำะวัดมูลค่ื�ย้ติั้ธุริริม 

นั�นให้ม�ก้ที�ส์้ด	

	 ลำ�ดับชั�นของมูลค่ื�ย้ติั้ธุริริมที�ใช้วัดมูลค่ื�และเปิดเผู้ยมูลค่ื�ย้ติั้ธุริริมของส์ินทริพัย์และหนี�ส์ินในงบก้�ริเงินแบ่ง 

ออก้เป็นส์�มริะดับตั้�มปริะเภูทของข้อมูลที�นำ�ม�ใช้ในก้�ริวัดมูลค่ื�ย้ติั้ธุริริม	ดังนี�

	 ริะดับ	1		 ใช้ข้อมูลริ�คื�เส์นอซึ่ื�อข�ยของส์ินทริพัย์หริอืหนี�ส์ินอย่�งเดียวกั้นในตั้ล�ดที�มีส์ภู�พคืล่อง

	 ริะดับ	2	 ใช้ข้อมูลอื�นที�ส์�ม�ริถืสั์งเก้ตั้ได้ของสิ์นทริพัย์หริอืหนี�ส์ิน	ไม่ว่�จำะเป็นข้อมูลท�งตั้ริงหริอืท�งอ้อม

	 ริะดับ	3	 ใช้ข้อมูลที�ไม่ส์�ม�ริถืส์ังเก้ตั้ได้	เช่น	ข้อมูลเกี้�ยวกั้บก้ริะแส์เงินในอน�คืตั้ที�กิ้จำก้�ริปริะม�ณข่�น	

	 ท้ก้วันส์ิ�นริอบริะยะเวล�ริ�ยง�น	ก้ล้่มบริษัิัทจำะปริะเมินคืว�มจำำ�เป็นในก้�ริโอนริ�ยก้�ริริะหว่�งลำ�ดับชั�นของ 
มูลค่ื�ย้ติั้ธุริริมส์ำ�หริบัสิ์นทริพัย์และหนี�ส์ินที�ถืืออยู่	ณ	 วันสิ์�นริอบริะยะเวล�ริ�ยง�นที�มีก้�ริวัดมูลค่ื�ย้ติั้ธุริริมแบบ 

เกิ้ดข่�นปริะจำำ�

5. การใชำ้ดุลยพิิ่นิจและประมาณการทางบัญชำีที่สั�าคััญ	

	 ในก้�ริจัำดทำ�งบก้�ริเงินตั้�มม�ตั้ริฐ�นก้�ริริ�ยง�นท�งก้�ริเงิน	 ฝ่่�ยบริิห�ริจำำ�เป็นต้ั้องใช้ด้ลยพินิจำและ 

ก้�ริปริะม�ณก้�ริในเริื�องที�มีคืว�มไม่แน่นอนเส์มอ	ก้�ริใช้ด้ลยพินิจำและก้�ริปริะม�ณก้�ริดังก้ล่�วนี�	 ส์่งผู้ลก้ริะทบ 

ต่ั้อจำำ�นวนเงินที�แส์ดงในงบก้�ริเงินและต่ั้อข้อมูลที�แส์ดงในหม�ยเหตั้้ปริะก้อบงบก้�ริเงิน	 ผู้ลที�เกิ้ดข่�นจำริงิอ�จำ 
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แตั้ก้ต่ั้�งไปจำ�ก้จำำ�นวนที�ปริะม�ณก้�ริไว้	ก้�ริใช้ด้ลยพินิจำและก้�ริปริะม�ณก้�ริที�ส์ำ�คัืญ่มีดังนี�

 สััญญาเชำ่า	

	 ในก้�ริพิจำ�ริณ�ปริะเภูทของส์ัญ่ญ่�เช่�ว่�เป็นสั์ญ่ญ่�เช่�ดำ�เนินง�นหริอืสั์ญ่ญ่�เช่�ท�งก้�ริเงิน	 ฝ่่�ยบริหิ�ริ 

ได้ใช้ด้ลยพินิจำในก้�ริปริะเมินเงื�อนไขและริ�ยละเอียดของส์ัญ่ญ่�เพื�อพิจำ�ริณ�ว่�ก้ล้่มบริษัิัทได้โอนหริอืริบัโอน 

คืว�มเส์ี�ยงและผู้ลปริะโยชน์ในส์ินทริพัย์ที�เช่�ดังก้ล่�วแล้วหริอืไม่

ค่ัาเผื่อการลดลงของมูลค่ัาสัินค้ัาคังเหุ้ลือ

	 ในก้�ริปริะม�ณค่ื�เผืู้�อก้�ริลดลงของมูลค่ื�ส์ินค้ื�คืงเหลือ	ฝ่่�ยบริหิ�ริได้ใช้ด้ลยพินิจำในก้�ริปริะม�ณมูลค่ื� 

ส์้ทธุิที�จำะได้ริบัของส์ินค้ื�คืงเหลือ	 โดยจำำ�นวนเงินที�คื�ดว่�จำะได้ริบัจำ�ก้ส์ินค้ื�คืงเหลือพิจำ�ริณ�จำ�ก้ปริะม�ณก้�ริ 

ริ�คื�ข�ยซึ่่�งอิงกั้บเหตั้้ก้�ริณ์ที�เกิ้ดข่�นภู�ยหลังวันที�ในงบก้�ริเงิน	และปริะม�ณก้�ริต้ั้นท้นและค่ื�ใช้จ่ำ�ยที�เกี้�ยวข้อง

ค่ัาเผื่อการด้อยค่ัาของเงินลงทุน

	 บริษัิัทฯจำะตัั้�งค่ื�เผืู้�อก้�ริด้อยค่ื�ของเงินลงท้นเมื�อมูลค่ื�ย้ติั้ธุริริมของเงินลงท้นดังก้ล่�วได้ลดลงอย่�งมีส์�ริะ

ส์ำ�คัืญ่และเป็นริะยะเวล�น�นหริอืเมื�อมีข้อบ่งชี�ของก้�ริด้อยค่ื�	ก้�ริที�จำะส์ร้ิปว่�เงินลงท้นดังก้ล่�วได้ลดลงอย่�งมี

ส์�ริะส์ำ�คัืญ่หริอืเป็นริะยะเวล�น�นหริอืไม่นั�นจำำ�เป็นต้ั้องใช้ด้ลยพินิจำของฝ่่�ยบริหิ�ริ																																														

ที่ดิน	อาคัารและอุปกรณ์และค่ัาเสัื่อมราคัา

	 ในก้�ริคืำ�นวณค่ื�เส์ื�อมริ�คื�ของอ�คื�ริและอ้ปก้ริณ์	 ฝ่่�ยบริิห�ริจำำ�เป็นต้ั้องทำ�ก้�ริปริะม�ณอ�ย้ก้�ริ 

ให้ปริะโยชน์และมูลค่ื�คืงเหลือเมื�อเลิก้ใช้ง�นของอ�คื�ริและอ้ปก้ริณ์	 และต้ั้องทบทวนอ�ย้ก้�ริให้ปริะโยชน์และ 

มูลค่ื�คืงเหลือใหม่ห�ก้มีก้�ริเปลี�ยนแปลงเกิ้ดข่�น

	 นอก้จำ�ก้นี�	 ฝ่่�ยบริหิ�ริจำำ�เป็นต้ั้องส์อบท�นก้�ริด้อยค่ื�ของที�ดิน	 อ�คื�ริและอ้ปก้ริณ์ในแต่ั้ละช่วงเวล�และ 

บันท่ก้ข�ดท้นจำ�ก้ก้�ริด้อยค่ื�ห�ก้คื�ดว่�มูลค่ื�ที�คื�ดว่�จำะได้ริับคืืนตั้ำ�ก้ว่�มูลค่ื�ตั้�มบัญ่ชีของส์ินทริัพย์นั�น	 

ในก้�รินี�ฝ่่�ยบริิห�ริจำำ�เป็นต้ั้องใช้ด้ลยพินิจำที� เกี้�ยวข้องกั้บก้�ริคื�ดก้�ริณ์ริ�ยได้และค่ื�ใช้จ่ำ�ยในอน�คืตั้ 

	ซึ่่�งเกี้�ยวเนื�องกั้บส์ินทริพัย์นั�น

สัินทรพัิ่ย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชำี

	 ก้ล้่มบริษัิัทจำะริบัรูิสิ้์นทริพัย์ภู�ษีัเงินได้ริอก้�ริตัั้ดบัญ่ชีส์ำ�หริบัผู้ลแตั้ก้ต่ั้�งชั�วคืริ�วที�ใช้หัก้ภู�ษีัและข�ดท้น 

ท�งภู�ษีัที�ไม่ได้ใช้เมื�อมีคืว�มเป็นไปได้ค่ือนข้�งแน่ว่�ก้ล่้มบริิษััทจำะมีก้ำ�ไริท�งภู�ษีัในอน�คืตั้เพียงพอที�จำะ 

ใช้ปริะโยชน์จำ�ก้ผู้ลแตั้ก้ต่ั้�งชั�วคืริ�วและข�ดท้นนั�น	 ในก้�รินี�ฝ่่�ยบริหิ�ริจำำ�เป็นต้ั้องปริะม�ณก้�ริว่�ก้ล่้มบริษัิัท 
คืวริริบัรูิจ้ำำ�นวนสิ์นทริพัย์ภู�ษีัเงนิได้ริอก้�ริตัั้ดบัญ่ชเีปน็จำำ�นวนเท�่ใด	โดยพจิำ�ริณ�ถ่ืงจำำ�นวนก้ำ�ไริท�งภู�ษีัที�คื�ดว่� 

จำะเกิ้ดในอน�คืตั้ในแต่ั้ละช่วงเวล�

ผลประโยชำน์หุ้ลังออกจากงานของพิ่นักงานตามโคัรงการผลประโยชำน์

	 หนี�ส์ินตั้�มโคืริงก้�ริผู้ลปริะโยชน์หลังออก้จำ�ก้ง�นของพนัก้ง�นปริะม�ณข่�นตั้�มหลัก้คืณิตั้ศ�ส์ตั้ริป์ริะกั้นภัูย	 

ซึ่่�งต้ั้องอ�ศัยข้อส์มมติั้ฐ�นต่ั้�ง	 ๆ	 ในก้�ริปริะม�ณก้�รินั�น	 เช่น	 อัตั้ริ�คิืดลด	 อัตั้ริ�ก้�ริข่�นเงินเดือนในอน�คืตั้	 

อัตั้ริ�มริณะ	และอัตั้ริ�ก้�ริเปลี�ยนแปลงในจำำ�นวนพนัก้ง�น	เป็นต้ั้น
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6. รายการธุุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

	 ในริะหว่�งปี	 ก้ล้่มบริษัิัทมีริ�ยก้�ริธุ้ริกิ้จำที�ส์ำ�คัืญ่กั้บบ้คืคืลหริอืกิ้จำก้�ริที�เกี้�ยวข้องกั้น	 ริ�ยก้�ริธุ้ริกิ้จำดังก้ล่�ว 

เป็นไปตั้�มเงื�อนไขท�งก้�ริค้ื�และเก้ณฑ์์ตั้�มที�ตั้ก้ลงกั้นริะหว่�งก้ล้่มบริษัิัทและบ้คืคืลหริอืกิ้จำก้�ริที�เกี้�ยวข้องกั้น 

เหล่�นั�น	ซึ่่�งเป็นไปตั้�มปก้ติั้ธุ้ริกิ้จำโดยส์�ม�ริถืส์ร้ิปได้ดังนี�

 ยอดคืงค้ื�งริะหว่�งบริษัิัทฯ	บริษัิัทย่อย	 และกิ้จำก้�ริที�เกี้�ยวข้องกั้น	ณ	 วันที�	 31	 ธุันว�คืม	 2562	และ	 2561	

มีริ�ยละเอียดดังนี�

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

นโยบายการก�าหุ้นด

ราคัา

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

(หน่วย:	พันบ�ท)

รายการธุุรกิจกับบรษัิทย่อย

(ตัั้ดออก้จำ�ก้งบก้�ริเงินริวมแล้ว)

ข�ยส์ินค้ื�

ริ�ยได้ค่ื�ธุริริมเนียมก้�ริจัำดก้�ริ

ดอก้เบี�ยริบั

เงินปันผู้ลริบั

รายการธุุรกิจกับบรษัิทรว่ม	

ข�ยส์ินค้ื�	

ค่ื�เช่�และค่ื�บริกิ้�ริจ่ำ�ย

เงินปันผู้ลริบั

รายการธุุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน	

ข�ยส์ินค้ื�

ค่ื�เช่�และค่ื�บริกิ้�ริจ่ำ�ย

ลูกหุ้นี�การค้ัาและลูกหุ้นี�อ่ืน	-	กิจการที่เก่ียวข้องกัน	

	 (หม�ยเหตั้้	7)

บริษัิัทย่อย

บริษัิัทริว่ม

บริษัิัทที�เกี้�ยวข้องกั้น	(มีผูู้้ถืือห้้นและก้ริริมก้�ริริว่มกั้น)

รวมลกูหุ้นี�การค้ัาและลกูหุ้นี�อ่ืน	-	กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกัน

-

-

-

-

2

1

-

2

42

-

-

-

-

2

1

-

2

45

352

71

4

20

-

-

259

-

17

-

1,191

774

1,965

-

1,450

1,089

2,539

23,110

61

-

23,171

45,364

83

-

45,447

374

76

2

64

-

-

333

-

15

ริ�คื�ต้ั้นท้นบวก้ก้ำ�ไริส์่วนเพิ�ม

ริ�คื�ที�ตั้ก้ลงริว่มกั้น

อัตั้ริ�ริอ้ยละ	2.3	-	3.7	ต่ั้อปี

ตั้�มอัตั้ริ�ที�ปริะก้�ศจ่ำ�ย

ริ�คื�ตั้ล�ด

ริ�คื�ตั้ล�ด

ตั้�มอัตั้ริ�ที�ปริะก้�ศจ่ำ�ย

ริ�คื�ตั้ล�ด

ริ�คื�ตั้ล�ด
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งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

ลักษณะ 

คัวามสััมพิ่ันธุ์

เงินใหุ้้กู้ยืมระยะสัั�น เพิ่ิ่มข้�น 

ระหุ้ว่างปี

ลดลง

ระหุ้ว่างปี

ยอดคังเหุ้ลือ

ณ	วันที	่ 

31	ธุนัวาคัม	2561

ยอดคังเหุ้ลือ

ณ	วันที	่ 

31	ธุนัวาคัม	2562

(หน่วย:	พันบ�ท)

บริษัิัท	ทปิโก้้	ไพน์แอปเปิ�ล	จำำ�กั้ด	

บริษัิัท	ทปิโก้้	ไบโอเทค็ื	จำำ�กั้ด	

บริษัิัท	ทปิโก้้	ริเีทล	จำำ�กั้ด	

ริวม

เงินใหุ้้กู้ยืมระยะสัั�นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน

	 ยอดคืงค้ื�งของเงินให้กู้้ยืมริะยะส์ั�นแก่้กิ้จำก้�ริที�เกี้�ยวข้องกั้น	ณ	 วันที�	 31	 ธุันว�คืม	 2562	 และ	 2561	 และ 

ก้�ริเคืลื�อนไหวของเงินให้กู้้ยืมดังก้ล่�วมีริ�ยละเอียดดังนี�

บริษัิัทย่อย

บริษัิัทย่อย

บริษัิัทย่อย

90,000

-

-

90,000

441,000

46,000

15,000

502,000

(314,000)

(9,000)

-

(323,000)

217,000

37,000

15,000

269,000

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

(หน่วย:	พันบ�ท)

ค่ัาใชำ้จ่ายจ่ายล่วงหุ้น้า	-	กิจการที่เก่ียวข้องกัน

บริษัิัทริว่ม

บริษัิัทที�เกี้�ยวข้องกั้น	(มีผูู้้ถืือห้้นและก้ริริมก้�ริริว่มกั้น)

รวมค่ัาใชำ้จ่ายจ่ายล่วงหุ้น้า	-	กิจการที่เก่ียวข้องกัน

เงินประกัน	-	กิจการที่เก่ียวข้องกัน	

บริษัิัทที�เกี้�ยวข้องกั้น	(มีผูู้้ถืือห้้นและก้ริริมก้�ริริว่มกั้น)	

รวมเงินประกัน	-	กิจการที่เก่ียวข้องกัน

เจ้าหุ้นี�การค้ัาและเจ้าหุ้นี�อ่ืน	-	กิจการที่เก่ียวข้องกัน		

 (หม�ยเหตั้้	13)

บริษัิัทย่อย

บริษัิัทริว่ม

บริษัิัทที�เกี้�ยวข้องกั้น	(มีผูู้้ถืือห้้นและก้ริริมก้�ริริว่มกั้น)	

รวมเจ้าหุ้นี�การค้ัาและเจ้าหุ้นี�อ่ืน	-	กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกัน

-

272

272

9,703	

9,703

-	

633	

1,554	

2,187	

224	

390

614

8,460

8,460

-	

596

1,763

2,359

-

121

121

3,409

3,409

109	

144

171

424

224

156

380

2,828

2,828

125	

128

432

685
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ค่ัาตอบแทนกรรมการและผู้บรหิุ้าร

	 ในริะหว่�งปีส์ิ�นส์้ดวันที�	 31	 ธุันว�คืม	2562	และ	 2561	 ก้ล้่มบริษัิัทมีค่ื�ใช้จ่ำ�ยผู้ลปริะโยชน์พนัก้ง�นที�ให้แก่้ 

ก้ริริมก้�ริและผูู้้บริหิ�ริ	ดังต่ั้อไปนี�

ภาระคัำาประกันกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน

	 ก้ล้่มบริิษััทมีภู�ริะจำ�ก้ก้�ริคืำ�ปริะกั้นให้กั้บกิ้จำก้�ริที�เกี้�ยวข้องกั้นตั้�มที�ก้ล่�วไว้ในหม�ยเหตั้้ปริะก้อบ 

งบก้�ริเงินข้อ	15

7. ลูกหุ้นี�การค้ัาและลูกหุ้นี�อ่ืน

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

(หน่วย:	พันบ�ท)

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

ลูกหุ้นี�การค้ัา	-	กิจการที่เก่ียวข้องกัน		

อ�ย้หนี�คืงค้ื�งนับจำ�ก้วันที�ถ่ืงก้ำ�หนดชำ�ริะ

	 ยังไม่ถ่ืงก้ำ�หนดชำ�ริะ

	 ค้ื�งชำ�ริะ

	 	 ไม่เกิ้น	3	เดือน

ริวมลูก้หนี�ก้�ริค้ื�	-	กิ้จำก้�ริที�เกี้�ยวข้องกั้น

ลูกหุ้นี�การค้ัา	-	กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน			

อ�ย้หนี�คืงค้ื�งนับจำ�ก้วันที�ถ่ืงก้ำ�หนดชำ�ริะ

	 ยังไม่ถ่ืงก้ำ�หนดชำ�ริะ

	 ค้ื�งชำ�ริะ

	 	 ไม่เกิ้น	3	เดือน

 	 3	-	6	เดือน

	 	 6	-	12	เดือน

	 	 เกิ้น	12	เดือนข่�นไป

ริวม	

ผู้ลปริะโยชน์ริะยะส์ั�น

ผู้ลปริะโยชน์หลังออก้จำ�ก้ง�น	

ริวม

1,686

218

1,904

285,497

91,786

5

-

503

377,791

40

2

42

2,290

166

2,456

390,157

80,094

817

501

779

472,348

35	

3	

38

16,250

-

16,250

-

-

-

-

-

-

28	

2 

30

37,826

-

37,826

3

-

-

-

-

3

23	

2 

25

(หม�ยเหตั้้	6)
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2562

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

รายการปรบัลดราคัาทุน

ใหุ้้เป็นมูลค่ัาสัุทธุิ

ที่จะได้รบั

ราคัาทุน สัินค้ัาคังเหุ้ลือ	-	สัุทธุิ

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

(หน่วย:	พันบ�ท)

(หน่วย:	พันบ�ท)

หัก้:	 ค่ื�เผู้ื�อหนี�ส์งส์ัยจำะส์ูญ่

ริวมลูก้หนี�ก้�ริค้ื�	-	กิ้จำก้�ริที�ไม่เกี้�ยวข้องกั้น,	ส์้ทธุ	ิ

ริวมลูก้หนี�ก้�ริค้ื�	-	ส์้ทธุิ

ลูกหุ้นี�อ่ืน		

ลูก้หนี�อื�น	-	กิ้จำก้�ริที�เกี้�ยวข้องกั้น	(หม�ยเหตั้้	6)

ลูก้หนี�อื�น	-	กิ้จำก้�ริที�ไม่เกี้�ยวข้องกั้น

เงินทดริองพนัก้ง�น

ริ�ยได้ค้ื�งริบั

ริวมลูก้หนี�อื�น

รวมลูกหุ้นี�การค้ัาและลูกหุ้นี�อ่ืน	-	สัุทธุิ

(299)

377,492

379,396

61

86,846

300

570

87,777

467,173

(887)

471,461

473,917

83

87,194

674

464

88,415

562,332

-

-

16,250

6,921

1,691

79

28

8,719

24,969

-

3

37,829

7,621

4

19

1

7,645

45,474

8. สัินค้ัาคังเหุ้ลือ

2562 256225612561 2561

ส์ินค้ื�ส์ำ�เริจ็ำรูิป

ง�นริะหว่�งทำ�

วัตั้ถื้ดิบ

อะไหล่และวัส์ด้ใช้ส์ิ�นเปลือง

ส์ินค้ื�ริะหว่�งท�ง

ริวม

437,295

5,603

210,555

57,973

27,594

739,020

688,166

9,157

249,353

58,537

20,588

1,025,801

(49,757)

(360)

(8,168)

(1,270)

-

(59,555)

(28,301)

(769)

(9,283)

(973)

-

(39,326)

387,538

5,243

202,387

56,703

27,594

679,465

659,865

8,388

240,070

57,564

20,588

986,475
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7,517

4,790

20,534

32,180

18

65,039

(หน่วย:	พันบ�ท)

บรษัิท
ราคัาทุน

	 ในริะหว่�งปีปัจำจำ้บัน	ก้ล้่มบริษัิัทบันท่ก้ก้�ริปริบัลดริ�คื�ท้นของสิ์นค้ื�คืงเหลือให้เป็นมูลค่ื�ส์้ทธุิที�จำะได้ริบัเป็น 

จำำ�นวน	20.2	ล้�นบ�ท	โดยแส์ดงเปน็ส่์วนหน่�งของต้ั้นทน้ข�ย	และเฉพ�ะของบริษัิัทฯมีก้�ริก้ลับริ�ยก้�ริปริบัลดมูลค่ื� 

ของส์ินค้ื�คืงเหลือเป็นจำำ�นวน	 2.4	 ล้�นบ�ท	 โดยนำ�ไปหัก้จำ�ก้มูลค่ื�ของสิ์นค้ื�คืงเหลือที�ริับรูิ้เป็นค่ื�ใช้จ่ำ�ย 

ในริะหว่�งปี

9. เงินลงทุนในบรษัิทย่อย

 เงินลงท้นในบริษัิัทย่อยตั้�มที�แส์ดงในงบก้�ริเงินเฉพ�ะกิ้จำก้�ริ	มีริ�ยละเอียดดังต่ั้อไปนี�

2562

2562

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

รายการปรบัลดราคัาทุน

ใหุ้้เป็นมูลค่ัาสัุทธุิ

ที่จะได้รบั

ราคัาทุน สัินค้ัาคังเหุ้ลือ	-	สุัทธุิ

(หน่วย:	พันบ�ท)

2562 256225612561

2561

2561

ส์ินค้ื�ส์ำ�เริจ็ำรูิป

ง�นริะหว่�งทำ�

วัตั้ถื้ดิบ

อะไหล่และวัส์ด้ใช้ส์ิ�นเปลือง

ส์ินค้ื�ริะหว่�งท�ง

ริวม

บริษัิัท	ทิปโก้้	เอฟูแอนด์บี	จำำ�กั้ด

บริษัิัท	ทิปโก้้	ริเีทล	จำำ�กั้ด

บริษัิัท	ทิปโก้้	ไบโอเท็คื	จำำ�กั้ด

บริษัิัท	ทิปโก้้	ไพน์แอปเปิ� ล	จำำ�กั้ด

ริวม

หัก้:	ค่ื�เผู้ื�อก้�ริด้อยค่ื�ของเงินลงท้นใน 

	 บริษัิัทย่อย

เงินลงท้นในบริษัิัทย่อย	-	ส์้ทธุิ

729,050

175,500

160,787

700,000

1,765,337

(122,850)

1,642,487

729,050

175,500

160,787

700,000

1,765,337

-

1,765,337

5,733

3,181

10,965

31,685

-

51,564

(153)

-

(455)

(38)

-

(646)

(910)

-

(1,925)

(231)

-

(3,066)

5,580

3,181

10,510

31,647

-

50,918

6,607

4,790

18,609

31,949

18

61,973
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) 	 ท้นเริยีก้ชำ�ริะแล้วและสั์ดส์่วนเงินลงท้นได้แส์ดงไว้ในหม�ยเหตั้้ปริะก้อบงบก้�ริเงินข้อ	2.2

	 ในริะหว่�งปี	บริษัิัทฯได้ริบัเงินปันผู้ลจำ�ก้บริษัิัทย่อย	ดังนี�

เงินลงท้นในบริษัิัท	ทิปโก้้	ริเีทล	จำำ�กั้ด	(“ทิปโก้้	ริเีทล”)

	 เมื�อวันที�	 19	ธุันว�คืม	2561	ปริะช้มวิส์�มัญ่ผูู้้ถืือห้้นของทิปโก้้	ริเีทล	คืริั�งที�	2/2561	ได้มีมติั้อน้มัติั้ให้เพิ�มท้น 
จำดทะเบียนและท้นชำ�ริะแล้วจำำ�นวน	 150	 ล้�นบ�ท	 โดยก้�ริออก้ห้้นส์�มัญ่ใหม่จำำ�นวน	 15	 ล้�นห้้น	 มูลค่ื�ห้้นละ	 

10	บ�ท	โดยบริษัิัทฯได้ลงท้นในห้้นส์�มัญ่เพิ�มท้นดังก้ล่�วทั�งหมด	ทำ�ให้บริษัิัทฯมีส์ัดส์่วนก้�ริถืือห้้นเพิ�มจำ�ก้ริอ้ยละ	 
51	 เป็นริอ้ยละ	87.75	อย่�งไริก็้ตั้�มไม่มีผู้ลก้ริะทบต่ั้อส์ัดส่์วนก้�ริถืือห้้นของก้ล้่มบริษัิัทซึ่่�งหลังจำ�ก้ก้�ริดำ�เนินก้�ริ 

เพิ�มท้นดังก้ล่�วเส์ริจ็ำส์ิ�น	ทิปโก้้	ริเีทลจำะมีท้นจำดทะเบียนและท้นเริยีก้ชำ�ริะจำำ�นวน	20	ล้�นห้้น	มูลค่ื�ห้้นละ	10	บ�ท	 
ริวมเป็นจำำ�นวน	200	 ล้�นบ�ท	และทิปโก้้	 ริเีทล	 ได้ดำ�เนินก้�ริเพิ�มท้นเส์ริจ็ำส์ิ�นโดยจำดทะเบียนท้นใหม่ตั้�มที�ก้ล่�ว 
ข้�งต้ั้นกั้บก้ริะทริวงพ�ณิชย์แล้วเมื�อวันที�	22	ธุันว�คืม	2561

	 ในริะหว่�งปีปัจำจำ้บัน	 บริิษััทฯได้บันท่ก้ค่ื�เผู้ื�อก้�ริด้อยค่ื�ของเงินลงท้นในทิปโก้้	 ริีเทล	 เป็นจำำ�นวนเงิน	 

122.85	ล้�นบ�ท

10. เงินลงทุนในบรษัิทรว่ม

	 บริษัิัทฯมเีงนิลงท้นในบริษัิัทริว่มคืือบริษัิัท	ทปิโก้้แอส์ฟูลัท	์จำำ�กั้ด	(มห�ชน)	ซึ่่�งเปน็บริษัิัทที�จัำดตัั้�งข่�นในปริะเทศไทย	 

โดยปริะก้อบธุ้ริกิ้จำผู้ลิตั้และจำำ�หน่�ยผู้ลิตั้ภัูณฑ์์ย�งมะตั้อยและผู้ลิตั้ภัูณฑ์์ปิโตั้ริเลียม	บริษัิัทฯมีส์ัดส่์วนเงินลงท้นใน 

บริษัิัทริว่มดังก้ล่�ว	ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2562	และ	2561	คิืดเป็นริอ้ยละ	23.4583	และริอ้ยละ	23.5021	ตั้�มลำ�ดับ

10.1	 ริ�ยละเอียดของบริษัิัทริว่ม

(หน่วย:	พันบ�ท)

บรษัิท
สั�าหุ้รบัปีสัิ�นสัุดวันที่	31	ธุนัวาคัม

2562 2561

บริษัิัท	ทิปโก้้	เอฟูแอนด์บี	จำำ�กั้ด

บริษัิัท	ทิปโก้้	ไบโอเท็คื	จำำ�กั้ด

ริวมเงินปันผู้ลริบั

19,800

-

19,800

49,200

15,088

64,288

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

(หน่วย:	พันบ�ท)

ริ�คื�ท้น

มูลค่ื�ตั้�มบัญ่ชีตั้�มวิธุีส์่วนได้เส์ีย

644,930

3,145,108

644,930

2,910,063

644,930

-

644,930

-
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10.2	ส์่วนแบ่งก้ำ�ไริข�ดท้นเบ็ดเส์ริจ็ำและเงินปันผู้ลริบั

 ในริะหว่�งปี	บริษัิัทฯริบัรูิส่้์วนแบ่งก้ำ�ไริจำ�ก้ก้�ริลงท้นในบริษัิัทริว่มในงบก้�ริเงินริวมและริบัรูิเ้งินปันผู้ลริบัจำ�ก้ 

บริษัิัทริว่มดังก้ล่�วในงบก้�ริเงินเฉพ�ะกิ้จำก้�ริดังนี�

10.3	มูลค่ื�ย้ติั้ธุริริมของเงินลงท้นในบริษัิัทริว่มที�เป็นบริษัิัทจำดทะเบียนฯ

	 มูลค่ื�ย้ติั้ธุริริมของเงินลงท้นในบริิษััท	 ทิปโก้้แอส์ฟูัลท์	 จำำ�กั้ด	 (มห�ชน)	 ซึ่่�งเป็นบริิษััทจำดทะเบียนใน 

ตั้ล�ดหลัก้ทริพัย์แห่งปริะเทศไทย	ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2562	และ	2561	มีจำำ�นวนเงินปริะม�ณ	7,841	ล้�นบ�ท	และ	 

5,363	ล้�นบ�ท	ตั้�มลำ�ดับ

10.4	ข้อมูลท�งก้�ริเงินของบริษัิัทริว่ม	

	 ส์ร้ิปริ�ยก้�ริฐ�นะท�งก้�ริเงิน	ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2562	และ	2561

 ส์ร้ิปริ�ยก้�ริก้ำ�ไริข�ดท้นเบ็ดเส์ริจ็ำส์ำ�หริบัปีส์ิ�นส์้ดวันที�	31	ธุันว�คืม	2562	และ	2561

งบการเงินรวม

2562

2562

2562

25622561

2561

2561

2561

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

(หน่วย:	พันบ�ท)

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

ส์่วนแบ่งก้ำ�ไริจำ�ก้เงินลงท้นในบริษัิัทริว่มใน	

	 ริะหว่�งปี

ส์่วนแบ่งก้ำ�ไริข�ดท้นเบ็ดเส์ริจ็ำอื�นจำ�ก้เงินลงท้น

	 ในบริษัิัทริว่มในริะหว่�งปี

เงินปันผู้ลที�บริษัิัทฯริบัในริะหว่�งปี

ส์ินทริพัย์หม้นเวียน

ส์ินทริพัย์ไม่หม้นเวียน

หนี�ส์ินหม้นเวียน

หนี�ส์ินไม่หม้นเวียน

ริ�ยได้

ก้ำ�ไริส์ำ�หริบัปี

ก้ำ�ไริข�ดท้นเบ็ดเส์ริจ็ำอื�น

ก้ำ�ไริข�ดท้นเบ็ดเส์ริจ็ำริวม

732,668

(237,739)

-

15,162

10,100

11,473

211

37,494

3,146

(1,029)

2,117

132,661

77,500

-

14,390

9,863

11,480

236

27,865

580

316

896

-

-

258,917

-

-

332,893
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11. ที่ดิน	อาคัารและอุปกรณ์

ที่ดินและ																

ค่ัาพิ่ัฒนา

ที่ดิน

งบการเงินรวม

อาคัารและ														

สัิ่งปลูกสัรา้ง รวม

เคัรือ่งจักร 

และสั่วน 

ประกอบ

เคัรือ่งมือ

และอุปกรณ์ อ่ืน	ๆ

สัินทรพัิ่ย ์

ระหุ้ว่าง

ติดตั�ง

(หน่วย:	พันบ�ท)

ราคัาทุน

ณ	วันที�	1	มก้ริ�คืม	2561

ซึ่ื�อเพิ�ม

จำำ�หน่�ย/ตัั้ดจำำ�หน่�ย

โอนเข้�	(โอนออก้)

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2561

ซึ่ื�อเพิ�ม

จำำ�หน่�ย/ตัั้ดจำำ�หน่�ย

โอนเข้�	(โอนออก้)

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2562

ค่ัาเสัื่อมราคัาสัะสัม

ณ	วันที�	1	มก้ริ�คืม	2561

ค่ื�เสื์�อมริ�คื�ส์ำ�หริบัปี

ค่ื�เสื์�อมริ�คื�ส์ำ�หริบัส์่วน		

			ที�จำำ�หน่�ย/ตัั้ดจำำ�หน่�ย

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2561

ค่ื�เสื์�อมริ�คื�ส์ำ�หริบัปี

ค่ื�เสื์�อมริ�คื�ส์ำ�หริบัส์่วน

			ที�จำำ�หน่�ย/ตัั้ดจำำ�หน่�ย

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2562

331,859

-

-

308

332,167

-

-

-

332,167

28,200

3,948

-

32,148

3,940

-

36,088

1,196,087

-

(90)

312,813

1,508,810

-

(1,795)

23,908

1,530,923

670,432

61,629

(87)

731,974

67,609

(865)

798,718

2,432,428

2,691

(56,545)

189,271

2,567,845

310

(7,312)

54,875

2,615,718

1,268,497

120,178

(56,530)

1,332,145

196,183

(7,104)

1,521,224

279,538

19,612

(26,874)

31,749

304,025

8,140

(45,520)

50,062

316,707

206,473

28,742

(17,490)

217,725

28,522

(25,023)

221,224

225,730

37,358

(6,602)

2,815

259,301

58,847

(11,793)

692

307,047

178,282

38,206

(6,193)

210,295

6,825

(11,069)

206,051

86,065

484,981

-

(536,956)

34,090

107,149

-

(129,537)

11,702

-

-

-

-

-

-

-

4,551,707

544,642

(90,111)

-

5,006,238

174,446

(66,420)

-

5,114,264

2,351,884

252,703

(80,300)

2,524,287

303,079

(44,061)

2,783,305
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ที่ดินและ																

ค่ัาพิ่ัฒนา

ที่ดิน

ที่ดินและ																

ค่ัาพิ่ัฒนา

ที่ดิน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

อาคัารและ														

สัิ่งปลูกสัรา้ง

อาคัารและ														

สัิ่งปลูกสัรา้ง

รวม

รวม

เคัรือ่งจักร 

และสั่วน 

ประกอบ

เคัรือ่งจักร 

และสั่วน 

ประกอบ

เคัรือ่งมือ

และอุปกรณ์

เคัรือ่งมือ

และอุปกรณ์

อ่ืน	ๆ

อ่ืน	ๆ

สัินทรพัิ่ย ์

ระหุ้ว่าง

ติดตั�ง

สัินทรพัิ่ย ์

ระหุ้ว่าง

ติดตั�ง

(หน่วย:	พันบ�ท)

(หน่วย:	พันบ�ท)

ค่ัาเผื่อการด้อยค่ัา

ณ	วันที�	1	มก้ริ�คืม	2561

ลดลงจำ�ก้ก้�ริจำำ�หน่�ย

ก้ลับริ�ยก้�ริค่ื�เผู้ื�อก้�ริ

	 ด้อยค่ื�

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2561

ลดลงจำ�ก้ก้�ริจำำ�หน่�ย

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2562

มูลค่ัาสัุทธุติามบัญชำี

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2561

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2562

ราคัาทุน

ณ	วันที�	1	มก้ริ�คืม	2561

ซึ่ื�อเพิ�ม

จำำ�หน่�ย

โอนเข้�	(โอนออก้)

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2561

ซึ่ื�อเพิ�ม

จำำ�หน่�ย

ค่ัาเสัื่อมราคัาสั�าหุ้รบัปี

2561	(จำำ�นวน	208	ล้�นบ�ท	ริวมอยู่ในต้ั้นท้นก้�ริผู้ลิตั้	ส์่วนที�เหลือริวมอยู่ในค่ื�ใช้จ่ำ�ย

	 			ในก้�ริข�ยและบริหิ�ริ)

2562	(จำำ�นวน	173	ล้�นบ�ท	ริวมอยู่ในต้ั้นท้นก้�ริผู้ลิตั้	ส์่วนที�เหลือริวมอยู่ในค่ื�ใช้จ่ำ�ย

	 			ในก้�ริข�ยและบริหิ�ริ)

-

-

-

-

-

-

300,019

296,079

123,319

-

-

308

123,627

-

-

-

-

-

-

-

-

776,836

732,205

93,108

-

-

296,929

390,037

-

-

223,668

-

(29,000)

194,668

(168)

194,500

1,041,032

899,994

199,029

-

-

158,488

357,517

-

(231)

5,524

(5,524)

-

-

-

-

86,300

95,483

37,692

666

(8,675)

4,216

33,899

1,309

(59)

-

-

-

-

-

-

49,006

100,996

31,957

267

(455)

1,070

32,839

8,009

(2,085)

-

-

-

-

-

-

34,090

11,702

59,323

419,613

-

(461,011)

17,925

11,468

-

229,192

(5,524)

(29,000)

194,668

(168)

194,500

2,287,283

2,136,459

544,428

420,546

(9,130)

-

955,844

20,786

(2,375)

252,703

303,079
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ที่ดินและ																

ค่ัาพิ่ัฒนา

ที่ดิน

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

อาคัารและ														

สัิ่งปลูกสัรา้ง รวม

เคัรือ่งจักร 

และสั่วน 

ประกอบ

เคัรือ่งมือ

และอุปกรณ์ อ่ืน	ๆ

สัินทรพัิ่ย ์

ระหุ้ว่าง

ติดตั�ง

(หน่วย:	พันบ�ท)

โอนเข้�	(โอนออก้)

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2562

ค่ัาเสัื่อมราคัาสัะสัม

ณ	วันที�	1	มก้ริ�คืม	2561

ค่ื�เสื์�อมริ�คื�ส์ำ�หริบัปี

ค่ื�เสื์�อมริ�คื�ส์ำ�หริบัส์่วนที�

	 จำำ�หน่�ย

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2561

ค่ื�เสื์�อมริ�คื�ส์ำ�หริบัปี

ค่ื�เสื์�อมริ�คื�ส์ำ�หริบัส์่วนที�

	 จำำ�หน่�ย

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2562

ค่ัาเผื่อการด้อยค่ัา

ณ	วันที�	1	มก้ริ�คืม	2561

ลดลงจำ�ก้ก้�ริจำำ�หน่�ย

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2561

ลดลงจำ�ก้ก้�ริจำำ�หน่�ย

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2562

มูลค่ัาสัุทธุติามบัญชำี

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2561

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2562

-

123,627

-

3

-

3

6

-

9

-

-

-

-

-

123,624

123,618

800

390,837

41,142

12,905

-

54,047

20,048

-

74,095

-

-

-

-

-

335,990

316,742

15,400

372,686

79,049

26,067

-

105,116

34,583

(63)

139,636

225

-

225

(168)

57

252,176

232,993

12,203

47,352

22,178

3,961

(2,254)

23,885

5,073

(59)

28,899

5,524

(5,524)

-

-

-

10,014

18,453

327

39,090

29,238

1,331

(169)

30,400

1,516

(2,063)

29,853

-

-

-

-

-

2,439

9,237

(28,730)

663

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17,925

663

-

974,255

171,607

44,267

(2,423)

213,451

61,226

(2,185)

272,492

5,749

(5,524)

225

(168)

57

742,168

701,706

ค่ัาเสัื่อมราคัาสั�าหุ้รบัปี

2561	(จำำ�นวน	43	ล้�นบ�ท	ริวมอยู่ในต้ั้นท้นก้�ริผู้ลิตั้	ส์่วนที�เหลือริวมอยู่ในค่ื�ใช้จ่ำ�ย

	 			ในก้�ริข�ยและบริหิ�ริ)

2562	(จำำ�นวน	43	ล้�นบ�ท	ริวมอยู่ในต้ั้นท้นก้�ริผู้ลิตั้	ส์่วนที�เหลือริวมอยู่ในค่ื�ใช้จ่ำ�ย

	 			ในก้�ริข�ยและบริหิ�ริ)

44,267

61,226
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	 ณ	 วันที�	 31	 ธุันว�คืม	2562	ก้ล่้มบริษัิัทมีอ�คื�ริและส์ิ�งปลูก้ส์ริ�้ง	 เคืริื�องจัำก้ริและอ้ปก้ริณ์จำำ�นวนหน่�งซึ่่�งตัั้ด 

ค่ื�เส์ื�อมริ�คื�หมดแล้วแต่ั้ยังใช้ง�นอยู่	 มูลค่ื�ตั้�มบัญ่ชีก่้อนหัก้ค่ื�เส์ื�อมริ�คื�ส์ะส์มและค่ื�เผู้ื�อก้�ริด้อยค่ื�ของ 

ส์ินทริพัย์ดังก้ล่�วมีจำำ�นวนเงินปริะม�ณ	1,763	ล้�นบ�ท	(2561:	1,695	ล้�นบ�ท)	(เฉพ�ะของบริษัิัทฯ:	77	ล้�นบ�ท	 

2561:	70	ล้�นบ�ท)	

12. สัินทรพัิ่ย์ไม่มีตัวตน

	 มูลค่ื�ตั้�มบัญ่ชีของส์ินทริพัย์ไม่มีตัั้วตั้น	ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2562	และ	2561	แส์ดงได้ดังนี�

งบการเงินรวม

ซื้อฟต์แวร ์

คัอมพิ่ิวเตอร ์

ระหุ้ว่างติดตั�ง

ซื้อฟต์แวร ์

คัอมพิ่ิวเตอร์

เคัรือ่งหุ้มาย

การค้ัา

รวม

(หน่วย:	พันบ�ท)

ราคัาทุน

ณ	วันที�	1	มก้ริ�คืม	2561

ซึ่ื�อเพิ�ม

จำำ�หน่�ย/ตัั้ดจำำ�หน่�ย

โอนเข้�	(โอนออก้)

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2561

ซึ่ื�อเพิ�ม

จำำ�หน่�ย/ตัั้ดจำำ�หน่�ย

โอนเข้�	(โอนออก้)

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2562

ค่ัาตัดจ�าหุ้น่ายสัะสัม

ณ	วันที�	1	มก้ริ�คืม	2561

ค่ื�ตัั้ดจำำ�หน่�ยส์ำ�หริบัปี

ค่ื�ตัั้ดจำำ�หน่�ยส์ำ�หริบัส์่วนที�						

	 จำำ�หน่�ย/ตัั้ดจำำ�หน่�ย

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2561

ค่ื�ตัั้ดจำำ�หน่�ยส์ำ�หริบัปี

ค่ื�ตัั้ดจำำ�หน่�ยส์ำ�หริบัส์่วนที�						

	 จำำ�หน่�ย/ตัั้ดจำำ�หน่�ย

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2562

มูลค่ัาสัุทธุติามบัญชำี

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2561

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2562

26,051

-

-

-

26,051

-

-

-

26,051

-

-

-

-

-

-

-

26,051

26,051

82,236

4,340

(550)

2,147

88,173

-

(561)

1,994

89,606

39,053

22,672

(447)

61,278

22,356

(236)

83,398

26,895

6,208

3,224

2,170

-

(2,147)

3,247

2,064

-

(1,994)

3,317

-

-

-

-

-

-

-

3,247

3,317

111,511

6,510

(550)

-

117,471

2,064

(561)

-

118,974

39,053

22,672

(447)

61,278

22,356

(236)

83,398

56,193

35,576
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งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

ซื้อฟต์แวร ์

คัอมพิ่ิวเตอร ์

ระหุ้ว่างติดตั�ง

ซื้อฟต์แวร ์

คัอมพิ่ิวเตอร์

เคัรือ่งหุ้มาย

การค้ัา

รวม

(หน่วย:	พันบ�ท)

ราคัาทุน

ณ	วันที�	1	มก้ริ�คืม	2561

ซึ่ื�อเพิ�ม

จำำ�หน่�ย

โอนเข้�	(โอนออก้)

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2561

โอนเข้�	(โอนออก้)

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2562

ค่ัาตัดจ�าหุ้น่ายสัะสัม

ณ	วันที�	1	มก้ริ�คืม	2561

ค่ื�ตัั้ดจำำ�หน่�ยส์ำ�หริบัปี

ค่ื�ตัั้ดจำำ�หน่�ยส์ำ�หริบัส์่วนที�จำำ�หน่�ย

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2561

ค่ื�ตัั้ดจำำ�หน่�ยส์ำ�หริบัปี

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2562

มูลค่ัาสัุทธุติามบัญชำี

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2561

ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2562

26,463

-

-

-

26,463

-

26,463

-

-

-

-

-

-

26,463

26,463

24,674

213

(186)

5

24,706

18

24,724

17,590

3,443

(83)

20,950

3,061

24,011

3,756

713

-

23

-

(5)

18

(18)

-

-

-

-

-

-

-

18

-

51,137

236

(186)

-

51,187

-

51,187

17,590

3,443

(83)

20,950

3,061

24,011

30,237

27,176



167
รายงานประจำำาปี 2562 | บรษั

ท ทิปโก้ฟู
ูดส์์ จำำาก้ด (มหาชน)

167
รายงานประจำำาปี 2562 | บรษั

ท ทิปโก้ฟู
ูดส์์ จำำาก้ด (มหาชน)

13. เจ้าหุ้นี�การค้ัาและเจ้าหุ้นี�อ่ืน

14. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสัถืาบันการเงิน

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

เงินกู้ อัตราดอกเบี�ย	(รอ้ยละ) การชำ�าระคืัน

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

(หน่วย:	พันบ�ท)

(หน่วย:	พันบ�ท)

เจ้ำ�หนี�ก้�ริค้ื�	-	กิ้จำก้�ริที�เกี้�ยวข้องกั้น	

	 (หม�ยเหตั้้	6)

เจ้ำ�หนี�ก้�ริค้ื�	-	กิ้จำก้�ริที�ไม่เกี้�ยวข้องกั้น

เจ้ำ�หนี�อื�น	-	กิ้จำก้�ริที�เกี้�ยวข้องกั้น	(หม�ยเหตั้้	6)

เจ้ำ�หนี�อื�น	-	กิ้จำก้�ริที�ไม่เกี้�ยวข้องกั้น

ค่ื�ใช้จ่ำ�ยค้ื�งจ่ำ�ย

ริวมเจ้ำ�หนี�ก้�ริค้ื�และเจ้ำ�หนี�อื�น

อัตั้ริ�ซึ่่�งอ้�งอิงกั้บอัตั้ริ�

	 THBFIX	+	1.95%

อัตั้ริ�ซึ่่�งอ้�งอิงกั้บอัตั้ริ�

	 THBFIX	+	2.40%

อัตั้ริ�ซึ่่�งอ้�งอิงกั้บอัตั้ริ�

	 THBFIX	+	2.50%

อัตั้ริ�ซึ่่�งอ้�งอิงกั้บอัตั้ริ�

	 THBFIX	+	2.35%

1

2

3

4

ท้ก้ส์�มเดือนตั้�มจำำ�นวนที�

	 ก้ำ�หนดในส์ัญ่ญ่�เริิ�ม																							

	 ตัั้�งแต่ั้เดือนมีน�คืม

	 2561

ท้ก้ส์�มเดือนตั้�มจำำ�นวนที�		

	 ก้ำ�หนดในส์ัญ่ญ่�เริิ�ม																						

	 ตัั้�งแต่ั้เดือนตั้้ล�คืม

	 2560

ท้ก้ส์�มเดือนตั้�มจำำ�นวนที�		

	 ก้ำ�หนดในส์ัญ่ญ่�เริิ�ม								

	 ตัั้�งแต่ั้เดือนพฤศจิำก้�ยน

	 2560

ท้ก้ส์�มเดือนตั้�มจำำ�นวนที�		

	 ก้ำ�หนดในส์ัญ่ญ่�เริิ�ม									

	 ตัั้�งแต่ั้เดือนมีน�คืม

	 2562

-

200,251

2,187

102,479

300,341

605,258

400,000

151,950

345,000

297,500

-

274,251

2,359

141,270

372,249

790,129

443,253

304,450

405,000

-

104

9,418

320

5,353

28,357

43,552

400,000

41,245

345,000

-

85

29,755

600

13,386

33,043

76,869

443,253

82,445

405,000

-
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	 ในเดือนก้้มภู�พันธุ์	 2562	บริษัิัทย่อยแห่งหน่�งได้ทำ�ส์ัญ่ญ่�เงินกู้้ยืม	 (4)	 กั้บธุน�คื�ริพ�ณิชย์แห่งหน่�งเพื�อนำ� 

ไปจ่ำ�ยคืืนเงินกู้้ยืมริะยะส์ั�นจำ�ก้ธุน�คื�ริพ�ณิชย์	 โดยมีวงเงินกู้้ยืมริะยะย�วเป็นจำำ�นวนเงิน	 350	 ล้�นบ�ท	 

มีก้ำ�หนดริะยะเวล�	5	ปี	

	 ก้�ริเปลี�ยนแปลงของบัญ่ชีเงินกู้้ยืมริะยะย�วส์ำ�หริบัปีส์ิ�นส์้ดวันที�	31	ธุันว�คืม	2562	มีริ�ยละเอียดดังนี�

เงื�อนไขของส์ัญ่ญ่�เงินกู้้

	 เงินกู้้ยืมคืำ�ปริะกั้นโดยก้�ริจำำ�นองที�ดิน	อ�คื�ริ	เคืริื�องจัำก้ริและอ้ปก้ริณ์บ�งส่์วนของก้ล้่มบริษัิัท

ภู�ยใต้ั้ส์ัญ่ญ่�เงินกู้้	 ก้ล้่มบริษัิัทต้ั้องปฏิิบัติั้ตั้�มเงื�อนไขบ�งปริะก้�ริตั้�มที�ริะบ้ในสั์ญ่ญ่�	 เช่น	ก้�ริดำ�ริงอัตั้ริ�ส์่วน 

หนี�ส์ินต่ั้อส์่วนของผูู้้ถืือห้้น	 และอัตั้ริ�ส่์วนคืว�มส์�ม�ริถืในก้�ริชำ�ริะหนี�ให้เป็นไปตั้�มอัตั้ริ�ที�ก้ำ�หนดในส์ัญ่ญ่�	 

ก้�ริห้�มก่้อให้เกิ้ดภู�ริะผูู้ก้พันแก่้ทริพัย์ส์ินบ�งส์่วน	เป็นต้ั้น

	 ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2562	บริษัิัทฯไม่มีวงเงินกู้้ยืมริะยะย�วตั้�มส์ัญ่ญ่�เงินกู้้ที�ยังไม่ได้เบิก้ใช้	(2561:	บริษัิัทฯ 

มีวงเงินกู้้ยืมริะยะย�วตั้�มส์ัญ่ญ่�เงินกู้้ที�ยังไม่ได้เบิก้ใช้เป็นจำำ�นวน	57	ล้�นบ�ท)

ส์ัญ่ญ่�แลก้เปลี�ยนอัตั้ริ�ดอก้เบี�ยเงินกู้้ยืม

	 ในเดือนกั้นย�ยน	 2560	 บริิษััทฯได้ทำ�ส์ัญ่ญ่�แลก้เปลี�ยนอัตั้ริ�ดอก้เบี�ยเงินกู้้ยืมริะยะย�วจำ�ก้ธุน�คื�ริ 

ในปริะเทศแห่งหน่�งจำ�ก้อัตั้ริ�ดอก้เบี�ยลอยตัั้วตั้�มที�ริะบ้ในสั์ญ่ญ่�เงินกู้้ยืมเป็นอัตั้ริ�ดอก้เบี�ยคืงที�ริอ้ยละ	3.95	ต่ั้อปี 

	ณ	วันที�	 31	 ธุันว�คืม	2562	ส์ัญ่ญ่�ดังก้ล่�วมีมูลค่ื�ส์ัญ่ญ่�	 (Notional	 amount)	คืงเหลือจำำ�นวน	41	 ล้�นบ�ท	 

(2561:	82	ล้�นบ�ท)	โดยมูลค่ื�สั์ญ่ญ่�จำะลดลงทก้้ส์�มเดือนตั้�มก้ำ�หนดชำ�ริะของเงนิกู้้ยมืริะยะย�ว	(2)	ของบริษัิัทฯ 

	เริิ�มตัั้�งแต่ั้เดือนตั้้ล�คืม	2560	และคืริบก้ำ�หนดในเดือนธุันว�คืม	2563

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

(หน่วย:	พันบ�ท)

ริวม

หัก้:	ส่์วนที�ถ่ืงก้ำ�หนดชำ�ริะภู�ยในหน่�งป	ี

เงินกู้้ยืมริะยะย�วจำ�ก้ส์ถื�บันก้�ริเงิน	-	ส์้ทธุิจำ�ก้

	 ส์่วนที�ถ่ืงก้ำ�หนดชำ�ริะภู�ยในหน่�งปี

ยอดคังเหุ้ลือ	ณ	วันที่	1	มกราคัม	2562

บวก้:	กู้้เพิ�มริะหว่�งปี

หัก้:	จ่ำ�ยคืืนเงินกู้้ริะหว่�งปี

ยอดคังเหุ้ลือ	ณ	วันที่	31	ธุนัวาคัม	2562

1,194,450

(411,950)

782,500

1,152,703

(312,500)

840,203

786,245

(231,245)

555,000

930,698

(201,200)

729,498

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

(หน่วย:	พันบ�ท)

1,152,703

406,747

(365,000)

1,194,450

930,698

56,747

(201,200)

786,245
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15. วงเงินสัินเชำื่อ

วงเงินส์ินเชื�อที�ก้ล้่มบริษัิัทได้ริบัจำ�ก้ส์ถื�บันก้�ริเงินมีหลัก้ปริะกั้นดังต่ั้อไปนี�

ก้)	 ก้�ริคืำ�ปริะกั้นโดยก้ล้่มบริษัิัท

ข)	 ก้�ริจำำ�นองสิ์นทริพัย์ของก้ล่้มบริษัิัท	 โดย	ณ	 วันที�	 31	 ธุันว�คืม	 2562	 และ	 2561	 สิ์นทริพัย์ดังก้ล่�ว 

มีมูลค่ื�ส์้ทธุิตั้�มบัญ่ชีส์ร้ิปได้ดังนี�

16. สั�ารองผลประโยชำน์ระยะยาวของพิ่นักงาน

	 จำำ�นวนเงินส์ำ�ริองผู้ลปริะโยชน์ริะยะย�วของพนัก้ง�นซึ่่�งเป็นเงินชดเชยพนัก้ง�นเมื�อออก้จำ�ก้ง�นแส์ดง 

ได้ดังนี�

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

ที�ดิน

อ�คื�ริและสิ์�งปลูก้ส์ริ�้ง

เคืริื�องจัำก้ริและอ้ปก้ริณ์

104

369

71

63

402

93

17

274

-

17

289

-

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

(หน่วย:	พันบ�ท)

สั�ารองผลประโยชำน์ระยะยาวของพิ่นักงานต้นปี

ส์่วนที�ริบัรูิใ้นก้ำ�ไริหริอืข�ดท้น

		ต้ั้นท้นบริกิ้�ริในปัจำจำ้บัน	

		ต้ั้นท้นดอก้เบี�ย

		ต้ั้นท้นบริกิ้�ริในอดีตั้และผู้ลก้ำ�ไริหริอืข�ดท้นที�เกิ้ดข่�นจำ�ก้

	 ก้�ริจ่ำ�ยชำ�ริะผู้ลปริะโยชน์

ส์่วนที�ริบัรูิใ้นก้ำ�ไริข�ดท้นเบ็ดเส์ริจ็ำอื�น

		(ก้ำ�ไริ)	ข�ดท้นจำ�ก้ก้�ริปริะม�ณก้�ริตั้�มหลัก้

	 คืณิตั้ศ�ส์ตั้ริป์ริะกั้นภัูย

	 ส์่วนที�เกิ้ดจำ�ก้ก้�ริเปลี�ยนแปลงข้อส์มมติั้ด้�น

	 	 ปริะช�ก้ริศ�ส์ตั้ริ์

	 ส์่วนที�เกิ้ดจำ�ก้ก้�ริเปลี�ยนแปลงข้อส์มมติั้ท�งก้�ริเงิน	

	 ส์่วนที�เกิ้ดจำ�ก้ก้�ริปริบัปร้ิงจำ�ก้ปริะส์บก้�ริณ์

ผู้ลปริะโยชน์ที�จ่ำ�ยในริะหว่�งปี

สั�ารองผลประโยชำน์ระยะยาวของพิ่นักงานปลายปี

98,360

11,559

3,020

23,869

-

-

-

(7,564)

129,244

85,849

11,246

3,054

5,676

1,708

5,451

(434)

(14,190)

98,360

25,109

3,958

739

5,300

-

-

-

(2,078)

33,028

23,174

6,078

1,580

3,272

470

1,420

(6,116)

(4,769)

25,109
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(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

	 เมื�อวันที�	 5	 เมษั�ยน	 2562	 พริะริ�ชบัญ่ญั่ติั้คื้้มคืริองแริงง�น	 (ฉบับที�	 7)	 พ.ศ.	 2562ได้ปริะก้�ศลงใน 

ริ�ชกิ้จำจำ�น้เบก้ษั�	ซึ่่�งได้ก้ำ�หนดอัตั้ริ�ค่ื�ชดเชยเพิ�มเติั้มก้ริณีน�ยจ้ำ�งเลิก้จ้ำ�ง	 ส์ำ�หริบัลูก้จ้ำ�งซึ่่�งทำ�ง�นติั้ดต่ั้อกั้น 

คืริบ	20	ปีข่�นไปให้มีส์ิทธุิได้ริบัค่ื�ชดเชยไม่น้อยก้ว่�ค่ื�จ้ำ�งอัตั้ริ�ส์้ดท้�ย	400	วัน	ก้ฎหม�ยดังก้ล่�วมีผู้ลบังคัืบใช้ 

ตัั้�งแต่ั้วันที�	 5	พฤษัภู�คืม	2562	 เป็นต้ั้นไป	ก้�ริเปลี�ยนแปลงดังก้ล่�วถืือเป็นก้�ริแก้้ไขโคืริงก้�ริส์ำ�หริบัโคืริงก้�ริ 

ผู้ลปริะโยชน์หลังออก้จำ�ก้ง�น	และมีผู้ลก้ริะทบให้ก้ล้่มบริษัิัทมีหนี�ส์ินส์ำ�ริองผู้ลปริะโยชน์ริะยะย�วของพนัก้ง�น 

เพิ�มข่�น	24	 ล้�นบ�ท	 (เฉพ�ะของบริษัิัทฯ:	5	 ล้�นบ�ท)	ก้ล้่มบริษัิัทบันท่ก้ผู้ลก้ริะทบจำ�ก้ก้�ริเปลี�ยนแปลงดังก้ล่�ว 

โดยริบัรูิต้้ั้นท้นบริกิ้�ริในอดีตั้เป็นค่ื�ใช้จ่ำ�ยทันทีในส่์วนของก้ำ�ไริหริอืข�ดท้นของปีปัจำจำ้บัน

	 ก้ล้่มบริษัิัทคื�ดว่�จำะจ่ำ�ยชำ�ริะผู้ลปริะโยชน์ริะยะย�วของพนัก้ง�นภู�ยใน	 1	 ปีข้�งหน้�เป็นจำำ�นวนปริะม�ณ	 

8	ล้�นบ�ท	(เฉพ�ะของบริษัิัทฯ:	2	ล้�นบ�ท)	(2561:	2	ล้�นบ�ท	เฉพ�ะของบริษัิัทฯ:	1	ล้�นบ�ท)

	 ณ	วันที�	 31	 ธุันว�คืม	2562	 ริะยะเวล�เฉลี�ยถ่ืวงนำ�หนัก้ในก้�ริจ่ำ�ยชำ�ริะผู้ลปริะโยชน์ริะยะย�วของพนัก้ง�น 

ของก้ล้่มบริษัิัทปริะม�ณ	9	ปี	(เฉพ�ะของบริษัิัทฯ:	9	ปี)	(2561:	9	ปี	เฉพ�ะของบริษัิัทฯ:	9	ปี)

	 ส์มมติั้ฐ�นที�ส์ำ�คัืญ่ในก้�ริปริะม�ณก้�ริตั้�มหลัก้คืณิตั้ศ�ส์ตั้ริป์ริะกั้นภัูย	ส์ร้ิปได้ดังนี�

	 ผู้ลก้ริะทบของก้�ริเปลี�ยนแปลงส์มมติั้ฐ�นที�ส์ำ�คัืญ่ต่ั้อมูลค่ื�ปัจำจำ้บันของภู�ริะผูู้ก้พันผู้ลปริะโยชน์ริะยะย�ว 

ของพนัก้ง�น	ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2562	และ	2561	ส์ร้ิปได้ดังนี�

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

2562 2561

(หน่วย:	ริอ้ยละต่ั้อปี)

อัตั้ริ�คิืดลด

อัตั้ริ�ก้�ริข่�นเงินเดือน	

อัตั้ริ�ก้�ริเปลี�ยนแปลงในจำำ�นวนพนัก้ง�น

2.5

3.0	-	5.0

0.0	-	50.0

2.5

3.0	-	5.0

0.0	-	50.0

งบการเงินรวม

ณ	วันที่	31	ธุนัวาคัม	2562

เพิ่ิ่มข้�น	0.5% เพิ่ิ่มข้�น	0.5%ลดลง	0.5% ลดลง	0.5%

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

อัตั้ริ�คิืดลด

อัตั้ริ�ก้�ริข่�นเงินเดือน	

(5)

7

6

(6)

(1)

2

1

(2)
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(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

งบการเงินรวม

ณ	วันที่	31	ธุนัวาคัม	2561

เพิ่ิ่มข้�น	0.5% เพิ่ิ่มข้�น	0.5%ลดลง	0.5% ลดลง	0.5%

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

อัตั้ริ�คิืดลด

อัตั้ริ�ก้�ริข่�นเงินเดือน	

(4)

4

5

(4)

(1)

1

1

(1)

17. สั�ารองตามกฎหุ้มาย

	 ภู�ยใต้ั้บทบัญ่ญั่ติั้ของม�ตั้ริ�	 116	แห่งพริะริ�ชบัญ่ญั่ติั้บริษัิัทมห�ชนจำำ�กั้ด	พ.ศ.	 2535	บริษัิัทฯต้ั้องจัำดส์ริริ 

ก้ำ�ไริส์้ทธุิปริะจำำ�ปีส์่วนหน่�งไว้เป็นท้นส์ำ�ริองไม่น้อยก้ว่�ริอ้ยละ	5	ของก้ำ�ไริส์้ทธุิปริะจำำ�ปีหัก้ด้วยยอดข�ดท้นส์ะส์ม 

ยก้ม�	(ถ้ื�มี)	จำนก้ว่�ท้นส์ำ�ริองนี�จำะมีจำำ�นวนไม่น้อยก้ว่�ริอ้ยละ	10	ของท้นจำดทะเบียน	ส์ำ�ริองตั้�มก้ฎหม�ยดังก้ล่�ว 

ไม่ส์�ม�ริถืนำ�ไปจ่ำ�ยเงินปันผู้ลได้	ในปัจำจำ้บัน	บริษัิัทฯได้จัำดส์ริริส์ำ�ริองตั้�มก้ฎหม�ยไว้คืริบถ้ืวนแล้ว

18. ค่ัาใชำ้จ่ายตามลักษณะ

	 ริ�ยก้�ริค่ื�ใช้จ่ำ�ยแบ่งตั้�มลัก้ษัณะปริะก้อบด้วยริ�ยก้�ริค่ื�ใช้จ่ำ�ยที�ส์ำ�คัืญ่ดังต่ั้อไปนี�

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

(หน่วย:	พันบ�ท)

เงินเดือน	ค่ื�แริง	และผู้ลปริะโยชน์อื�นของพนัก้ง�น

ค่ื�เสื์�อมริ�คื�

ค่ื�ตัั้ดจำำ�หน่�ย

ค่ื�ใช้จ่ำ�ยท�งก้�ริเงิน

ต้ั้นท้นที�เกี้�ยวข้องกั้บก้�ริผู้ลิตั้และก้�ริให้บริกิ้�ริ	

	 (ไม่ริวมค่ื�ใช้จ่ำ�ยเกี้�ยวกั้บพนัก้ง�นและค่ื�เส์ื�อมริ�คื�)

745,162

303,079

22,356

69,945

2,130,094

792,359

252,703

22,672

55,993

2,214,484

150,736

61,226

3,061

43,376

204,045

151,954

44,267

3,443

30,196

203,814
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19.  ภาษีเงินได้ 

	 ค่ื�ใช้จ่ำ�ยภู�ษีัเงินได้ส์ำ�หริบัปีส์ิ�นส์้ดวันที�	31	ธุันว�คืม	2562	และ	2561	ส์ร้ิปได้ดังนี�

	 จำำ�นวนภู�ษีัเงินได้ที�เกี้�ยวข้องกั้บส่์วนปริะก้อบแต่ั้ละส่์วนของก้ำ�ไริข�ดท้นเบ็ดเส์ริ็จำอื�นส์ำ�หริับปีส์ิ�นส์้ด 

วันที�	31	ธุันว�คืม	2562	และ	2561	ส์ร้ิปได้ดังนี�

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

(หน่วย:	พันบ�ท)

(หน่วย:	พันบ�ท)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภู�ษีัเงินได้นิติั้บ้คืคืลส์ำ�หริบัปี

ริ�ยก้�ริปริบัปร้ิงภู�ษีัเงินได้นิติั้บ้คืคืลของปีก่้อน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชำี:	

ภู�ษีัเงินได้ริอก้�ริตัั้ดบัญ่ชีจำ�ก้ก้�ริเกิ้ดผู้ลแตั้ก้ต่ั้�งชั�วคืริ�ว

	 และก้�ริก้ลับริ�ยก้�ริผู้ลแตั้ก้ต่ั้�งชั�วคืริ�ว

ค่ัาใชำ้จ่าย	(ผลประโยชำน์)	ภาษีเงินได้ที่แสัดงอยู่ใน																								

	 สั่วนของก�าไรหุ้รอืขาดทุน

ภู�ษีัเงินได้ริอก้�ริตัั้ดบัญ่ชีที�เกี้�ยวข้องกั้บก้ำ�ไริจำ�ก้ก้�ริ	

	 ปริะม�ณก้�ริตั้�มหลัก้คืณิตั้ศ�ส์ตั้ริป์ริะกั้นภัูย

10,540

-

(25,523)

(14,983)

-

12,884

30,001

9,398

52,283

21

-

-

(3,167)

(3,167)

-

-

-

9,243

9,243

845
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งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

(หน่วย:	พันบ�ท)

ก้ำ�ไริท�งบัญ่ชีก่้อนภู�ษีัเงินได้นิติั้บ้คืคืล

ภู�ษีัเงินได้คืำ�นวณในอัตั้ริ�ภู�ษีัเงินได้ของปริะเทศไทย

	 ริอ้ยละ	20	

ริ�ยก้�ริปริบัปร้ิงค่ื�ใช้จ่ำ�ยภู�ษีัเงินได้	นิติั้บ้คืคืลของปีก่้อน	

ผู้ลก้ริะทบท�งภู�ษีัส์ำ�หริบั

		ค่ื�ใช้จ่ำ�ยต้ั้องห้�ม

		ค่ื�ใช้จ่ำ�ยที�มีส์ิทธุิหัก้ได้เพิ�มข่�น

		ริ�ยได้ที�ได้ริบัก้�ริยก้เว้นภู�ษีัเงินได้

		ส่์วนแบ่งก้ำ�ไริจำ�ก้เงินลงท้นในบริษัิัทริว่ม

		ข�ดท้นท�งภู�ษีัที�ยังไม่ได้ใช้

		อื�น	ๆ

ริวม

ค่ื�ใช้จ่ำ�ย	(ผู้ลปริะโยชน์)	ภู�ษีัเงินได้ที�แส์ดงอยู่ในส์่วนของ

	 ก้ำ�ไริหริอืข�ดท้น

192,684

38,537

-

13,498

(1,944)

(443)

(146,534)

83,788

(1,885)

(53,520)

(14,983)

21,407

4,281

30,001

17,525

(1,468)

(11,026)

(26,532)

44,738

(5,236)

18,001

52,283

119,314

23,863

-

25,029

(211)

(55,743)

-

5,957

(2,062)

(27,030)

(3,167)

358,429

71,686

-

1,933

(232)

(79,436)

-

14,985

307

(62,443)

9,243

	 ส์่วนปริะก้อบของสิ์นทริัพย์ภู�ษีัเงินได้ริอก้�ริตัั้ดบัญ่ชีและหนี�ส์ินภู�ษีัเงินได้ริอก้�ริตัั้ดบัญ่ชีปริะก้อบด้วย 

ริ�ยก้�ริดังต่ั้อไปนี�

งบการเงินรวม

งบแสัดงฐานะการเงิน

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

(หน่วย:	พันบ�ท)

สัินทรพัิ่ย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชำี

		ค่ื�เผู้ื�อก้�ริลดลงของมูลค่ื�ส์ินค้ื�คืงเหลือ

		มูลค่ื�ของที�ดิน	อ�คื�ริและอ้ปก้ริณ์

		ส์ำ�ริองผู้ลปริะโยชน์ริะยะย�วของพนัก้ง�น

		อื�น	ๆ

ริวม

1,214

49,328

13,143

26,161

89,846

1,477

34,751

9,686

20,383

66,297

129

-

6,606

21

6,756

613

20

5,022

-

5,655

	 ริ�ยก้�ริก้ริะทบยอดจำำ�นวนเงินริะหว่�งค่ื�ใช้จ่ำ�ยภู�ษีัเงินได้กั้บผู้ลคูืณของก้ำ�ไริท�งบัญ่ชีกั้บอัตั้ริ�ภู�ษีัที�ใช ้

ส์ำ�หริบัปีส์ิ�นส์้ดวันที�	31	ธุันว�คืม	2562	และ	2561	ส์�ม�ริถืแส์ดงได้ดังนี�
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งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

(หน่วย:	พันบ�ท)

หุ้นี�สัินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชำี

		ค่ื�ตัั้ดจำำ�หน่�ยเคืริื�องหม�ยก้�ริค้ื�

		อื�น	ๆ

ริวม

สัินทรพัิ่ย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชำี	-	สัุทธุิ

-

(16,944)

(16,944)

72,902

(2,030)

(16,888)

(18,918)

47,379

-

-

-

6,756

(2,030)

(36)

(2,066)

3,589

	 ณ	 วันที�	 31	 ธุันว�คืม	 2562	 ก้ล่้มบริษัิัทมีริ�ยก้�ริผู้ลแตั้ก้ต่ั้�งชั�วคืริ�วที�ใช้หัก้ภู�ษีัและข�ดท้นท�งภู�ษีัที� 

ยังไม่ได้ใช้จำำ�นวน	821	ล้�นบ�ท	(2561:	362	ล้�นบ�ท)	(เฉพ�ะของบริษัิัทฯ:	120	ล้�นบ�ท	2561:	136	ล้�นบ�ท)	 

ที�ก้ล้่มบริษัิัทไม่ได้บันท่ก้ส์ินทริพัย์ภู�ษีัเงินได้ริอก้�ริตัั้ดบัญ่ชี	 เนื�องจำ�ก้ก้ล้่มบริษัิัทพิจำ�ริณ�แล้วเห็นว่�อ�จำไม่ม ี

ก้ำ�ไริท�งภู�ษีัในอน�คืตั้เพียงพอที�จำะนำ�ผู้ลแตั้ก้ต่ั้�งชั�วคืริ�วและผู้ลข�ดท้นท�งภู�ษีัม�ใช้ปริะโยชน์ได้	 โดยผู้ล 

ข�ดท้นท�งภู�ษีัที�ยังไม่ได้ใช้จำะทยอยส์ิ�นส์้ดริะยะเวล�ก้�ริให้ปริะโยชน์ภู�ยในปี	2567

20. ก�าไรต่อหุุ้้น

	 ก้ำ�ไริต่ั้อห้้นขั�นพื�นฐ�นคืำ�นวณโดยห�ริก้ำ�ไริ	 (ข�ดท้น)	 ส์ำ�หริับปีที�เป็นของผูู้้ถืือห้้นของบริิษััทฯ	 (ไม่ริวม 

ก้ำ�ไริข�ดท้นเบ็ดเส์ริจ็ำอื�น)	ด้วยจำำ�นวนถัืวเฉลี�ยถ่ืวงนำ�หนัก้ของห้้นส์�มัญ่ที�ออก้อยู่ในริะหว่�งปี

21. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามสั่วนงาน

	 ข้อมูลส่์วนง�นดำ�เนินง�นที�นำ�เส์นอนี�ส์อดคืล้องกั้บริ�ยง�นภู�ยในของบริษัิัทฯที�ผูู้้มีอำ�น�จำตัั้ดสิ์นใจำส์ูงส์้ด 

ด้�นก้�ริดำ�เนินง�นได้ริับและส์อบท�นอย่�งส์มำ�เส์มอเพื�อใช้ในก้�ริตัั้ดสิ์นใจำในก้�ริจัำดส์ริริทริัพย�ก้ริให้กั้บ 

ส์่วนง�นและปริะเมินผู้ลก้�ริดำ�เนินง�นของส่์วนง�น	 ทั�งนี�ผูู้้มีอำ�น�จำตัั้ดส์ินใจำสู์งส์้ดด้�นก้�ริดำ�เนินง�น 

ของก้ล้่มบริษัิัทคืือคืณะก้ริริมก้�ริบริหิ�ริของก้ล้่มบริษัิัท

	 ขอ้มลูริ�ยได้และก้ำ�ไริของส์ว่นง�นของก้ล่้มบริษัิัทส์ำ�หริบัปสี์ิ�นส์ด้วนัที�	31	ธุนัว�คืม	2562	และ	2561	มดัีงต่ั้อไปนี�

งบแสัดงฐานะการเงิน
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	 ส์่วนง�นท�งภููมิศ�ส์ตั้ริส์์ำ�หริบัปีส์ิ�นส์้ดวันที�	31	ธุันว�คืม	2562	และ	2561	แส์ดงได้ดังนี�

ริ�ยได้จำ�ก้ก้�ริข�ย

ก�าไร	(ขาดทุน)	ขั�นต้น

		ริ�ยได้อื�น

		ค่ื�ใช้จ่ำ�ยในก้�ริข�ยและจัำดจำำ�หน่�ย

		ค่ื�ใช้จ่ำ�ยในก้�ริบริหิ�ริและค่ื�ใช้จ่ำ�ยอื�น

ขาดทุนก่อนสั่วนแบ่งก�าไรจากเงิน

	 ลงทุนในบรษัิทรว่ม	ค่ัาใชำ้จ่าย

	 ทางการเงิน	และค่ัาใชำ้จ่ายภาษี

	 เงินได้

		ส่์วนแบ่งก้ำ�ไริจำ�ก้เงินลงท้นในบริษัิัทริว่ม

ก�าไรก่อนค่ัาใชำ้จ่ายทางการเงินและค่ัา

	 ใชำ้จ่ายภาษีเงินได้

		ค่ื�ใช้จ่ำ�ยท�งก้�ริเงิน

		ผู้ลปริะโยชน์	(ค่ื�ใช้จ่ำ�ย)	ภู�ษีัเงินได้

ก�าไร	(ขาดทุน)	สั�าหุ้รบัปี

ริ�ยได้จำ�ก้ก้�ริข�ย

ก้ำ�ไริขั�นต้ั้น

ผลิตภัณฑ์จากพิ่ืชำ	

ผัก	และผลไม้ เคัรือ่งด่ืม อ่ืน	ๆ งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ขายสัินค้ัา

ในต่างประเทศขายสัินค้ัาในประเทศ

2562 2562 2562 2562

256225622562

2561 2561 2561 2561

256125612561

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

1,418

(137)

1,697

162

2,107

529

2,429

655

36

(9)

122

35

3,561

383

126

(437)

(542)

(470)

733

263

(70)

15

208

4,248

852

108

(604)

(412)

(56)

133

77

(56)

(52)

(31)

1,930

483

2,342

625

1,631

(100)

1,906

227

3,561

383

4,248

852
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ข้อมูลเกี้�ยวกั้บลูก้ค้ื�ริ�ยใหญ่่

	 ในปี	2562	ก้ล้่มบริษัิัทมีริ�ยได้จำ�ก้ลูก้ค้ื�ริ�ยใหญ่่จำำ�นวนส์องริ�ย	 เป็นจำำ�นวนเงินปริะม�ณ	1,663	 ล้�นบ�ท	 

และ	579	ล้�นบ�ท	ซึ่่�งม�จำ�ก้ส์่วนง�นเคืริื�องดื�ม	(2561:	มีริ�ยได้จำ�ก้ลูก้ค้ื�ริ�ยใหญ่่จำำ�นวนหน่�งริ�ย	เป็นจำำ�นวนเงิน 

	2,363	ล้�นบ�ท	ซึ่่�งม�จำ�ก้ส์่วนง�นเดียวกั้น)

22. เงินปันผล

23. กองทุนสั�ารองเลี�ยงชำีพิ่

	 ก้ล้่มบริษัิัทและพนัก้ง�นของก้ล่้มบริษัิัทได้ริว่มกั้นจัำดตัั้�งก้องท้นส์ำ�ริองเลี�ยงชีพข่�นตั้�มพริะริ�ชบัญ่ญั่ติั้ก้องท้น 

ส์ำ�ริองเลี�ยงชีพ	พ.ศ.	 2530	 โดยก้ล้่มบริษัิัทและพนัก้ง�นจำะจ่ำ�ยส์มทบเข้�ก้องท้นเป็นริ�ยเดือนในอัตั้ริ�ริอ้ยละ	5	 

ของเงินเดือน	ก้องท้นส์ำ�ริองเลี�ยงชีพนี�บริหิ�ริโดย	เคื	ม�ส์เตั้อริ	์พูล	ฟัูนด์	และจำะจ่ำ�ยให้แก่้พนัก้ง�นเมื�อพนัก้ง�น 

นั�นออก้จำ�ก้ง�นตั้�มริะเบียบว่�ด้วยก้องท้นของก้ล้่มบริษัิัท	ในริะหว่�งปี	2562	ก้ล้่มบริษัิัทริบัรูิเ้งินส์มทบดังก้ล่�ว 

เป็นค่ื�ใช้จ่ำ�ยจำำ�นวน	17	ล้�นบ�ท	(2561:	16	ล้�นบ�ท)	(เฉพ�ะของบริษัิัทฯ:	4	ล้�นบ�ท	2561:	4	ล้�นบ�ท)

24. ภาระผูกพิ่ันและหุ้นี�สิันท่ีอาจเกิดข้�น

24.1 ภาระผูกพิ่ันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

	 ณ	วันที�	 31	 ธุันว�คืม	2562	และ	2561	ก้ล้่มบริษัิัทมีริ�ยจ่ำ�ยฝ่่�ยท้นซึ่่�งเกี้�ยวข้องกั้บก้�ริก่้อส์ริ�้งอ�คื�ริ 

และส์ิ�งปลูก้ส์ริ�้ง	ก้�ริซึ่ื�อเคืริื�องจัำก้ริและอ้ปก้ริณ์	และซึ่อฟูต์ั้แวริค์ือมพิวเตั้อริ	์คืงเหลือเป็นจำำ�นวนเงินดังนี�

เงินปันผู้ลปริะจำำ�ปี	2560

ริวมเงินปันผู้ลส์ำ�หริบัปี	2561

เงินปันผู้ลปริะจำำ�ปี	2561

เงินปันผู้ลริะหว่�งก้�ลส์ำ�หริบัปี	2562

ริวมเงินปันผู้ลส์ำ�หริบัปี	2562

ที�ปริะช้มส์�มัญ่ผูู้้ถืือห้้น 

	 เมื�อวันที�	10	เมษั�ยน	2561

ที�ปริะช้มส์�มัญ่ผูู้้ถืือห้้น

	 เมื�อวันที�	4	เมษั�ยน	2562

ที�ปริะช้มคืณะก้ริริมก้�ริบริษัิัทฯ	 

	 เมื�อวันที�	14	สิ์งห�คืม	2562

เงินปันผลจ่าย 

(ล้านบาท)
อนุมัติโดยเงินปันผล

เงินปันผลจ่ายต่อหุุ้้น 

(บาทต่อหุุ้้น)

241.3

241.3

120.7

115.8

236.5

0.50

0.50

0.25

0.24

0.49

งบการเงินรวม
สักุลเงิน

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

บ�ท 9 14 - 12
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จ่ำ�ยชำ�ริะภู�ยใน

		1	ปี

		2	ถ่ืง	5	ปี

หนังส์ือคืำ�ปริะกั้น

สัินทรพัิ่ย์ที่วัดมูลค่ัาด้วยมูลค่ัายุติธุรรม

		สั์ญ่ญ่�ซึ่ื�อข�ยเงินตั้ริ�ต่ั้�งปริะเทศล่วงหน้�

		สั์ญ่ญ่�แลก้เปลี�ยนอัตั้ริ�ดอก้เบี�ยเงินกู้้ยืม

หุ้นี�สัินที่วัดมูลค่ัาด้วยมูลค่ัายุติธุรรม

		สั์ญ่ญ่�ซึ่ื�อข�ยเงินตั้ริ�ต่ั้�งปริะเทศล่วงหน้�

		สั์ญ่ญ่�แลก้เปลี�ยนอัตั้ริ�ดอก้เบี�ยเงินกู้้ยืม

24.2 ภาระผูกพัิ่นเก่ียวกับสััญญาเชำ่าด�าเนินงาน

	 ก้ล้่มบริษัิัทได้ทำ�ส์ัญ่ญ่�เช่�ที�เกี้�ยวข้องกั้บก้�ริเช่�อ�คื�ริและโก้ดัง	ก้�ริเช่�ริถื	ก้�ริเช่�เคืริื�องใช้ส์ำ�นัก้ง�น 

	ริวมทั�งส์ัญ่ญ่�จ้ำ�งบริกิ้�ริต่ั้�ง	ๆ

	 ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2562	และ	2561	ก้ล้่มบริษัิัทมีภู�ริะผูู้ก้พันในก้�ริจ่ำ�ยค่ื�เช่�และค่ื�บริกิ้�ริตั้�มส์ัญ่ญ่� 

ดังก้ล่�วดังนี�

24.3 การคัำาประกัน

	 ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2562	และ	2561	ก้ล้่มบริษัิัทมีหนังส์ือคืำ�ปริะกั้นที�ออก้โดยธุน�คื�ริในน�มก้ล้่มบริษัิัท 

ซึ่่�งเกี้�ยวเนื�องกั้บภู�ริะผูู้ก้พันท�งปฏิิบัติั้บ�งปริะก้�ริตั้�มปก้ติั้ธุ้ริกิ้จำคืงเหลืออยู่เป็นจำำ�นวนเงินดังนี�

25. ล�าดับชำั�นของมูลค่ัายุติธุรรม

	 ส์ินทริพัย์และหนี�ส์ินที�วัดมูลค่ื�ด้วยมูลค่ื�ย้ติั้ธุริริมของก้ล่้มบริษัิัทคืือตั้ริ�ส์�ริอน้พันธุ์	 ซ่ึ่�งลำ�ดับชั�นของมูลค่ื� 

ย้ติั้ธุริริมของส์ินทริพัย์และหนี�ส์ินดังก้ล่�วอยู่ในริะดับ	 2	ทั�งหมด	ณ	 วันที�	 31	 ธุันว�คืม	 2562	และ	 2561	 มูลค่ื� 

ย้ติั้ธุริริมดังก้ล่�วแส์ดงได้ดังนี�

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2562

2562

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

2561

2561

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

(หน่วย:	พันบ�ท)

61

32

17

386

-

332

104

76

103

54

527

177

182

-

28

20

7

-

-

-

104

26

36

11

-

177

-

-
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26. เคัรือ่งมือทางการเงิน

26.1   นโยบายการบรหิุ้ารคัวามเสัี่ยง

	 เคืริื�องมือท�งก้�ริเงินที�ส์ำ�คัืญ่ของก้ล่้มบริษัิัทตั้�มที�นิย�มอยู่ในม�ตั้ริฐ�นก้�ริบัญ่ชีฉบับที�	107	“ก้�ริแส์ดง 

ริ�ยก้�ริและก้�ริเปิดเผู้ยข้อมูลส์ำ�หริบัเคืริื�องมือท�งก้�ริเงิน”	ปริะก้อบด้วย	เงินส์ดและริ�ยก้�ริเทียบเท่�เงินส์ด	 

ลูก้หนี�ก้�ริค้ื�	เงินให้กู้้ยืม	เงินลงท้น	เงินกู้้ยืมริะยะส์ั�น	และเงินกู้้ยืมริะยะย�ว	ก้ล้่มบริษัิัทมีคืว�มเส์ี�ยงที�เกี้�ยวข้อง 

กั้บเคืริื�องมือท�งก้�ริเงินดังก้ล่�ว	และมีนโยบ�ยก้�ริบริหิ�ริคืว�มเส์ี�ยงดังนี�

คัวามเสัี่ยงด้านการใหุ้้สัินเชำื่อ

	 ก้ล้่มบริษัิัทมีคืว�มเสี์�ยงด้�นก้�ริให้ส์ินเชื�อที�เกี้�ยวเนื�องกั้บลูก้หนี�ก้�ริค้ื�และลูก้หนี�อื�น	 ฝ่่�ยบริหิ�ริคืวบค้ืม 

คืว�มเส์ี�ยงนี�โดยก้�ริก้ำ�หนดให้มีนโยบ�ยและวิธุีก้�ริในก้�ริคืวบคื้มส์ินเชื�อที�เหม�ะส์ม	 ดังนั�นก้ล้่มบริษัิัทจ่ำง 

ไม่คื�ดว่�จำะได้ริบัคืว�มเส์ียห�ยที�เป็นส์�ริะส์ำ�คัืญ่จำ�ก้ก้�ริให้ส์ินเชื�อ	นอก้จำ�ก้นี�	ก้�ริให้ส์ินเชื�อของก้ล้่มบริษัิัท 

ไมม่กี้�ริก้ริะจ้ำก้ตัั้วเนื�องจำ�ก้ก้ล่้มบริษัิัทมฐี�นของลกู้ค้ื�ที�หล�ก้หล�ยและมอียู่จำำ�นวนม�ก้ริ�ย	จำำ�นวนเงนิส์งูส์ด้ 

ที�ก้ล้่มบริษัิัทอ�จำต้ั้องส์ูญ่เส์ียจำ�ก้ก้�ริให้ส์ินเชื�อคืือมูลค่ื�ตั้�มบัญ่ชีของลูก้หนี�	เงินให้กู้้ยืม	และลูก้หนี�อื�นที�แส์ดง 

อยู่ในงบแส์ดงฐ�นะก้�ริเงิน

คัวามเสัี่ยงจากอัตราดอกเบี�ย

	 ก้ล้่มบริษัิัทมคีืว�มเส์ี�ยงจำ�ก้อัตั้ริ�ดอก้เบี�ยที�ส์ำ�คัืญ่อันเกี้�ยวเนื�องกั้บเงนิฝ่�ก้ส์ถื�บนัก้�ริเงนิ	เงนิเบกิ้เกิ้นบัญ่ช	ี 

เงินกู้้ยืมริะยะส์ั�นและเงินกู้้ยืมริะยะย�วจำ�ก้ส์ถื�บันก้�ริเงิน	 และหนี�ส์ินภู�ยใต้ั้ส์ัญ่ญ่�เช่�ก้�ริเงินที�มีดอก้เบี�ย	 

ส์ินทริพัย์และหนี�ส์ินท�งก้�ริเงินส์่วนใหญ่่มีอัตั้ริ�ดอก้เบี�ยที�ปริบัข่�นลงตั้�มอัตั้ริ�ตั้ล�ด	หริอืมีอัตั้ริ�ดอก้เบี�ย 

คืงที�ซึ่่�งใก้ล้เคีืยงกั้บอัตั้ริ�ตั้ล�ดในปัจำจำ้บัน

	 ณ	วันที�	31	ธุันว�คืม	2562	และ	2561	สิ์นทริพัย์และหนี�ส์ินท�งก้�ริเงินที�ส์ำ�คัืญ่ส์�ม�ริถืจัำดตั้�มปริะเภูท 

อัตั้ริ�ดอก้เบี�ย	 และส์ำ�หริบัส์ินทริพัย์และหนี�ส์ินท�งก้�ริเงินที�มีอัตั้ริ�ดอก้เบี�ยคืงที�ส์�ม�ริถืแยก้ตั้�มวันที�คืริบ 

ก้ำ�หนด	หริอืวันที�มีก้�ริก้ำ�หนดอัตั้ริ�ดอก้เบี�ยใหม่	(ห�ก้วันที�มีก้�ริก้ำ�หนดอัตั้ริ�ดอก้เบี�ยใหม่ถ่ืงก่้อน)	ได้ดังนี�

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี�ยคังที่

ณ	วันที่	31	ธุนัวาคัม	2562

อัตรา

ดอกเบี�ย

ปรบัข้�นลง

ตามราคัา 

ตลาด

อัตรา

ดอกเบี�ย

ที่แท้จรงิ

(รอ้ยละต่อปี)

รวม

มากกว่า	1

ถ้ืง	5	ปี

ไม่มี

อัตรา

ดอกเบี�ย

ภายใน	1	ปี

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

สัินทรพัิ่ย์ทางการเงิน

เงนิส์ดและริ�ยก้�ริเทยีบเท�่เงนิส์ด

เงนิลงท้นชั�วคืริ�ว

0.10	-	1.00

0.90

-

5

-

-

3

-

38

-

41

5
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ลกู้หนี�ก้�ริค้ื�และลกู้หนี�อื�น

หุ้นี�สัินทางการเงิน

เงนิเบกิ้เกิ้นบญั่ชแีละเงนิกู้ย้มืริะยะส์ั�นจำ�ก้

			ส์ถื�บนัก้�ริเงนิ

เจ้ำ�หนี�ก้�ริค้ื�และเจ้ำ�หนี�อื�น

หนี�ส์นิภู�ยใต้ั้ส์ญั่ญ่�เช�่ก้�ริเงนิ

เงนิกู้ยื้มริะยะย�วจำ�ก้ส์ถื�บนัก้�ริเงนิ

สัินทรพัิ่ย์ทางการเงิน

เงนิส์ดและริ�ยก้�ริเทยีบเท�่เงนิส์ด

เงนิลงท้นชั�วคืริ�ว

ลกู้หนี�ก้�ริค้ื�และลกู้หนี�อื�น

หุ้นี�สัินทางการเงิน

เงนิเบกิ้เกิ้นบญั่ชแีละเงนิกู้ย้มืริะยะส์ั�นจำ�ก้

			ส์ถื�บนัก้�ริเงนิ

เจ้ำ�หนี�ก้�ริค้ื�และเจ้ำ�หนี�อื�น

เงนิกู้ยื้มริะยะย�วจำ�ก้ส์ถื�บนัก้�ริเงนิ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี�ยคังที่

อัตราดอกเบี�ยคังที่

ณ	วันที่	31	ธุนัวาคัม	2562

ณ	วันที่	31	ธุนัวาคัม	2561

อัตรา

ดอกเบี�ย

ปรบัข้�นลง

ตามราคัา 

ตลาด

อัตรา

ดอกเบี�ย

ปรบัข้�นลง

ตามราคัา 

ตลาด

อัตรา

ดอกเบี�ย

ที่แท้จรงิ

(รอ้ยละต่อปี)

อัตรา

ดอกเบี�ย

ที่แท้จรงิ

(รอ้ยละต่อปี)

รวม

รวม

มากกว่า	1

ถ้ืง	5	ปี

มากกว่า	1

ถ้ืง	5	ปี

ไม่มี

อัตรา

ดอกเบี�ย

ไม่มี

อัตรา

ดอกเบี�ย

ภายใน	1	ปี

ภายใน	1	ปี

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

-

2.00	-	6.95

-

7.30	-	8.76

หม�ยเหตั้้	14

0.25	-	1.00

0.90	-	1.00

-

2.05	-	2.80

-

หม�ยเหตั้้	14

-

5

761

-

1

-

762

-

5

-

5

770

-

-

770

-

-

-

-

5

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

1,194

1,194

2

-

-

2

-

-

1,153

1,153

467

505

-

605

-

-

605

104

-

562

666

-

790

-

790

467

513

761

605

6

1,194

2,566

106

5

562

673

770

790

1,153

2,713
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สัินทรพัิ่ย์ทางการเงิน

เงนิส์ดและริ�ยก้�ริเทยีบเท�่เงนิส์ด

ลกู้หนี�ก้�ริค้ื�และลกู้หนี�อื�น

เงนิให้กู้ย้มืริะยะส์ั�นแก่้กิ้จำก้�ริที�เกี้�ยวขอ้งกั้น

หุ้นี�สัินทางการเงิน

เงนิเบกิ้เกิ้นบญั่ชแีละเงนิกู้ย้มืริะยะส์ั�นจำ�ก้

			ส์ถื�บนัก้�ริเงนิ

เจ้ำ�หนี�ก้�ริค้ื�และเจ้ำ�หนี�อื�น

หนี�ส์นิภู�ยใต้ั้ส์ญั่ญ่�เช�่ก้�ริเงนิ

เงนิกู้ยื้มริะยะย�วจำ�ก้ส์ถื�บนัก้�ริเงนิ

สัินทรพัิ่ย์ทางการเงิน

เงนิส์ดและริ�ยก้�ริเทยีบเท�่เงนิส์ด

ลกู้หนี�ก้�ริค้ื�และลกู้หนี�อื�น

เงนิให้กู้ย้มืริะยะส์ั�นแก่้กิ้จำก้�ริที�เกี้�ยวขอ้งกั้น

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

อัตราดอกเบี�ยคังที่

อัตราดอกเบี�ยคังที่

ณ	วันที่	31	ธุนัวาคัม	2562

ณ	วันที่	31	ธุนัวาคัม	2561

อัตรา

ดอกเบี�ย

ปรบัข้�นลง

ตามราคัา 

ตลาด

อัตรา

ดอกเบี�ย

ปรบัข้�นลง

ตามราคัา 

ตลาด

อัตรา

ดอกเบี�ย

ที่แท้จรงิ

(รอ้ยละต่อปี)

อัตรา

ดอกเบี�ย

ที่แท้จรงิ

(รอ้ยละต่อปี)

รวม

รวม

มากกว่า	1

ถ้ืง	5	ปี

มากกว่า	1

ถ้ืง	5	ปี

ไม่มี

อัตรา

ดอกเบี�ย

ไม่มี

อัตรา

ดอกเบี�ย

ภายใน	1	ปี

ภายใน	1	ปี

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

0.01	-	1.00

-

2.65

2.10	-	6.95

-

7.30	-	8.76

หม�ยเหตั้้	14

0.25	-	1.00

-

2.30

-

-

269

269

490

-

1

-

491

-

-

90

90

-

-

-

-

-

-

5

-

5

-

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

786

786

2

-

-

2

13

25

-

38

-

44

-

-

44

20

45

-

65

15

25

269

309

490

44

6

786

1,326

22

45

90

157
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หุ้นี�สัินทางการเงิน

เงนิเบกิ้เกิ้นบญั่ชแีละเงนิกู้ย้มืริะยะส์ั�นจำ�ก้

			ส์ถื�บนัก้�ริเงนิ

เจ้ำ�หนี�ก้�ริค้ื�และเจ้ำ�หนี�อื�น

เงนิกู้ยื้มริะยะย�วจำ�ก้ส์ถื�บนัก้�ริเงนิ

เหริยีญ่ส์หริฐัอเมริกิ้�

ยูโริ

2.3

0.7

5.1

-

1.1

0.2

1.1

0.2

30.15

33.73

32.45

37.13

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

งบการเงินรวม

(บาทต่อหุ้น่วยเงินตราต่างประเทศ)(ล้าน)(ล้าน)(ล้าน)(ล้าน)

อัตราดอกเบี�ยคังที่

ณ	วันที่	31	ธุนัวาคัม	2561

อัตรา

ดอกเบี�ย

ปรบัข้�นลง

ตามราคัา 

ตลาด

สัินทรพัิ่ย์ทางการเงิน

256225622562สักุลเงิน 256125612561

หุ้นี�สัินทางการเงิน	 อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย																												

อัตรา

ดอกเบี�ย

ที่แท้จรงิ

(รอ้ยละต่อปี)

รวม

มากกว่า	1

ถ้ืง	5	ปี

ไม่มี

อัตรา

ดอกเบี�ย

ภายใน	1	ปี

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

2.50	-	2.76

-

หม�ยเหตั้้	14

240

-

-

240

-

-

-

-

-

-

931

931

-

77

-

77

240

77

931

1,248

ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปล่�ยน

	 ก้ล้่มบริษัิัทมีคืว�มเส์ี�ยงจำ�ก้อัตั้ริ�แลก้เปลี�ยนที�ส์ำ�คัืญ่อันเกี้�ยวเนื�องจำ�ก้ก้�ริซืึ่�อหริอืข�ยสิ์นค้ื�	 ก้ล้่มบริษัิัท 

ได้ตั้ก้ลงทำ�สั์ญ่ญ่�ซึ่ื�อข�ยเงินตั้ริ�ต่ั้�งปริะเทศล่วงหน้�	ซึ่่�งส่์วนใหญ่่มีอ�ย้สั์ญ่ญ่�ไม่เกิ้นหน่�งปีเพื�อใช้เป็นเคืริื�องมือ 

ในก้�ริบริหิ�ริคืว�มเส์ี�ยง

	 ณ	 วันที�	 31	 ธุันว�คืม	2562	และ	 2561	ก้ล้่มบริษัิัทมียอดคืงเหลือของสิ์นทริพัย์และหนี�ส์ินท�งก้�ริเงินที�เป็น 

ส์ก้้ลเงินตั้ริ�ต่ั้�งปริะเทศ	ดังนี�
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ก้ล้่มบริษัิัทมีส์ัญ่ญ่�ซึ่ื�อข�ยเงินตั้ริ�ต่ั้�งปริะเทศล่วงหน้�ซึ่่�งคืริบก้ำ�หนดภู�ยในหน่�งปีคืงเหลือดังนี�

เหริยีญ่ส์หริฐัอเมริกิ้�

ยูโริ

เหริยีญ่ส์หริฐัอเมริกิ้�

ยูโริ

9.0

0.3

1.7

-

-

-

0.4

0.1

-

-

-

-

-

-

-

-

29.96	-	33.50

33.50

32.27	-	33.01

-

-

-

32.31	-	32.98

37.60

ณ	วันที่	31	ธุนัวาคัม	2562

ณ	วันที่	31	ธุนัวาคัม	2561

(บาทต่อหุ้น่วยเงินตราต่างประเทศ)

(บาทต่อหุ้น่วยเงินตราต่างประเทศ)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

จ�านวนที่ขาย

จ�านวนที่ขาย

จ�านวนที่ขาย

จ�านวนที่ขาย

จ�านวนที่ขาย

จ�านวนที่ขาย

สักุลเงิน

สักุลเงิน

จ�านวนที่ซื้ื�อ

จ�านวนที่ซื้ื�อ

จ�านวนที่ซื้ื�อ

จ�านวนที่ซื้ื�อ

จ�านวนที่ซื้ื�อ

จ�านวนที่ซื้ื�อ

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

อัตราแลกเปล่ียนตามสััญญาของ

อัตราแลกเปล่ียนตามสััญญาของ

26.2 มูลค่ัายุติธุรรมของเคัรือ่งมือทางการเงิน

	 เนื�องจำ�ก้สิ์นทริพัย์และหนี�ส์ินท�งก้�ริเงินส่์วนใหญ่่ของก้ล่้มบริษัิัทจัำดอยู่ในปริะเภูทริะยะสั์�น	 เงินให้กู้้ยืม 

และเงินกู้้ยืมมีอัตั้ริ�ดอก้เบี�ยใก้ล้เคีืยงกั้บอัตั้ริ�ดอก้เบี�ยในตั้ล�ด	ก้ล่้มบริษัิัทจ่ำงปริะม�ณมูลค่ื�ย้ติั้ธุริริมของ 

ส์ินทริพัย์และหนี�ส์ินท�งก้�ริเงินใก้ล้เคีืยงกั้บมูลค่ื�ตั้�มบัญ่ชีที�แส์ดงในงบแส์ดงฐ�นะก้�ริเงินส่์วนตั้ริ�ส์�ริ 

อน้พันธุ์แส์ดงมูลค่ื�ย้ติั้ธุริริมตั้�มริ�คื�ตั้ล�ด

27. การบรหิุ้ารจัดการทุน

	 วัตั้ถื้ปริะส์งค์ืในก้�ริบริหิ�ริจัำดก้�ริท้นที�ส์ำ�คัืญ่ของก้ล้่มบริษัิัท	 คืือก้�ริจัำดให้มีซึ่่�งโคืริงส์ริ�้งท้นที�เหม�ะส์มเพื�อ 

ส์นับส์น้นก้�ริดำ�เนินธุ้ริกิ้จำของก้ล่้มบริษัิัทและเส์ริมิส์ริ�้งมูลค่ื�ก้�ริถืือห้้นให้กั้บผูู้้ถืือห้้น	 โดย	ณ	วันที�	 31	 ธุันว�คืม 

	2562	ก้ล้่มบริษัิัทมีอัตั้ริ�ส์่วนหนี�ส์ินต่ั้อท้นเท่�กั้บ	0.71:1	(2561:	0.70:1)	และเฉพ�ะของบริษัิัทฯมีอัตั้ริ�ส์่วนหนี�ส์ิน 

ต่ั้อท้นเท่�กั้บ	0.67:1	(2561:	0.59:1)

28. เหุ้ตุการณ์ภายหุ้ลังรอบระยะเวลารายงาน

	 เมื�อวันที�	 17	ก้้มภู�พันธุ์	 2563	ที�ปริะช้มคืณะก้ริริมก้�ริบริษัิัทฯมีมติั้เส์นอให้ที�ปริะช้มส์�มัญ่ผูู้้ถืือห้้นพิจำ�ริณ� 

อน้มัติั้จ่ำ�ยเงินปันผู้ลในอัตั้ริ�ห้้นละ	0.34	บ�ท	ริวมเป็นเงินปันผู้ลทั�งส์ิ�น	164	ล้�นบ�ท	เนื�องจำ�ก้บริษัิัทฯได้จ่ำ�ยเงิน 
ปันผู้ลริะหว่�งก้�ลในอัตั้ริ�ห้้นละ	0.24	บ�ท	เป็นจำำ�นวนริวม	116	ล้�นบ�ท	ไปให้แก่้ผูู้้ถืือห้้นในเดือนกั้นย�ยน	2562	 

แล้ว	ดังนั�นจ่ำงเหลือเงินปันผู้ลงวดส์้ดท้�ยอีก้จำำ�นวน	48	ล้�นบ�ท	(0.10	บ�ทต่ั้อห้้น)

29. การอนุมัติงบการเงิน

	 งบก้�ริเงินนี�ได้ริบัอน้มัติั้ให้ออก้โดยคืณะก้ริริมก้�ริบริษัิัทฯ	เมื�อวันที�	17	ก้้มภู�พันธุ์	2563
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