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หลายครั้้�งที่่�อาจจะเจออุุปสรรค จนหมดแรง หมดหวัังกัับสิ่่�งที่่�ตั้้�งใจจะทำำ�
แต่่เชื่่�อเสมอว่่าถ้้ามีีความเข้้มแข็็ง จะประสบความสำำ�เร็็จตามที่่�คาดหวััง
ความเข้้มแข็็งนั้้�นเกิิดจากความพยายาม การเรี ียนรู้้� การแบ่่งปััน
และความตั้้�งใจจริ ิง
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ทิิปโก้้ตั้้�งใจที่่�จะยืืนหยััดร่่วมเคีียงคู่่�กัับทุุกคน เป็็นพลัังที่่�ช่่วยผลัักดัันในยาม
ที่่�ทุุกคนต้้องการ พร้้อมที่่�จะดููแลให้้ทุุกคนมีีสุุขภาพที่่�ดีี แข็็งแรง
เพื่่�อความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น ตามพัันธกิิจของทิิปโก้้ที่่�ว่่า
”นำำ�สุุขภาวะที่่�ดีีสู่่�สัังคม”
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การควบคุุมภายในและการบริ ิหารจััดการความเสี่่�ยง
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คณะผู้้�บริ ิหาร

8

ธุุรกิิจผลไม้้แปรรููป

ธุุรกิิจสารสกััด
และการเกษตร

ธุุรกิิจคอนซููมเมอร์์

ธุุรกิิจค้้าปลีีก

ข้้อมููลสำำ�คััญทางการเงิิน
ณ วัันที่่� หรื ือ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม

2563
(รวม)

2563
(บริ ิษััท)

2562
(รวม)

2562
(บริ ิษััท)

2561
(รวม)

2561
(บริ ิษััท)

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับหุ้้�นสามััญ (ต่่อหุ้้�น)
มููลค่่าที่่�ตราไว้้

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

มููลค่่าตามบััญชีี

8.74

4.53

8.10

4.23

8.65

4.47

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน

1.00

0.66

0.43

0.25

(0.06)

0.72

ผลการดำำ�เนิินงาน (บาท)
รายได้้จากการขาย

2,500,123,559

255,066,768

3,561,064,263

353,565,577

4,248,050,424

379,175,078

รายได้้รวม

2,575,811,322

858,701,883

3,687,017,406

714,031,368

4,356,026,410

862,850,858

กำำ�ไรขั้้�นต้้น

435,736,037

81,413,835

382,486,783

108,682,651

853,472,354

98,163,539

กำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ยและภาษีีเงิินได้้

536,211,355

351,238,734

262,629,329

162,690,434

77,399,384

388,624,918

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ

481,812,461

317,549,351

207,667,159

122,481,331

(30,876,745)

349,185,574

980,510,187

498,771,349

1,256,513,591

372,339,023

1,747,914,423

236,282,983

สิินทรััพย์์รวม

6,487,259,025

3,317,897,440

หนี้้�สิินหมุุนเวี ียน

1,601,400,008

723,895,691

หนี้้�สิินรวม

2,267,758,547

1,130,244,861

ทุุนที่่�ออกและเรี ียกชำำ�ระแล้้ว

482,579,640

482,579,640

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นบริ ิษััทใหญ่่

4,219,500,478

2,187,652,579

3,906,794,685 2,043,082,053

4,173,404,645 2,157,062,271

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

4,219,500,478

2,187,652,579

3,906,794,685 2,043,082,053

4,173,404,645 2,157,062,271

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับงบดุุล (บาท)
สิินทรััพย์์หมุุนเวี ียน

6,669,002,920 3,406,202,762

7,076,574,427 3,432,902,009

1,844,007,417

1,962,326,700

769,706,782

2,762,208,235 1,363,120,709
482,579,640

482,579,640

521,232,526

2,903,169,782 1,275,839,738
482,579,640

482,579,640

อััตราส่่วนทางการเงิิน
17.4%

31.9%

10.7%

30.7%

20.1%

25.9%

อััตราส่่วนกำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ยและภาษีีเงิินได้้ (%)

20.8%

40.9%

7.1%

22.8%

1.8%

45.0%

อััตราส่่วนกำำ�ไรสุุทธิิต่่อรายได้้รวม (%)

18.7%

37.0%

5.6%

17.2%

(0.7%)

40.5%

อััตราการจ่่ายเงิินปัันผล (%)

94.1%*

142.9%*

79.0%

134.0%

(390.7%)

34.7%

ผลตอบแทนต่่อส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�น(%)

11.4%

14.5%

5.3%

6.0%

(0.7%)

16.2%

ผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวี ียน (%)

8.7%

11.3%

3.8%

4.0%

(0.6%)

10.9%

ผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์รวม (%)

7.4%

9.6%

3.1%

3.6%

(0.4%)

10.2%

อััตราส่่วนความสามารถในการชำำ�ระดอกเบี้้�ย (เท่่า)

10.5

10.9

3.8

3.8

1.4

12.9

อััตราส่่วนสิินทรััพย์์หมุุนเวี ียนต่่อหนี้้�สิินหมุุนเวี ียน (เท่่า)

0.6

0.7

0.7

0.5

0.9

0.5

อััตราส่่วนสภาพคล่่องต่่อหนี้้�สิินหมุุนเวี ียน (เท่่า)

0.3

0.6

0.3

0.4

0.4

0.3

อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�น (เท่่า)

0.5

0.5

0.7

0.7

0.7

0.6

* อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลคำำ�นวณจากเงิินปัันผลที่่�จ่่ายจากกำำ�ไรของปีีดัังกล่่าว โดยสำำ�หรัับปีี 2563 รวมเงิินปัันผลระหว่่างกาลครั้้�งที่่� 2 ที่่� 0.19 บาท
ต่่อหุ้้�น และเงิินปัันผลสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานครึ่ง่� ปีีหลัังที่่� 0.50 บาทต่่อหุ้้�น ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับการอนุุมััติิโดยที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2564
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อััตราส่่วนกำำ�ไรขั้้�นต้้นต่่อยอดขาย (%)

9

สารจากประธานกรรมการ
เรี ียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
ในปีี 2563 จากสถานการณ์์การแพร่่ ระบาดไวรััสโคโรนา 2019

ขึ้้� น จากการขยายช่่ อ งทางการจััดจำำ� หน่่ า ยไปยัังตลาดค้้ า ส่่ ง และ

(COVID-19) มีีผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจในวงกว้้างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

Home Delivery รวมทั้้�งพััฒนาผลิิตภััณฑ์์แปรรููปในรููปแบบต่่างๆ

ซึ่�่ ง ผลกระทบดัังกล่่ า วส่่ ง ผลต่่ อ การดำำ� เนิินธุุ รกิิ จของบริ ษััท
ิ ฯ

เช่่น ขนมปัังและแครกเกอร์์สอดไส้้สัับปะรดหอมสุุวรรณกวนน้ำำ�ผึ้
� ้�ง

อย่่ า งหลีีกเลี่่� ย งไม่่ ไ ด้้ สถานการณ์์ ดัั งกล่่ า วเป็็ น ความท้้ า ทายของ
บริ ิษััทฯตลอดปีีที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งภาพรวมการดำำ�เนิินงานรายกลุ่่�มธุุรกิิจ

ธุุรกิิจค้้าปลีีก : ในปีี 2563 ธุุรกิิจค้้าปลีีกได้้รัับผลกระทบอย่่างมาก

สามารถสรุุ ปได้้ดัังนี้้�

จากสถานการณ์์ Covid-19 จากข้้อจำำ�กัด
ั การปิิดห้้าง ฯลฯ ทำำ�ให้้
ต้้องหยุุดดำำ�เนิินการชั่่�วคราวและถาวรของบางสาขา (Lockdown)

ธุุรกิิจผลไม้้แปรรููป : ในปีีที่�่ผ่่านมาความต้้องการสัับปะรดกระป๋๋อง

และการดำำ�เนิินชีีวิ ิตในรููปแบบใหม่่ (New Normal) ที่่�ทำำ�ให้้จำำ�นวน

ของตลาดโลกยัังไม่่ เ ปลี่่� ย นแปลงมากนััก แต่่ ป ริ ม
ิ าณสัับปะรด

ผู้้� บ ริ โิ ภคอาหารและเครื่ อ่� งดื่่� ม ภายในห้้ า งสรรพสิินค้้ า ลดลงมาก

ในประเทศซึ่�่งเป็็ นวััตถุุดิิบหลัักลดลงอย่่างมากจากสภาวะภััยแล้้ง

บริ ิษััทฯจึึงได้้ปรัับตััวโดยเพิ่่�มช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายสั่่�งตรงในรููป

ส่่งผลให้้ราคาวััตถุุดิิบเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว ในขณะที่่�ราคาขายของ

แบบ Home Delivery และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ เพื่่�อตอบสนอง

ผลิิตภััณฑ์์หลัักอย่่างสัับปะรดกระป๋๋องปรัับขึ้้�นช้้ากว่่าการปรัับตััวขึ้้�น

ความต้้องการของผู้้�บริ ิโภค

ของราคาวััตถุุดิิบ ทำำ�ให้้รายได้้จากการขายลดลงเมื่่�อเทีียบกับ
ั ปีีก่่อน
จากสถานการณ์์ดัังกล่่าวบริ ิษััทฯได้้มีีการจััดหาสัับปะรดในรููปแบบ

ในปีี 2563 กลุ่่�มบริ ิษััทฯได้้รัับการรัับรองมาตรฐานสากลต่่างๆ แสดง

สััญญาระยะยาว เพื่่�อควบคุุมความผัันผวนของราคาวััตถุุดิิบและ

ให้้เห็็นถึึงคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์และความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�บริ ิโภคต่่อ

ปริ ิมาณของสัับปะรด นอกจากนี้้�รายได้้จากผลิิตภััณฑ์์ผลไม้้แปรรููป

แบรนด์์ทิิปโก้้ ดัังนี้้�

อื่่�น ๆ เช่่น ผลิิตภััณฑ์์ว่า่ นหางจระเข้้บรรจุุกระป๋๋อง ผลิิตภััณฑ์์ผลไม้้

• บริ ิษััท ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด ได้้การรัับรองมาตรฐาน Good

รวมบรรจุุในถ้้วยพลาสติิก มีีรายได้้ลดลง เนื่่�องจากประสบปััญหา

M a nu factu r i n g P ract i c e ( C O DE X G M P )

ทางเศรษฐกิิจ ส่่งผลกระทบต่่อกำำ�ลัังซื้้�อและความต้้องการบริ ิโภค

จาก National Food Institute Ministry of Industry

ในปีี 2563 บริ ิษััทฯได้้มีีการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ เช่่น แกนสัับปะรด

(NFI)

� สนองความต้้องการ
อบแห้้ง และ มะม่่วงอบแห้้งแบบน้ำำ��ตาลน้้อย เพื่่อ
ของผู้้�บริ ิโภคในต่่างประเทศ

• โรงงานผลิิตน้ำำ��แร่่ธรรมชาติิ ออรา ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน
Food Safety System Certification (FSSC) 22000
Version 5 อย่่ า งเต็็ ม รููปแบบ จากคณะกรรมการของ

รายงานประจำำ�ปีี 2563 | บริ ิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ธุุรกิิจเครื่�อ่ งดื่่ม
� : ในปีี 2563 อััตราการเติิบโตของตลาดน้ำำ��ผลไม้้และ
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น้ำำ��แร่่ ธรรมชาติิภายในประเทศลดลงจากปีี ที่่�ผ่่านมา สาเหตุุหลััก

• บริ ิษััท ทิิปโก้้ ไพน์์แอปเปิ้้�ล จำำ�กััด ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน

เกิิดจากการบริ ิโภคเครื่อ่� งดื่่�มในประเทศโดยรวมถดถอยซึ่่�งเป็็นผล

ด้้านความปลอดภััยและคุุณภาพของอาหารในระดัับ Global

มาจาก สถานการณ์์ COVID-19 และการปิิ ด ห้้ า งสรรพสิินค้้ า

Food Safety Initiative Level A+ จาก TUV NORD

(Lockdown) ซึ่่�งเป็็นช่่องทางจััดจำำ�หน่่ายหลััก รวมทั้้�งการแข่่งขััน

(Thailand) Company Limited

ด้้ า นราคาที่่� สูู งขึ้้� น อย่่ า งไรก็็ ต ามบริ ษััท
ิ ฯยัังสามารถรัักษา

• บริ ิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กัด
ั ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน

ความเป็็นผู้้�นำำ�ในตลาดน้ำำ��ผลไม้้ทั้ง้� ในส่่วนของตลาดน้ำำ��ผลไม้้รวมและ

ด้้านความปลอดภััยและคุุณภาพของอาหาร ISO 22000

ตลาดน้ำำ��ผลไม้้กลุ่่�มพรี ีเมีียมไว้้ได้้

Version 2018 สอดคล้้ อ งกัั บ มาตรฐาน Global
ระดัับ High level structure จากคณะกรรมการของ

�่ า่ นมาความต้้องการสารสกัด
ธุุรกิิจสารสกััดและการเกษตร : ในปีีที่ผ่
ั
ในอุุตสาหกรรมอาหารเสริ ิมและเวชภััณฑ์์มีีการเติิบโตที่่�เพิ่่�มขึ้้�น แต่่
จากสภาวะภััยแล้้งทำำ�ให้้ขาดแคลนวััตถุุดิิบในการผลิิต ทำำ�ให้้ปริ ิมาณ
� อ
ผลผลิิตสารสกัด
ั ไม่่เป็็นไปตามที่่ต้
้ งการส่่งผลให้้ธุรกิิ
ุ จสารสกััดมีีราย
ได้้ลดลง สำำ�หรัับธุุรกิิจการเกษตร สัับปะรดหอมสุุวรรณ มีีรายได้้เพิ่่ม
�
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บริ ิษััทฯผ่่านการรัับรองจากคณะกรรมการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาค
เอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริ ิต(CAC) บริ ิษััทฯได้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดย
� มีีคุุณธรรม จริ ิยธรรม ซื่่อ
� สััตย์์
ยึึดมั่่�นบนหลัักการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่ดีี
โปร่่งใส มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายอย่่างเท่่าเทีียม การดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้มีีการเติิบโต
อย่่ า งยั่่� ง ยืืนและการปฎิิบััติิงานอย่่ า งมีีความรัับผิิดชอบเป็็ น หลััก
ประจำำ�ใจของกลุ่่�มบริ ิษััทฯตามนโยบายที่่ว่� า่ “ทิิปโก้้พััฒนาธุุรกิิจควบคู่่�
กัับสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม”
ในนามของคณะกรรมการบริ ิษััท ดิิฉัันขอขอบคุุณท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น คู่่�ค้้า
และพัันธมิิตรทางธุุ รกิิ จทุุ ก ภาคส่่ ว นที่่� ไ ด้้ ใ ห้้ ก ารสนัับสนุุ น และ
ให้้ความเชื่่�อมั่่�นในกลุ่่�มบริ ิษััทฯเป็็นอย่่างดีี รวมทั้้ง
� ผู้้�บริ ิหาร พนัักงาน
ทุุ กท่่ า นสำำ� หรัับความทุ่่�มเททำำ� งานหนัักท่่ า มกลางสถานการณ์์
เศรษฐกิิจที่่�มีีความท้้าทายตลอดปีี

	ลัักษณา ทรััพย์์สาคร
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
นางสาวลักษณา ทรั พย์สาคร

พลอากาศเอกพงศธร บัวทรั พย์

อายุ : 68 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : วันที่ 2 เมษายน 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ปร ิญญาโท : MBA Wharton Business School, University of
Pennsylvania, USA
ปร ิญญาตร ี : บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาว ิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าทีก
่ รรมการ/สมาคมส่งเสร ิมสถาบันกรรมการบร ิษัทไทย :
2557 Role of the Chairman Program (RCP)
2557 Director Certiﬁcation Program (DCP)
2555 Director Accredited Program (DAP)
สัดส่วนการถือหุ้นในบร ิษัทเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 :
41,461,267 หุ้น คิดเป็น 8.59 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร :
น้องสาวของ นางอนุรต
ั น์ เทียมทัน และ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และ
ป้าของนายกฤษฎิ์ เศรษฐิน
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบร ิษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน :
บร ิษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบร ิษัทอื่นในปัจจุบัน :
บร ิษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ ล จํากัด
บร ิษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จํากัด
บร ิษัท ทิปโก้ ร ีเทล จํากัด
บร ิษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จํากัด
บร ิษัท วณิชภาค จํากัด
บร ิษัท ถนอมวงศ์บร ิการ จํากัด
บร ิษัท รวมทรัพย์สิน จํากัด
บร ิษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จํากัด
บร ิษัท ไทยสเลอร ี่ ซิล จํากัด
บร ิษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จํากัด
ประสบการณ์การทํางาน :
กรรมการ บร ิษัท ทิปโก้ ร ีเทล จํากัด
ปี 2560 – ปัจจุบน
ั
กรรมการ บร ิษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ ล จํากัด
ปี 2560 – ปัจจุบน
ั
กรรมการ บร ิษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จํากัด
ปี 2557 – ปัจจุบน
ั
กรรมการ บร ิษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน)
ปี 2556 – ปัจจุบน
ั
กรรมการ บร ิษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จํากัด
ปี 2556 – ปัจจุบน
ั

อายุ : 68 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ว ิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ว ิทยาลัยการทัพอากาศ
โรงเร ียนเสนาธิการทหารอากาศ
โรงเร ียนนายทหารอากาศ ประเทศสหรัฐอเมร ิกา
โรงเร ียนนายเร ืออากาศ(ว ิศวกรรมอากาศยาน)
การอบรมบทบาทหน้าทีก
่ รรมการ/สมาคมส่งเสร ิมสถาบันกรรมการบร ิษัทไทย :
2555 Director Accreditation Program (DAP)
2551 Director Certiﬁcate Program (DCP)
2551 Financial Statements for Directors
สัดส่วนการถือหุ้นในบร ิษัทเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบร ิษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบร ิษัทอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี
ประสบการณ์การทํางาน :
ปี 2547 – 2563
ทีป
่ ร ึกษาศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ปี 2555 – 2561
ประธานคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ,
กระทรวงกลาโหม
ปี 2554 – 2557
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บร ิษัท ขนส่ง จํากัด
ปี 2552 – 2556
ทีป
่ ร ึกษาของ Groupo Arger, a trading company
in Brazil
ปี 2551 – 2552
กรรมการบร ิษัทว ิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
ปี 2550 – 2552
เสนาธิการ รัฐมนตร ีว่าการกระทรวงกลาโหม
(รับผิดชอบกลัน
่ กรองงานของ รัฐมนตร ีกลาโหมทุกสาขา)
ปี 2547 – 2549
เจ้ากรมสรรพวุธทหารอากาศ

ประธานกรรมการ/
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบร ิษัท

รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท
นายว ิรั ช ไพรั ชพิบูลย์

นายไพศาล พงษ์ประยูร

อายุ : 72 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : วันที่ 7 กันยายน 2550
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ปร ิญญาตร ี : เศรษฐศาสตร์ แ ละบร หิ ารธุ ร กิ จ Adam State College,
Colorado, USA
ผ่านการอบรมหลักสูตร Executive Development Program,
Princeton University, USA
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Managing Multinational Finance
สถาบันบัณฑิต บร ิหารธุรกิจ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาว ิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าทีก
่ รรมการ/สมาคมส่งเสร ิมสถาบันกรรมการบร ิษัทไทย :
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)
สัดส่วนการถือหุ้นในบร ิษัทเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบร ิษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน :
ธนาคารกรุ งศร ีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบร ิษัทอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี
ประสบการณ์การทํางาน :
ปี 2563 – ปัจจุบน
ั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ปี 2561 – ปัจจุบน
ั
ประธานกรรมการกํ า กั บ นโยบายความเสี่ ย งและ
ธรรมภิบาลของ ธนาคารกรุงศร ีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ปี 2550 – 2561
กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของ
ธนาคารกรุ งศร ีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ปี 2543
กรรมการผู้จัดการ
บร ิษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ศร ีมิตร จํากัด (มหาชน)
ปี 2542 – ปัจจุบน
ั
กรรมการตรวจสอบของ
ธนาคารกรุ งศร ีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ปี 2541 – ปัจจุบน
ั
กรรมการอิสระของ ธนาคารกรุงศร ีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

อายุ : 70 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : วันที่ 2 เมษายน 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ปร ิญญาโท : ว ิศวกรรมศาสตร์ สาขาว ิศวกรรมอุตสาหกรรม,
Fairleigh Dickinson University, USA
ปร ิญญาตร ี : ว ิศวกรรมศาสตร์ สาขาว ิศวกรรมโยธา, Villanova University, USA
การอบรมบทบาทหน้าทีก
่ รรมการ/สมาคมส่งเสร ิมสถาบันกรรมการบร ิษัทไทย :
2557 Role of the Chairman Program (RCP)
2557 Director Certiﬁcation Program (DCP)
2555 Directors Accreditation Program (DAP)
สัดส่วนการถือหุ้นในบร ิษัทเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบร ิษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบร ิษัทอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี
ประสบการณ์การทํางาน :
ปี 2543 – 2553
ผู้อํานวยการฝ่าย Head of Business Partner
บร ิษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ปี 2540 – 2542
กรรมการผู้จัดการ
บร ษ
ิ ั ท สามารถ เคเบิ ล ซิ ส เต็ ม จํ า กั ด (มหาชน)
ปี 2536 – 2540
ผู้อํานวยการกองพาณิชย์
บร ษ
ิ ั ท เทเลคอมเอเชี ย จํ า กั ด (มหาชน)
ปี 2535 – 2536
ผู้ จั ด การโครงการพั ฒ นาอสั ง ร มิ ทรั พ ย์
บร ิษัท ไทวา เอ็นจิเนียรงิ่ จํากัด
ปี 2534 – 2535
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บร ิษัท ไฮเทค อินดัสตร ี เอสเตท จํากัด

กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท
นางอัจฉรา ปร ีชา

นายชลิต ลิมปนะเวช

อายุ : 64 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : วันที่ 25 เมษายน 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ปร ิญญาโท : บร ิหารธุรกิจ สถาบันการบร ิหารแห่งเอเซีย ประเทศฟิลิปปินส์
ปร ิญญาตร ี : นิเทศศาสตร์ (ว ิชาเอกหนังสือพิมพ์) จุฬาลงกรณ์ มหาว ิทยาลัย
อนุปร ิญญา : แผนกภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรัง่ เศส) ว ิทยาลัยเขตบพิตรภิมขุ
การอบรมบทบาทหน้าทีก
่ รรมการ/สมาคมส่งเสร ิมสถาบันกรรมการบร ิษัทไทย :
2561 Tough Boardroom Situations –
Independent Directors Share Lessons Learned
2561 Board Matters&Trends BMT 6/2018
2558 Advanced Audit Committee Program (AACP)
2557 Director Certiﬁcate Program
สัดส่วนการถือหุ้นในบร ิษัทเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบร ิษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบร ิษัทอื่นในปัจจุบัน :
บร ิษัท ศานติ กร ีน แพค จํากัด
ประสบการณ์การทํางาน :
ปี 2538 – ปัจจุบน
ั
กรรมการ บร ิษัท ศานติ กร ีน แพค จํากัด
ปี 2551 – 2555
กรรมการ บร ิษัท SSJ Pte.,Ltd.,Singapore
ปี 2551 – 2554
กรรมการ บร ิษัท ชาร์ดอง (ประเทศไทย) จํากัด
ปี 2553 – 2555
ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ
บร ิษัท ร ิโน (ประเทศไทย) จํากัด
ปี 2548 – 2553
รองผู้อํานวยการ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ,
บร ิษัทไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ปี 2532 – 2548
รองผู้อํานวยการฝ่ายเครอื่ งสําอาง
บร ิษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

อายุ : 68 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : วันที่ 24 เมษายน 2551
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ปร ิญญาโท : MPA คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาว ิทยาลัย
สําเร็จหลักสูตร : Senior Marketing Management Course in London 1987
ปร ิญญาตร ี : บร ิหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาว ิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมบทบาทหน้าทีก
่ รรมการ/สมาคมส่งเสร ิมสถาบันกรรมการบร ิษัทไทย :
Board Matters &Trends BMT 6/2018
Director Certiﬁcate Program (DCP)
Financial Statements for Directors
Audit Committee Program
สัดส่วนการถือหุ้นในบร ิษัทเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบร ิษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบร ิษัทอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี
ประสบการณ์การทํางาน :
ที่ปร ึกษา สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ปี 2561 – ปัจจุบน
ั
อุปนายก ฝ่ายว ิชาการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ปี 2554 – 2561
ประธานกลุ่มการตลาด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ปี 2554 – 2558
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ปี 2546 – 2554
บร ิษัท ชูโอเซ็นโก (ประเทศไทย) จํากัด
คณบดี ค ณะนิ เ ทศศาสตร์ มหาว ท
ิ ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ
ปี 2546 – 2553

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท
นางอนุรัตน์ เทียมทัน

นายสิทธิลาภ ทรั พย์สาคร

อายุ : 72 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : วันที่ 22 มีนาคม 2519
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ปร ิญญาโท : M.Sc.(Biochemistry) The American University,
Washington, D.C., USA
ปร ิญญาตร ี : วทบ. สาขาว ิชาเคมี (เกียรตินิยม) มหาว ิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าทีก
่ รรมการ/สมาคมส่งเสร ิมสถาบันกรรมการบร ิษัทไทย :
2544 Chairman Program 2000
2547 Director Certification Program (DCP)
สัดส่วนการถือหุ้นในบร ิษัทเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 :
34,566,765 หุ้น คิดเป็น 7.16 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร :
พี่สาวของ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร, นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร และ
ป้าของนายกฤษฎิ์ เศรษฐิน
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบร ิษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบร ิษัทอื่นในปัจจุบัน :
บร ิษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จํากัด
บร ิษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ ล จํากัด
บร ิษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จํากัด
บร ิษัท ทิปโก้ ร ีเทล จํากัด
บร ิษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จํากัด
บร ิษัท รวมทรัพย์สิน จํากัด
บร ิษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จํากัด
ประสบการณ์การทํางาน :
ปี 2546 – 2556
ประธานกรรมการ บร ิษัท ทิปโก้ฟด
ู ส์ จํากัด (มหาชน)
ปี 2546 – 2556
ประธานกรรมการ บร ิษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน)

อายุ : 69 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : วันที่ 2 เมษายน 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ปร ิญญาตร ี : B.S. Business Administration, Babson College, MA, USA
การอบรมบทบาทหน้าทีก
่ รรมการ/สมาคมส่งเสร ิมสถาบันกรรมการบร ิษัทไทย :
Director Accreditation Program (DAP)
สัดส่วนการถือหุ้นในบร ิษัทเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 :
55,000,000 หุ้น คิดเป็น 11.40 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร :
น้องชายของ นางอนุรต
ั น์ เทียมทัน พี่ชายของนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
และลุงของนายกฤษฎิ์ เศรษฐิน
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบร ิษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน :
บร ิษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบร ิษัทอื่นในปัจจุบัน :
บร ิษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จํากัด
บร ิษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จํากัด
บร ิษัท ทิปโก้ ร ีเทล จํากัด
บร ิษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ ล จํากัด
บร ิษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จํากัด
บร ิษัท ถนอมวงศ์บร ิการ จํากัด
บร ิษัท รวมทรัพย์สิน จํากัด
บร ิษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จํากัด
บร ิษัท ไทยสเลอร ี่ ซิล จํากัด
บร ิษัท ไทยบิทูเมน จํากัด
บร ิษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จํากัด
บร ิษัท ทิปโก้ มาร ีไทม์ จํากัด
บร ิษัท เดลต้า ชิปปิ้ ง จํากัด
บร ิษัท อัลฟ่า มาร ีไทม์ จํากัด
บร ิษัท บิทูเมน มาร ีน จํากัด
ประสบการณ์การทํางาน :
กรรมการ บร ิษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จํากัด
ปี 2561 – ปัจจุบน
ั
กรรมการ บร ิษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จํากัด
ปี 2561 – ปัจจุบน
ั
กรรมการ บร ิษัท ทิปโก้ ร ีเทล จํากัด
ปี 2561 – ปัจจุบน
ั
กรรมการ บร ิษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ ล จํากัด
ปี 2560 – ปัจจุบน
ั
กรรมการ บร ิษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จํากัด
ปี 2557 – ปัจจุบน
ั

กรรมการ/กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบร ิษัท

กรรมการ/กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบร ิษัท

คณะกรรมการบริษัท
นายสุรเชษฐ์ ทรั พย์สาคร

นายกฤษฏิ์ เศรษฐิน

อายุ : 60 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : วันที่ 18 สิงหาคม 2546
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ปร ิญญาโท : บร ิหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาว ิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี 2531
ปร ิญญาตร ี : บร ิหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาว ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ปี 2528
การอบรมบทบาทหน้าทีก
่ รรมการ/สมาคมส่งเสร ิมสถาบันกรรมการบร ิษัทไทย :
2547 Director Certiﬁcation Program (DCP), Diploma, IOD
2546 Director Certiﬁcation Program (DCP),
Certiﬁcate of Completion, IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบร ิษัทเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร :
ลูกพี่ลูกน้อง นางอนุรต
ั น์ เทียมทัน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร และ นายกฤษฎิ์ เศรษฐิน
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบร ิษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน :
บร ิษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบร ิษัทอื่นในปัจจุบัน :
บร ิษัท รวมทรัพย์สิน จํากัด
บร ิษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จํากัด
ประสบการณ์การทํางาน :
ปี 2557 – ปัจจุบน
ั
กรรมการผู้จัดการ บรษ
ิ ัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จํากัด
ปี 2555 – ปัจจุบน
ั
กรรมการ บร ิษัท รวมทรัพย์สิน จํากัด
ปี 2554 – 2562
กรรมการผู้จัดการ บร ิษัท ถนอมวงศ์บร ิการ จํากัด
ปี 2547 – ปัจจุบน
ั
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบของ
บร ิษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
ปี 2544 - 2553
รองกรรมการผูจ้ ด
ั การ บร ิษัท ถนอมวงศ์บร ิการ จํากัด
ปี 2543
ผู้จัดการอาวุโส สายการบร ิหาร
บร ิษัท ถนอมวงศ์บร ิการ จํากัด

อายุ : 37 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ปร ิญญาตร ี : B.S. Business Administration, Babson College, MA, USA
การอบรมบทบาทหน้าทีก
่ รรมการ/สมาคมส่งเสรมสถาบั
ิ
นกรรมการบรษัิ ทไทย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบร ิษัทเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 :
2,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.41 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร :
หลานของ นางอนุรต
ั น์ เทียมทัน, นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร,
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และ นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบร ิษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบร ิษัทอื่นในปัจจุบัน :
บร ิษัท จิตต์ษดา จํากัด
บร ิษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เซอร์ว ิส จํากัด
บร ิษัท รัตนะจิตต์ จํากัด
ประสบการณ์การทํางาน :
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ปี 2558 – ปัจจุบน
ั
บร ิษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มทิปโก้
ปี 2554 – 2558
พนักงานที่ปร ึกษารัฐมนตร ีว่าการกระทรวงการคลัง
ปี 2551 – 2554
สํานักงานรัฐมนตร ีว่าการกระทรวงการคลัง
ฝ่ายวาณิชธนกิจ บร ิษัท หลักทรัพย์ภท
ั ร จํากัด (มหาชน)
ปี 2550 – 2548
(เดิมชื่อ Merrill Lynch Thailand)

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบร ิษัท

กรรมการ/กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบร ิษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
นายยงสิทธิ์ โรจน์ศร ีกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บร ิหาร/
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบร ิษัท

อายุ : 56 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : วันที่ 13 มกราคม 2564
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ปร ิญญาโท : บร หิ ารธุ ร กิ จ MBA (การตลาด) California State
University Dominguez Hills, USA
ปร ิญญาตร ี : ว ศิ วกรรมศาสตร์ ( ไฟฟ้ า ) จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาว ท
ิ ยาลั ย
ผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต ร : ว ท
ิ ยาลั ย ป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก ร (วปอ.) 61
การอบรมบทบาทหน้าทีก
่ รรมการ/สมาคมส่งเสร ิมสถาบันกรรมการบร ิษัทไทย :
Chartered Director Program (2551)
Director Certiﬁcation Program (2550)
Director Diploma Program (2550)
สัดส่วนการถือหุ้นในบร ิษัทเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบร ิษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบร ิษัทอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี
ประสบการณ์การทํางาน :
ปี 2561 – 2563
หัวหน้าคณะผูบ
้ ร ิหารกลุม
่ ลูกค้าองค์กร บร ิษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) (AIS) และ
บร ิษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (AWN)
ปี 2555 – 2557
ผู้ว่าการ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการฯ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ปี 2534 – 2554
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ และ หัวหน้าคณะผูบ
้ ร ิหารงาน
พาณิชย์ บร ิษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
1. แต่งตัง้ คุณยงสิทธิ์ โรจน์ศร ีกุล ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหารเมือ่ วันที่
13 มกราคม 2564 แทนนายลือชา พิศษ
ิ ฐการ รักษาการกรรมการผูจ
้ ด
ั การ
2. แต่ ง ตั้ ง นายลื อ ชา พิ ศิ ษ ฐการ รั ก ษาการกรรมการผู้ จั ด การ เมื่ อ วั น ที่
1 มกราคม 2564 แทนนายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ

นางสาวกุลกาน จีนปั่น
เลขานุการบร ิษัท

อายุ : 54 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : วันที่ 1 เมษายน 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ปร ิญญาตร ี : คณะบร ิหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาว ิทยาลัยรามคําแหง
การอบรมบทบาทหน้าทีก
่ รรมการ/สมาคมส่งเสร ิมสถาบันกรรมการบร ิษัทไทย :
Company Secretary Program (CSP) 68/2559
Board Reporting Program (BRP) 19/2559
Effective Minute Taking (EMT) 35/2559
การอบรมสมาคมบร ิษัทจดทะเบียนไทย :
หลักสูตรพืน
้ ฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย
่ วข้องกับบร ิษัทจดทะเบียน 12/2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบร ิษัทเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบร ิษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบร ิษัทอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี
ประสบการณ์การทํางาน :
ปี 2560 – ปัจจุบน
ั
เลขานุการบร ิษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บร ิษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
ปี 2557 – 2560
ผูช
้ ว่ ยเลขานุการบร ิษัทและเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบบร ิษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
ปี 2552 – 2556
หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์กลุ่ม
บร ิษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
นักว ิเคาระห์งบประมาณ,เลขานุการคณะกรรมการ
ปี 2543 – 2551
ตรวจสอบ บร ิษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
นักบัญชี บร ิษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
ปี 2535 – 2542

ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้
นายลือชา พิศิษฐการ

ผู้อํานวยการสายงานบร ิหารการเงิน

อายุ : 55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ปร ิญญาโท : บร ิหารธุรกิจ มหาว ิทยาลัยรังสิต
ปร ิญญาตร ี : สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Utah, USA
การอบรมบทบาทหน้าทีก
่ รรมการ/สมาคมส่งเสรมสถาบั
ิ
นกรรมการบรษัิ ทไทย : ไม่มี
การอบรมพิเศษ :
American Management Association, California, USA
(Sr. Project Management)
Dale Carnegie - Management Team Building
Management Development Program - Module I &II
Business for Finance, Switzerland - Module I &II
Great Manager Program
Talent Management Program
Multi-Functional Team Building
People Product Management
Safety Ofﬁce at Management Level
Strategic Financial Leadership Program
สัดส่วนการถือหุ้นในบร ิษัทเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบร ิษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบร ิษัทอืน
่ ในปัจจุบน
ั :
บร ิษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ ล จํากัด
บร ิษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จํากัด
บร ิษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จํากัด
บร ิษัท ทิปโก้ ร ีเทล จํากัด
ประสบการณ์การทํางาน :
ปี 2560
กรรมการ - กลุ่มบร ิษัทพร ีเมียร์
ปี 2559
Group Chief Financial Ofﬁcer Paciﬁc-AA Group(Singapore, Myanmar, and USA)
ปี 2557 – 2559
VP Finance International บร ิษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ป
๊ จํากัด (มหาชน)/
ภายใต้กลุม
่ บร ิษัท ไมเนอร์อน
ิ เตอร์เนชัน
่ แนล จํากัด (มหาชน)
ปี 2556 – 2557
Group Chief Operating Ofﬁcer/Group Chief
Financial Ofﬁcer - Winvestment Holding Ltd.
ปี 2549 – 2556
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
- Head of Performance Management,
Consumer Banking SEA & SG (Singapore)
- CFO for Mekong Region (Vietnam, Laos,
and Cambodia)
- Head of Business Finance, Consumer
Banking Thailand

ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
1. ข้้อมููลทั่่�วไป
1.1

ข้้อมููลบริ ิษััท
บริ ิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) [เดิิมชื่่�อ บริ ิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
ประกอบธุุรกิิจหลัักประเภทผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��แร่่ พร้้ อมดื่่�ม ปัั จจุุบัันมีีทุุนชำำ�ระแล้้ว 482.58 ล้้านบาท
สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ 		

เลขที่่� 118/1 อาคารทิิปโก้้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท

				กรุุ งเทพมหานคร 10400
เลขทะเบีียนบริ ิษััท		

บมจ.0107535000052 Home Page www.tipco.net

โทรศััพท์์			

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

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานโรงงาน

เลขที่่� 205/1 หมู่่� 2 ตำำ�บลโป่่งแยง อำำ�เภอแม่่ริ ิม จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50180

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานโรงงาน

เลขที่่� 999 หมู่่� 7 ตำำ�บลพุุขาม อำำ�เภอวิ ิเชีียรบุุรี ี จัังหวััดเพชรบููรณ์์ 67180

1.2 บริ ิษััทย่่อยและบริ ิษััทร่่ วม
บริ ิษััท ทิิปโก้้แอสฟััลท์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ประกอบธุุรกิิจประเภทผลิิตยางมะตอยและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ปิโิ ตรเลีียม ปััจจุุบัันบริ ิษััทฯถืือหุ้้�นอยู่่�ร้้อยละ 23.43
มีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว 1,578.36 ล้้านบาท
สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่		

เลขที่่� 118/1 อาคารทิิปโก้้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท

				กรุุ งเทพมหานคร 10400
บริ ิษััท ทิิปโก้้ ไพน์์แอปเปิ้้� ล จำำ�กััด
ประกอบธุุรกิิจประเภทผลิิตและส่่งออกสัับปะรดกระป๋๋ อง น้ำำ��สัับปะรดและผลไม้้รวม ปัั จจุุบัันบริ ิษััทฯถืือหุ้้�นใน
อััตราร้้อยละ 100 มีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว 700 ล้้านบาท
สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่		

เลขที่่� 118/1 อาคารทิิปโก้้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท

				กรุุ งเทพมหานคร 10400

รายงานประจำำ�ปีี 2563 | บริ ิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน)

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานโรงงาน

20

เลขที่่� 212 หมู่่�16 ตำำ�บลอ่่าวน้้อย อำำ�เภอเมืือง จัังหวัด
ั ประจวบคีีรี ีขัันธ์์ 77210

บริ ิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด
� พร้้อมดื่่ม
� ปััจจุุบัันบริ ิษััทฯถืือหุ้้�นในอััตราร้้อยละ 100 มีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระ
ประกอบธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายเครื่อ่� งดื่่ม
แล้้ว 600 ล้้านบาท
สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่		

เลขที่่� 118/1 อาคารทิิปโก้้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท

				กรุุ งเทพมหานคร 10400
สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานโรงงาน

เลขที่่� 90/1 หมู่่�7 ตำำ�บลสนัับทึึบ อำำ�เภอวัังน้้อย

				จัังหวััดพระนครศรี ีอยุุธยา 13170
สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานโรงงาน

เลขที่่� 212 หมู่่�16 ตำำ�บลอ่่าวน้้อย อำำ�เภอเมืือง

				จัังหวััดประจวบคีีรี ีขัันธ์์ 77210
บริ ิษััท ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด
ประกอบธุุรกิิจผลิิตสารสกััดจากสมุุนไพรและการเกษตร ปััจจุุบัันบริ ิษััทฯถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 มีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระ
แล้้ว 36.8 ล้้านบาท
สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่		

เลขที่่� 118/1 อาคารทิิปโก้้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท

				กรุุ งเทพมหานคร 10400
สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานโรงงาน

เลขที่่� 504 ตำำ�บลประจวบคีีรี ีขัันธ์์ อำำ�เภอเมืือง

				จัังหวััดประจวบคีีรี ีขัันธ์์ 77210
บริ ิษััท ทิิปโก้้ รี ีเทล จำำ�กััด
ประกอบธุุรกิิจกิิจการค้้าปลีีก ปััจจุุบัันบริ ิษััทฯถืือหุ้้�นในอััตราร้้อยละ 87.75 และถืือหุ้้�นผ่่าน
บริ ิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด ในอััตราร้้อยละ 12.25 มีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว 200 ล้้านบาท
สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่		

เลขที่่� 118/1 อาคารทิิปโก้้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท

				กรุุ งเทพมหานคร 10400
1.3 บุุคคลอ้้างอิิง
บริ ิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

			

เลขที่่� 93 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ข้้างสถานทููตจีีน) ชั้้�น 14

			ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุ งเทพฯ 10400
			

โทรศััพท์์ 0-2009-9000
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นายทะเบีียนหุ้้�น :		
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ผู้้�สอบบััญชีี : 		

นายศุุภชััย ปััญญาวัฒ
ั โน ผู้้ส
� อบบััญชีีรัับอนุุญาต ทะเบีียนเลขที่่� 3930 และ/หรืือ

			

นายณััฐวุุฒิิ สัันติิเพ็็ชร ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ทะเบีียนเลขที่่� 5730 และ/หรืือ

			

นางสาวกรองแก้้ว ลิิมป์์กิิตติิกุุล ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ทะเบีียนเลขที่่� 5874

			

บริ ิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด : เลขที่่� 193/136-137 ชั้้�น33 อาคารเลครััชดา

			ถนนรััชดาภิิเษก คลองเตย กรุุ งเทพฯ 10110 โทรศััพท์์ 0-2264-9090
ที่่�ปรึึกษาทางกฎหมาย :

นายธวััชชััย จรณะกรััณย์์

			สำำ�นัักงานทนายความ ซ.ชนะสงคราม
			

เลขที่่� 52 /3 ถนนพระสุุเมรุุ กรุุ งเทพฯ 10200 โทรศััพท์์ 0-2282-2955

2. ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
- ไม่่มีี -

“ผู้้�ลงทุุนสามารถศึึกษาข้้อมููลของบริ ิษััทที่่�ออกหลัักทรัั พย์์เพิ่่�มเติิมได้้จากแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1)
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ของบริ ิษััทที่่�แสดงไว้้ใน www.sec.or.th หรืือเว็็บไซต์์ของบริ ิษััท www.tipco.net ”
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
บริ ษััท
ิ
ทิิปโก้้ ฟูู ดส์์ จำำ� กัั ด (มหาชน) ก่่ อ ตั้้� ง ขึ้้� น เมื่่� อ วัั น ที่่� 22 มีีนาคม พ.ศ. 2519 โดยมีีทุุ น จดทะเบีียนเริ่่�ม ต้้ น
10 ล้้านบาท ปััจจุุบัันมีีทุุนจดทะเบีียน 500 ล้้านบาท มีีทุุนชำำ�ระแล้้ว 482.58 ล้้านบาท แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญ 482.58 ล้้านหุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท บริ ิษััทฯและบริ ิษััทย่่อยประกอบธุุรกิิจหลััก ได้้แก่่ ผลิิตและจำำ�หน่่าย ผลไม้้แปรรููป ผลไม้้สด น้ำำ��ผลไม้้
น้ำำ��ผััก น้ำำ��แร่่ ธรรมชาติิ เครื่อ่� งดื่่�มพร้้ อมดื่่�ม ร้้ านเครื่อ่� งดื่่�ม สารสกััดจากสมุุนไพรและการเกษตร โดยจำำ�หน่่ายทั้้�งในและ
ต่่างประเทศ
เป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ บริ ิษััทฯได้้กำำ�หนดเป้้าหมายร่่วมกัันภายในองค์์กรในด้้านต่่างๆไว้้ ดัังนี้้�
∙ เป้้ าหมายในด้้านการวิ ิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
ส ร้้ า ง แ ล ะ รัักษ า ค ว า ม เ ชี่่� ย วช า ญ ด้้ า น ก า รวิ จััิ ย แ ล ะ พัั ฒ น า ผ ลิิตภัั ณ ฑ์์ เ พื่่� อ สุุ ข ภ า พ ที่่� มีีคุุ ณ ภ า พ สูู ง โ ด ด เ ด่่ น
ในด้้านนวััตกรรมที่่�มีีเอกลัักษณ์์ และจดสิิทธิิบััตรภายใต้้แบรนด์์ขององค์์กร
∙ เป้้ าหมายการสรรหาแหล่่งวััตถุุดิิบ บรรจุุภััณฑ์์ และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
มุ่่�งสู่่�ความเป็็นเลิิศในการจััดหาวััตถุุดิิบ บรรจุุภััณฑ์์ และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�มีีเทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่� ส อดคล้้ อ ง
กัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจขององค์์กร
∙ เป้้ าหมายในด้้านการตลาด
� ท้้จริ ิงและความต้้องการแฝงของลููกค้้า ตลอดจนเข้้าใจกระบวนการตััดสิินใจซื้้�อ และการบริ ิโภค
ค้้นหาความต้้องการที่่แ
สิินค้้าและบริ ิการอย่่างเข้้าถึึงผู้้�บริ ิโภค สามารถสื่่�อสารคุุณค่่าที่่�โดดเด่่น และแตกต่่างของผลิิตภััณฑ์์ให้้แก่่ผู้้�บริ ิโภค
ด้้วยวิ ิธีีที่่�สร้้างสรรค์์และคุ้้�มค่่า เพื่่�อที่่�จะรัักษาฐานลููกค้้าเดิิม และเพิ่่�มปริ ิมาณลููกค้้าใหม่่ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
ปีี พ.ศ. 2532
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ปีี พ.ศ. 2536
บริ ิษััทฯขยายธุุรกิิจเข้้าสู่่�ธุุรกิิจน้ำำ��ผลไม้้พร้้ อมดื่่�มผ่่านทางบริ ิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด
ปีี พ.ศ. 2547
บริ ิษััทฯขยายธุุรกิิจเข้้าสู่่�ธุุรกิิจค้้าปลีีก ร้้ านน้ำำ��ผลไม้้สดปั่่� น (Smoothie) ภายใต้้แบรนด์์ Squeeze Juice Bar
ปีี พ.ศ. 2550
บริ ิษััทฯลงทุุนในบริ ิษััท ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด ซึ่่�งมีีสิินทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญคืือ พื้้�นที่่�เพาะปลููก ห้้องปฏิิบััติิการชีีววิ ิทยา Tissue
ปีี พ.ศ. 2552
บริ ิษััท ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด เริ่่�มจำำ�หน่่ายสัับปะรดพัันธุ์์�ทิิปโก้้หอมสุุวรรณ ซึ่�่งเกิิดจากการพััฒนาโดยห้้องปฏิิบััติิการ
ชีีววิ ิทยา Tissue Culture Lab
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Culture Lab สำำ�หรัับคััดเลืือกและขยายสายพัันธุ์์�พืืช และโรงงานสกััดสารจากพืืช
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ปีี พ.ศ.2556
บริ ิษััท ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด ได้้รัั บการรัับรองมารตฐานคุุณภาพ Good Manufacturing Practice
(GMP) จากสถาบัันอาหาร (National Food Institute)
ปีี พ.ศ.2557
บริ ิษััทฯขยายกำำ�ลัังการผลิิตน้ำำ��แร่่ ธรรมชาติิออราเพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิม 100% เป็็ นประมาณ 120 ล้้านขวดต่่อปีี
ปีี พ.ศ.2559
บริ ิษััทฯขยายธุุรกิิจค้้าปลีีกใหม่่ 2 ธุุรกิิจ ได้้แก่่
1.	ร้้านอาหาร August Organic Eatery สาขาแรกที่่� อาคาร MERCURY VILLE
2.	ร้้ าน Homsuwan Pina Pina ที่่�ห้้างสรรพสิินค้้าสยามพารากอน
ปีี พ.ศ.2560
� รัับโอนธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายผลไม้้แปรรููปจากบริ ิษััทฯ ด้้วยวิ ิธีีการ
บริ ิษััทฯจััดตั้้ง� บริ ิษััท ทิิปโก้้ ไพน์์แอปเปิ้้�ล จำำ�กัด
ั เพื่่อ
โอนกิิจการบางส่่วน (Partial Business Transfer) โดยบริ ิษััทฯ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น 100% ในบริ ิษััท ทิิปโก้้ ไพน์์แอปเปิ้้�ล จำำ�กัด
ั
ปีี พ.ศ.2561
บริ ิษััทฯขยายกำำ�ลัังการผลิิตน้ำำ��แร่่ ธรรมชาติิออรา เปิิ ดตััวแหล่่งน้ำำ��แร่่ ธรรมชาติิ “ภููน้ำำ��หยด” แห่่งใหม่่ ที่่� ต. พุุขาม
อ.วิ ิเชีียรบุุรี ี จ.เพชรบููรณ์์ มีีกำำ�ลัังการผลิิตประมาณ 140 ล้้านขวดต่่อปีี
ปีี พ.ศ.2562
บริ ิษััทฯขยายธุุรกิิจค้้าปลีีกในแบรนด์์ใหม่่ “SQ Squeeze” (เอสคิิว สควี ีซ) มีีทั้้�งหมด 6 สาขา เป็็นร้้านค้้าปลีีกที่่�จำำ�หน่่าย
100% Cold Pressed Juice
ปีี พ.ศ.2563
- บริ ิษััทฯเปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์นวััตกรรมใหม่่ “เครื่อ่� งผลิิตน้ำำ��จากอากาศ หรืือ Atmospheric Water Generator”
โดยได้้มีีการลงนามความร่่ วมมืือกัับ บริ ิษััท วอเตอร์์เจ็็น จำำ�กััด (ประเทศอิิสราเอล) สำำ�หรัับการเป็็ นตััวแทนจำำ�หน่่าย
รายเดีียวในประเทศไทย
- บริ ิษััทฯออกผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ดัังนี้้�
		

• ทิิปโก้้ โชกุุน 40% พร้้อมเนื้้�อส้้ม บรรจุุในขวดขนาด 250 มิิลลิิลิิตร
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• ทิิปโก้้ น้ำำ��ผัักผสมน้ำำ��ผลไม้้ 100% สููตรน้ำำ��ตาลน้้อย บรรจุุในกล่่องขนาด 200 มิิลลิิลิิตร
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• ทิิปโก้้ น้ำำ��ฝรั่่�ง และทิิปโก้้ น้ำำ��ส้้มแมนดาริ ิน 100% ขนาดจััมโบ้้ บรรจุุในกล่่องขนาด 225 มิิลลิิลิิตร

การรัั บรองคุุณภาพของสิินค้้ามาตรฐานสากลต่่างๆโดยมีีลำำ�ดัับดัังต่่อไปนี้้�
ปีี พ.ศ. 2537
มาตรฐาน ISO 9002 โดยเป็็ นโรงงานสัับปะรดกระป๋๋ องแห่่งแรกของโลกที่่�ได้้รัั บมาตรฐานนี้้� จากการรัับรองของ
สำำ�นัักงานผลิิตภััณฑ์์มาตรฐานอุุตสาหกรรมและสถาบััน RW TUV ประเทศเยอรมััน
ปีี พ.ศ. 2538
มาตรฐาน HACCP โดยการรัับรองของเอสจีีเอส (ประเทศไทย)
ปีี พ.ศ. 2543
มาตรฐาน ISO 9002 สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��สัับปะรด และน้ำำ��สัับปะรดเข้้มข้้น โดยการรัับรองของ
SGF International E.V./IRMA ประเทศเยอรมััน
ปีี พ.ศ. 2545
มาตรฐาน HALAL รัับรองโดยคณะกรรมการกลางอิิสลามแห่่งประเทศไทย
มาตรฐาน KOSHER รัับรองโดย Thai Kashurt Service Co., Ltd.
ปีี พ.ศ. 2545/2546
มาตรฐาน BRC ที่่�ผู้้�ค้้าปลีีกในเครืือสหราชอาณาจัักรได้้จััดทำำ�ขึ้้�น เพื่่�อประเมิินผู้้�ผลิิตอาหารที่่�ส่่งไปประเทศอัังกฤษ
ได้้รัั บการรัับรองโดย เอสจีีเอส (ประเทศไทย) และโดย EFAIA (SAI GLOBAL)
ปีี พ.ศ. 2546
มาตรฐาน ISO 9001 version 2000 รัับรองโดยเอสจีีเอส (ประเทศไทย)
ปีี พ.ศ. 2547
มาตรฐาน International Food Standard (IFS) ที่่�ผู้้�ค้้าปลีีกในประเทศเยอรมัันและฝรั่่�งเศส ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อประเมิิน
ผู้้�ผลิิตอาหารที่่�ส่่งไปประเทศแถบยุุโรป รัับรองโดยเอสจีีเอส ประเทศเยอรมััน
ปีี พ.ศ. 2549
มาตรฐาน ISO 22000 ในเรื่อ่� ง Food Safety Management เป็็นบริ ิษััทผู้้�ผลิิตอาหารรายแรกในประเทศไทยที่่�ได้้
รัับมาตรฐานนี้้� รัับรองโดยเอสจีีเอส(ประเทศไทย)
ปีี พ.ศ. 2550
ได้้รัั บการตรวจประเมิินแบบ Integrated Audit รวม 5 ระบบพร้้ อมกััน คืือ ISO 22000, ISO 9001, GMP,
ซึ่่� ง ต่่ อ มาเอสจีีเอส ได้้ ใ ช้้ ทิิ ปโก้้ เ ป็็ น ต้้ น แบบของการตรวจประเมิินแบบ Integrate Audit สำำ� หรัับทั่่� ว โลกใน
ปีี เดีียวกัันบริ ิษััทฯ ได้้รัั บการรัับรองระบบ GMA-SAFE AUDIT ของประเทศสหรััฐอเมริ ิกาในเรื่อ่� ง Food Safety
โดย Food Audit International (FAI)
ปีี พ.ศ. 2550/2551
ได้้ รัั บการรัับรองสิินค้้ า ว่่ า นหางจระเข้้ บ ดออกานิิกปลอดเชื้้� อ ตั้้� ง แต่่ ก ารปลููกในไร่่ จ นถึึงการผลิิตในโรงงาน
โดยกรมวิ ิชาการเกษตร
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HACCP, และ IFS (Single Food Audit Pack) เป็็นบริ ิษััทแรกของประเทศไทย รัับรองโดย เอสจีีเอส (ประเทศไทย)
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ปีี พ.ศ. 2551/2552
ได้้รัับการรัับรอง IFOAM Organic Standards สิินค้้าว่่านหางจระเข้้บดออกานิิกปลอดเชื้้�อตั้้�งแต่่การปลููกในไร่่จนถึึง
การผลิิตในโรงงาน โดยสำำ�นัักงานมาตรฐานเกษตรอิินทรี ีย์์ไทย
ปีี พ.ศ. 2552
ได้้รัับการรัับรอง Food Safety and Food Security Audit Program ของประเทศสหรััฐอเมริ ิกา โดย FAI (ประเทศไทย)
ซึ่่�งผลการประเมิินอยู่่�ในระดัับ “Excellent”
ปีี พ.ศ. 2553
มาตรฐาน ISO 9001 version 2008 รัับรองโดยเอสจีีเอส (ประเทศไทย)
ปีี พ.ศ. 2554
ได้้รัั บรางวััลธรรมมาภิิบาลสิ่่�งแวดล้้อมของโรงงานจัังหวััดประจวบคีีรี ีขัันธ์์ ใบรัับรองมาตรฐาน มรท.8001-2553
ระดัับสมบููรณ์์ขั้้�นริ ิเริ่่�มและรางวััลสถานประกอบการดีีเด่่นด้้านแรงงานสััมพัันธ์์ และสวััสดิิการแรงงาน
ปีี พ.ศ. 2555
เพิ่่�มขอบเขตของการรัับรองสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ เช่่น ผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��มะพร้้าว (Coconut water) ได้้รัับการรัับรอง
มาตรฐานGMP/HACCP/BRC/IFS และผลิิตภััณฑ์์ผลไม้้ในถ้้วยพลาสติิก (Fruit in Plastic Cup) ได้้รัั บการรัับรอง
มาตรฐานGMP/HACCP/IFS ผลิิตภััณฑ์์สัับปะรดสามารถผ่่านมาตรฐานโรงงานของ TESCO และ YUM ผลิิตภััณฑ์์
สัับปะรดผลไม้้รวม น้ำำ��สัับประรดเข้้มข้้น และผลิิตภััณฑ์์ว่า่ นหางจระเข้้ สามารถแสดงเครื่อ่� งหมาย STAR K ของ Kosher
ได้้แล้้วนอกเหนืือจากการที่่�ได้้รัับการรัับรองกระบวนการผลิิต
ปีี พ.ศ. 2556
ได้้ รัั บการรัับรองมาตราฐานระบบคุุ ณ ภาพสิินค้้ า อาหารสำำ� หรัับธุุ รกิิ จค้้ า ปลีีก ประเทศอัังกฤษ (British Retail
Consortium, BRC) และโรงงานสกััดสารจากพืืชและสมุุนไพร ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานคุุณภาพ Good Manufacturing
Practice (GMP) จากสถาบัันอาหาร (National FoodInstitute)
ปีี พ.ศ. 2557
ผ่่านการรัับรองเรื่อ่� ง IFS ในส่่วนของผลิิตภััณฑ์์ Canned Coconut Milk Aseptic and Frozen pineapple
single strength juice รวมทั้้�งได้้ Kosher เพิ่่�มของผลิิตภััณฑ์์ coconut water with pomegranate juice
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และ coconut water with mango flavor ผ่่านการรัับรองสถานภาพผู้้�นำำ�ของเข้้า ผู้้�ส่่งของออกระดัับมาตรฐาน
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เออีีโอ
ปีีพ.ศ. 2558
โรงงานของ บริ ษััท
ิ
ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์ บีี จำำ� กัั ด ผ่่ า นการรัับรองมาตรฐานป้้ อ งกัั น และแก้้ ไ ขปัั ญ หายาเสพติิดใน
สถานประกอบการ (มยส.) ประจำำ�ปีี 2558 ยัังได้้รัับรางวััลสถานประกอบการดีีเด่่นด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ระดัับดีีเด่่น ของ จัังหวััดพระนครศรี ีอยุุธยา และได้้รัั บใบประกาศเกีียรติิคุุณจาก
โครงการสถานประกอบการปลอดภััยเฉลิิมพระเกีียรติิสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารี ี

ปีีพ.ศ. 2559
โรงงานผลิิตน้ำ�ำ�แร่่ ธรรมชาติิ อำำ�เภอแม่่ริ ิม จัังหวััดเชีียงใหม่่ ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน HALAL FSSC22000 GMP
Codex และ HACCP Codex
บริ ิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด จัังหวััดพระนครศรี ีอยุุธยาได้้รัับการรัับรอง มาตรฐาน FSSC22000 จาก UKAS
Management System
ปีีพ.ศ. 2560
บริ ิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กัด
ั ได้้รัับการรัับรอง มาตรฐาน Halal Assurance System Status จากประเทศอิินโดนีีเซีีย
ได้้รัับ HAS Certification Status “ A “ Grade
ปีีพ.ศ. 2561
โรงงานผลิิตน้ำ��ำ แร่่ธรรมชาติิ อำำ�เภอแม่่ริ ิม จัังหวััดเชีียงใหม่่ ได้้รัับรองมาตรฐาน Food Safety System Certification
(FSSC) 22000 Version 4.1 ซึ่่�งพััฒนาขึ้้�นโดยมููลนิิธิิเพื่่�อการรัับรองความปลอดภััยของอาหาร
บริ ิษััท ทิิปโก้้ ไพน์์แอปเปิ้้�ล จำำ�กััด ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานด้้านความปลอดภััยและคุุณภาพของอาหาร ได้้แก่่ BRC
(Unannounced audit) ระดัับ A+ โดย TUV SUD , IFS (Unannounced audit) ระดัับ Higher level โดย
TUV SUD, Organic coconut product ได้้แก่่ Canned coconut water, Canned coconut milk และ
Organic pineapple juice concentrate
ปีีพ.ศ. 2562
บริ ิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน Halal Assurance System Status จากประเทศ
อิินโนนีีเซีีย โดยได้้รัับ HAS Certificate Status “A” Grade ต่่อเนื่่�องเป็็นครั้้�งที่่� 2 ซึ่�่งสิินค้้าที่่�ได้้รัับการรัับรองเพิ่่�ม
เติิมได้้แก่่ Kiwi and Grape Juice, Mixed Veggie and Mixed Fruit Juice, Tangerine Orange Juice,
Coconut Juice, Mango and Mixed Fruit juice
บริ ิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด ได้้รัับการรัับรองมารตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดัับพื้้�นฐาน โดย
กระทรวงแรงงาน
โรงงานผลิิตน้ำ�ำ�แร่่ ธรรมชาติิ อำำ�เภอแม่่ริ ิม จัังหวััดเชีียงใหม่่ ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานจาก Asia and Middle East
Bottled Water Association (ABWA) เพื่่�อเข้้าเป็็ นสมาชิิกสมาคมน้ำำ��ดื่่�มบรรจุุขวดนานาชาติิภาคพื้้�นเอเซีียและ
ตะวัันออกกลาง ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในสมาชิิกคณะมนตรี ีนานาชาติิของสมาคมน้ำำ��ดื่่�มบรรจุุขวด (International Council
โรงงาน
โรงงานผลิิตน้ำ�ำ�แร่่ ธรรมชาติิ จัังหวััดเพชรบููรณ์์ ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน Food Safety System Certification
(FSSC) 22000 Version 4.1 โปรแกรมการรัับรองตามมาตรฐาน FSSC 22000 ได้้รัับการยอมรัับอย่่างเต็็มรููปแบบ
โดยคณะกรรมการของ Global Food Safety Initiative (GFSI) ซึ่�่งเป็็นกลุ่่�มผู้้�ค้้าปลีีกระหว่่างประเทศและได้้ส่่ง
เสริ ิมให้้มาตรฐาน GFSI นี้้�ได้้รัั บการยอมรัับโดยผู้้�ค้้าปลีีกทั่่�วโลกเพื่่�อที่่�จะเพิ่่�มประสิิทธิิผลของต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายในการ
ตรวจสอบ ตรวจประเมิินความปลอดภััยทางอาหารสำำ�หรัับผู้้�ขาย/ผู้้�ส่่งมอบด้้านอาหาร
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of Bottled Water Association: ICBWA) เพื่่�อรัับรองมาตรฐานด้้านคุุณภาพและความปลอดภััยของแหล่่งน้ำำ��และ
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ปีีพ.ศ. 2563
บริ ิษััท ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด โรงงานผลิิตสารสกััดจากธรรมชาติิ (Extraction of Natural Product) ได้้รัับรอง
มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (CODEX GMP) รัับรองโดย National Food Institute Ministry
of Industry (NFI) ซึ่�่ ง เป็็ น ข้้ อ แนะนำำ�ร ะหว่่ า งประเทศที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ หลัักการทั่่� ว ไปว่่ า ด้้ ว ยสุุ ขลัักษ ณะอาหาร
(Recommended International Code of Practice : General Principles of Food Hygiene CAC/RCP
1-1969, Rev. 4-2003)
โรงงานผลิิตน้ำ�ำ�แร่่ ธรรมชาติิ อำำ�เภอแม่่ริ ิม จัังหวััดเชีียงใหม่่ และ โรงงานผลิิตน้ำ�ำ�แร่่ ธรรมชาติิ จัังหวััดเพชรบููรณ์์
ได้้รัั บการรัับรองมาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 Version 5 โปรแกรม
การรัับรองตามมาตรฐาน FSSC 22000 ได้้รัับการยอมรัับอย่่างเต็็มรููปแบบโดยคณะกรรมการของ Global Food
Safety Initiative (GFSI) ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มผู้้�ค้้าปลีีกระหว่่างประเทศและได้้ส่่งเสริ ิมให้้มาตรฐาน GFSI นี้้�ได้้รัับการยอมรัับ
โดยผู้้�ค้้าปลีีกทั่่�วโลก เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิผลของต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายในการตรวจสอบ ตรวจประเมิินความปลอดภััยทางอาหาร
สำำ�หรัับผู้้�ขาย/ผู้้�ส่่งมอบด้้านอาหาร
บริ ิษััท ทิิปโก้้ ไพน์์แอปเปิ้้� ล จำำ�กััด ได้้รัั บการรัับรองมาตรฐานด้้านความปลอดภััยและคุุณภาพของอาหาร ในระดัับ
GFSI (Global Food Safety Initiative) ได้้แก่่ BRC Global Standard for Food Safety Issue 8
(Unannounced Audit) ระดัับ A+ โดยบริ ิษััท TUV NORD, IFS Food Version 6.1 (Unannounced Audit)
ระดัับ Higher level โดยบริ ิษััท Lloyd’s Register ซึ่�่งได้้เพิ่่�มขอบเขตการรัับรองสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ผลไม้้อบแห้้ง
(Dehydrated fruits) ซึ่่�งตรวจแบบไม่่แจ้้งล่่วงหน้้าพร้้อมกััน 2 มาตรฐาน นอกจากนี้้�ยัังรัักษามาตรฐานการรัับรอง
ระบบ HACCP และ GMP (อ้้างอิิงตาม Codex Alimentarius) โดยบริ ิษััท TUV NORD, มาตรฐาน Voluntary
Control System (VCS) โดย SGF (SURE GLOBAL FAIR) ซึ่�่งเป็็นมาตรฐานสากลเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยและ
คุุณภาพของน้ำำ��ผลไม้้ รวมถึึงได้้รัับการรัับรองการควบคุุมการใช้้สารเคมีีในการเพาะปลููกสัับปะรดของระบบ FRAPP
( FRUIT RISK ASSESSMENT PROGRAM FOR PESTICIDE), มาตรฐาน GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุุข
(ฉบัับที่่� 193) สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��ผลไม้้แช่่เย็็น/แช่่แข็็งในภาชนะบรรจุุปิิดสนิิท, (ฉบัับที่่� 342) สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์
ผลไม้้อบแห้้ง และ (ฉบัับที่่� 349) สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์อาหารในภาชนะบรรจุุปิิดสนิิทชนิิดกรดต่ำำ��และปรัับกรด โดยบริ ิษััท
MS Certification, มาตรฐาน Kosher และเครื่อ่� งหมายรัับรองฮาลาล (Halal) สำำ�หรัับการดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับ
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ด้้านแรงงานและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม บริ ิษััทยัังคงได้้รัับการรัับรองตามมาตรฐาน SMETA 4 Pillars Version 6.1
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และ BSCI อย่่างต่่อเนื่่�อง
บริ ิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด ได้้ รัั บการรัับรองมาตรฐาน ด้้ า นความปลอดภััยและคุุ ณ ภาพของอาหาร ดัังนี้้�
ISO22000 Version 2018 ซึ่่�งเป็็นการ Upgrade version ให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐาน Global ระดัับ High level
structure มากขึ้้�น จาก version 2005 เดิิม FSSC22000 (Food Safety System Certification) Upgrade
จาก Version 4.1 เป็็น Version 5

ปีี 2563 รางวััลแห่่งความสำำ�เร็็ จ
บริ ิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
� แสดงว่่า บริ ิษััทฯได้้รัับคััดเลืือกให้้อยู่่�ในรายชื่่อ
� Thailand Sustainability Investment
ได้้รัับมอบโล่่ประกาศเกีียรติิคุุณเพื่่อ
(THSI) ประจำำ�ปีี 2563 ซึ่่�งเป็็นปีีแรก จากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และวารสารการเงิินธนาคาร
บริ ิษััท ทิิปโก้้ ไพน์์แอปเปิ้้� ล จำำ�กััด
ได้้รัั บรางวััลสถานประกอบกิิจการดีีเด่่นด้้านแรงงานสััมพัันธ์์และสวััสดิิการแรงงาน ประจำำ�ปีี 2563 ระดัับประเทศ
เป็็นปีีที่�่ 10 ติิดต่่อกััน จากกระทรวงแรงงาน
บริ ิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด
ได้้รัั บรางวััลสถานประกอบกิิจการต้้นแบบดีีเด่่นด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
ประจำำ�ปีี 2563 ระดัับประเทศ ระดัับทอง ปีีที่่� 4 จากกระทรวงแรงงาน
บริ ิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด
ได้้รัับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) ระดัับพื้้�นฐาน จากกรมสวัส
ั ดิิการและคุ้้�มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
บริ ิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด
ได้้รัับการอนุุมััติิต่่ออายุุตราสััญลัักษณ์์ Thailand Trust Mark (T Mark) ของกรมส่่งเสริ ิมการค้้าระหว่่างประเทศ
กระทรวงพาณิิชย์์
บริ ิษััท ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด
ได้้รัับรางวััลสถานประกอบการดีีเด่่นด้้านแรงงานสััมพัันธ์์และสวััสดิิการ ปีีที่่� 1 จากกระทรวงแรงงาน
ปีี 2563 รางวััลผลงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
บริ ิษััท ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด
ได้้ รัั บคััดเลืือกและรัับมอบโล่่ ป ระกาศเกีียรติิคุุ ณ เพื่่� อ แสดงว่่ า เป็็ น สถานที่่� ป ระกอบการอุุ ต สาหกรรมที่่� ดำ�ำ เนิินงาน
ตามหลัักเกณฑ์์ธรรมาภิิบาลสิ่่ง� แวดล้้อม ในโครงการธรรมาภิิบาลสิ่่ง� แวดล้้อม โดยกระทรวงอุุตสาหกรรม
บริ ิษััท ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด
� แสดงว่่าได้้ดำำ�เนิินการติิดตั้้ง
ได้้รัับคััดเลืือกและรัับมอบโล่่ประกาศเกีียรติิคุุณเพื่่อ
� ใช้้งานระบบอบแห้้งพลัังงานแสงอาทิิตย์์
แบบพาราโบล่่าโดม ถืือเป็็นการมีีส่่วนร่่วมในการใช้้พลัังงานทดแทน อนุุรัักษ์์พลัังงาน และสิ่่�งแวดล้้อม โดยกรมพััฒนา
พลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน กระทรวงพลัังงาน
ได้้รัับการรัับรองอุุตสาหกรรมสีีเขีียว (Green Industry) ระดัับที่่� 2 ปฏิิบััติิการสีีเขีียว (Green Activity) จากกระทรวง
อุุ ต สาหกรรม ซึ่่� ง เป็็ น การรัับรองว่่ า บริ ษััท
ิ ฯมีีการดำำ� เนิินกิิจกรรมเพื่่� อ ลดผลกระทบต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มได้้ สำำ� เร็็ จ ตาม
ความมุ่่�งมั่่�นที่่�ตั้้�งไว้้
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บริ ิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด
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ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
โครงสร้้างรายได้้ที่่�เกิิดจากการขายผลิิตภััณฑ์์ให้้บุุคคลภายนอกในระยะ 3 ปีี
(หน่่วย: ล้้านบาท)
ผลิิตภััณฑ์์/บริ ิการ

ดำำ�เนิินการโดย

% การถืือหุ้้�น
ของบริ ิษััทฯ

ผลิิตภััณฑ์์ จ ากพืืช บจ.ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค

100

ผัักและผลไม้้

100

บจ.ทิิปโก้้ ไพน์์แอปเปิ้้�ล

ปีี 2561
รายได้้

ปีี 2562
%

รายได้้

ปีี 2563
%

รายได้้

%

1,697

40%

1,418

40%

834

33%

2,429

57%

2,107

59%

1,648

66%

122

3%

36

1%

18

1%

4,248

100%

3,561

100%

2,500

100%

บมจ.ทิิปโก้้ฟููดส์์
เครื่อ่� งดื่่�ม

บจ.ทิิปโก้้ รี ีเทล

100

บจ.ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี

100

อื่่�น ๆ
รวม

ธุุรกิิจคอนซููมเมอร์์
ลัักษณะของผลิิตภััณฑ์์ (ธุุรกิิจคอนซููมเมอร์์ )
	ลัักษณะของผลิิตภััณฑ์์หลััก มีีดัังนี้้�
■ น้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผัักพร้้อมดื่่�ม ได้้แก่่
1. ทิิปโก้้ น้ำำ��ผลไม้้ 100% บรรจุุในกล่่องขนาด 200 มิิลลิิลิิตร และ 1 ลิิตร
2. ทิิปโก้้ สควี ีซ น้ำำ��ผลไม้้ และน้ำำ��ผัักผสมน้ำำ��ผลไม้้รวม 100% แบบพาสเจอร์์ไรส์์ บรรจุุในกล่่อง 300 มิิลลิิลิิตร
และ 1 ลิิตร
3. ทิิปโก้้ เวจจี้้� น้ำำ��ผัักผสมน้ำำ��ผลไม้้รวม 100% บรรจุุในกล่่องขนาด 200 มิิลลิิลิิตร และ 1 ลิิตร
4. ทิิปโก้้ ซุุปเปอร์์คิิด น้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผัักผสมน้ำำ��ผลไม้้รวม 100% สำำ�หรัับเด็็ก บรรจุุในกล่่องขนาด 110 มิิลลิิลิิตร
5. ทิิปโก้้ ซุุปเปอร์์ฟรุุ ต เอสเซนส์์ น้ำำ��ทัับทิิมสกััดเข้้มข้้น บรรจุุในกล่่องขนาด 110 มิิลลิิลิิตร
6. ทิิปโก้้ น้ำำ��ผัักผสมน้ำำ��ผลไม้้ 100% สููตรหวานน้้อย บรรจุุในกล่่องขนาด 200 มิิลลิิลิิตร
7. ทิิปโก้้ น้ำำ��ฝรั่่�ง และทิิปโก้้ น้ำำ��ส้้มแมนดาริ ิน 100% จััมโบ้้ไซซ์์ บรรจุุในกล่่องขนาด 225 มิิลลิิลิิตร
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8. ทิิปโก้้ คููลฟิิต น้ำำ��ผัักผสมน้ำำ��ผลไม้้รวม 40% บรรจุุในกล่่องขนาด 200 มิิลลิิลิิตร และ 1 ลิิตร
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9. ทิิปโก้้โปรไฟเบอร์์ น้ำำ��ผัักผสมน้ำำ��ผลไม้้และใยอาหารรวม 100% บรรจุุในกล่่องขนาด 1 ลิิตร
10. ทิิปโก้้ ฟรุ๊๊�ตตี้้� มิิกซ์์ สููตร น้ำำ��ผัักผลไม้้รวม 40% บรรจุุในกล่่องขนาด 225 มิิลลิิลิิตร
11. ทิิปโก้้ ฟรุ๊๊�ตตี้้� มิิกซ์์ สููตร น้ำำ��ผัักผลไม้้รวม 40% บรรจุุในกล่่องขนาดใหม่่ 750 มิิลลิิลิิตร
12. ทิิปโก้้ น้ำำ��ผัักผสมน้ำำ��ผลไม้้ 100% สููตรน้ำำ��ตาลน้้อย บรรจุุในกล่่องขนาด 200 มิิลลิิลิิตร
13. ทิิปโก้้ มีี น้ำำ��เบอร์์รี่่�มิิกซ์์ และน้ำำ��แอปเปิ้้�ลผสมน้ำำ��องุ่่�นรวม บรรจุุในกล่่องขนาด 1 ลิิตร
14. ทิิปโก้้ มีี น้ำำ�� ผลไม้้หวานน้้อยและแคลอรี ีต่ำำ�� มีีส่่วนผสมจากสารสกััดใบหญ้้าหวาน (Stevia) บรรจุุในขวด 250 มิิลลิิลิิตร
15. ทิิปโก้้ โชกุุน 40% พร้้อมเนื้้�อส้้ม บรรจุุในขวดขนาด 250 มิิลลิิลิิตร

■ น้ำำ��แร่่ธรรมชาติิ
ออรา น้ำำ��แร่่ ธรรมชาติิ 100% บรรจุุขวดขนาด 330 มิิลลิิลิิตร 500
มิิลลิิลิิตร และ 1.5 ลิิตร ปััจจุุบััน บริ ิษััทฯ มีีแหล่่งผลิิตน้ำำ��แร่่ธรรมชาติิจำำ�นวน
2 แหล่่ง ดัังนี้้�
1. แหล่่งน้ำำ��แร่่ธรรมชาติิที่่� ตำำ�บลโป่่งแยง อำำ�เภอแม่่ริ ิม จัังหวััดเชีียงใหม่่ ซึ่่�ง
เป็็นแหล่่งน้ำำ��พุุเย็็นขนาดใหญ่่ที่่�เกิิดขึ้้�นเองตามธรรมชาติิ มีีกำำ�ลัังการผลิิต
ประมาณ 120 ล้้านขวดต่่อปีี
2. แหล่่งน้ำำ��แร่่ธรรมชาติิที่่� ตำำ�บลพุุขาม อำำ�เภอวิ ิเชีียรบุุรี ี จัังหวััดเพชรบููรณ์์
ซึ่่� ง เป็็ น ต้้ น กำำ� เนิิดน้ำำ�� แร่่ ธ รรมชาติิที่่� ชื่�่ อ ว่่ า ภููน้ำำ�� หยด มีีกำำ�ลัั งการผลิิต
ประมาณ 140 ล้้านขวดต่่อปีี
การตลาดและการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ
แนวโน้้มภาวะอุุตสาหกรรมและสภาพการแข่่งขััน
■ ผลไม้้และน้ำำ��ผัักพร้้อมดื่่�มภายในประเทศ
ในปีี 2564 คาดการณ์์แนวโน้้มการบริ ิโภคน้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผัักพร้้อมดื่่�มภายในประเทศ มีีอััตราการเติิบโตทรงตััว
เมื่่�อเทีียบกัับปีี ก่่อน เนื่่�องจากได้้ผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ ระบาดไวรััสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำำ�ให้้
กำำ�ลัังซื้้�อภายในประเทศยัังไม่่ฟื้้�นตััวเท่่าที่่�ควร ผู้้�บริ ิโภคส่่วนใหญ่่ระมััดระวัังการใช้้จ่่ายเพิ่่�มขึ้้�น ประกอบกัับในปััจจุุบััน
ผู้้�บริ ิโภคลดอััตราการบริ ิโภคเครื่อ่� งดื่่�มที่่�ส่่งผลกระทบหรืือมีีผลข้้างเคีียงต่่อสุุขภาพ เช่่น เครื่อ่� งดื่่�มที่่�มีีส่่วนผสมน้ำำ��ตาลสููง
ทำำ� ให้้ ผู้้� ป ระกอบการจะต้้ อ งปรัับเปลี่่� ย นและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ ใ หม่่ เพื่่� อ ตอบสนองความต้้ อ งการของผู้้� บ ริ โิ ภคใน
สภาวะการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงในอุุตสาหกรรมน้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผัักพร้้อมดื่่�มภายในประเทศ
มููลค่่าตลาดน้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผัักพร้้อมดื่่�มโดยรวมของประเทศไทยในปีี 2561-2563
หน่่วย : ล้้านบาท

14,000
12,000
10,000

11,357

1,835

1,825

1,507
4,674

4,595

6,000
4,000
2,000
0

9,707

1,110

1,040

4,251

3,897

2561
Premium

2562
Medium		

Economy & Super Economy

ที่่�มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited

* กลุ่่�ม Premium คืือ น้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผััก 100% ทั้้�งแบบยููเอชทีี และ พาสเจอร์์ไรส์์
กลุ่่�ม Medium คืือ น้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผััก 40% ขึ้้�นไป แต่่ไม่่เกิิน 90% แบบยููเอชทีี

3,482
1,453
3,264
2563
Other segment
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8,000

11,870

กลุ่่�ม Economy คืือ น้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผััก 20% ขึ้้�นไป แต่่ไม่่เกิิน 30% แบบยููเอชทีี
กลุ่่�ม Super Economy คืือ น้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผัักต่ำำ��กว่่า 10% แบบยููเอชทีี
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ส่่วนแบ่่งทางการตลาดของบริ ิษััทฯในปีี 2561-2563
ส่่วนแบ่่งการตลาดของบริ ิษััทฯ

2561

2562

2563

น้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผัักกลุ่่�ม Premium

31%

31%

27%

น้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผัักกลุ่่�ม Medium

11%

11%

5%

ในปีี 2563 น้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผัักพร้้อมดื่่�ม กลุ่่�ม Premium แบ่่งออกเป็็น 3 ประเภท ดัังนี้้�
น้ำำ��ผลไม้้ 100% UHT

น้ำำ��ผััก 100% UHT

น้ํําผลไม้้ 100% พาสเจอร์์ ไรส์์

Tipco 9%
Tipco 35%
1,963

913

388

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

Tipco 31%

ที่มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited

ในปีี 2563 ตลาดน้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผัักพร้้อมดื่่�มในประเทศไทย มีีมููลค่่า 9,707 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 15 เนื่่�องจาก
ได้้ รัั บผลกระทบจากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดไวรััสโคโรนา (Covid-19) ทำำ� ให้้ ภ าวะเศรษฐกิิจในประเทศชะลอตััว
กำำ�ลัังซื้้�อของผู้้�บริโิ ภคในประเทศหดตััว รวมทั้้�งผู้้�บริโิ ภคในปัั จจุุบัันให้้ความสำำ�คััญในเรื่อ่� งการลดอััตราการบริ โิ ภคสิินค้้า
ที่่�ส่่งผลกระทบและมีีผลข้้างเคีียงต่่อสุุขภาพ โดยเฉพาะเครื่อ่� งดื่่�มที่่�มีีส่่วนผสมน้ำำ��ตาลสููง ประกอบกัับภาครััฐบาลรณรงค์์
เรื่อ่� งการบริ ิโภคสิินค้้าเพื่่�อสุุขภาพมากขึ้้�น และได้้มีีการกำำ�หนดมาตรการเรี ียกเก็็บภาษีีความหวานในอััตราที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ผู้้�ประกอบ
การมีีต้้ น ทุุ น และค่่ า ใช้้ จ่่ า ยสููงขึ้้� น ส่่ ง ผลให้้ ต ลาดเครื่ อ่� งดื่่� ม ในประเทศมีีการแข่่ ง ขัันที่่� รุุ นแรงมากยิ่่� ง ขึ้้� น เพื่่� อ แย่่ ง ชิิง
ส่่วนแบ่่งทางการตลาด อย่่างไรก็็ตาม บริ ิษััทฯ ยัังคงความเป็็นผู้้�นำำ�อัันดัับ 1 ในตลาดน้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผัักพร้้อมดื่่�ม 100%
(กลุ่่�ม Premium) ไว้้ ไ ด้้ จากการรัักษาคุุ ณ ภาพของผลิิตภััณฑ์์ จึึงได้้ รัั บความไว้้ ว างใจจากผู้้� บ ริ โิ ภคอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
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■ น้ำำ��แร่่ธรรมชาติิ
ในปีี 2563 น้ำำ��แร่่ธรรมชาติิออรามีีส่่วนแบ่่งทางการตลาดเป็็นอัันดัับ 4 ที่่�ร้้อยละ 17 โดยตลาดน้ำำ��แร่่มีีมููลค่่า 3,450
ล้้านบาท ลดลงร้้ อยละ 24 สาเหตุุหลัักมาจากสถานการณ์์การแพร่่ ระบาดไวรััสโคโรนา (Covid-19) ส่่งผลให้้ผู้้�บริ ิโภค
มีีการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการบริ ิโภค (New Normal) จากเดิิมนิิยมบริ ิโภคน้ำำ��ดื่่�มบรรจุุขวด เนื่่�องจากมีีความสะดวกใน
การบริ ิโภคน้ำำ��ดื่่�มนอกบ้้าน แต่่เมื่่�อภาครััฐบาลประกาศ Lockdown การใช้้ชีีวิ ิตนอกบ้้านลดลง ทำำ�ให้้ผู้้�บริ ิโภคเลืือกที่่�จะ
�
บริ ิโภคน้ำำ��ดื่ม
่� ที่่ไ� ด้้จากการกรองแทนการบริ ิโภคน้ำำ��ดื่ม
่� บรรจุุขวด ประกอบกัับในปััจจุุบัันตลาดน้ำำ��ดื่ม
่� มีีการแข่่งขัันที่่รุ� ุ นแรงมากขึ้้น
เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน เนื่่�องจากราคาขายของน้ำำ��แร่่มีีความใกล้้เคีียงกัับน้ำำ��แร่่ที่่�มีีส่่วนผสมของวิ ิตามิิน (Functional Drink)

ซึ่�่งเป็็นทางเลืือกที่่�ได้้รัับความนิิยมมากกว่่า จึึงคาดการณ์์ได้้ว่่าในปีี 2564 แนวโน้้มตลาดน้ำำ��แร่่มีีอััตราการเติิบโตที่่�ทรงตััว
จากการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมการบริ ิโภคและนิิยมบริ ิโภคเครื่อ่� งดื่่�มที่่�มีีส่่วนผสมของวิ ิตามิินซึ่่�งเป็็นการเพิ่่�มคุุณประโยชน์์
และดีีต่่อสุุขภาพมากขึ้้�น
โดยในปััจุุบัันบริ ิษััทฯมีีแหล่่งผลิิตน้ำำ��แร่่ธรรมชาติิออราจำำ�นวน 2 แหล่่ง คืือ
1. แหล่่งน้ำำ��แร่่ธรรมชาติิ “ภููน้ำำ��หยด” ที่่� ตำำ�บลพุุขาม อำำ�เภอวิ ิเชีียรบุุรี ี จัังหวััดเพชรบููรณ์์ โดยมีีกำำ�ลัังการผลิิตประมาณ
140 ล้้านขวดต่่อปีี
2. แหล่่งน้ำำ��แร่่ธรรมชาติิออราที่่�ตำำ�บลโป่่งแยง อำำ�เภอแม่่ริ ิม จัังหวััดเชีียงใหม่่ โดยมีีกำำ�ลัังการผลิิตประมาณ 120 ล้้าน
ขวดต่่อปีี
มููลค่่าตลาดน้ำำ��แร่่ ธรรมชาติิโดยรวมของประเทศไทย ในปีี 2561-2563
5,000

หน่่วย: ล้้านบาท

4,569

4,270
4,000

3,450
3,000

2,000
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0

2561
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ที่่�มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited

ส่่วนแบ่่งทางการตลาดของบริ ิษััทฯในปีี 2563

ออรา 17%
3,450
ล้้านบาท

ที่่�มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited
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กลยุุทธ์์ในการแข่่งขััน
1. รัักษามาตรฐานในการผลิิต ทั้้�งด้้านคุุณภาพและคุุณประโยชน์์ของสิินค้้า
2. ค้้นคว้้า วิ ิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ ที่่�มีีคุุณประโยชน์์สููง รวมทั้้�งคิิดค้้นนวััตกรรมใหม่่ๆ เพื่่�อตอบสนองความ
ต้้องการของผู้้�บริ ิโภค
3. วางแผนจััดซื้้� อ วััตถุุ ดิิ บในการผลิิต คััดสรรวััตถุุ ดิิ บที่่� มีีคุุ ณ ภาพ และเลืือกวิ ธีีจัั
ิ ดเก็็ บ วััตถุุ ดิิ บให้้ ไ ด้้ คุุ ณ ค่่ า
ทางอาหารสููงสุุด
4. กลยุุทธ์์กระจายสิินค้้าโดยการเพิ่่�มช่่องทางการจำำ�หน่่ายที่่�มีีความหลากหลายมากขึ้้�น

ตลาดหลัักของการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย

ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายในประเทศ มีีสััดส่่วนร้้ อยละ 83 ของยอดขาย

17%
ต่่างประเทศ

แบ่่งเป็็น 2 ส่่วนหลัักๆ ดัังนี้้�
1. จััดจำำ� หน่่ า ยผ่่ า นผู้้� แ ทนจำำ� หน่่ า ย (Distributor) ซึ่่� ง เป็็ น ช่่ อ งทาง
จััดจำำ�หน่่ายหลัักของบริ ิษััทฯ
83%
ในประเทศ

2. บริ ิษััทฯเป็็ นผู้้�จััดจำำ�หน่่ายเองโดยการจััดบููธร้้ านจำำ�หน่่ายสิินค้้า และ
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายพิิเศษอื่่�นๆ
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายในต่่างประเทศ มีีสััดส่่วนร้้อยละ 17 ของยอดขาย

ธุุรกิิจผลไม้้แปรรููป
ลัักษณะของผลิิตภััณฑ์์ (ธุุรกิิจผลไม้้แปรรููป)
	ลัักษณะของผลิิตภััณฑ์์หลััก ดัังนี้้�
1. สัับปะรดกระป๋๋อง (Canned Pineapple)
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3. สัับปะรดบดละเอีียดบรรจุุถุุงปลอดเชื้้�อ (Aseptic Crushed)
4. สัับปะรดบรรจุุในถ้้วยพลาสติิก (Pineapple in plastic cup)
5. สัับปะรดบรรจุุในถุุง retort pouch (Pineappple in retort pouch)
6. ผลไม้้รวมบรรจุุกระป๋๋อง (Canned Tropical Fruit Salad)
7. ผลไม้้รวมบรรจุุในถ้้วยพลาสติิก (Tropical fruit salad in plastic cup)
8. ว่่านหางจระเข้้กระป๋๋อง (Canned Aloe Vera)
9. ว่่านหางจระเข้้บดละเอีียดบรรจุุถุุงปลอดเชื้้�อ (Aseptic Crush)
10. ว่่านหางจระเข้้บรรจุุในถุุง retort pouch
11. ผลิิตภััณฑ์์กะทิิบรรจุุในกระป๋๋องและน้ำำ��มะพร้้าวบรรจุุกระป๋๋อง
12. แกนสัับปะรดอบแห้้ง (Dehydrated Pineapple core) lและมะม่่วงอบแห้้ง แบบน้ำำ�ต
� าลน้้อย (Dehydrated Mango)

การตลาดและการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ (ธุุรกิิจผลไม้้แปรรููป)
แนวโน้้มภาวะอุุตสาหกรรมและสภาพการแข่่งขััน
■ แนวโน้้มปริ ิมาณผลผลิิตและราคาวััตถุุดิิบ
ในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา ปริ ิมาณสัับปะรดในประเทศลดลงอย่่างมาก เกิิดภาวะขาดแคลนสัับปะรดจากสภาวะภััยแล้้ง ทำำ�ให้้
ราคาวััตถุุดิิบปรัับตััวสููงขึ้้�น ในปีี 2564 บริ ิษััทฯคาดว่่าปริ ิมาณการผลิิตสัับปะรดโดยรวมจะเพิ่่�มขึ้้�น เมื่่�อเทีียบกัับปีี ก่่อน
เนื่่�องจากราคาที่่�เกษตรกรขายได้้ในปีี 2563 อยู่่�ในเกณฑ์์ดีี ทำำ�ให้้มีีการขยายในพื้้�นที่่�ปลููกเดิิมและเริ่่�มปลููกในพื้้�นที่่�ใหม่่สำำ�หรัับ
เกษตรกรรายใหม่่ ส่่งผลให้้ราคาสัับปะรดที่่�เป็็นวััตถุุดิิบหลัักจะปรัับตััวลดลง ต้้นทุุนการผลิิตต่ำำ��ลง จากสถานการณ์์ดัังกล่่าว
จะส่่งผลต่่ออุุตสาหกรรมแปรรููปสัับปะรด และความสามารถในการแข่่งขัันของผู้้�ผลิิตในประเทศไทยเมื่่�อเปรี ียบเทีียบกัับ
ประเทศอื่่�น เช่่น อิินโดนีีเซีีย และฟิิ ลิิปปิิ นส์์ ซึ่�่ งเป็็ นความท้้ าทายของบริษััท
ิ ในการปรัับราคาขายให้้ สููงขึ้้� น และเพิ่่� มขีีด
ความสามารถในการแข่่งขัันกัับคู่่�แข่่งในอนาคต
ปริ ิมาณผลผลิิตสัับปะรดเข้้าโรงงาน ในปีี 2548-2562
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ที่่�มา : สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร

ราคาสัับปะรดเข้้าโรงงาน ในปีี 2540-2562
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■ แนวโน้้มความต้้องการของตลาดส่่งออก และราคาขายผลิิตภััณฑ์์
จากที่่� ไ ด้้ กล่่ า วมาแล้้ ว ข้้ า งต้้ น ในปีี 2564 คาดว่่ า ราคาวััตถุุ ดิิ บปรัับตััวลดลง และภาวะค่่ า เงิินบาทแข็็ ง ค่่ า ขึ้้� น
เมื่่�อเทีียบกัับปีี ที่่�ผ่่านมา ทำำ�ให้้บริษััท
ิ ฯต้้องปรัับราคาขายผลิิตภััณฑ์์ให้้สููงขึ้้�น เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับภาวะค่่าเงิินบาท
ที่่�แข็็งค่่า การปรัับราคาขายเพิ่่�มขึ้้�นอาจทำำ�ให้้ขีีดความสามารถในการแข่่งขัันเมื่่�อเปรี ียบเทีียบกัับผู้้�ผลิิตจากประเทศอื่่�น
ลดลง แต่่อย่่างไรก็็ตามความต้้องการของตลาดผลไม้้แปรรููปในตลาดโลกยัังคงทรงตััว เนื่่�องจากภาวะเศรษฐกิิจโลก
ยัังไม่่ฟื้้�นตััวจากการเกิิดการแพร่่ระบาดไวรััสโคโรนา 2019
กลยุุทธ์์ในการแข่่งขััน
1. บริ ิหารจััดการวััตถุุดิิบด้้วย ระบบ Contract Farming, Big Grower, Quality Grower ทำำ�ให้้บริ ิษััทฯได้้รัับประโยชน์์
ทั้้�งในส่่วนของปริ ิมาณ ความต่่อเนื่่�องของวััตถุุดิิบ การควบคุุมคุุณภาพ และต้้นทุุนของวััตถุุดิิบให้้มีีประสิิทธิิภาพมาก
ขึ้้�น
2. ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าด้้วยความหลากหลายของผลิิตภััณฑ์์ จากความสามารถในการผลิิตสัับปะรดกระป๋๋องได้้
หลากหลายทั้้�งขนาดกระป๋๋องที่่�ใช้้บรรจุุ ประเภทการตััดชิ้้�นสัับปะรด และน้ำำ��ที่่�ใช้้บรรจุุ ซึ่่�งทำำ�ให้้สามารถตอบสนองความ
ต้้องการของตลาดต่่างๆได้้ครอบคลุุมทั่่�วทุุกภููมิิภาคซึ่่�งมีีความต้้องการแตกต่่างกััน
3. รัักษาคุุ ณ ภาพและมาตรฐานของผลิิตภััณฑ์์ เพื่่� อ สร้้ า งความเชื่่� อ มั่่� น ในด้้ า นคุุ ณ ภาพสิินค้้ า ให้้ กัั บ ผู้้�นำำ� เข้้ า และ
ผู้้�บริ ิโภค นอกจากนี้้�ยัังเป็็นการรัักษามาตรฐานต่่างๆที่่�บริ ิษััทฯได้้รัับการรัับรองจากหน่่วยงานที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับ
นานาชาติิ รวมทั้้�งชื่่�อเสีียงของบริ ิษััทฯในด้้านการผลิิตที่่�มีีมาอย่่างยาวนาน เพื่่�อเป็็นสิ่่�งที่่�จะสามารถยืืนยัันได้้ถึึงคุุณภาพ
ของผลิิตภััณฑ์์ และบริ ิการของบริ ิษััทฯได้้เป็็นอย่่างดีี
ตลาดหลัักของการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
ในเชิิงภููมิิศาสตร์์ ตลาดหลัักของบริ ิษััทฯสามารถแบ่่งออกได้้เป็็น 4 ภููมิิภาคหลััก ดัังนี้้�
1. ทวี ีปอเมริ ิกา รวมถึึงประเทศแคนาดา สหรััฐอเมริ ิกา และกลุ่่�มประเทศในแถบลาติินอเมริ ิกา โดยมีีประเทศสหรััฐอเมริ ิกา
เป็็นประเทศคู่่�ค้้าที่่�มีีมููลค่่าสููงสุุดของบริ ิษััทฯ ซึ่�่งมีีมููลค่่าการจำำ�หน่่ายประมาณร้้อยละ 30 ของปริ ิมาณการส่่งออกของ
ธุุ รกิิ จผลไม้้ แ ปรรููป ในอดีีตบริษััท
ิ ฯเคยมีีความได้้ เ ปรียี บทางการค้้ า ในประเทศสหรััฐอเมริกิ า เนื่่� อ งจากระบบภาษีี
ทุ่่�มตลาดของกระทรวงพาณิิชย์์ของสหรััฐอเมริ ิกาที่่�มีีต่่อบริ ิษััททั่่�วไป แต่่จากการยกเลิิกภาษีีทุ่่�มตลาดดัังกล่่าว ทำำ�ให้้
การแข่่งขัันในตลาดดัังกล่่าวมีีความรุุ นแรงมากขึ้้�น
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2. ทวี ีปยุุโรป และกลุ่่�มประเทศยุุโรปตะวัันออก และสหพัันธรััฐรััสเชีีย การจำำ�หน่่ายสิินค้้าของบริ ิษััทฯไปยัังกลุ่่�มประเทศ
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ดัังกล่่าวมีีสััดส่่วนลดลง ที่่�ประมาณร้้อยละ 17 ของปริ ิมาณการส่่งออกของธุุรกิิจผลไม้้แปรรููป เนื่่�องจากบริ ิษััทฯไม่่ได้้
สิิทธิิประโยชน์์ทางด้้านภาษีี GSP และ FTA สำำ�หรัับการส่่งออกสิินค้้า ซึ่�่งตลาดกลุ่่�มนี้้�เป็็นตลาดหลัักสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์
น้ำำ��สัั บปะรดเข้้ ม ข้้ น ซึ่่� ง ส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น การจำำ� หน่่ า ยให้้ กัั บ Blending houses ต่่ า งๆในกลุ่่�มประเทศยุุ โ รป ในส่่ ว น
สัับปะรดกระป๋๋องกลุ่่�มตลาดนี้้�เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีความอ่่อนไหวต่่อราคามากที่่�สุุด
3. ทวี ีปเอเชีีย รวมถึึงออสเตรเลีียและนิิวซีีแลนด์์ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งลููกค้้าญี่่�ปุ่่�นมีีความต้้องการสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพสููงและ
� ใจต่่อกัันเป็็นอย่่างมาก ในปีี 2563 บริ ิษััทฯไม่่ได้้สิิทธิิประโยชน์์ทางด้้าน anti-dumping duty
ทำำ�การค้้าโดยอาศััยความเชื่่อ
จึึงส่่งออกไปออสเตรเลีียน้้อยมาก และเน้้นตลาดญี่่�ปุ่่�น เกาหลีีและจีีนเป็็นหลััก

4. กลุ่่�มประเทศในตะวัันออกกลาง ปััจจุุบัันมีีสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 30 ของปริ ิมาณการส่่งออกของธุุรกิิจผลไม้้แปรรููป
นัับว่่าเป็็ นอีีกตลาดที่่�มีีศัักยภาพ เนื่่�องจากมีีรายได้้ต่่อประชากรที่่�สููงและชื่่�นชอบผลไม้้สัับปะรด ดัังนั้้�นกลุ่่�มประเทศ
ในตะวัั น ออกกลางจึึงเป็็ น เป้้ า หมายทางการตลาดที่่� ผู้้� ป ระกอบการหลายรายพยายามที่่�จ ะขยายเข้้ า ไปเพื่่� อ ทดแทน
ส่่วนการตลาดที่่�หดหายจากกลุ่่�มประเทศยุุโรปและยุุโรปตะวัันออก

ธุุรกิิจค้้าปลีีก
ลัักษณะของผลิิตภััณฑ์์ (ธุุรกิิจค้้าปลีีก)
ธุุรกิิจค้้าปลีีก สามารถแบ่่งรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็น 2 รููปแบบ ดัังนี้้�
1. “Squeeze Juice Bar by Tipco” (สควี ีซ จููซ บาร์์ บาย ทิิปโก้้)

แบรนด์์
ประเภท

สควี ีซ จููซ บาร์์ บาย ทิิปโก้้
น้ำำ��ผลไม้้ปั่่�น เครื่อ่� งดื่่�มและอาหารเพื่่�อสุุขภาพ นอกจากนี้้� ยัังเป็็นช่่องทางการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ของบริ ิษััท
ในเครืือ เช่่น น้ำำ��ผลไม้้ทิิปโก้้ สัับปะรดสดพัันธุ์์�ทิิปโก้้หอมสุุวรรณ น้ำำ��แร่่ธรรมชาติิออรา เป็็นต้้น และครอบคลุุม
ไปถึึงการให้้บริ ิการของว่่างสำำ�หรัับงานจััดเลี้้�ยง

จำำ�นวนสาขา

รวมทั้้�งหมด 28 สาขา

สาขาแฟรนไชส์์ 11 สาขา
รููปแบบการให้้บริ ิการ

1. การรัับประทานที่่�ร้้าน (Dine In)
2. การซื้้�อกลัับบ้้าน (Take Away)
3. การบริ ิการจััดส่่ง (Delivery)
4. การบริ ิการจััดเลี้้�ยง (Catering)
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สาขาของบริ ิษััท 17 สาขา
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2. “SQ Squeeze” (เอสคิิว สควี ีซ)

แบรนด์์
ประเภท

เอสคิิว สควี ีซ
100% Cold Pressed Juice น้ำำ��ผลไม้้ปั่่�น เครื่อ่� งดื่่�มและอาหารเพื่่�อสุุขภาพ นอกจากนี้้� ยัังเป็็นช่่องทางการ
จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ของบริ ิษััทในเครืือ เช่่น น้ำำ��ผลไม้้ทิิปโก้้ สัับปะรดสดพัันธุ์์�ทิิปโก้้หอมสุุวรรณ น้ำำ��แร่่ธรรมชาติิ
ออรา เป็็นต้้น และครอบคลุุมไปถึึงการให้้บริ ิการของว่่างสำำ�หรัับงานจััดเลี้้�ยง

จำำ�นวนสาขา

สาขาของบริ ิษััท 5 สาขา

รููปแบบการให้้บริ ิการ

1. การรัับประทานที่่�ร้้าน (Dine In)
2. การซื้้�อกลัับบ้้าน (Take Away)
3. การบริ ิการจััดส่่ง (Delivery)
4. การบริ ิการจััดเลี้้�ยง (Catering)

การตลาดและการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ (ธุุรกิิจค้้าปลีีก)
แนวโน้้มภาวะอุุตสาหกรรมและสภาพการแข่่งขััน
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ในปีี 2564 ธุุรกิิจร้้านเครื่อ่� งดื่่�มเพื่่�อสุุขภาพ มีีแนวโน้้มเติิบโตต่่อเนื่่�องโดยมีีปััจจััยสนัับสนุุนจากการปรัับเปลี่่�ยนไลฟ์์สไตล์์
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ของผู้้�บริ ิโภคที่่�นิิยมบริ ิโภคเครื่อ่� งดื่่�มเพื่่�อสุุขภาพ โดยเฉพาะในพื้้�นที่่�กรุุงเทพฯ และหััวเมืืองหลัักในภููมิิภาคต่่างๆ อย่่างไรก็็ตาม
ธุุรกิิจเครื่อ่� งดื่่�มเพื่่�อสุุขภาพในปัั จจุุบัันมีีการแข่่งขัันสููงมากขึ้้�น ร้้ านเครื่อ่� งดื่่�มประเภทต่่างๆ เกิิดขึ้้�นมากมายจากการเข้้ามา
ของคู่่�แข่่งรายใหม่่ๆ และการคิิดค้้นนวััตกรรมที่่�สร้้างประสบการณ์์ใหม่่ๆ ในการบริ ิโภคด้้วยการต่่อยอดธุุรกิิจเครื่อ่� งดื่่�มแบบ
เดิิม ไปสู่่�เครื่อ่� งดื่่�มที่่�มีีคุุณประโยชน์์ต่่อสุุขภาพร่่ายกาย เช่่น บำำ�รุุงสมอง บำำ�รุุงผิิวพรรณ กระตุ้้�นระบบขัับถ่่าย รวมทั้้�งเครื่อ่� ง
ดื่่�มที่่�ผลิิตจากวััตถุุดิิบธรรมชาติิ ซึ่่�งทำำ�ให้้ผู้้�บริ ิโภคมีีตััวเลืือกที่่�มีีความหลากหลายมากขึ้้�น

กลยุุทธ์์ในการแข่่งขััน
1. สควี ีซ จููซ บาร์์ บาย ทิิปโก้้ เน้้นพััฒนาเครื่อ่� งดื่่�มในรููปแบบใหม่่ๆตลอดทั้้�งปีี รวมทั้้�งเครื่อ่� งดื่่�มเฉพาะฤดููกาล ซึ่่�งทั้้�งหมด
จะเน้้นผลิิตภััณฑ์์ที่�่ดีีต่่อสุุขภาพ และผลิิตจากวััตถุุดิิบจากธรรมชาติิที่่�ได้้รัั บการคััดสรรมาเป็็ นอย่่างดีี รวมทั้้�งขยาย
ช่่องทางการจััดหน่่ายให้้มีีความหลากหลาย เช่่น จััดจำำ�หน่่ายผ่่านออนไลน์์ และจััดส่่งผลิิตภััณฑ์์ผ่่านช่่องทางเดลิิเวอรี่่�
มากขึ้้�น
2. เอสคิิว สควี ีซ เน้้นสร้้างจุุดเด่่นของผลิิตภััณฑ์์ด้้วยกรรมวิ ิธีีการสกััดเย็็น เพื่่�อรัักษาความสดของน้ำำ��ผลไม้้ให้้ได้้มากที่่�สุุด
นอกจากนี้้�จะมีีการพััฒนาเมนููเครื่อ่� งดื่่�มเพื่่�อสุุขภาพใหม่่ๆ ตลอดทั้้�งปีี เพื่่�อสร้้างประสบการณ์์ใหม่่ๆให้้กัับผู้้�บริ ิโภคต่่อไป

ธุุรกิิจสารสกััดและการเกษตร
ลัักษณะของผลิิตภััณฑ์์ (ธุุรกิิจสารสกััดและการเกษตร)
	ลัักษณะของผลิิตภััณฑ์์ที่่�ดำำ�เนิินการโดย บริ ิษััท ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด ซึ่�่งเป็็นบริ ิษััทย่่อย แบ่่งเป็็น 2 ส่่วน ดัังนี้้�
■ ธุุรกิิจสารสกััด ดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตสารสกััดจากธรรมชาติิ เพื่่�อใช้้เป็็ นวััตถุุดิิบ ส่่วนประกอบของอาหาร เครื่อ่� งดื่่�ม
เครื่อ่� งสำำ�อาง ผลิิตภััณฑ์์เสริ ิมอาหารและยา โดยโรงงานของบริ ิษััท ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด เป็็นโรงงานสกััดสาร
จากพืืชและสมุุ น ไพรด้้ ว ยตััวทำำ� ละลายขนาดใหญ่่ ที่่� สุุ ด ของประเทศไทยซึ่่� ง มีีประสิิทธิิภาพในการสกัั ด และ
ระบบความปลอดภััยในระดัับสููง โดยขอบเขตการให้้บริ ิการครอบคลุุมตั้้�งแต่่การจััดหาวััตถุุดิิบ อบแห้้ง บดผงและ
ผลิิตเป็็นสารสกััด นอกจากนี้้� บริ ิษััทฯยัังให้้บริ ิการพััฒนากระบวนการสกััดร่่วมกัับลููกค้้าครอบคุุลมตั้้�งแต่่ระดัับทดลอง
ในห้้องปฏิิบััติิการตลอดจนผลิิตจริ ิงในระดัับอุุตสาหกรรม โดยปััจจุุบัันสิินค้้าและบริ ิการของบริ ิษััท ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด
มีี 2 รููปแบบหลััก ดัังนี้้�
‒ บริ ิการรัับจ้้างสกััดสารสกััดจากพืืชและสมุุนไพรตามความต้้องการของลููกค้้าเพื่่�อใช้้เป็็นส่่วนประกอบของอาหาร
ผลิิตภััณฑ์์เสริ ิมอาหารเครื่อ่� งสำำ�อางและยา (OEM)
‒ สกััดและจำำ�หน่่ายสารสกััดจากพืืชและสมุุนไพรเพื่่�อใช้้เป็็นส่่วนประกอบของอาหาร ผลิิตภััณฑ์์เสริ ิมอาหาร
เครื่อ่� งสำำ�อางและยา (Ingredient)
■ ธุุรกิิจการเกษตร ดำำ�เนิินธุุรกิิจวิ ิจััยและพััฒนาพัันธุ์์�พืืชและการเพาะปลููก โดยผลิิตภััณฑ์์หลััก ได้้แก่่ สัับปะรดพัันธุ์์�
ทิิปโก้้ ห อมสุุ วรร ณ ที่่� มีี เอกลัักษณ์์ ด้้ า นรสชาติิและคุุ ณ ค่่ า ทางอาหารที่่� เ กิิดจากการวิ ิจััยและพััฒนาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
โดยจััดจำำ�หน่่ายในห้้างสรรพสิินค้้าชั้้�นนำำ�ทั่่�วไป และที่่�ร้้าน Squeeze Juice Bar by Tipco
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การตลาดและการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ (ธุุรกิิจสารสกััดและการเกษตร)
แนวโน้้มภาวะอุุตสาหกรรมและสภาพการแข่่งขััน
■ ธุุรกิิจสารสกััด
ในช่่วงหลายปีีที่�่ผ่่านมา อััตราการขยายตััวของผลิิตภััณฑ์์ด้้านสุุขภาพ และความงามภายในประเทศมีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููง
ขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง นัับเป็็นโอกาสสำำ�หรัับ บริ ิษััท ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด ที่่�จะขยายฐานลููกค้้า รวมทั้้�งสร้้างการเติิบโตของยอด
ขายจากธุุรกิิจด้้วยผลิิตภััณฑ์์ที่�่เป็็ นวััตถุุดิิบหลัักให้้กัับผู้้�ผลิิตอาหาร เครื่อ่� งดื่่�ม อาหารเสริ ิม เครื่อ่� งสำำ�อาง และยา ภายใน
ประเทศ ขณะเดีียวกัันยัังมุ่่�งเน้้นการสร้้างความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตร และ คู่่�ค้้าจากต่่างประเทศที่่�มีีความต้้องการวััตถุุดิิบจาก
สารสกััดจากพืืชและสมุุนไพรที่่�มีีคุุณภาพ และมีีต้้นทุุนต่ำำ��กว่่า
■ ธุุรกิิจการเกษตร
ในปัั จจุุบัั นคนไทยบริโิ ภคสัับปะรดสดประมาณปีี ล ะ 600,000 ตัันต่่ อ ปีี ซึ่่� งส่่ วนใหญ่่ เ ป็็ นสัับปะรดพัันธุ์์�ปัั ตตาเวี ีย
(สัับปะรดศรี รี าชา) สำำ� หรัับสัับปะรดพัันธุ์์�ทิิปโก้้ ห อมสุุ วรร ณ มีีคุุ ณ ลัักษณะที่่� แ ตกต่่ า งจากสัับปะรดทั่่� ว ไป ในด้้ า น
ความหอม หวานอมเปรี้้�ยว เนื้้�อแน่่นนุ่่�ม ไม่่กััดลิ้้�น มีีวิ ิตามิินสููงกว่่าสัับปะรดทั่่�วไป เป็็นเอกลัักษณ์์ที่่�โดดเด่่นในท้้องตลาด และ
ไม่่ได้้ตััดแต่่งพัันธุุกรรม ทำำ�ให้้เป็็นที่่�ชื่�น
่ ชอบของผู้้�บริ ิโภค แม้้ราคาจะค่่อนข้้างสููงเมื่่�อเทีียบกัับคู่่�แข่่งในตลาด เนื่่�องจากสัับปะรด
หอมสุุวรรณได้้รัับการดููแลอย่่างดีีเพื่่�อให้้ผลผลิิตที่่�ได้้มีีคุุณภาพดีีกว่่าสัับปะรดทั่่�วๆไป ลัักษณะเปลืือกที่่�บางทำำ�ให้้ต้้องเก็็บเกี่่�ยว
และคััดบรรจุุอย่่างพิิถีีพิิถััน เพื่่�อมิิให้้ช้ำำ��เสีียหาย สัับปะรดพัันธุ์์�ทิิปโก้้หอมสุุวรรณ มีีลัักษณะพิิเศษ คืือ ปอกง่่าย ไม่่ต้้องควั่่�นตา
� า้ นได้้ และในปััจจุุบัันทางบริ ิษััทฯ ได้้มีีการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์แปรรููป
ทำำ�ให้้ผู้้�บริ ิโภคสามารถซื้้�อเป็็นผลสดและกลัับไปปอกเองที่่บ้
จากสัับปะรดพัันธุ์์�ทิิปโก้้หอมสุุวรรณ ได้้แก่่ สัับปะรดหอมสุุวรรณกวนน้ำำ��ผึ้้�ง แครกเกอร์์ สัับปะรดหอมสุุวรรณกวนน้ำำ��ผึ้้�ง
ชีีสเชคสัับปะรดหอมสุุวรรณกวนน้ำำ��ผึ้้�ง และท๊๊อฟฟี่่�สัับปะรดหอมสุุวรรณกวนน้ำำ��ผึ้้�ง เป็็นต้้น
กลยุุทธ์์ในการแข่่งขััน
1. ธุุรกิิจสารสกััดจะให้้ความสำำ�คััญกัับการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ที่�่มีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า นอกจาก
� ลค่่าสููง (High Value Ingredient) เพื่่อ
� ใช้้เป็็นส่่วนประกอบในผลิิตภััณฑ์์
นี้้�ธุรกิิ
ุ จสารสกัด
ั จะมุ่่�งเน้้นพััฒนาสารสกัด
ั ที่่มีีมูู
ของกลุ่่�มบริ ิษััท
2. ธุุ รกิิ จการเกษตรจะให้้ ค วามสำำ�คัั ญกัั บ ทำำ�ก ารพััฒนารูู ปแบบการแปรรูู ปผลิิตภััณฑ์์ รัักษา และควบคุุ ม คุุ ณ ภาพ
ของสัับปะรดพัันธุ์์�หอมสุุวรรณ รวมทั้้�งควบคุุมต้้นทุุนการผลิิต และขยายช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายทั้้�งในประเทศและ
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คำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์ฐานะการเงิิน
และผลการดำำ�เนิินงาน
สรุุ ปผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี
1. งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็ จตามงบการเงิินรวม สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
(หน่่วย : บาท)
งบการเงิินรวม

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็ จ

ปีี 2563

รายได้้จากการขาย

การเปลี่่�ยนแปลง

ปีี 2562

เพิ่่�ม(ลด)

2,500,123,559 3,561,064,263

ร้้อยละ

(1,060,940,704)

(30%)

125,953,143

(50,265,380)

(40%)

รวมรายได้้

2,575,811,322 3,687,017,406

(1,111,206,084)

(30%)

ค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงาน

2,876,619,853

4,157,126,348

(1,280,506,495)

(31%)

(300,808,531) (470,108,942)

169,300,411

36%

รายได้้อื่่�น

75,687,763

ขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงาน
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริ ิษััทร่่วม

836,967,622

732,668,446

104,299,176

14%

รายได้้ทางการเงิิน

52,264

69,825

(17,561)

(25%)

ต้้นทุุนทางการเงิิน

(50,962,001)

(69,945,288)

(18,983,287)

(27%)

กำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

485,249,354

192,684,041

292,565,313

152%

ผลประโยชน์์ (ค่่าใช้้จ่่าย) ภาษีีเงิินได้้

(3,436,893)

14,983,118

(18,420,011)

(123%)

กำำ�ไรสำำ�หรัั บปีี

481,812,461

207,667,159

274,145,302

132%

1.1 รายได้้จากการขาย
(หน่่วย : บาท)
ผลิิตภััณฑ์์จากพืืช
ผััก และผลไม้้

งบปีี

การเปลี่่�ยนแปลง

ปีี 2563 ปีี 2562 เพิ่่�ม (ลด)
รายได้้จากการขาย

834

1,418

ร้้อยละ

(584) (41%)

เครื่�อ่ งดื่่�ม

การเปลี่่�ยนแปลง

ปีี 2563 ปีี 2562 เพิ่่�ม (ลด)
1,648

2,107

อื่่�นๆ

การเปลี่่�ยนแปลง

ร้้อยละ ปีี 2563 ปีี 2562

(459) (22%)

18

36

เพิ่่�ม (ลด)

ร้้อยละ

(18) (50%)

งบการเงิินรวม

การเปลี่่�ยนแปลง

ปีี 2563 ปีี 2562 เพิ่่�ม (ลด)
2,500

3,561

ร้้อยละ

(1,061) (30%)

ในปีี 2563 บริ ิษััทฯและบริ ิษััทย่่อยมีีรายได้้จากการขาย 2,500 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 30 จากงวดเดีียวกัันของปีีก่่อน
เนื่่� อ งจากเกิิดภาวะขาดแคลนวััตถุุ ดิิ บจากสภาวะภััยแล้้ ง และปริ มิ าณความต้้ อ งการสิินค้้ า ในต่่ า งประเทศชะลอตััวจาก
สถานการณ์์ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ธุุรกิิจเครื่อ่� งดื่่�ม มีีรายได้้จากการขายลดลงร้้ อยละ 22 สาเหตุุหลัักจาก
กำำ�ลัังซื้้�อภายในประเทศที่่�ชะลอตััวลงจากสถานการณ์์ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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1.2 ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน

ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน

(หน่่วย : บาท)
งบการเงิินรวม

การเปลี่่�ยนแปลง

ปีี 2563

ปีี 2562

เพิ่่�ม (ลด)

ร้้อยละ

2,064,387,522

3,178,577,480

(1,114,189,958)

(35%)

ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและจััดจำำ�หน่่าย

311,001,624

436,828,614

(125,826,990)

(29%)

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริ ิหาร

477,038,964

541,720,254

(64,681,290)

(12%)

24,191,743

-

24,191,743

100%

4,157,126,348 (1,280,506,495)

(31%)

ต้้นทุุนขาย

ขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
รวมค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงาน

2,876,619,853

ในปีี 2563 บริ ษััท
ิ ฯและบริ ษััทย่
ิ
่ อ ยมีีค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการดำำ� เนิินงานรวม 2,877 ล้้ า นบาท ลดลงร้้ อ ยละ 31
จากงวดเดีียวกัันของปีีก่่อนหน้้า สาเหตุุหลัักมาจาก
• ต้้นทุุนขายลดลงร้้อยละ 35 สอดคล้้องกัับรายได้้จากการขายลดลง
• ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการขายลดลงร้้ อ ยละ 29 จากการปรัับแผนค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการส่่ ง เสริ มิ การขายให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
สภาวะตลาด
• ค่่าใช้้จ่่ายในการบริ ิหารลดลงร้้อยละ 12 จากการควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายให้้สอดคล้้องกัับรายได้้ที่่�ลดลง
• ขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน 24 ล้้านบาท เนื่่�องจากค่่าเงิินบาทแข็็งค่่า
1.3 ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริ ิษััทร่่ วม
ในปีี 2563 บริ ิษััทฯรัับรู้้�กำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริ ิษััทร่่วมจำำ�นวน 837 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 14 จากปีีก่่อน
เนื่่�องด้้วยในเดืือนกัันยายน 2563 กระทรวงการต่่างประเทศสหรััฐอเมริ ิกา (US State Department) ได้้ร้้องขอให้้
บริ ิษััทร่่วมหยุุดซื้้�อน้ำำ��มัันดิิบจากประเทศเวเนซููเอลา โดยให้้มีีผลตั้้�งแต่่ปลายเดืือนพฤศจิิกายน 2563 เป็็นต้้นไป ดัังนั้้�น
เพื่่� อ หลีีกเลี่่� ย งการถููกคว่ำำ�� บาตรจากประเทศสหรััฐอเมริ ก
ิ า บริ ษััทร่
ิ
่ ว มจึึงตััดสิินใจปฏิิบััติิตามและแจ้้ ง เป็็ น
ลายลัักษณ์์อัักษรให้้กัับทางกระทรวงการต่่างประเทศสหรััฐอเมริ ิกาทราบ ในปััจจุุบัันบริ ิษััทร่่วมได้้หยุุดซื้้�อน้ำำ��มัันดิิบจาก
ประเทศเวเนซููเอลาแล้้ว
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	ทั้้�งนี้้� บริ ิษััทร่่วมได้้แจ้้งข้้อเท็็จจริ ิงดัังกล่่าวต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยแล้้วเมื่่�อวัันที่่� 11 กัันยายน 2563
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� งจากการหยุุดซื้้�อน้ำำ��มัันดิิบ
วัันที่่� 15 กัันยายน 2563 และวัน
ั ที่่� 23 พฤศจิิกายน 2563 ซึ่ง่� รวมถึึงแผนการบริ ิหารความเสี่่ย
จากแหล่่ ง ปัั จ จุุ บัั น โดยการพิิจารณาแผนการซื้้� อ น้ำำ��มัั นดิิบจากแหล่่ ง อื่่� น ที่่� ไ ม่่ ใ ช่่ ป ระเทศเวเนซููเอลา หรืือแผนการ
จััดหายางมะตอยจากแหล่่งอื่่�น
1.4 ค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิิน
ในปีี 2563 บริ ิษััทฯและบริ ิษััทย่่อยมีีค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิินจำำ�นวน 51 ล้้านบาท ลดลงร้้ อยละ 27 จากปีี ก่่อน
สาเหตุุหลัักมาจากเงิินกู้้�ระยะยาวที่่�ลดลง

2. งบแสดงฐานะการเงิินตามงบการเงิินรวม ณ 31 ธัันวาคม 2563
(หน่่วย : บาท)
งบแสดงฐานะการเงิิน

งบการเงิินรวม
ปีี 2563

ปีี 2562

การเปลี่่�ยนแปลง
เพิ่่�ม (ลด)

ร้้อยละ

สิินทรัั พย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวี ียน
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวี ียน
รวมสิินทรัั พย์์

980,510,187
5,506,748,838

1,256,513,591 (276,003,404)
5,412,489,329

94,259,509

(22%)
2%

6,487,259,025 6,669,002,920 (181,743,895)

(3%)

1,601,400,008

1,844,007,417 (242,607,409)

(13%)

666,358,539

918,200,818 (251,842,279)

(27%)

2,267,758,547 2,762,208,235 (494,449,688)

(18%)

หนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
หนี้้�สิิน
หนี้้�สิินหมุุนเวี ียน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวี ียน
รวมหนี้้�สิิน
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�น

4,219,500,478 3,906,794,685

รวมหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

6,487,259,025 6,669,002,920 (181,743,895)

312,705,793

8%
(3%)

2.1 สิินทรัั พย์์
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริ ิษััทฯและบริ ิษััทย่่อยมีีสิินทรััพย์์รวม 6,487 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 3 จากสิ้้�นปีี 2562
โดยสิินทรััพย์์ ห มุุ น เวี ยี นลดลง 276 ล้้ า นบาทหรืือร้้ อ ยละ 22 สาเหตุุ ห ลัักเกิิดจากการลดลงของสิินค้้ า คงเหลืือ
� 94 ล้้านบาทหรืือร้้อยละ 2 จากการเพิ่่ม
� ของเงิินลงทุุน
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่น
่� ในส่่วนสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวี ียนเพิ่่ม
� ขึ้้น
� ขึ้้น
ในบริ ิษััทร่่วม
2.2 หนี้้�สิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริ ิษััทฯและบริ ิษััทย่่อยมีีหนี้้�สิินรวม 2,268 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 18 จากสิ้้�นปีี 2562
และเจ้้าหนี้้�อื่่�น และส่่วนของเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิินที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี ส่่วนหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวี ียน
ลดลง 252 ล้้านบาทหรืือร้้อยละ 27 จากเงิินกู้้�ระยะยาวที่่�ลดลง
2.3 ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริ ิษััทฯและบริ ิษััทย่่อยมีีส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวม 4,220 ล้้านบาทเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 8 จาก
สิ้้�นปีี 2562 โดยมีีการเปลี่่�ยนแปลงหลัักจากการเพิ่่�มขึ้้�นของกำำ�ไรสะสมยัังไม่่ได้้จััดสรร
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โดยมีีการเปลี่่�ยนแปลงหลัักจากหนี้้�สิินหมุุนเวี ียนลดลง 243 ล้้านบาทหรืือร้้อยละ 13 จากการลดลงของเจ้้าหนี้้�การค้้า
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3. งบกระแสเงิินสดตามงบการเงิินรวม สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
(หน่่วย : บาท)

งบกระแสเงิินสด

งบการเงิินรวม
ปีี 2563

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
เงิินสดสุุทธิิจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

120,913,565

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
เงิินสดสุุทธิิจากกิิจกรรมลงทุุน

429,124,525

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน

(535,829,992)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�นสุุทธิิ

14,208,098

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดต้้นปีี

41,336,348

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดปลายปีี

55,544,446

� สุุทธิิ จำำ�นวน 14 ล้้านบาท
ณ วัน
ั ที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริ ิษััทฯและบริ ิษััทย่่อยมีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่ม
� ขึ้้น
โดยที่่� บ ริ ษััท
ิ ฯและบริษััทย่
ิ
่ อ ยมีีกระแสเงิินสดสุุ ทธิิ ได้้ ม าจากกิิจกรรมดำำ� เนิินงาน 121 ล้้ า นบาท กระแสเงิินสดสุุ ทธิิ
ได้้ ม าจากกิิจกรรมลงทุุ น จำำ� นวน 429 ล้้ า นบาทจากเงิินปัั น ผลรัับจากบริ ษััทร่
ิ
่ ว ม และกระแสเงิินสดสุุ ทธิิ
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ใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิินจำำ�นวน 536 ล้้านบาทจากการจ่่ายคืืนเงิินกู้้�ยืืมระยะยาว และเงิินปัันผลจ่่าย
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4. อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญตามงบการเงิินรวม สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร

งบการเงิินรวม

การเปลี่่�ยนแปลง

ปีี 2563

ปีี 2562

17.4%

10.7%

7%

ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย

35.6%

16.6%

19%

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ

18.7%

5.6%

13%

ผลตอบแทนต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น

11.4%

5.3%

6%

อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น
อััตรากำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิิน ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

ความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�และสภาพคล่่อง

ปีี 2563

ปีี 2562

การเปลี่่�ยนแปลง

อััตราส่่วนหนี้้�สิินรวมต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวม (เท่่า)

0.54

0.71

(17%)

อััตราสภาพคล่่อง (เท่่า)

0.61

0.68

(7%)

ในปีี 2563 อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นเพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 10.7 เป็็นร้้อยละ 17.4 จากการควบคุุมต้้นทุุนขายให้้สอดคล้้องกัับ
รายได้้จากการขาย
	อััตรากำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิิน ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่ายเพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 16.6
เ ป็็ น ร้้ อ ย ล ะ 3 5 . 6 ส า เ ห ตุุ ห ลััก ม า จ า กก า รข า ด ทุุ น ก่่ อ น ส่่ ว น แ บ่่ ง กำำ� ไ ร จ า ก เ งิิ น ล ง ทุุ น ใ น บ ริ ิษััทร่่ ว ม
ค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิิน ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ลดลง และส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริษััทร่
ิ
่ วมเพิ่่�มขึ้้�นร้้ อยละ 14
และเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562
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การบริิหารความเสี่่�ยง
	การดำำ� เนิินงานขององค์์ กร จะต้้ อ งเผชิิญกัั บ สภาพความไม่่ แ น่่ น อนทั้้� ง ปัั จ จััยภายในและปัั จ จััยภายนอกองค์์ กร
ซึ่�่ ง ก่่ อ ให้้ เ กิิดเหตุุ ก ารณ์์ ทั้้� ง ที่่� เ ป็็ น ความเสี่่� ย งและโอกาส (Risk and Opportunities) ต่่ อ องค์์ กร ดัังนั้้� น การบริ หิ าร
จััดการความเสี่่�ยงจึึงเป็็ นเครื่อ่� งมืือที่่�สำำ�คััญที่่�จะช่่วยป้้ องกััน รัักษาและส่่งเสริมิ ให้้องค์์กรสามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์และ
เป้้ า หมายได้้ นอกจากนี้้� ก ารบริ ห
ิ ารจััดการความเสี่่� ย งยัังเป็็ น องค์์ ป ระกอบสำำ�คัั ญของการกำำ� กัั บ ดููแลกิิจการที่่� ดีี
(Good Corporate Governance) โดยมุ่่�งเน้้นให้้ทุุกกระบวนการดำำ�เนิินงานด้้วยความโปร่่งใสมีีประสิิทธิิภาพ ส่่งผลที่่�ดีี
ต่่อภาพลัักษณ์์และการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่องค์์กร
คณะกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยงองค์์กร (Corporate Risk Management Committee) ซึ่�่งประกอบไปด้้วย
1. ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร 		
2. ผู้้�อำำ�นวยการสายบริ ิหารเงิิน
3. ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและควบคุุมภายในองค์์กร
4. ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
5. ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศโครงสร้้างธุุรกิิจ
จะทำำ� หน้้ า ที่่� ป ระเมิินความเสี่่� ย งที่่� อ าจส่่ ง ผลต่่ อ การดำำ� เนิินธุุ รกิิ จขององค์์ กรทั้้� ง ในระยะสั้้� น และระยะยาว ตลอดจน
หามาตรการเพื่่�อบริ ิหาร และลดความเสี่่�ยงดัังกล่่าวให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม หรืือยอมรัับได้้ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานขององค์์กร
สำำ�เร็็จตามวััตถุุประสงค์์ที่่�วางไว้้ ทั้้�งนี้้�อาจมอบหมายให้้อนุุกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยงทำำ�หน้้าที่่�วางแผนดำำ�เนิินการย่่อย โดย
มีีคณะกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยงองค์์กรดููแลติิดตามเป็็นระยะๆ และรายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ิษััทฯ ทราบทุุกๆ ไตรมาส
ในปีี 2563 ที่่�ผ่่าน คณะกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง ได้้วิเคราะห์์
ิ
และประเมิินความเสี่่�ยงองค์์กรภายใต้้กรอบทั้้�ง 5 ด้้าน ดัังนี้้�
1. ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ (Strategic Risk : S)
เป็็ น ความเสี่่� ย งที่่� เ กิิดจากการกำำ� หนดแผนกลยุุ ทธ์์ ห รืือการปฎิิบััติิตามแผนกลยุุ ทธ์์ ไ ม่่ เ ป็็ น ไปตามเป้้ า หมายที่่� ว างไว้้
ซึ่�่งอาจเกิิดจากปัั จจััยภายในหรืือภายนอกไม่่เหมาะสม เช่่น โครงสร้้ างองค์์กร สภาวะการณ์์การแข่่งขััน ทรััพยากร และ
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สภาพแวดล้้อมต่่างๆ ล้้วนส่่งผลกระทบต่่อเป้้าหมายองค์์กร ดัังนี้้�
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1.1. ธุุรกิิจชะลอตััว จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดต่่อ โควิ ิด-19
1.2. การเติิบโตของธุุรกิิจหลัักในปััจจุุบัันไม่่เป็็นไปตามแผน
1.3. ความไม่่พร้้อมขององค์์กรกัับการเปลี่่�ยนแปลงในกลยุุทธ์์ใหม่่ๆ

2. ความเสี่่�ยงด้้านการดำำ�เนิินงาน (Operation Risk : O)
เป็็ น ความเสี่่� ย งที่่� เ กิิดจากการปฎิิบััติิงานในแต่่ ล ะขั้้� น ยัังไม่่ เ หมาะสม ไม่่ ส อดคล้้ อ งกัั บ สภาวการณ์์ ใ นโลกยุุ ค ปัั จ จุุ บัั น
จึึงต้้องบริ ิหารจััดการเพื่่�อลดความเสี่่�ยง ได้้แก่่
2.1. การตลาดน้ำำ��ผลไม้้ไม่่เติิบโตตามแผน โดยถููกแย่่งส่่วนแบ่่งตลาดจากตลาดนอกระบบ และมีีเครื่อ่� งดื่่�มประเภทอื่่�น
เข้้ามาทดแทน
2.2. ความพร้้อมผู้้�สืืบทอดในตำำ�แหน่่งงานที่่�สำำ�คััญๆ ใช้้ระยะเวลานาน การพััฒนาบุุคคลากรทดแทนได้้ช้้ากว่่าที่่�ต้้องการ
3. ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน (Financial Risk : F)
เป็็นความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการบริ ิหารทางการเงิิน ในปีีที่่�ผ่่านมาเกิิดจากสาเหตุุใหญ่่ๆ คืือสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคติิดต่่อโควิ ิด-19 หลายประเทศต้้องใช้้มาตรการล็็อกดาวน์์ครั้้� งใหญ่่ (Great Lockdown) เพื่่�อจำำ�กััดการแพร่่ ระบาด
ส่่งผลกระทบต่่อการใช้้ชีีวิ ิตของผู้้ค
� นและทำำ�ให้้กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจของประเทศต่่างๆ รวมถึึงประเทศไทยหยุุดชะงัักพร้้อมกััน
(global simultaneous shocks) รายได้้และกำำ�ลัังซื้้�อผู้้�บริ ิโภคลดลงอย่่างรุุ นแรง สร้้างความเสีียหายให้้กัับองค์์กร ทำำ�ให้้
ผลกำำ�ไรของธุุรกิิจไม่่ได้้ตามเป้้าหมาย ซึ่่�งมีีผลต่่อสภาพคล่่องบริ ิษััทลดลงเช่่นกััน
4. ความเสี่่�ยงด้้านกฎหมายและกฎระเบีียบ (Compliance Risk : C)
เป็็นความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการต้้องปฎิิบััติิตามกฎหมายและกฎระเบีียบต่่างๆ อย่่างถููกต้้องครบถ้้วน ได้้แก่่ พระราชบััญญััติิ
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act) ซึ่่�งมีีผลกระทบต่่อองค์์กร จำำ�เป็็นต้้องมีี
“มาตรฐาน” ในการจััดการข้้ อ มููลส่่ ว นบุุ ค คลอย่่ า งเหมาะสมและเพีียงพอ เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น ความเสี่่� ย งที่่� จ ะมีีผลกระทบไปถึึง
การรัักษาความลัับ (Confidentiality) ความถููกต้้องสมบููรณ์์ (Integrity) และความพร้้อมใช้้งาน (Availability) ของ
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล ที่่�ก่่อให้้เกิิดแนวโน้้มให้้เกิิดผลกระทบเชิิงลบหรืือความเสีียหายในระดัับบุุคคลหรืือองค์์กรได้้
5. ความเสี่่�ยงด้้านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (Information System Risk : I)
เป็็นความเสี่่�ยงจากระบบที่่�ใช้้อยู่่�ในองค์์กร ด้้านการจััดการและวางแผนทรััพยากรทางธุุรกิิจ หรืือ ERP (Enterprise
Resource Planning) บางส่่ ว นงานล้้ า สมััย ไม่่ ร องรัับกัั บ ธุุ รกิิ จใหม่่ ๆ ในอนาคต จำำ� เป็็ น ต้้ อ งมีีการเปลี่่� ย นแปลง
แต่่การเปลี่่�ยนระบบ ERP ใหม่่ใช้้เงิินลงทุุนค่่อนข้้างสููง และใช้้เวลาในการดำำ�เนิินการพอสมควร การตััดสิินใจเปลี่่�ยนแปลง
จึึงต้้องมีีการวางแผนเป็็นระบบให้้เหมาะสม เพื่่�อลดความเสี่่�ยงและผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
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นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
บ ริ ษััท
ิ ฯ แ ล ะ บ ริ ษััทย่
ิ
่ อ ย จ ะ จ่่ า ย เ งิิ น ปัั น ผ ล เ มื่่� อ มีีกำำ� ไ ร ส ะ ส ม เ ป็็ น ผ ล บ วก อััตร า ก า รจ่่ า ย เ งิิ น ปัั น ผ ล ขึ้้� น อ ยู่่� กัั บ
ผลประกอบการของบริ ิษััทฯและโครงการลงทุุนในอนาคตโดยกำำ�หนดว่่าไม่่ต่ำำ��กว่่า 1 ใน 3 ของกำำ�ไรสุุทธิิของเฉพาะกิิจการ
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2563

2562

2561

2560

2559

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ/หุ้้�น

0.66

0.25

0.72

0.98

0.79

อััตราเงิินปัันผล/หุ้้�น

0.94

0.34

0.25

0.75

0.39

อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลต่่อกำำ�ไรสุุทธิิ(%)

142%

134%

35%

77%

49%

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
บริ ิษััทฯ ได้้จััดทำำ�รายงานการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) แยกต่่างหากออก
มาเป็็นรายงานอีีกฉบัับนำำ�เสนอกิิจกรรมความยั่่�งยืืนในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
บริ ิษััทฯดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยยึึดมั่่�นในความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม และด้้วยความตระหนัักดีีว่่าเป็็ นส่่วนหนึ่่�ง
ของชุุมชน จึึงมุ่่�งมั่่�นในการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมโดยทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นพลเมืืองดีีที่่�อยู่่�ร่่ วมกัับผู้้�อื่่�นใน
สัังคมได้้ อ ย่่ า งเต็็ ม ภาคภููมิิ และได้้ ป ลููกฝัั ง แนวความคิิดดัังกล่่ า วให้้ กัั บ พนัักงานทุุ กร ะดัับชั้้� น ในทุุ ก บริ ษััท
ิ
ซึ่่� ง ได้้ แ ก่่
คณะกรรมการบริ ิษััท ผู้้�บริ ิหารระดัับสููง ผู้้�จััดการ และเจ้้าหน้้าที่่�ระดัับบัังคัับบััญชา พนัักงาน และผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มอื่่�น ๆ
ให้้ถืือปฏิิบััติิเป็็นบรรทััดฐานเดีียวกััน ตลอดจนจััดทำำ�เอกสารนโยบายและหลัักการด้้านความรัับผิิดชอบของบริ ิษััทฯ เพื่่�อให้้
ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียใช้้ เ ป็็ น แนวทางในการปฏิิบััติิในทุุ กกรณีี อย่่ า งสม่ำำ�� เสมอและจริ งิ จััง จนกล่่ า วได้้ ว่่ า การดำำ� เนิินธุุ รกิิ จและ
การปฏิิบััติิงานอย่่ า งมีีความรัับผิิดชอบต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มและสัังคมนั้้� น เป็็ น หลัักประจำำ� ใจของผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียทุุ ก คนใน
กลุ่่�มธุุรกิิจอาหารทิิปโก้้ ตามนโยบาย “ทิิปโก้้ พััฒนาธุุรกิิจควบคู่่�กัับสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม”
นอกจากนี้้� เพื่่�อให้้การบริ ิหารงานและการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมของบริ ิษััทฯเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และสอดคล้้องกัับนโยบายดัังกล่่าว บริ ิษััทฯจึึงได้้แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม ซึ่่�งประกอบด้้วยตััวแทน
ฝ่่ายบริ ิหารด้้านการสนัับสนุุนและส่่งเสริ ิมสิ่่ง� แวดล้้อมและสัังคม หััวหน้้าคณะทำำ�งาน คณะทำำ�งานและเลขานุุการประจำำ�โรงงาน
แต่่ละแห่่งและสำำ�นัักงานใหญ่่ โดยกำำ�หนดหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ ดัังนี้้�
1. นำำ�เสนอเพื่่�อพิิจารณาให้้การสนัับสนุุนกิิจกรรมเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมสำำ�หรัับหน่่วยงานราชการ และชุุมชนในแต่่ละ
พื้้�นที่่�ที่�่สัังกััด
2. ประสานงานและดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมตามงบประมาณที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ
3. ดููแล สอดส่่อง และนำำ�เสนอกิิจกรรมเพื่่�อให้้การจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของโรงงานเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนด กฎหมายและ
มาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4. เป็็นศููนย์์กลางการประชาสััมพัันธ์์ข่่าวสารเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินกิิจกรรมด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม ผ่่านสื่่�อท้้องถิ่่�น
5. จััดทำำ�แผนกิิจกรรมประจำำ�ปีี และเสนองบประมาณดำำ�เนิินการสำำ�หรัับโครงการสนัับสนุุน ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
6. กิิจกรรมอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการส่่งเสริ ิมภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมของบริ ิษััทฯตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย
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	ทั้้�งนี้้�ให้้คณะทำำ�งานเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมจััดประชุุมเพื่่�อการวางแผนดำำ�เนิินกิิจกรรมติิดตามงานและรายงานผล
การดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมให้้ฝ่่ายบริ ิหารทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ
โดยกำำ�หนดแผนกิิจกรรมออกเป็็น 3 ประเภท คืือ
1. กิิจกรรมด้้านสัังคม
∙ สนัับสนุุนทุุนการศึึกษาให้้กัับโรงเรี ียนในชุุมชน
∙ สนัับสนุุนทุุนการศึึกษาให้้กัับบุุตรเกษตรกรที่่�ส่่งวััตถุุดิิบ
∙ ออกหน่่วยชุุมชนสััมพัันธ์์ร่่วมกัับชุุมชนใกล้้เคีียงและหน่่วยงานราชการ
∙ สนัับสนุุนงบประมาณตามปีีงบประมาณของบริ ิษััทฯเพื่่�อช่่วยเหลืือชุุมชนและสัังคม
2. กิิจกรรมด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
∙ สนัับสนุุนกิิจกรรมด้้านการอนุุรัักษ์์ และจััดสร้้างระบบนิิเวศของป่่าไม้้ในประเทศ
3. กิิจกรรมด้้านศาสนา
∙ เพื่่�อสร้้างเสริ ิมคุุณธรรม บำำ�เพ็็ญประโยชน์์ต่่อสัังคมเพื่่�อส่่งเสริ ิมให้้พนัักงานมีีจิิตสำำ�นึึกในเรื่อ่� งการอาสา การทำำ�ความดีี
มีีคุุณธรรม จริ ิยธรรมและมีีความซื่่�อสััตย์์สุุจริ ิต
จากนโยบายของบริ ิษััทฯที่่�ได้้กำำ�หนดแนวทางการปฏิิบััติิงานให้้อยู่่�บนพื้้�นฐานของความซื่่�อสััตย์์ โปร่่งใสและเป็็นธรรม
ไม่่แสวงหาประโยชน์์ส่่วนตััวที่่�ขััดแย้้งกัับประโยชน์์ของบริ ิษััทฯและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย อัันรวมถึึงการเก็็บรัักษาความลัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการประกอบธุุรกิิจต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย จึึงได้้กำำ�หนดให้้มีีช่่องทางการรัับเรื่อ่� งร้้องเรี ียน/ทุุจริ ิต คืือ
∙ เปิิดโอกาสให้้แจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรี ียนการกระทำำ�ความผิิดกฎหมายหรืือจรรยาบรรณ ตามที่่�อยู่่� เบอร์์โทรศััพท์์
เปิิดเผยไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริ ิษััทฯ
∙ ออกพบปะชุุมชนเพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็น
∙ เสวนาร่่วมกัับองค์์กรปกครองท้้องถิ่่�น ผู้้�นำำ�ชุุมชนและชุุมชน
∙ จััดให้้ มีีกร ะบวนการดำำ� เนิินการหลัังจากมีีผู้้� แ จ้้ ง ข้้ อ ร้้ อ งเรี ยี น โดยให้้ มีีก ารตรวจสอบข้้ อ มููลและมีีการรายงานต่่ อ
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	สำำ�หรัับผลการประเมิินความพึึงพอใจและความคิิดเห็็นของชุุมชน Community Satisfaction Level (CSL) ซึ่่�งบริ ิษััท
ดำำ�เนิินการมาอย่่างต่่อเนื่่�องนั้้�นผลการสำำ�รวจในปีี 2563 ได้้รัับความพึึงพอใจโดยเฉลี่่�ย 4.45 คะแนน ซึ่�่งสููงกว่่าปีีที่่�แล้้วที่่�ได้้
4.39 คะแนน จากคะแนนเต็็ ม 5.00 โรงงานประจวบคีีรี ขััี นธ์์ ได้้ 4.62 คะแนน ต่ำำ��กว่่ า ปีี ก่่ อ นที่่� ไ ด้้ 4.63 คะแนน
โรงงานเชีียงใหม่่ได้้ 4.24 คะแนน ต่ำำ��กว่่าปีีก่่อนที่่�ได้้ 4.30 คะแนน โรงงานวัังน้้อยได้้ 4.51 คะแนน สููงกว่่าปีีก่่อนที่่�ได้้
4.46 คะแนน ทั้้�งนี้้�บริ ิษััทได้้มอบหมายให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องนำำ�ข้้อเสนอแนะต่่างๆ ของชุุมชนไปดำำ�เนิินการปรัับปรุุ งและ
แก้้ไขต่่อไป และเพื่่�อให้้การรัับรู้้�และตระหนัักถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้มีีการปฏิิบััติิอย่่างแท้้จริ ิง บริ ิษััทฯได้้
นำำ�ไปกำำ�หนดเป็็นกรอบใหญ่่ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ จััดทำำ�วิ ิสััยทััศน์์ และ ค่่านิิยมร่่วม ดัังนี้้�
	พัันธกิิจ

“นำำ�สุุขภาวะที่่�ดีีสู่่�สัังคม”

	วิ ิสััยทััศน์์

“เป็็นบริ ิษััทฯที่่�ขัับเคลื่่�อนชี้้�นำำ�ตลาดเพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มแก่่ผู้้�มีีส่่วนร่่วมทางธุุรกิิจ”

(ผู้้�มีีส่่วนร่่วมทางธุุรกิิจ : พนัักงาน ผู้้�บริ ิโภค คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ ผู้้�ร่่วมทุุน สัังคม)
	ค่่านิิยมร่่วม (Core Values) กำำ�หนด 5 ข้้อ ตามตััวย่่อว่่า TIPCO มีีความหมายดัังนี้้�
T มาจากคำำ�ว่่า Teamwork (เป้้าหมายเดีียวกััน)
I มาจากคำำ�ว่่า Innovation (สร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่)
P มาจากคำำ�ว่่า Passion (ด้้วยใจเต็็มร้้อย)
C มาจากคำำ�ว่่า Commitment (ไม่่ถอยมุ่่�งมั่่�น)
O มาจากคำำ�ว่่า Openness (สื่่�อสารจริ ิงใจ)
โดยยัังคงเน้้นถึึงความสััมพัันธ์์ของวิ ิสััยทััศน์์และค่่านิิยมร่่ วมของบริษััท
ิ ฯ เพื่่�อผลัักดัันให้้เกิิดการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ในเรื่ อ่� งค่่ านิิยมร่่ ว มได้้ กล่่ า วถึึงความมุ่่�งมั่่� น ที่่� ม อบให้้ กัับ ลููกค้้ า ซึ่่� ง รวมถึึงลููกค้้ า ทั้้� ง ภายในและภายนอกของทุุ ก หน่่ ว ยงาน
ของบริ ษััท
ิ ฯ โดยให้้ ทุุ ก หน่่ ว ยงานของบริ ษััท
ิ ฯตระหนัักถึึงจิิตและวิ ิญญาณในการให้้ บ ริ กิ ารและเสนอสิินค้้ า ที่่� มีีคุุ ณ ภาพ
ตอบสนองความพึึงพอใจแก่่ผู้้�บริ ิโภคและผู้้�ใช้้บริ ิการ ซึ่�่งเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ก่่อให้้เกิิดวััฒนธรรมในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ในปีี 2563 ผลคะแนนจากการส่่ ง แบบประเมิินความพึึงพอใจจากลููกค้้ า (Customer Satisfaction Index)
ได้้รัับการตอบรัับในระดัับดีีมาก โดยเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 99.2%
นอกจากนี้้�บริ ิษััทยัังได้้ส่่งแบบสำำ�รวจความพึึงพอใจของคู่่�ค้้า (Supplier) ได้้ระดัับความพึึงพอใจเฉลี่่�ย 4.90 คะแนน
จากคะแนนเต็็ม 5.00 คะแนนมากกว่่าปีีก่่อนที่่�ได้้ 4.89 คะแนน โดยบริ ิษััทได้้นำำ�ความคิิดเห็็นต่่างๆ มาปรัับปรุุ งโดยกำำ�หนด
การกำำ� กัั บ ดููแลที่่� ดีี และปฏิิบััติิต่่ อ ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีียอย่่ า งเท่่ า เทีียมกัั น (หมายเหตุุ คะแนน 1-5 มีีความหมายดัังนี้้�
5 หมายถึึง ดีีมาก 4 หมายถึึงดีี 3 หมายถึึงพอใช้้ 1 และ 2 หมายถึึง ต้้องปรัับปรุุ ง)
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ปีี 2563 บริ ิษััทได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อประโยชน์์ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมในด้้านต่่างๆดัังนี้้�
ด้้านสัังคม
∙ สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��แร่่ แก่่องค์์การบริ ิหารส่่วนตำำ�บลโป่่งแยง ในกิิจกรรมโครงการส่่งเสริ ิมการศึึกษาของท้้องถิ่่�น
ไทยแลนด์์ 4.0
∙ สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��แร่่ แก่่องค์์การสวนพฤกษศาสตร์์ ต.แม่่แรม อ.แม่่ริมิ จ.เชีียงใหม่่ ในกิิจกรรมโครงการ
Botanic Trail Run 2020 Season 1 @ Love Trail องค์์การสวนพฤกษศาสตร์์
∙ สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��แร่่ แก่่ชุุมชนบ้้านโป่่งแยงและชุุมชนบ้้านปงไคร้้ ใน ต.โป่่งแยง อ.แม่่ริ ิม จ.เชีียงใหม่่ ในกิิจกรรม
การแข่่งขัันกีีฬาตำำ�บลประจำำ�ปีี 2563
∙ สนัับสนุุ น ผลิิตภััณฑ์์ น้ำำ�� แร่่ แก่่ โ รงพยาบาลมหาราชนครเชีียงใหม่่ และโรงพยาบาลนครพิิงค์์ ในการสนัับสนุุ น
การปฏิิบััติิงานของบุุคลากรทางการแพทย์์ ดููแลผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อ COVID-19 ในจัังหวััดเชีียงใหม่่
∙ สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��แร่่ แก่่องค์์การบริ ิหารส่่วนตำำ�บลภููน้ำำ��หยด “กิิจกรรมวัันเด็็กแห่่งชาติิ ปีี 2563”
∙ สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��แร่่ แก่่กิ่่�งกาชาด อำำ�เภอวิ ิเชีียรบุุรี ี “งานบวงสรวงดวงวิ ิญญาณ สมเด็็จพระนเรศวร ปีี 2563”
∙ มอบตุ๊๊�กตาหมีี ปัันรััก ปัันฮััก แก่่โรงพยาบาลเพชรบููรณ์์ และ โรงพยาบาลวิ ิเชีียรบุุรี ี ในโครงการ “ปัันรัักปัันฮัักกัับทิิปโก้้”
∙ สนัับสนุุ น ผลิิตภััณฑ์์ น้ำำ�� แร่่ ให้้ แ ก่่ สำำ�นััก งานคณะกรรมการอิิสลามจัังหวัั ด เพชรบููรณ์์ ตำำ� บลวัั ง ชมพูู อำำ� เภอเมืือง
จัังหวััดเพชรบููรณ์์ ในงาน “รวมน้ำำ��ใจเพื่่�อหารายได้้บููรณะมััสยิิดวัังชมพูู”
∙ สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��แร่่ แก่่สาธารณสุุขจัังหวััดเพชรบููรณ์์ ในงาน “วิ่่�งหารััก”
∙ ติิดตั้้�งเครื่อ่� ง Water Gen M ไว้้ที่่�องค์์การบริ ิหารส่่วนตำำ�บลภููน้ำำ��หยด เพื่่�อช่่วยบรรเทาภััยแล้้งให้้กัับประชาชนบริ ิเวณ
ตำำ�บลใกล้้เคีียง
∙ ร่่วมจััดทำำ�กิิจกรรม “ปฏิิทิินปีีเก่่า ส่่งต่่อเรา สร้้างอัักษรเบลล์์” ส่่งมอบให้้มููลนิิธิิช่่วยคนตาบอดแห่่งประเทศไทยใน
พระบรมราชููปถััมภ์์
∙ สนัับสนุุน ข้้าวสาร อาหารแห้้ง ให้้กัับอุุตสาหกรรมจัังหวััดในกิิจกรรมร่่ วมจััดถุุงยัังชีีพ เพื่่�อช่่วยเหลืือประชาชนที่่�
ได้้รัับความเดืือดร้้อนจากภาวะวิ ิกฤตโรคโควิ ิด-19 ในพื้้�นที่่�จัังหวััดประจวบคีีรี ีขัันธ์์
∙ สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��แร่่ แก่่สถานีีตำำ�รวจภููธรแม่่ริ ิม จัังหวััดเชีียงใหม่่ และ องค์์การบริ ิหารส่่วนจัังหวััดเชีียงใหม่่
ในกิิจกรรมมอบถุุ ง ยัังชีีพ อาหาร และเครื่ อ่� งดื่่� ม เพื่่� อ ช่่ ว ยเหลืือประชาชนผู้้� ไ ด้้ รัั บผลกระทบจากสถานการณ์์
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∙ สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��แร่่ แก่่องค์์การบริ ิหารส่่วนตำำ�บลพุุขาม “ตู้้�ปัันสุุข เพื่่�อช่่วยเหลืือ ผู้้�ขาดแคลน ผู้้�ยากไร้้”
∙ สนัับสนุุนน้ำำ��ผลไม้้ทิิปโก้้ แก่่ผู้้�สููงอายุุหมู่่�ที่่� 3 และหมู่่�ที่่� 7 ชุุมชนสนัับทึึบ ร่่วมกัับองค์์การบริ ิหารส่่วนตำำ�บลสนัับทึึบ
อำำ�เภอวัังน้้อย จัังหวััดพระนครศรี ีอยุุธยา รวมทั้้�งสิ้้�น 70 ครััวเรืือน เนื่่�องในกิิจกรรมวัันผู้้�สููงอายุุ ประจำำ�ปีี 2563
∙ ร่่ วมจััดกิิจกรรม “ทิิปโก้้รวมใจบริ ิจาคโลหิิต ฝ่่ าวิ ิกฤตโควิ ิด-19”ณ โรงงานวัังน้้อย พระนครศรี ีอยุุธยา
ส่่งมอบแก่่ภาคบริ ิการโลหิิตแห่่งชาติิที่่� 2 จัังหวััดลพบุุรี ี
∙ สนัับสนุุนน้ำำ��ผลไม้้ทิิปโก้้ แก่่ภาคบริ ิการโลหิิตแห่่งชาติิที่่� 2 จัังหวััดลพบุุรี ี ที่่�ได้้รัับผลกระทบในช่่วงสถานการณ์์โรค
ระบาดโควิ ิด-19 เพื่่�อนำำ�ไปใช้้สนัับสนุุนในกิิจการ

∙ สนัับสนุุนน้ำำ��ผลไม้้ทิิปโก้้ แก่่ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบในช่่วงสถานการณ์์โรคระบาดโควิ ิด-19 ร่่วมกัับรองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด
นายอำำ� เภอ เจ้้ า คณะจัังหวัั ด และสำำ�นััก งานพััฒนาสัังคมและความมั่่� น คงของมนุุ ษย์์ จัังหวัั ด พระนครศรี อี ยุุ ธ ยา
เนื่่�องในการจััดกิิจกรรมการออกเยี่่�ยมบ้้านเพื่่�อมอบเครื่อ่� งอุุปโภคบริ ิโภคให้้แก่่คนพิิการ ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ป่่วยติิดเตีียง
คนยากไร้้ ในชุุมชนสนัับทึึบ หมู่่�ที่่� 1-7 ตำำ�บลสนัับทึึบ อำำ�เภอวัังน้้อย จัังหวััดพระนครศรี ีอยุุธยา
∙ สนัับสนุุ น น้ำำ�� ผลไม้้ ทิิ ปโก้้ แ ละค่่ า อาหาร เพื่่� อ สนัับสนุุ น อาหารและเครื่ อ่� งดื่่� ม ให้้ กัั บ เจ้้ า หน้้ า ที่่� แ ละประชาชนจิิตอาสา
ในกิิจกรรมจิิตอาสา “พััฒนาถนนเฉลิิมพระเกีียรติิ” เนื่่�องในวัันเฉลิิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวฯ
∙ มอบยางยืืดออกกำำ�ลัังกาย แก่่องค์์การบริ ิหารส่่วนตำำ�บลพุุขามและองค์์การบริ ิหารส่่วนตำำ�บลภููน้ำำ��หยด
∙ สนัับสนุุนน้ำำ��ผลไม้้ทิิปโก้้ และเลี้้�ยงอาหารว่่างช่่วงเช้้าแก่่เด็็กในความอุุปการะของสถานสงเคราะห์์ ณ สถานสงเคราะห์์
เด็็กอ่่อนรัังสิิต กรมกิิจการเด็็กและเยาวชน กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ อำำ�เภอธััญบุุรี ี
จัังหวััดปทุุมธานีี เนื่่�องในกิิจกรรมวัันรำำ�ลึึกผู้้�ก่่อตั้้�ง (คุุณประสิิทธิ์์� ทรััพย์์สาคร) ประจำำ�ปีี 2563
∙ จััดกิิจกรรมส่่งเสริ ิมการมีีสุุขภาพแข็็งแรงด้้วยกิิจกรรม “ยางยืืดเปลี่่�ยนชีีวิ ิต” ส่่งมอบแก่่เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขและ
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน ตำำ�บลสนัับทึึบ อำำ�เภอวัังน้้อย จัังหวััดพระนครศรี ีอยุุธยา ณ โรงพยาบาล
ส่่งเสริ ิมสุุขภาพตำำ�บลสนัับทึึบ เนื่่�องในกิิจกรรมวัันรำำ�ลึึกผู้้�ก่่อตั้้�ง (คุุณประสิิทธิ์์� ทรััพย์์สาคร) ประจำำ�ปีี 2563
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
∙ สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��แร่่ แก่่ชุุมชน และ ศููนย์์พััฒนาโครงการหลวงทุ่่�งเรา ในกิิจกรรมทำำ�แนวกัันไฟ
∙ สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��แร่่ แก่่ศููนย์์อาสาสมััครป้้องกัันภััยฝ่่ายพลเรืือน (อปพร.) ม.2 ต.โป่่งแยง อ.แม่่ริ ิม จ.เชีียงใหม่่
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย (ดัับไฟป่่า)
∙ สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��แร่่ แก่่อำำ�เภอแม่่วาง ในการปฏิิบััติิงานของเจ้้าหน้้าที่่� ดัับไฟป่่า
∙ สนัับสนุุ น น้ำำ�� ผลไม้้ ทิิ ปโก้้ แก่่ อ งค์์ ก ารบริ ห
ิ ารส่่ ว นตำำ� บลสนัับทึึบ อำำ� เภอวัั ง น้้ อ ย จัังหวัั ด พระนครศรี อี ยุุ ธ ยา
ในการจััดกิิจกรรม “ปลููกผัักสวนครััว เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร” จากวััดสู่่�ชุุมชน ณ วััดชููจิิตธรรมาราม
∙ สนัับสนุุ น ผลิิตภััณฑ์์ น้ำำ�� แร่่ แก่่ ศูู นย์์ พัั ฒนาโครงการหลวงหนองหอย ในกิิจกรรมการปลููกป่่ า เฉลิิมพระเกีียรติิ
ประจำำ�ปีี 2563 ณ บริ ิเวณเส้้นทางขึ้้�นดอยม่่อนล่่อง หมู่่� 7 ตำำ�บลแม่่แรม อำำ�เภอแม่่ริ ิมจัังหวััดเชีียงใหม่่
∙ สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��แร่่ แก่่ชุุมชนบ้้านบวกเต๋๋ย ในกิิจกรรมการปลููกป่่าประจำำ�ปีี 2563 ณ หมู่่�บ้้านบวกเต๋๋ย หมู่่� 8
ตำำ�บลโป่่งแยง อำำ�เภอแม่่ริ ิม จัังหวััดเชีียงใหม่่
∙ สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��แร่่ แก่่ชุุมชนบ้้านบวกจั่่�น ในกิิจกรรมการปลููกป่่าประจำำ�ปีี 2563 ณ หมู่่�บ้้านบวกจั่่�น หมู่่� 7
∙ สนัับสนุุนไม้้ประดัับตกแต่่ง ให้้กับ
ั สำำ�นัักงานเจ้้าท่่าภููมิิภาคจัังหวััดประจวบคีีรี ีขัันธ์์ ในกิิจกรรมปรัับปรุุ งภููมิิทััศน์์บริ ิเวณ
ห้้องน้ำำ��คนพิิการให้้มีีความสะอาด สวยงาม

รายงานประจำำ�ปีี 2563 | บริ ิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ตำำ�บลโป่่งแยง อำำ�เภอแม่่ริ ิม จัังหวััดเชีียงใหม่่

53

ด้้านการศึึกษา
∙ สนัับสนุุ น น้ำำ�� ผลไม้้ ทิิ ปโก้้ แก่่ โ รงเรี ยี นและหน่่ ว ยงานราชการเกี่่� ย วกัั บ การศึึกษา รวมทั้้� ง สิ้้� น 13 หน่่ ว ยงาน
ในการจััดกิิจกรรมเทศกาลวัันเด็็ก ประจำำ�ปีี 2563
∙ สนัับสนุุ น ผลิิตภััณฑ์์ น้ำำ�� แร่่ แก่่ โ รงเรี ยี นวัั ด โป่่ ง แยงเฉลิิมพระเกีียรติิ ม.2 ต.โป่่ ง แยง อ.แม่่ ริ ม
ิ จ.เชีียงใหม่่
ในกิิจกรรมการจััดงานผ้้าป่่าสามััคคีี เพื่่�อปรัับปรุุ งโรงอาหารโรงเรี ียน
∙ สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��แร่่ แก่่โรงเรี ียนบ้้านโป่่งแยงใน ม.1 ต.โป่่งแยง อ.แม่่ริ ิม จ.เชีียงใหม่่ ในกิิจกรรมกีีฬาบุุคลากร
∙ สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��แร่่ แก่่ศููนย์์เครืือข่่ายพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาแม่่ริ ิม2 โรงเรี ียนบ้้านบวกจั่่�น ต.โป่่งแยง อ.แม่่ริ ิม
จ.เชีียงใหม่่ ในกิิจกรรมเดิินทางไกลและอยู่่�ค่่ายพัักแรมลููกเสืือเนตรนารี ีสามััญ
∙ สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��แร่่ แก่่โรงเรี ียนบ้้านภููน้ำำ��หยด ในกิิจกรรม “วัันเด็็กแห่่งชาติิ ปีี 2563”
∙ บริ ิจาคเงิินเพื่่�อสนัับสนุุนการศึึกษากัับมููลนิิธิิร่่วมจิิตต์์น้้อมเกล้้าฯ เพื่่�อเยาวชน ในพระบรมราชิินููปถััมภ์์
∙ สนัับสนุุ น น้ำำ�� ผลไม้้ ทิิ ปโก้้ และผลิิตภััณฑ์์ น้ำำ�� แร่่ แก่่ โ รงเรี ยี นสอนคนตาบอดกรุุ ง เทพฯและมููลนิิธิิคนตาบอดแห่่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชิินููปถััมภ์์เพื่่�อไปใช้้ประโยชน์์ในกิิจกรรมของโรงเรี ียนสอนคนตาบอดและมููลนิิธิิฯ
∙ จััดกิิจกรรม มอบทุุนการศึึกษาบุุตรพนัักงานในกลุ่่�มธุุรกิิจอาหารทิิปโก้้ ประจำำ�ปีี 2563
∙ ส นัั บ ส นุุ น ห น้้ า ก า กผ้้ า 2 0 0 ชิ้้� น ค ล อ รี น
ี น้ำำ�� 2 0 ลิิตร แ อ ล ก อ ฮ อ ล ล์์ 5 ลิิตร ใ ห้้ กัั บ โ ร ง เ รี ย
ี น บ้้ า น บึึ ง
ในกิิจกรรมสนัันสนุุ น วัั ส ดุุ อุุ ป กรณ์์ ป้้ อ งกัั น โรคระบาดโควิ ิด-19
∙ กลุ่่�มธุุ รกิิ จอาหารทิิปโก้้ บริ จิ าคเงิินให้้ กัั บ โรงเรียี นสอนคนตาบอด กรุุ ง เทพ เนื่่� อ งในกิิจกรรมวัั น รำำ�ลึึกผู้้�ก่่ อ ตั้้� ง
(คุุณประสิิทธิ์์� ทรััพย์์สาคร) ประจำำ�ปีี 2563
∙ สนัับสนุุนข้้าวสาร ให้้กัับโรงเรี ียนบ้้านบึึง ในกิิจกรรมโครงการอาหารกลางวััน
∙ สนัับสนุุนเงิินช่่วยเหลืือค่่าจ้้างครููอนุุบาล ให้้กัับโรงเรี ียนบ้้านบึึง ในกิิจกรรมโครงการเงิินช่่วยเหลืือค่่าจ้้างครููอนุุบาล
ด้้านศิิลปวััฒนธรรมและศาสนา
∙ สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��แร่่ แก่่ชุุมชนบ้้านโป่่ งแยงนอก ม.2 ต.โป่่ งแยง อ.แม่่ริ ิม จ.เชีียงใหม่่ ในพิิธีีบวงสรวงและ
สัักการะบููชารอยพระพุุทธหััตถ์์ ถ้ำำ��ผาต๊๊ะ
∙ สนัับสนุุ น น้ำำ�� ผลไม้้ ทิิ ปโก้้ แด่่ วัั ด สหกรณ์์ ธ รรมนิิมิิตตำำ� บลสนัับทึึบ อำำ� เภอวัั ง น้้ อ ย จัังหวัั ด พระนครศรี อี ยุุ ธ ยา
เนื่่�องในสถานการณ์์ช่่วงโรคระบาดโควิ ิด-19
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∙ สนัับสนุุ น น้ำำ�� แร่่ อ อรา เทีียนพรรษา และปัั จ จััย แก่่ วัั ด ยางสามต้้ น เนื่่� อ งในกิิจกรรม “ถวายเทีียนพรรษา
เนื่่�องในวัันเข้้าพรรษา”
� ร่่วมเป็็นเจ้้าภาพ น้ำำ��ปานะในงานอบรมกรรมฐานพระนวกะผู้้บ
∙ ร่่วมถวายน้ำำ��ผลไม้้ทิิปโก้้ เพื่่อ
� วชใหม่่ ณ วััดสหกรณ์์ธรรมนิิมิิต
ตำำ�บลสนัับทึึบ อำำ�เภอวัังน้้อย จัังหวััดพระนครศรี ีอยุุธยา
∙ สนัับสนุุ น ผลิิตภััณฑ์์ น้ำำ�� แร่่ ให้้ แ ก่่ สำำ�นััก งานคณะกรรมการอิิสลามจัังหวัั ด เพชรบููรณ์์ ตำำ� บลวัั ง ชมพูู อำำ� เภอเมืือง
จัังหวััดเพชรบููรณ์์ ในงาน “รวมน้ำำ��ใจเพื่่�อหารายได้้บููรณะมััสยิิดวัังชมพูู”

	ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มธุุรกิิจอาหารทิิปโก้้ ได้้สนัับสนุุนช่่วยเหลืือกิิจกรรมอื่่�นๆ ทั้้�งของภาครััฐและเอกชน เช่่น การออกเยี่่�ยมเยีียน
ชุุมชน การส่่งพนัักงานเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่างๆ ร่่วมกัับองค์์กร หน่่วยงานราชการ โรงเรี ียน วััด ฯลฯ
การบริ ิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
บริ ิษััทฯตระหนัักถึึงหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมโดยทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นพลเมืืองดีีที่่�อยู่่�ร่่ วมกัับผู้้�อื่่�น
ในสัังคม ด้้วยการไม่่ดำำ�เนิินการใดๆ ที่่�อาจเป็็นภััยต่่อประโยชน์์ส่่วนรวมของสัังคม และประเทศชาติิ รวมถึึงการปรัับปรุุ ง
มาตรฐานการผลิิตและกระบวนการทำำ� งานต่่ า งๆ เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น การเกิิดมลพิิษต่่ า งๆ รวมถึึงการใช้้ ทรัั พยากรธรรมชาติิ
อย่่างยั่่�งยืืนและการไม่่สนัับสนุุนให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับบริ ิษััทฯทำำ�ลายธรรมชาติิ และสิ่่�งแวดล้้อมด้้วย
บริษััท
ิ ฯให้้ความสำำ�คััญกัับการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม การบริหิ ารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิ จึึงกำำ�หนดนโยบายด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อให้้เป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงานและสื่่�อสารให้้ทราบโดยทั่่�วกัันมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. บริ ิษััทฯมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดของกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมและข้้อกำำ�หนดอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
2. บริ ิษััทฯมุ่่�งมั่่�นที่่�จะลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สำำ�คััญ รวมทั้้�งการอนุุรัักษ์์แหล่่งทรััพยากรธรรมชาติิ
� ะติิดตาม และประเมิินการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมให้้เป็็นไปตามแผนการจััดการที่่ว� างไว้้ พร้้อม
3. บริ ิษััทฯมุ่่�งมั่่�นที่่จ
ทั้้�งมุ่่�งมั่่�นที่่�จะปรัับปรุุ งการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวอย่่างต่่อเนื่่�อง
4. บริ ิษััทฯมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเสริ ิมสร้้างจิิตสำำ�นึึกทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมให้้กัับ พนัักงาน ผู้้�รัับจ้้าง และรัับเหมา รวมทั้้�งสื่่�อสาร
ไปยัังสาธารณชนทั่่�วไป
แนวปฏิิบััติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
1. ควบคุุม ดููแล ป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดมลพิิษ จากการดำำ�เนิินกิิจกรรม ผลิิตภััณฑ์์ และการบริ ิการต่่าง ๆ ซึ่�่งรวมถึึงการ
บ่่งชี้้�แหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษ การตรวจวััด เก็็บบัันทึึก และการรายงานผลของมลพิิษ การกำำ�หนดมาตรการเพื่่�อป้้องกััน
มลพิิษและของเสีีย การเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับมลพิิษต่่อสาธารณะ และการดำำ�เนิินการเพื่่�อการเตรี ียมพร้้อมในการ
ป้้องกัันอุุบััติิเหตุุจากสารเคมีีหรืือมลพิิษจากการดำำ�เนิินงาน
2. ดููแลและควบคุุมให้้มีีการใช้้ทรััพยากรอย่่างยั่่�งยืืน โดยมีีการบ่่งชี้้�แหล่่งการใช้้พลัังงาน น้ำำ�� และทรััพยากรอื่่�น ๆ
และดำำ�เนิินมาตรการการใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
สภาพภููมิิอากาศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินการของบริ ิษััทฯ
4. ปกป้้ อ งและฟื้้� นฟููแหล่่ ง ที่่� อ ยู่่�อาศััยตามธรรมชาติิในทุุ กกิิ จกรรม ผลิิตภััณฑ์์ และการให้้ บ ริ ก
ิ าร โดย
� ลดหรืือกำำ�จััดผลกระทบอย่่างเหมาะสม รวมถึึงการดำำ�เนิินการเพื่่อ
� ฟื้้�นฟูู
การบ่่งชี้้�ผลกระทบและกำำ�หนดมาตรการเพื่่อ
รัักษาระบบนิิเวศน์์ที่่�ส่่งเสริ ิมการอนุุรัักษ์์การใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างยั่่�งยืืน
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3. ดำำ� เนิินมาตรการทั้้� ง ทางตรงและทางอ้้ อ มอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งเพื่่� อ บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่่� ย นแปลง
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โรงงานจัังหวััดเชีียงใหม่่
1. สนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายในการดููแลกำำ�จััดวััชพืืช ให้้กัับชุุมชนบ้้านปงไคร้้ ในวัันที่่� 6 มกราคม 2563 ซึ่�่งเป็็นกิิจกรรม
สุุดท้้ายของโครงการต่่อเนื่่�องจากการทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ยั่่�งยืืนของกิิจกรรม AURA PES ครั้้� งที่่� 3
ระหว่่างชุุมชนบ้้านปงไคร้้กัับโรงงาน ดำำ�เนิินการปลููกป่่า 10 ไร่่ โดยชุุมชนจะเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบและดำำ�เนิินการใน
การดููแลป่่าที่่�ปลููกเป็็นระยะเวลา 2 ปีี (มีีนาคม 2561 – มีีนาคม 2563)
2. เครื่อ่� งจัักรที่่�โรงงานใช้้ในการผลิิตน้ำำ��แร่่ เป็็นเครื่อ่� งจัักรที่่�พััฒนาให้้ไม่่ต้้องใช้้น้ำำ��ในการล้้างขวด โดยที่่�ยัังคงความ
สะอาดของขวดที่่�บรรจุุน้ำำ��ไว้้เช่่นเดิิม ทำำ�ให้้ไม่่มีีการสููญเสีียน้ำำ��จากการล้้างขวด ส่่งผลให้้สามารถลดการใช้้ทรััพยากร
น้ำำ��ลงได้้อย่่างมาก นอกจากนี้้�ยัังส่่งผลให้้ปริ ิมาณน้ำำ��เสีียที่่�ต้้องบำำ�บััดลดลงด้้วย
3. ส่่งเสริ ิมการนำำ�ถุุงพลาสติิกใช้้แล้้ว ไปใช้้ประโยชน์์อย่่างอื่่�น โดยรณรงค์์ให้้พนัักงานนำำ�ถุุงหิ้้�ว ถุุงใส่่อาหารที่่�ล้้าง
� นำำ�ไปทำำ�บล็็อคปููถนนรี ีไซเคิิลกับ
สะอาดตากให้้แห้้ง ไปบริ ิจาคเพื่่อ
ั โครงการ Green Road ของ ผศ.ดร.เวชสวรรค์์ หล้้ากาศ
4. โครงการโรงงานไร้้ขยะเปีียก โดยนำำ�เศษอาหาร เศษผัักและผลไม้้ ที่่�เหลืือจากการรัับประทานอาหารของพนัักงาน
ไปฝัังในหลุุมดิินที่่�ขุุดไว้้และมีีฝาปิิดมิิดชิิดป้้องกัันไม่่ให้้แมลงวัันมาวางไข่่ เมื่่�อเศษอาหารใกล้้เต็็มหลุุมดัังกล่่าว นำำ�
ดิินมากลบปากหลุุมแล้้วทิ้้�งไว้้ พวกไส้้เดืือนและจุุลิินทรี ีย์์ในดิินก็็จะย่่อยอาหารเหล่่านั้้�นเพิ่่�มความสมบููรณ์์ให้้กัับดิิน
5. ยกเลิิกการใช้้ถุุงหิ้้�วพลาสติิก โดยไม่่อนุุญาตให้้พนัักงานนำำ�ถุุงพลาสติิกดัังกล่่าวเข้้ามาใช้้ในบริ ิเวณโรงงาน
โรงงานจัังหวััดเพชรบููรณ์์
1. เครื่ อ่� งจัักรที่่� โ รงงานใช้้ ใ นการผลิิตน้ำำ�� แร่่ เ ป็็ น ระบบเดีียวกัั บ ที่่� โ รงงานเชีียงใหม่่ ทำำ� ให้้ ไ ม่่ มีีก ารสููญเสีียน้ำำ�� จาก
การล้้างขวด สามารถลดการใช้้ทรััพยากรน้ำำ��ลงได้้ส่่งผลให้้ปริ ิมาณน้ำำ��เสีียที่่�ต้้องบำำ�บััดลดลง
2. ระบบแสงสว่่างในโรงงาน ใช้้หลอด LED ทั้้�งหมด ซึ่�่งประหยััดไฟฟ้้ากว่่าหลอดทั่่�วไป
3. โครงการโรงงานไร้้ขยะเปีียก โดยนำำ�เศษอาหาร เศษผัักและผลไม้้ที่่�เหลืือจากการรัับประทานอาหารของพนัักงาน
ไปฝัังในหลุุมดิินที่่�ขุุดไว้้และมีีฝาปิิดมิิดชิิดป้้องกัันไม่่ให้้แมลงวัันมาวางไข่่ เมื่่�อเศษอาหารใกล้้เต็็มหลุุมดัังกล่่าว นำำ�
ดิินมากลบปากหลุุมแล้้วทิ้้�งไว้้ พวกไส้้เดืือนและจุุลิินทรี ีย์์ในดิินก็็จะย่่อยอาหารเหล่่านั้้�นเพิ่่�มความสมบููรณ์์ให้้กัับดิิน
4. ยกเลิิกการใช้้ถุุงหิ้้�วพลาสติิก โดยไม่่อนุุญาตให้้พนัักงานนำำ�ถุุงพลาสติิกดัังกล่่าวเข้้ามาใช้้ในบริ ิเวณโรงงาน
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โรงงานจัังหวััดประจวบคีีรี ีขัันธ์์
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� ยสำำ�คััญด้้านการอนุุรัักษ์์
1. จััดทำำ�มาตรการลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า พลัังงานความร้้อน และปรัับปรุุ งอุุปกรณ์์หลัักที่่มีีนัั
พลัังงานทุุกปีี
2. ลดการสููญเสีียลมรั่่�วของระบบอััดอากาศ 20% สามารถประหยััดค่่าพลัังงานไฟฟ้้า 586,172 Kwh/ปีี (ลดปริ ิมาณ
การปล่่อยคาร์์บอนไดออกไซด์์ลงได้้ 32,8843 KgCO2/ปีี )
3. เปลี่่� ย นเครื่ อ่� งทำำ� ความเย็็ น จากชนิิดที่่� ใ ช้้ ส ารแอมโมเนีียเป็็ น เครื่ อ่� งทำำ� ความเย็็ น ชนิิด R-404a ซึ่�่ ง เป็็ น มิิตร
กัับสิ่่�งแวดล้้อมและไม่่ทำำ�ลายโอโซนในชั้้�นบรรยากาศ

4. ลดปริ ิมาณการใช้้ถ่่านหิินลงร้้อยละ 16 โดยการเลืือกใช้้ถ่่านหิินที่่�มีีคุุณภาพดีีให้้ค่่าความร้้อนสููง สามารถลดปริ ิมาณ
การปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ลงได้้ 7,741,250 kg CO2/ปีี ลดลงจากปีี 2561 อีีก 1%
5. การนำำ�น้ำำ��ทิ้้�งจากระบบ RO กลัับมาใช้้ซ้ำำ�� โดยการติิดตั้้�งระบบ Reuse RO เพื่่�อลดการใช้้น้ำำ��ในกระบวนการล้้าง
ลููกสัับปะรด สามารถลดปริ ิมาณการใช้้น้ำำ��ได้้ 30,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี
6. มีีการดำำ�เนิินงานตรวจวััดคุุณภาพอากาศ 2 ครั้้�งต่่อปีี โดยในปีี 2563 ได้้จััดตรวจวััดคุุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ทั่่�วไป, ตรวจวััดคุุณภาพอากาศจากปล่่อง Boiler ถ่่านหิิน, ตรวจวััดคุุณภาพอากาศจากปล่่อง Boiler น้ำำ��มัันเตา
ผลดัังนี้้�
ครั้้�งที่่� 1 ตรวจวัันที่่� 17-20 มิิถุุนายน 2563 ผลการตรวจ “ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐาน”
ครั้้�งที่่� 2 ตรวจวัันที่่� 1-4 ธัันวาคม 2563 ผลการตรวจ “ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐาน”
7. การนำำ� Condensate จาก Steam กลัับมาใช้้ประโยชน์์ (Condensate Recovery) ที่่� Boiler เพื่่�อ Refill
โดยสามารถประหยััดการใช้้พลัังงานด้้านความร้้อนได้้ต่่อปีี เป็็นจำำ�นวนเงิิน 209,960 บาท
8. การนำำ� Cooling Towers กลัับมาใช้้ที่�่ Cooling Towers เพื่่�อ Refill แทนการใช้้น้ำำ��ใหม่่เติิมอย่่างเดีียว ซึ่่�งแต่่เดิิม
		

ทิ้้�งไป

โรงงานจัังหวััดพระนครศรี ีอยุุธยา
1. ทำำ�โครงการลดพลัังงานไฟฟ้้าในระบบลมอััด โดยการเปลี่่�ยนเครื่อ่� งผลิิตลมอััดที่่�ประสิิทธิิภาพสููง ทดแทนเครื่อ่� ง
ผลิิตลมอััดที่่�มีีประสิิทธิิภาพต่ำำ��และมีีอายุุการใช้้งานนาน ซึ่่�งสามารถลดพลัังงานไฟฟ้้าได้้ 96,723.68 kWh/ปีี
และลดค่่าบำำ�รุุงรัักษาได้้ถึึง 1,746,130 บาท อีีกทั้้�งสามารถลดปริ ิมาณการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ลงได้้
56,302.85 kg CO2/ปีี
2. ทำำ�โครงการลดพลัังงานในระบบปรัับอากาศ โดยการศึึกษาและเก็็บข้้อมููลระบบปรัับอากาศของทั้้�งโรงงาน เพื่่�อ
� นเครื่อ่� งปรัับอากาศที่่ป
� ระสิิทธิิภาพสููงทดแทนเครื่อ่� งปรัับอากาศที่่มีี
� ประสิิทธิิภาพต่ำำ�� ทั้้ง� นี้้�สามารถลดพลัังงาน
เปลี่่ย
ไฟฟ้้าได้้ 12,302.38 kWh/ปีี และสามารถลดปริ ิมาณการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ลงได้้ 7,161.22 kg CO2/ปีี
3. โครงการลดการใช้้พลัังงานของระบบแสงสว่่าง โดยการเปลี่่�ยนหลอดไฟ จาก T5 เป็็น LED ซึ่่�งช่่วยประหยััด
ค่่าพลัังงานไฟฟ้้าลงมาได้้ 29,829.76 KW.h/ปีี และสามารถลดปริ ิมาณการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ลงได้้
17,363.90 kg CO2/ปีี
RO step2 ซึ่่�งเป็็นน้ำำ�� RO ที่่�เป็็นผลผลิิตที่่�เหลืือจากการผลิิตน้ำำ�� RO step แรก และมีีคุุณภาพสููงกว่่าน้ำำ�� Softener
แต่่มีีต้้นทุุนที่่�ต่ำำ��กว่่า ทำำ�ให้้สามารถลดการใช้้น้ำำ��ได้้ 2,223.46 m3
5. รณรงค์์ให้้มีีการปิิดไฟ ปิิดแอร์์ช่่วงพัักกลางวััน 1 ชั่่�วโมง และช่่วงก่่อนเลิิกงาน 30 นาทีี
6. ทำำ�การปรัับปรุุ งทััศนีียภาพพื้้�นที่่�ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย โดยการเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียวให้้กัับโรงงาน
7. ได้้รัับการรัับรองอุุตสาหกรรมสีีเขีียว ระดัับที่่� 2
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4. โครงการเปลี่่�ยนชนิิดของน้ำำ��ที่่�ใช้้ในระบบระบายความร้้ อนของ Cooling tower จาก น้ำำ�� Softener เป็็ น
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การอบรมและให้้ความรู้้ � ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
1. วัันที่่� 29 กัันยายน ถึึง 2 ตุุลาคม 2563 อบรมการพััฒนาทัักษะหลัักสููตรการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้ธุุรกิิจและพััฒนา
แบบยั่่�งยืืนด้้วยหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวี ียน ( Skill and Capabilities for a Sustainable and Circular Economy )
จััดโดย สำำ�นัักงานอุุทยานวิ ิทยาศาสตร์์ภาคเหนืือ จัังหวััดเชีียงใหม่่
2. วัันที่่� 9 ตุุลาคม 2563 ได้้รัับเชิิญจากมููลนิิธิิรัักษ์์ไทย เชีียงใหม่่ ให้้เข้้าร่่วมแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์การทำำ�งาน
� นำำ�ไปสู่่�การวางแผนขัับเคลื่่อ
� นการทำำ�งานตามแนวทาง PES
เรื่อ่� ง PES ( Payment for Ecosystem Service ) เพื่่อ
การเปิิ ดเผยเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันการมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการคอร์์ รััปชััน
คณะกรรมการบริ ษััท
ิ ฯพิิจารณาส่่ ง เสริ มิ ให้้ บ ริ ษััท
ิ ฯเข้้ า ร่่ ว มแสดงเจตจำำ� นงปฏิิบััติิตามหลัักการต่่ อ ต้้ า นคอร์์ รัั ปชััน
ในประเทศไทย (Anti–Corruption Collective Action in Thailand) ในปีี 2553 ร่่วมกัับสมาคมส่่งเสริ ิมสถาบััน
กรรมการบริ ิษััท สภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย สมาคมบริ ิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ สมาคมธนาคารไทย และ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริ ิตแห่่งชาติิ (ป.ป.ช.) และได้้รัับรางวััลใบรัับรองการเป็็นสมาชิิกแนว
ร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริ ิต (CAC) ตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม 2559 และได้้รัับการรัับรองเป็็นสมาชิิกฯ
ต่่อเนื่่�องเมื่่�อวัันที่่� 5 สิิงหาคม 2562 โดยการรัับรองดัังกล่่าวจะมีีอายุุ 3 ปีี นัับจากวัันที่่�มีีมติิให้้การรัับรอง
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. บริ ษััท
ิ ฯมีีนโยบายในการดำำ� เนิินการต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริ ต
ิ คอร์์ รัั ปชััน โดยได้้ จัั ดทำำ� แนวทางการปฏิิบััติิ
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริ ิษััทฯ ซึ่�่งได้้ผ่่านการอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริ ิษััทฯแล้้ว
2. คณะกรรมการบริ ษััท
ิ ได้้กำำ�หนดนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริติ คอร์์ รัั ปชััน โดยได้้แสดงเจตนารมณ์์เข้้าร่่ วมกัับ
โครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริ ิต โดยบริ ิษััทฯได้้ร่่วมให้้ สััตยาบรรณเพื่่�อรัับ
ทราบข้้อตกลงตามคำำ�ประกาศเจตนารมณ์์ของแนวร่่วมดัังกล่่าวในการต่่อต้้าน การทุุจริ ิตคอร์์รััปชัันทุุกรูู ปแบบ
3. คณะกรรมการบริ ิษััทฯได้้อนุุมััติิมาตรการต่่อต้้านคอร์์รััปชัันเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริ ิษััทฯเพื่่�อให้้
พนัักงานทุุ ก คนถืือปฏิิบััติิในแนวทางเดีียวกัั น อย่่ า งเคร่่ ง ครััด ในการดำำ� เนิินธุุ รกิิ จอย่่ า งโปร่่ ง ใสและเป็็ น ธรรม
สอดคล้้องกัับนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และนโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
4. บริ ิษััทจััดตั้้�งคณะทำำ�งานเมื่่�อปีี 2558 โดยประกอบด้้วยผู้้�รัับผิิดชอบทุุกฝ่่ายมาร่่ วมทำำ�งาน เพื่่�อนำำ�เสนอขอการ
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นโยบายการต่่อต้้านคอร์์ รััปชััน
	กรรมการ ผู้้� บ ริ หิ าร พนัักงานทุุ กร ะดัับของกลุ่่�มธุุ รกิิ จอาหาร ทิิปโก้้ และผู้้� เ กี่่� ย วข้้ อ งจะไม่่ ดำำ� เนิินการคอร์์ รัั ปชััน
ทุุกรูู ปแบบไม่่ว่่ากรณีีใดๆ ทั้้�งทางตรงหรืือทางอ้้อมอย่่างเคร่่งครััด โดยกลุ่่�มธุุรกิิจอาหาร ทิิปโก้้ จะจััดให้้มีีมาตรการสอบทาน
� ให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่ย
� นแปลงของธุุรกิิจ ระเบีียบ
และทบทวนการปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชัันอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่อ
ข้้ อ บัังคัับ และข้้ อ กำำ� หนดของกฎหมาย หากมีีการฝ่่ า ฝืืนกระทำำ�ก ารใดๆ อัันเป็็ น การสนัับสนุุ น การคอร์์ รัั ปชัันจะได้้
รัับการพิิจารณาโทษตามระเบีียบของบริ ิษััทฯ
นอกจากนี้้� บริ ิษััทฯได้้มีีการดำำ�เนิินการเพื่่�อป้้องกัันการมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริ ิตและคอร์์รััปชััน ดัังนี้้�
1. บริ ิษััทฯได้้สื่่�อสารไปทั้้�งระดัับกรรมการ ผู้้�บริ ิหารและพนัักงาน โดยกำำ�หนดให้้การดำำ�เนิินการทุุกกระบวนการอยู่่�ใน
ขอบข่่ายกฎหมายอย่่างเคร่่ งครััด หรืือ ถ้้าเกิิดข้้อผิิดพลาดในกระบวนการดำำ�เนิินงาน เนื่่�องจากความประมาท
รู้้�เท่่าไม่่ถึึงการณ์์ ต้้องรัับโทษจากภาครััฐโดยไม่่มีีการวิ่่�งเต้้นให้้พ้้นผิิด
2. บริ ิษััทฯจััดให้้มีีระเบีียบการแจ้้งเบาะแส หากมีีการพบเห็็นการฝ่่าฝืืนหรืือพบเห็็นการกระทำำ�ทุุจริ ิตหรืือคอร์์รััปชััน
และมีีมาตรการคุ้้�มครองให้้กัับผู้้�รายงาน ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดของนโยบายและการดำำ�เนิินการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ป้้ องกัันการมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริ ิตคอร์์ รัั ปชัันได้้เปิิ ดเผยไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริ ิษััทฯ ภายใต้้หััวข้้อการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ
3. บริ ษััท
ิ ฯจััดตั้้� ง คณะทำำ� งานต่่ อ ต้้ า นการคอร์์ รัั ปชััน โดยมีีหน้้ า ที่่� กำำ� หนดนโยบายและมาตรการการต่่ อ ต้้ า นการ
คอร์์รััปชัันให้้สอดคล้้องและเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของมาตรการการต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิ
ของภาคเอกชนไทย จััดทำำ�แนวทางและแผนงานเพื่่�อส่่งเสริ ิมให้้เกิิดความร่่วมมืือในการป้้องกัันและดำำ�เนิินการใน
การต่่อต้้านการคอร์์ รัั ปชัันภายในบริษััท
ิ ฯทบทวนนโยบายและมาตรการการต่่ อต้้ านการคอร์์ รัั ปชัันและทำำ�การ
ติิดตาม ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามนโยบาย และดำำ�เนิินการตรวจสอบอย่่างอิิสระตามมาตรการการต่่อต้้าน
การคอร์์รััปชัันอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมทั้้�งในกรณีีที่่�มีีการร้้องเรี ียนจากการไม่่สอดคล้้องกัับนโยบายและมาตรการการ
ต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน
4. บริ ิษััทฯห้้ามฝ่่ายจััดการและพนัักงานทุุกระดัับกระทำำ�การคอร์์รััปชัันและการติิดสิินบน ไม่่ว่่าในรููปแบบใดๆ ก็็ตาม
และห้้ามมอบหมายให้้ผู้้�อื่่�นให้้ หรืือเรี ียกรัับเงิินหรืือสิ่่�งจููงใจแทนตนเองเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งความได้้เปรี ียบทางธุุรกิิจ
สิิทธิิพิิเศษ หรืือผลประโยชน์์ด้้านการเงิินต่่าง ๆ และห้้ามไม่่ให้้สิินบนทั้้�งโดยตรงและทางอ้้อมแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ
การที่่�ขััดต่่อหลัักจริ ิยธรรมและผิิดกฎหมาย
5. บริ ิษััทฯห้้ามฝ่่ายจััดการ และพนัักงานทุุกระดัับ รัับเงิิน สิ่่�งของ การรัับรอง หรืือประโยชน์์อื่่�นใดจากลููกค้้า ผู้้�ขาย
สิินค้้าหรืือบริ ิการ ผู้้�รัับเหมา รวมถึึงการรัับของขวััญเนื่่�องในเทศกาลต่่าง ๆ ที่่�มีีค่่าเกิินปกติิวิ ิสััยจากผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทางธุุรกิิจกัับบริ ิษััทฯ เช่่น ผู้้�ขายสิินค้้าและบริ ิการ ลููกค้้า หากการรัับนั้้�นอาจทำำ�ให้้ผู้้�อื่่�นเข้้าใจได้้ว่่าผู้้�รัับมีีใจเอนเอีียง
หรืือมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจเป็็นพิิเศษกัับผู้้�ให้้ ซึ่่�งอาจก่่อให้้เกิิด ความไม่่เป็็นธรรมต่่อผู้้�ขายสิินค้้าหรืือการบริ ิการ
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และลููกค้้ารายอื่่�น ๆ อย่่างไรก็็ตาม การให้้หรืือการรัับดัังกล่่าวอาจกระทำำ�ได้้หากพฤติิกรรมการให้้หรืือการรัับนั้้�น
ทำำ�ด้้วยความโปร่่งใส หรืือทำำ�ในที่่�เปิิดเผย หรืือสามารถเปิิดเผยได้้ โดยให้้รายงานต่่อผู้้�บัังคัับบััญชาเพื่่�อรัับทราบ
และในกรณีีที่่�ได้้รัับของขวััญ หรืือของรางวััลใด ๆ ที่่�มีีมููลค่่าเกิินปกติิวิ ิสััย ให้้นำำ�ส่่งต่่อให้้ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล เพื่่�อ
นำำ�เข้้าเป็็นของส่่วนกลาง
6. บริ ษััท
ิ ฯจััดให้้ มีีก ารฝึึกอบรมและสร้้ า งความตระหนัักให้้ กัั บ ฝ่่ า ยจััดการ พนัักงาน และผู้้� แ ทนบริ ษััท
ิ ฯ
ในเรื่อ่� งการคอร์์ รัั ปชััน และการต่่อต้้านคอร์์ รัั ปชัันควบคู่่�กัับการให้้ความรู้้�ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
7. บริ ิษััทฯจััดให้้มีีช่่องทางในการส่่งข้้อร้้องเรี ียน แจ้้งเบาะแส รายงานการละเมิิดหรืือฝ่่าฝืืนนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
ของบริ ิษััทฯ ผ่่านทางเว็็บไซต์์ : www.tipco.net (หััวข้้อการแจ้้งเบาะแสการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น) ผ่่านทางอีีเมล์์
: Email anti-corruption@tipco.net หรืือ ทางจดหมายส่่งที่่� กรรมการผู้้�จััดการหรืือเลขานุุการบริ ิษััทฯ หรืือ
ผู้้�บัังคัับบััญชา หรืือผ่่านกล่่องรัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะ ไปยัังกรรมการผู้้�จััดการได้้โดยตรง เพื่่�อการ
ตรวจสอบข้้อเท็็จจริ ิงได้้โดยเปิิดเผยและไม่่เปิิดเผยชื่่�อผู้้�แจ้้ง
8. ฝ่่ายจััดการและพนัักงานทุุกระดัับ รวมถึึงผู้้�เกี่่�ยวข้้องในการดำำ�เนิินธุุรกิิจจะต้้องปฏิิบััติิตามนโยบายการต่่อต้้านการ
คอร์์ รัั ปชัันที่่�บริ ิษััทฯกำำ�หนดอย่่างเคร่่ งครััด รวมทั้้�งตอกย้ำำ��ให้้เคารพต่่อสิิทธิิในทรััพย์์สิินโดยการส่่งเสริมิ ให้้ผู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้องให้้ความเคารพในทรััพย์์สิินและภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น รวมถึึงการไม่่ซื้้�อผลิิตภััณฑ์์หรืือการบริ ิการ และไม่่เข้้า
ร่่วมเป็็นหุ้้�นส่่วนกัับองค์์กรที่่�ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนอีีกด้้วย
การเผยแพร่่ นโยบายการต่่อต้้านการทุุจริ ิตคอร์์ รััปชััน
เพื่่�อให้้ทุุกคนในองค์์กรได้้รัับทราบนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริ ิตคอร์์รััปชััน บริ ิษััทฯจะดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
1. ติิดประกาศนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริ ิตคอร์์รััปชััน ณ บอร์์ดประชาสััมพัันธ์์ของบริ ิษััทฯใน กลุ่่�มธุุรกิิจอาหาร ทิิปโก้้
ทุุกแห่่ง
� สารของบริ ิษััทฯ เช่่น จดหมาย-อิิเล็็คทรอนิิกส์์ (e-mail)
2. เผยแพร่่นโยบายการต่่อต้้านการทุุจริ ิต ผ่่านช่่องทางการสื่่อ
เว็็บไซต์์บริ ิษััทฯ รายงานการเปิิดเผยข้้อมููลประจำำ�ปีี (56-1) รายงานประจำำ�ปีี (56-2) และแผ่่นพัับ เป็็นต้้น
3. จััดให้้มีีการอบรมนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริ ิตคอร์์รััปชัันให้้แก่่พนัักงานใหม่่ และบรรจุุลงในคู่่�มืือพนัักงาน
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ช่่องทางการแจ้้งเบาะแส ร้้องเรี ียน
ผู้้พ
� บเห็็นเหตุุสงสััยที่่เ� ข้้าข่่ายการกระทำำ�ทุจ
ุ ริ ิต การคอร์์รััปชััน หรืือได้้รัับผลกระทบจากการปฏิิเสธการคอร์์รััปชััน สามารถ
แจ้้งเบาะแส/ร้้องเรี ียน โดยเปิิดเผยหรืือไม่่เปิิดเผยชื่่�อพร้้อมทั้้�งระบุุข้้อเท็็จจริ ิง หรืือ แจ้้งหลัักฐานที่่�ชััดเจนเพีียงพอ ที่่�แสดง
ให้้เห็็นว่่ามีีเหตุุอัันควรให้้เชื่่�อได้้ว่่ามีีการคอร์์รััปชััน หรืือได้้รัับผลกระทบจากการปฏิิเสธการคอร์์รััปชััน โดยผ่่านช่่องทางหนึ่่�ง
ทางใดต่่อไปนี้้�
1. E-mail: anti-corruption@tipco.net
2. Website: www.tipco.net (หััวข้้อ การแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ทุุจริ ิต การคอร์์รััปชััน)
3. โทรศััพท์์ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร 02-273-6888, ประธานกรรมการ 02-273-6400 หรืือ Call Center
หมายเลข 095-205-1864
4. จดหมายส่่งที่่�
ที่่�อยู่่�

: ประธานกรรมการ/ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร
: บริ ิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุุ งเทพฯ 10400

1. กรณีีที่่�เป็็นเรื่อ่� งสำำ�คััญ หรืือ เรื่อ่� งเร่่งด่่วน ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อภาพลัักษณ์์ของบริ ิษััท หรืือเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�บริ ิหาร
ระดัับสููง หรืือกรรมการบริ ษััท
ิ ฯ เป็็ น ต้้ น ให้้ แ จ้้ ง เรื่ อ่� งโดยตรงต่่ อ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
E-mail: viratpt@hotmail.com
2. บริ ษััท
ิ ฯจะดำำ� เนิินการตรวจสอบข้้ อ ร้้ อ งเรี ยี นโดยพิิจารณาจากข้้ อ เท็็ จ จริ งิ ที่่� มีี ความน่่ า เชื่่� อ ถืือ อย่่ า งไรก็็ ดีี
ผู้้�แจ้้งเบาะแส หรืือร้้องเรี ียนพึึงตระหนัักว่่า การรายงานในลัักษณะไม่่เปิิดเผยชื่่�อนั้้�น อาจเป็็นข้้อจำำ�กััดของบริ ิษััทฯ
ในการตรวจสอบข้้อเท็็จจริ ิง
การคุ้้�มครองการแจ้้งเบาะแส และการปฏิิเสธการคอร์์ รััปชััน
บริษััท
ิ ฯได้้กำำ�หนดกลไกในการให้้ความคุ้้�มครองผู้้�ที่่�ให้้ความร่่ วมมืือกัับบริษััท
ิ ฯ ในการต่่อต้้านการคอร์์ รัั ปชััน ได้้แก่่
การแจ้้ งเบาะแส หรืือการให้้ ข้้อมููล รวมถึึงการปฏิิ เสธการคอร์์ รัั ปชััน เพื่่� อให้้ เกิิดความเชื่่� อมั่่� นว่่าการกระทำำ�ดัังกล่่ าวนั้้� น
จะไม่่ทำำ�ให้้ผู้้�แจ้้งได้้รัั บความเดืือดร้้ อน และ เสีียหาย ดัังนี้้�
1. ให้้หน่่วยงานที่่ไ� ด้้รัับแจ้้งเรื่อ่� ง พิิจารณาข้้อมููลในเบื้้�องต้้นหรืือหาข้้อมููลประกอบ หากเห็็นว่่าสมควรให้้มีีการตรวจสอบ
ข้้อเท็็จจริ ิงอย่่างละเอีียด ให้้ผู้้�บริ ิหารสููงสุุดของหน่่วยงานที่่�รัับเรื่อ่� งให้้ความเห็็นชอบ แล้้วส่่งเรื่อ่� งให้้หน่่วยงานที่่�
2. บริ ิษััทฯจะให้้ความคุ้้�มครองผู้้�ที่่�ให้้ความร่่วมมืือกัับบริ ิษััทฯในการแจ้้งเบาะแสหรืือ ปฏิิเสธการคอร์์รััปชัันที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับบริ ิษััทฯ มิิให้้ได้้รัั บความเดืือดร้้ อน อัันตราย หรืือไม่่ได้้รัั บความเป็็ นธรรมอัันเกิิดจากการให้้ความร่่ วมมืือใน
การต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันดัังกล่่าว
3. บริ ษััท
ิ ฯจะไม่่ ล ดตำำ� แหน่่ ง ลงโทษ หรืือให้้ ผ ลทางลบต่่ อ พนัักงาน หรืือผู้้� บ ริ หิ ารที่่� ป ฏิิ เ สธการคอร์์ รัั ปชัันแม้้ ว่่ า
การกระทำำ�นั้้�นจะทำำ�ให้้บริ ิษััทฯ สููญเสีียโอกาสทางธุุรกิิจ
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4. กรณีีผู้้�แจ้้งเบาะแส / ร้้องเรี ียน พบว่่าตนเองได้้รัับความไม่่ปลอดภััยหรืืออาจเกิิดความเสีียหาย สามารถร้้องขอให้้
บริ ิษััทฯกำำ�หนดมาตรการคุ้้�มครองที่่�เหมาะสมได้้
5. เพื่่�อเป็็นการคุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�ร้้องเรี ียน และให้้ข้้อมููลที่่�กระทำำ�โดยสุุจริ ิต บริ ิษััทฯจะปกปิิดข้้อมููล ผู้้�แจ้้งเบาะแส
หรืือ ให้้ข้้อมููลและเก็็บข้้อมููลดัังกล่่าวเป็็นความลัับ โดยจำำ�กััดเฉพาะผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการตรวจสอบ ค้้นหา
ความจริ ิง หากมีีการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวให้้กัับบุุคคลอื่่�นจะถืือเป็็นการกระทำำ�ผิิดวิ ินััย และต้้องได้้รัับโทษตาม
ระเบีียบข้้อบัังคัับของบริ ิษััทฯ
6. กรณีีพบว่่ามีีพนัักงาน หรืือผู้้�บริ ิหาร ปฏิิบััติิต่่อบุุคคลอื่่�นด้้วยวิ ิธีีการที่่�ไม่่เป็็นธรรม หรืือก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อ
บุุคคลอื่่�น อัันมีีเหตุุจููงใจจากการที่่�บุุคคลอื่่�นนั้้�นได้้แจ้้งเบาะแส/ร้้ องเรี ียน หรืือปฏิิเสธ การคอร์์ รัั ปชััน ให้้ถืือว่่า
เป็็นการกระทำำ�ผิิดวิ ินััย และต้้องได้้รัับโทษตามระเบีียบข้้อบัังคัับของบริ ิษััทฯ
บทลงโทษ
	ผู้้�ที่่�กระทำำ�การใด ๆ โดยจงใจหรืือประมาทเลิินเล่่อ ไม่่ปฏิิบััติิตามระเบีียบนี้้� รวมถึึงมีีพฤติิกรรมที่่�ส่่อไปในทางกลั่่�นแกล้้ง
� งมาจากการแจ้้งเบาะแส/ร้้องเรี ียน ต่่อผู้้แ
ข่่มขู่่� ลงโทษทางวิ ินััย หรืือ เลืือกปฏิิบััติิด้้วยวิ ิธีีอัันมิิชอบ อัันเนื่่อ
� จ้้งเบาะแส/ร้้องเรี ียน
หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินการตามระเบีียบนี้้� ให้้ถืือว่่าผู้้�นั้้�นกระทำำ�ผิิดวิ ินััย ต้้องได้้รัั บโทษตามระเบีียบข้้อบัังคัับ
ของบริ ิษััทฯ และต้้องรัับผิิดชอบต่่อความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ทั้้�งต่่อบริ ิษััทฯ และ ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการกระทำำ�ดัังกล่่าว
	ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดของนโยบายและการดำำ�เนิินการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการป้้องกัันการมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริ ิตคอร์์รััปชััน
ได้้เปิิดเผยไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริ ิษััทฯ ภายใต้้หััวข้้อการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ความรัั บผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
	กลุ่่�มธุุรกิิจอาหาร ทิิปโก้้ ได้้กำำ�หนดข้้อพึึงประพฤติิปฏิิบััติิสำำ�หรัับฝ่่ายจััดการนำำ�ไปปฏิิบััติิใช้้ในการทำำ�งานซึ่่�งได้้กำำ�หนด
ไว้้ในจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ (เปิิดเผยไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริ ิษััทฯ) โดยถืือเอาคุุณธรรมและความสุุจริ ิตเป็็นที่่�ตั้้�ง
สำำ�หรัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ดัังต่่อไปนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน ลููกค้้าหรืือผู้้�บริ ิโภค คู่่�ค้้าและ/หรืือเจ้้าหนี้้� คู่่�แข่่งทางการค้้า สิ่่�งแวดล้้อม
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รายงานคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
คณะกรรมการบริ ษััท
ิ ฯในฐานะที่่� เ ป็็ น คณะกรรมการกำำ� กัั บ ดููแลกิิจการที่่� ดีี มีีความมุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะทำำ� ให้้ ก ารดำำ� เนิินงาน
ของบริ ิษััทฯเป็็ นไปตามหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
มาตรฐานสากล และหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำ�ำ หรัับบริ ิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560 ของ สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
บริ ิษััทฯส่่งเสริ ิมการปฏิิบััติิงานที่่�มีีธรรมาภิิบาลให้้กัับพนัักงานทุุกระดัับชั้้�น โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ลงทุุน
ลููกค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เชื่่�อมั่่�นว่่าบริ ิษััทฯมีีระบบบริ ิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ และเป็็นธรรมต่่อ
ทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มและส่่งเสริ ิมการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของบริ ิษััทฯ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับวิ ิสััยทััศน์์ของบริ ิษััทฯ
� งให้้ธุุรกิิจเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง สามารถแข่่งขัันได้้ และเป็็นที่่�ได้้รัับความไว้้วางใจจากลููกค้้าทั้้�งในประเทศ และต่่างประเทศ
ที่่มุ่่�
บริ ิษััทฯได้้อบรมเกี่่�ยวกัับคู่่�มืือการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณธุุรกิิจ เพื่่�อสื่่�อสารนโยบายของบริ ิษััทฯในเรื่อ่� งนี้้�
ไปยัังผู้้�บริ ิหารและพนัักงานทุุกระดัับอย่่างเป็็นรููปธรรม เพื่่�อให้้พนัักงานเห็็นความสำำ�คััญของธรรมาภิิบาล และตระหนัักใน
� ก่่อให้้เกิิดวัฒ
� ในบริ ิษััทฯอย่่างต่่อ
ความรัับผิิดชอบและปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณของบริ ิษััทฯ เพื่่อ
ั นธรรมการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่ดีี
� ง และทุุกปีีได้้มีีแบบสอบถามเรื่อ่� ง“การกระทำำ�ที่่ขัั
� ดแย้้งทางผลประโยชน์์ หรืือผลประโยชน์์ทัับซ้้อน” ให้้พนัักงานทุุกคนตอบ
เนื่่อ
คำำ�ถามในแบบสอบถาม
� ทำำ�ให้้บริ ิษััทฯได้้รัับรางวััล SET Award ในด้้าน
ผลของการยึึดมั่่�นและดำำ�เนิินการตามหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี
การรายงานการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีจำ�ำ นวน 5 ครั้้�ง (ปีี 2546-2549 และปีี 2553) ปีี 2562 บริ ิษััทฯได้้
รัับการรัับรองต่่ออายุุเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริ ิต(CAC) และได้้รัับการประเมิิน
การกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีโดยบรรษััทภิิบาลแห่่งชาติิ ได้้คะแนนรวม91% ระดัับ“ดีีเลิิศ” สููงกว่่าคะแนนเฉลี่่�ยของบริ ิษััทจดทะเบีียนโดย
รวมที่่�ได้้ 83% นอกจากนี้้�บริ ิษััทฯได้้รัับการประเมิินคุุณภาพการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี 2563 โดยสมาคมส่่งเสริ ิมผู้้�
ลงทุุนไทย ได้้คะแนน 100 คะแนน คืือ ระดัับ “ดีีเยี่่�ยม”
� �ำ เนิินงาน
บริ ิษััทฯได้้รัับรางวััล CSR-DIW Continuous Award ตั้้�งแต่่ปีี 2553 ถึึง ปีี 2558 ในฐานะผู้้�ประกอบการที่่ดำ
ด้้ า นความรัับผิิดชอบต่่ อ สัังคมอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ยั่่� ง ยืืน และพร้้ อ มเข้้ า สู่่�มาตรฐานสากล เทีียบชั้้� น ISO 26000 ก้้ า วสู่่�
Sustainable Development จากกรมโรงงานอุุ ต สาหกรรม กระทรวงอุุ ต สาหกรรม และยัังได้้ จัั ดทำำ�ร ายงานด้้ า น
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ตามมาตรฐานสถาบัันรัับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่่�งเป็็นการแสดงให้้เห็็นว่่าบริ ิษััทมีีการดำำ�เนิินงาน
ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�องตลอดมา สำำ�หรัับการดููแลด้้านทรััพยากรบุุคคล บริ ิษััทฯเน้้นในด้้านการพััฒนา
� ในการทำำ�งานให้้กับ
ความสามารถของพนัักงานควบคู่่�ไปกับ
ั การสร้้างและส่่งเสริ ิมบรรยากาศที่่ดีี
ั พนัักงานซึ่ง่� จากการดำำ�เนิินการ
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ดีีเด่่นด้้านแรงงานสััมพัันธ์์และสวััสดิิการแรงงาน เป็็นปีีที่่� 10 ติิดต่่อกััน จากกรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงาน รางวััล
สถานประกอบการดีีเด่่นด้้านความปลอดภััยอาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ระดัับประเทศจากกรมสวััสดิิการ
และคุ้้�มครองแรงงาน
� บริ ิษััทฯจะสามารถเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน และอยู่่�ร่่วมกัับสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างเป็็นสุุข สมดัังความมุ่่�งหวัังของ
ทั้้ง� นี้้�เพื่่อ
�
นโยบายการดำำ�เนิินงาน โดยมีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี

(นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร)
ประธานคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ		

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริ ิษััทฯได้้นำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี สำำ�หรัับบริ ิษััทจดทะเบีียนปีี 2555 ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริ ิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560 ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. (Corporate Governance
Code for Listed Companies 2017) กำำ�หนดเป็็นนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการและจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของกลุ่่�ม
ธุุรกิิจอาหาร ทิิปโก้้ ที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรและให้้มีีการทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี บริ ิษััทฯกำำ�หนดแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี เพื่่�อส่่งเสริ ิมการปฏิิบััติิงานที่่�มีีธรรมาภิิบาลให้้กัับพนัักงานทุุกระดัับชั้้�น โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ลงทุุน
ลููกค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เชื่่�อมั่่�นว่่า บริ ิษััทฯมีีระบบบริ ิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ และเป็็นธรรมต่่อ
ทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มและส่่งเสริ ิมการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของบริ ิษััทฯ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับวิ ิสััยทััศน์์ของบริ ิษััทฯ
ที่่�มุ่่�งให้้ธุุรกิิจเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องสามารถแข่่งขัันได้้ และเป็็นที่่�ได้้รัับความไว้้วางใจจากลููกค้้าทั้้�งในประเทศ และต่่างประเทศ
บริ ิษััทฯได้้จััดให้้มีีการอบรมเกี่่�ยวกัับคู่่�มืือการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้�ในทุุกสถานประกอบการ
ของบริ ิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจอาหาร ทิิปโก้้ เพื่่�อให้้พนัักงานเข้้าใจถึึงการปฏิิบััติิตามการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณ
� ง
ทางธุุรกิิจดัังกล่่าวอย่่างชััดเจน และถืือปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััดตลอดจนผลัักดัันให้้เกิิดวัฒ
ั นธรรมในการกำำ�กับ
ั ดููแลอย่่างต่่อเนื่่อ
เพื่่�อเป็็นรากฐานในการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนและสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
ผลการประเมิินการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริ ิษััทฯ ประจำำ�ปีี 2563 โดยบรรษััทภิิบาลแห่่งชาติิ บริ ิษััทฯได้้คะแนนรวม 91%
อยู่่�ในระดัับ“ดีีเลิิศ” สููงกว่่า ปีี2562 ซึ่่�งได้้คะแนนรวม 89% และบริ ิษััทติิดอัันดัับ Top Quartile ในกลุ่่�มตาม Market
Capitalization 3,000-9,999 ล้้านบาท โดยมีีรายละเอีียดคะแนน ดัังนี้้�
2563

2562

สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น				

99%		

99%

การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียม		

96%		

96%

สิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย				

91%		

88%

การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส		

95%		

90%

ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ		

86%		

84%

1. นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
เพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ของบริ ิษััทฯ สร้้างความรัับผิิดชอบต่่อผลการปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่�สร้้างความโปร่่งใสบนพื้้�น
(Stakeholders) คณะกรรมการบริ ิษััทฯจึึงมีีนโยบายให้้ดำำ�เนิินการตามบรรษััทภิิบาล ดัังต่่อไปนี้้�
1. ดููแลให้้คณะกรรมการบริ ิษััทฯปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามบทบาทและความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
2. จััดให้้มีีระบบการควบคุุม และการบริ ิหารความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจอย่่างมีีระบบและมีีประสิิทธิิภาพ
3. ให้้นโยบายและทบทวนแผนยุุทธศาสตร์์/แผนธุุรกิิจกัับฝ่่ายบริ ิหาร
4. ดููแลไม่่ให้้เกิิดปััญหาการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ (Conflict of Interest)
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5. ปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเท่่าเทีียมกัันและเป็็นธรรมต่่อทุุกฝ่่าย
6. ดำำ�เนิินงานด้้วยความโปร่่งใส มีีคุุณธรรม สามารถตรวจสอบได้้
7. เปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียโดยเฉพาะเรื่อ่� งผลประกอบการและงบการเงิิน
8. จััดให้้มีีคู่่�มืือจรรยาบรรณของบริ ิษััทฯ เพื่่�อให้้กรรมการ ฝ่่ายบริ ิหาร และพนัักงานทุุกคนถืือปฏิิบััติิ
9. ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมอย่่างเป็็ นรููปธรรมและฝ่่ ายบริ ิหารได้้นำำ�นโยบายดัังกล่่าวไปใช้้ปฏิิบััติิ
พร้้อมทั้้�งสื่่�อสารให้้พนัักงานในองค์์กรเข้้าใจและปฏิิบััติิอย่่างทั่่�วถึึง
บริ ิษััทฯได้้ทบทวนวิ ิสััยทััศน์์ เป้้าหมายในการทำำ�งาน ยุุทธศาสตร์์ ตลอดจนแผนการดำำ�เนิินการเร่่งด่่วนต่่างๆ เพื่่�อให้้
เหมาะกัับสภาพการทำำ�ธุุรกิิจในปััจจุุบัันและในอนาคต วิ ิสััยทััศน์์ได้้เน้้นเรื่อ่� งการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มแก่่ผู้้�มีีส่่วนร่่วมทางธุุรกิิจซึ่่�ง
ได้้ แ ก่่ พนัักงาน ผู้้� บ ริ โิ ภค คู่่�ค้้ า ทางธุุ รกิิ จ ผู้้�ร่่ ว มทุุ น สัังคม และเพื่่� อ ให้้ บ รรลุุ เ ป้้ า หมายที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ วิ สััิ ยทััศน์์
บริ ิษััทฯเน้้นการบริ ิหารตามมุุมมอง 4 ด้้าน คืือ ด้้านการเงิิน (Financial) ด้้านลููกค้้า (Customer) ด้้านการจััดการ
ภายในองค์์กร (Internal Process) และด้้านการเติิบโตของบุุคลากร (Learning and Growth) เป้้าหมายของทุุกหน่่วย
ในองค์์กร เช่่น เป้้ าหมายของแต่่ ละบุุคคล แผนก ฝ่่ าย และสายธุุ รกิิจ ถููกเชื่่�อมโยงเข้้าด้้วยกัั น เพื่่� อเสริมิ และผลัักดััน
ไปสู่่�เป้้าหมายใหญ่่และวิ ิสััยทััศน์์ขององค์์กร นอกจากนี้้�บริ ิษััทฯยัังได้้กำำ�หนดนโยบายต่่างๆ

เช่่น นโยบายคุุณภาพซึ่่�งเน้้น

เรื่อ่� งการสร้้างความพึึงพอใจให้้ลููกค้้า โดยใช้้ปััจจััยด้้านบุุคลากร กระบวนการทำำ�งาน ความปลอดภััย สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม
เข้้ามาผลัักดัันอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสร้้างและสนัับสนุุนให้้เกิิดจิิตวิ ิญญาณในการปฏิิบััติิงานให้้เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีต่่อสัังคมและ
ประเทศชาติิ คณะกรรมการบริ ษััท
ิ ได้้ แ ต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล ซึ่่� ง ประกอบด้้ ว ยกรรมการบริ ษััท
ิ ฯทั้้� ง คณะ
และได้้กำำ�หนดนโยบายเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณทางธุุรกิิจโดยเปิิ ดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีและ
เว็็บไซต์์ของบริ ิษััทฯ และยัังผลัักดัันให้้เกิิดการพััฒนาในเรื่อ่� งการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีให้้มีีความชััดเจนเป็็ นรููปธรรมยิ่่�งขึ้้�น
ด้้วยการปลููกฝัังให้้เกิิดจิิตสำำ�นึึกในองค์์กรเพื่่�อให้้พนัักงานทุุกคนได้้เข้้าใจและถืือปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ในปีี 2563 คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลได้้อนุุมััติิให้้ยึึดหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริ ิษััทฯจดทะเบีียนปีี 2555
และหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริ ิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560 ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. (Corporate Governance
Code for Listed Companies 2017) ซึ่่�งหลัักการปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการ มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
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	การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญในปีี 2563 มีีกรรมการเข้้าร่่วมประชุุม 11 ท่่าน ซึ่�่งรวมถึึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน บริ ิษััทฯได้้กำำ�หนดให้้มีีขั้้�นตอนในการประชุุมอย่่างถููกต้้องตามกฎหมาย
ตั้้ง� แต่่การเรี ียกประชุุม การจััดส่่งเอกสาร และแจ้้งวาระการประชุุม และยัังให้้สารสนเทศที่่เ� พีียงพอแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในเวลาที่่เ� หมาะสม

เพื่่�อพิิจารณาก่่อนการประชุุม รวมทั้้�งเสนอทางเลืือกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่สามารถเข้้าประชุุมสามารถมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระ
เข้้ า ประชุุ ม และออกเสีียงลงคะแนนแทน(ดููรายละเอีียดเพิ่่� ม เติิมในเรื่ อ่� งความเท่่ า เทีียมกัั น ของผู้้�ถืื อหุ้้�น) ปีี 2 563
บริ ษััท
ิ ฯใช้้ ร ะบบ barcode ในการลงทะเบีียนเข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม สามััญผู้้�ถืื อหุ้้�น เพื่่� อ ให้้ ทร าบจำำ� นวนผู้้� เ ข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม และ
การนัับคะแนนลงมติิแต่่ละวาระได้้รวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น และในการลงคะแนนเสีียง ประธานในที่่�ประชุุมได้้แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบถึึงวิ ิธีี
การออกเสีียงลงคะแนนโดยใช้้บััตรลงคะแนนก่่อนการประชุุม ในการนัับคะแนนยัังกำำ�หนดให้้มีีตััวแทนจากกรรมการอิิสระ
และผู้้�แทนจากบริ ิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด เป็็นพยานในการนัับคะแนนร่่วมกัับพนัักงานของบริ ิษััทฯ และยัังมีีการบัันทึึก
ภาพพร้้อมเสีียงในการประชุุมเพื่่�อให้้เกิิดความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้ นอกจากนี้้�ยัังเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิเท่่าเทีียมกััน
ในการสอบถามและแสดงความคิิดเห็็ น ในช่่ ว งสถานการณ์์ โ ควิ คิ -19 บริ ษััท
ิ ฯให้้ ผู้้�ถืื อหุ้้�นสามารถส่่ ง คำำ�ถ ามล่่ ว งหน้้ า
ก่่อนวัันประชุุมมายัังอีีเมล์์ของเลขานุุการบริ ิษััท โดยคณะกรรมการบริ ิษััทฯ จะจััดคำำ�ตอบพร้้อมทั้้�งเปิิดเผยรายงานการประชุุม
ดัังกล่่าวไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริ ิษััทฯ บริ ิษััทฯเปิิดโอกาสสำำ�หรัับเรื่อ่� งการให้้สิิทธิิแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยในการเสนอวาระการประชุุม
และเสนอแต่่งตั้้�งกรรมการเป็็นการล่่วงหน้้า และให้้เวลาแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยมากพอสมควร ซึ่่�งได้้ลงไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริ ิษััทฯ
บริ ิษััทฯได้้รัับการประเมิินโครงการประเมิินคุุณภาพการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี 2563 โดยผลการประเมิิน “ดีีเยี่่�ยม”
ได้้คะแนนเต็็ม 100 คะแนน คะแนนเฉลี่่�ยของบริ ิษััทจดทะเบีียนโดยรวมเท่่ากัับ 93.70 คะแนน
ความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�น
บริ ิษััทฯตระหนัักถึึงสิิทธิิและความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�นในการได้้รัั บข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง เพีียงพอ และมีีระยะเวลาที่่�
เหมาะสมในการพิิจารณา บริ ิษััทฯได้้จััดส่่งหนัังสืือนััดประชุุมแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมทั้้�งข้้อมููลประกอบการประชุุมตามวาระต่่างๆ
รวมทั้้�งเอกสารที่่�ต้้องใช้้แสดงตััวเพื่่�อเข้้าประชุุม หนัังสืือมอบฉัันทะและรายละเอีียดวิ ิธีีการมอบฉัันทะให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบล่่วงหน้้า
ก่่อนวัันประชุุม 14 วััน นอกจากนี้้�ตั้้�งแต่่การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2549 เป็็นต้้นมา บริ ิษััทฯได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
รัับทราบข้้อมููลโดยเร็็ว โดยได้้เผยแพร่่ข้้อมููลประกอบวาระการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้าไว้้ในเว็็บไซต์์ก่่อนการจััดส่่งเอกสาร และ
ตั้้�งแต่่ปีี 2552 ได้้เผยแพร่่ข้้อมููลในเว็็บไซต์์ก่่อนการประชุุม 30 วััน นอกจากนี้้�บริ ิษััทฯยัังได้้กำำ�หนดเวลาการประชุุมและสถาน
ที่่�จััดประชุุมที่่�เหมาะสมเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ในการดำำ�เนิินการปฏิิบััติิจริ ิงในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ได้้เปิิ ดให้้
ลงทะเบีียนล่่ ว งหน้้ า ก่่ อ นการประชุุ ม 2 ชั่่� ว โมงและยัังเปิิ ด โอกาสให้้ ผู้้�ถืื อหุ้้�นแสดงความคิิดเห็็ น และซัักถามได้้
โดยอิิสระ การลงคะแนนเสีียงลงตามลำำ�ดัับวาระที่่�กำำ�หนด ไม่่มีีการเพิ่่�มวาระการประชุุมโดยไม่่แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบล่่วงหน้้า
มีีการแจ้้ ง วิ ธีีก
ิ ารลงคะแนนให้้ ผู้้�ถืื อหุ้้�นทราบก่่ อ นลงคะแนน เปิิ ดให้้ มีีก ารชี้้� แ จงและอภิิปรายในที่่� ป ระชุุ ม ก่่ อ น
ตั้้�งแต่่ปีี 2551 ได้้เผยแพร่่วััตถุุประสงค์์และหลัักเกณฑ์์ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยได้้มีีโอกาสเสนอวาระการประชุุมและชื่่�อบุุคคลที่่�มีี
คุุณสมบััติิเหมาะสมเป็็นกรรมการผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริ ิษััทฯ สำำ�หรัับปีี 2563 บริ ิษััทฯมีีการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น 1 ครั้้�ง
โดยที่่� ว าระการประชุุ ม ในแต่่ ล ะวาระมีีเนื้้� อ หาเรื่ อ่� งรายละเอีียดทั่่� ว ไป เหตุุ ผ ลและผลกระทบเพิ่่� ม เติิมและความเห็็ น ของ
คณะกรรมการบริ ิษััทฯ เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีความเข้้าใจในเนื้้�อหาในแต่่ละวาระและสามารถวิ ิเคราะห์์ตััดสิินใจได้้ชััดเจนมากขึ้้�น เพื่่�อ
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถตรวจสอบได้้ และบริ ิษััทฯยัังได้้เพิ่่�มทางเลืือกให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นนอกจากมอบฉัันทะให้้ผู้้�อื่่�นมาประชุุมและลง
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ความเห็็นแทนแล้้ว ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมได้้ยัังสามารถมอบอำำ�นาจให้้กรรมการอิิสระเป็็นผู้้�รัับมอบอำำ�นาจจาก
ผู้้�ถืื อหุ้้�นลงคะแนนเสีียงแทน ในการประชุุ ม สามััญผู้้�ถืื อหุ้้�นทุุ ก ครั้้� ง กรรมการบริ ษััท
ิ ฯได้้ ใ ห้้ ค วามสำำ�คัั ญอย่่ า งมาก
กรรมการทุุ กท่่ า นมีีเป้้ า หมายที่่� จ ะเข้้ า ประชุุ ม ร่่ ว มกัั น ทุุ ก ครั้้� ง นอกจากมีีเหตุุ จำำ� เป็็ น จริ งิ ๆ นอกจากนี้้� ผู้้� บ ริ หิ ารระดัับสููง
ของบริ ิษััทฯยัังเข้้าร่่วมประชุุมเป็็นประจำำ� และสม่ำำ��เสมออีีกด้้วย
� จงของประธานคณะกรรมการบริ ิษััทฯ
	รายงานการประชุุมมีีรายละเอีียดสาระสำำ�คััญครบถ้้วน เช่่น กรรมการที่่เ� ข้้าประชุุม คำำ�ชี้้แ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้้�จััดการ และกรรมการท่่านอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนข้้อซัักถาม และแสดง
ความเห็็นของผู้้�ถืือหุ้้�น วิ ิธีีการลงคะแนนและวิ ิธีีการนัับคะแนน จำำ�นวนคะแนนแยกเป็็น เห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย หรืืองดออกเสีียง
และข้้อมููลอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง นอกจากนี้้�รายงานการประชุุมดัังกล่่าวยัังส่่งให้้ตลาดหลัักทรััพย์์ฯภายใน 14 วััน มีีการเผยแพร่่
ผ่่านเว็็บไซต์์ของบริ ิษััทฯ เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถตรวจดููความถููกต้้องของมติิ และเรื่อ่� งที่่�อภิิปรายหรืือชี้้�แจงในที่่�ประชุุมและ
ให้้คำำ�แนะนำำ�เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับเรื่อ่� งที่่�ควรบัันทึึกเพิ่่�มเติิมหรืือแก้้ไขได้้ก่่อนที่่�บริษััท
ิ ฯจะนำำ�รายงานการประชุุมดัังกล่่าวเสนอ
เพื่่�อรัับรองในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งถััดไป
	บััตรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลัักฐานอื่่� นๆมีีระบบการจััดเก็็ บ ที่่� ดีี สามารถตรวจสอบและอ้้ า งอิิงได้้
บริ ษััท
ิ ฯได้้ แ จ้้ ง มติิที่่� ป ระชุุ ม ผู้้�ถืื อหุ้้�นผ่่ า นระบบข่่ า วของตลาดหลัักทรััพย์์ ฯ ภายในวัั น ถััดไปโดยมติิดัังกล่่ า วระบุุ ผ ลของ
มติิว่่าเห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย งดออกเสีียง และบััตรเสีีย ในแต่่ละวาระอย่่างครบถ้้วนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่ได้้เข้้าประชุุมได้้ทราบมติิผล
การประชุุมได้้อย่่างรวดเร็็ว
	สำำ�หรัับสิิทธิิในส่่วนแบ่่งกำำ�ไร บริ ิษััทฯมีีกลไกที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีความมั่่�นใจว่่าจะได้้รัั บผลตอบแทนอย่่างครบถ้้วน โดย
บริ ิษััทฯมีีโครงสร้้างการถืือหุ้้�นที่่�ชััดเจน ไม่่มีีลัักษณะการถืือหุ้้�นไขว้้กััน แต่่มีีการถืือหุ้้�นในลัักษณะที่่�มีีผู้้�ถืือหุ้้�นร่่วมกัันกัับบริ ิษััทฯ
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง คืือ บริ ษััท
ิ
ทิิปโก้้ แ อสฟัั ล ท์์ จำำ� กัั ด (มหาชน) ในรูู ปของเงิินลงทุุ น ในหุ้้�นสามััญในสััดส่่ ว นเงิินลงทุุ น
ในอััตราร้้ อยละ 23.43 สำำ�หรัับมาตรการในการอนุุมััติิการทำำ�รายการเกี่่�ยวโยงกััน ผ่่านการพิิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้้วนำำ�เสนอคณะกรรมการบริ ิษััทฯเป็็นผู้้�พิิจารณาอนุุมััติิ โดยกรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียจะงดออกเสีียงในการอนุุมััติิ
รายการดัังกล่่าว นอกจากนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบยัังมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ในการดููแลไม่่ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
และให้้มีีมาตรการดููแลข้้อมููลภายในเพื่่�อป้้องกัันการนำำ�ไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตนในทางมิิชอบเพิ่่�มเติิม กำำ�หนดให้้ต้้องรายงาน
ให้้เลขานุุการคณะกรรมการบริ ิษััทฯทราบทุุกครั้้�งที่่�มีีการเคลื่่�อนไหวของการถืือหุ้้�นของกรรมการและผู้้�บริ ิหาร โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่
ปีี 2547 จากเดิิมที่่�ต้้องรายงานด้้วยตััวเองกำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้�บริ ิหารเปิิดเผยการถืือหุ้้�นของบริ ิษััทฯในการประชุุมคณะ
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บทบาทผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
บริษััท
ิ ฯได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งภายในและภายนอก โดยได้้มีีการกำำ�หนด “จริยิ ธรรมในการ
ประกอบธุุรกิิจ” ซึ่่�งได้้แก่่การต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน การมีีส่่วนร่่วมทางการเมืืองอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ การปฏิิบััติิเสมอภาค
และเป็็นธรรมแก่่ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และการปฏิิบััติิด้้านแรงงานและความเคารพในสิิทธิิ
ของพนัักงาน และข้้ อ พึึงปฏิิบััติิของบุุ ค คล 3 กลุ่่�มหลัักที่่� มีีส่่ ว นร่่ ว มในการปฏิิบััติิงานและมีีส่่ ว นได้้ เ สีียในบริ ษััท
ิ ฯได้้ แ ก่่
กรรมการบริ ษััท
ิ ฯ ผู้้� บ ริ หิ ารและพนัักงาน และผู้้�ถืื อหุ้้�นรายใหญ่่ โดยเฉพาะข้้ อ พึึงปฏิิบััติิของฝ่่ า ยจััดการมีีการระบุุ เ ป็็ น

รายละเอีียด ข้้อพึึงปฏิิบััติิของฝ่่ายจััดการต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ 7 กลุ่่�ม ได้้แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน ลููกค้้าหรืือผู้้�บริ ิโภค
คู่่�ค้้าและ/หรืือเจ้้าหนี้้� คู่่�แข่่งทางการค้้า สิ่่�งแวดล้้อม และการมีีส่่วนร่่วมและการพััฒนาชุุมชน โดยที่่�จริ ิยธรรมในการประกอบ
ธุุ รกิิ จและข้้ อ พึึงปฏิิบััติิดัังกล่่ า วอยู่่�บนรากฐานของอุุ ด มการณ์์ ใ นเรื่ อ่� งคุุ ณ ภาพและคุุ ณ ธรรม นอกจากนี้้� ยัั งเน้้ น เรื่ อ่� ง
กระบวนการกำำ�กัับดููแลกิิจการเพื่่�อไม่่ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่แทรกแซง การตััดสิินใจใดๆ ของนัักบริ ิหารที่่�บริ ิหารงานโดยสุุจริ ิต
และบนพื้้�นฐานของความเป็็นมืืออาชีีพ
นอกจากนี้้�บริ ิษััทฯยัังตระหนัักดีีว่่าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของชุุมชน จึึงกำำ�หนดเป็็นนโยบายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบที่่�ดีีต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม มีีการกำำ�หนดบุุคลากรที่่�รัับผิิดชอบและกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�ส่่งเสริ ิมให้้เป็็น
ไปตามนโยบาย ซึ่่�งกิิจกรรมในด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและการช่่วยเหลืือชุุมชนดัังตััวอย่่างเช่่น การรัับโรงเรี ียนที่่�ตั้้�งอยู่่�ใกล้้โรงงาน
หรืือโรงเรี ียนอื่่�นตามความเหมาะสม เป็็นโรงเรี ียนในอุุปถััมภ์์ โดยสนัับสนุุนทุุนการศึึกษาแก่่นัักเรี ียน จััดอุุปกรณ์์การศึึกษา
หรืือพััฒนาโรงเรี ียนโดยวิ ิธีีการอื่่�น ๆ อย่่างเหมาะสม การสนัับสนุุนเงิินหรืือผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับกิิจกรรมต่่างๆ ของหน่่วยงาน
ราชการ โรงเรี ียน วััด องค์์กรอื่่�น ๆ และชาวบ้้านชุุมชนใกล้้เคีียง รัักษาสิ่่�งแวดล้้อมในบริ ิเวณโรงงานไม่่ให้้มีีผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมในชุุมชน
ความขััดแย้้งของผลประโยชน์์
บริ ิษััทฯขจััดรายการที่่�มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ด้้วยการปฏิิบััติิตามนโยบายในจริ ิยธรรมธุุรกิิจ โดยได้้มีีการ
กำำ�หนดข้้อพึึงปฏิิบััติิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ โดยเฉพาะผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ซึ่่�งเน้้นเรื่อ่� งการควบคุุมไม่่ให้้เกิิดผลกระทบ
ทางลบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มอื่่�น นอกจากนี้้�คณะกรรมการได้้ทราบถึึงรายการที่่�มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และรายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกัันและได้้พิิจารณาความเหมาะสมอย่่างรอบคอบทุุกครั้้�ง (โปรดดููรายละเอีียดเรื่อ่� งการขจััดความขััดแย้้งของผล
ประโยชน์์เพิ่่�มในหััวข้้อความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�นประกอบ) รวมทั้้ง
� ยัังมีีการปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
และได้้เพิ่่�มเติิมในข้้อบัังคัับของบริ ิษััทฯเพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยซึ่่�งได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในปีี
2546 ให้้เพิ่่�มเติิมข้้อบัังคัับดัังกล่่าว ดัังมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
“ข้้อบัังคัับของบริ ิษััทฯ หมวด 8 ข้้อ 48 ในกรณีีที่่�บริ ิษััทหรืือบริ ิษััทย่่อยตกลงเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือ
รายการเกี่่�ยวกัับการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ของบริ ิษััทฯหรืือบริ ิษััทย่่อย ตามความหมายที่่�กำำ�หนดตามประกาศ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ที่่�ใช้้บัังคัับกัับการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ของบริ ิษััทจดทะเบีียนหรืือการได้้มาหรืือ
จำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ของบริ ิษััทจดทะเบีียนแล้้วแต่่กรณีี ให้้บริ ิษััทฯปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์และวิ ิธีีการตามที่่�ประกาศดััง
นอกจากนี้้�บริ ิษััทฯยัังได้้ป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ โดยการให้้พนัักงานลงนามใน “ข้้อตกลงเรื่อ่� งการกระ
ทำำ�ที่่�ขััดต่่อผลประโยชน์์ของบริ ิษััทฯ” ซึ่่�งบัันทึึกข้้อตกลงดัังกล่่าวได้้ระบุุการลงโทษทางวิ ินััยตามขั้้�นตอนและถึึงขั้้�นเลิิกจ้้าง
หากพบว่่ า มีีการจงใจฝ่่ า ฝืืนหรืือละเมิิดข้้ อ ตกลงและเพื่่� อ ให้้ มีี มาตรการดููแลข้้ อ มููลภายในเพื่่� อ ป้้ อ งกัั น การนำำ� ไปใช้้ เ พื่่� อ
ประโยชน์์ส่่วนตนในทางมิิชอบเพิ่่�มเติิมได้้กำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้�บริ ิหารเปิิ ดเผยการถืือหุ้้�นของบริ ิษััทฯ ในการประชุุม
คณะกรรมการทุุกไตรมาส และต้้องรายงานให้้เลขานุุการคณะกรรมการบริษััท
ิ ฯ ทราบทุุกครั้้� งที่่�มีีการเคลื่่�อนไหวของ
การถืือหุ้้�น
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	รายการที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั น ตามหลัักเกณฑ์์ ข องตลาดหลัักทรัั พย์์ ฯ ต้้ อ งผ่่ า นการพิิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จากนั้้�นนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริ ิษััทฯอนุุมััติิ โดยที่่�กรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียงดออกเสีียง และถ้้าขนาดของ
รายการที่่�ใหญ่่ต้้องผ่่านการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมทั้้�งลงประกาศในหนัังสืือพิิมพ์์ อนึ่่�งรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน เป็็น
รายการที่่�ใช้้ราคาตลาดเป็็นเกณฑ์์ในการทำำ�รายการ โดยจะมีีการเปรี ียบเทีียบราคาตลาดกัับบริ ิษััทอื่่�นอีีกอย่่างน้้อย 3 ราย
จริ ิยธรรมธุุรกิิจ
� เป็็นแนวทางและข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่ดีี
� ซึ่ง่� ประกอบ
จริ ิยธรรมธุุรกิิจได้้กำำ�หนดไว้้ในจรรยาบรรณของกลุ่่�มธุุรกิิจอาหาร ทิิปโก้้ เพื่่อ
ด้้วย อุุดมการณ์์ อัันได้้แก่่ เชื่่�อมั่่�นในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี มุ่่�งมั่่�นในความเป็็นเลิิศ และถืือมั่่�นในความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
จริ ิยธรรมในการประกอบธุุรกิิจ อัันได้้แก่่ การต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันการมีีส่่วนร่่วมทางการเมืืองอย่่างรัับผิิดชอบ การปฏิิบััติิ
� วข้้อง ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมและการปฏิิบััติิด้้านแรงงานและความเคารพ
เสมอภาคและเป็็นธรรมแก่่ผู้ที่
้� เ่� กี่่ย
ในสิิทธิิของพนัักงาน พร้้ อ มทั้้� ง กำำ� หนดข้้ อ พึึงปฏิิบััติิสำำ� หรัับผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีีย อัันได้้ แ ก่่ ข้้ อ พึึงปฏิิบััติิของกรรมการบริ ษััท
ิ ฯ
ข้้อพึึงปฏิิบััติิของผู้้�บริ ิหารและพนัักงาน และข้้อพึึงปฏิิบััติิของผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ และข้้อเสนอแนะเมื่่�อเกิิดปััญหา พร้้ อมทั้้�ง
สื่่�อสารให้้กรรมการและพนัักงานทุุกคนทราบอย่่างต่่อเนื่่�อง และให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องลงนามรัับทราบทุุก 1 ปีี โดยให้้ถืือปฏิิบััติิ
นอกจากนี้้� ฝ่่ า ยจััดการต้้ อ งรัับผิิดชอบในการดููแลให้้ พ นัักงานที่่� อ ยู่่�ใต้้ บัั งคัับบััญชาทุุ ก คน ปฏิิบััติิตามข้้ อ กำำ� หนดต่่ า ง ๆ
อย่่างเคร่่งครััด กรณีีพนัักงานไม่่ปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณของบริ ิษััทฯ จะถููกพิิจารณาลงโทษตามระเบีียบของบริ ิษััทฯ
การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส
บริ ิษััทฯให้้ความสำำ�คััญเรื่อ่� งการเปิิดเผยสารสนเทศ เนื่่�องจากเป็็ นเรื่อ่� งที่่�มีีผลกระทบต่่อการตััดสิินใจของผู้้�ลงทุุนและ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย จึึงมีีความจำำ�เป็็ นที่่�ต้้องมีีการควบคุุม และกำำ�หนดมาตรการในการเปิิ ดเผยสารสนเทศทั้้�งที่่�เป็็ นสารสนเทศ
ทางการเงิินและไม่่ใช่่ทางการเงิินให้้ถููกต้้องตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด โดยมีีสาระสำำ�คััญครบถ้้วนเพีียงพอ เชื่่�อถืือได้้ โปร่่งใส
และทัันเวลา ทั้้ง� ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ โดยเปิิดเผยข้้อมููลสารสนเทศผ่่าน www.setlink.set.or.th ของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทยและเว็็บไซต์์ของบริ ิษััทฯ
บริ ษััท
ิ ฯยึึดถืือปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ และข้้ อ บัังคัับต่่ า ง ๆ ที่่� กำำ� หนดโดยสำำ�นััก งานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และหน่่วยงานของรััฐ อย่่างเคร่่งครััด และ
ติิดตามการแก้้ ไ ขเปลี่่� ย นแปลงอยู่่�อย่่ า งสม่ำำ�� เสมอ เพิ่่� อ ให้้ มั่่� น ใจได้้ ว่่ า กฎหมาย กฎเกณฑ์์ ข้้ อ บัังคัับที่่� บ ริ ษััท
ิ ฯ
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ถืือปฏิิบััติินั้้�นมีีความถููกต้้อง และเป็็นหลัักประกัันให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเชื่่�อมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�โปร่่งใส ถููกต้้อง ตรงไปตรงมา
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คณะกรรมการบริ ษััท
ิ ฯยึึดมั่่� น แนวปฏิิบััติิเรื่ อ่� งการเปิิ ด เผยข้้ อ มููลที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ บริ ษััท
ิ ฯ เพื่่� อ เป็็ น การจััดระเบีียบ
การเปิิดเผยข้้อมููลของบริ ิษััทฯให้้เป็็นระบบ และป้้องกัันความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างไม่่ถููกต้้องรวม
ทั้้�งเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน สาธารณชน หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่าง ๆ มั่่�นใจว่่าการเปิิดเผยข้้อมููลของ บริ ิษััทฯมีีความถููกต้้อง
ชััดเจนสอดคล้้องกัับกฎหมาย และเท่่าเทีียมกัันตามนโยบายเปิิดเผยข้้อมููล
บริ ิษััทฯมีีการกำำ�หนดนโยบายเกี่่�ยวกัับการรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการและผู้้�บริ ิหารของบริ ิษััทฯ แจ้้งรายงาน
การมีีส่่วนได้้เสีียของตนและของบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องภายในเวลา โดยเลขานุุการบริ ิษััทฯลงนามและจััดส่่งรายงานให้้

ประธานคณะกรรมการบริ ิษััทฯและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัันหลัังจากได้้รัับรายงาน ตามประกาศของบริ ิษััทฯ
เรื่อ่� งหลัักเกณฑ์์การรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการและผู้้�บริ ิหารที่่� 001/2552 ลงวัันที่่� 29 มิิถุุนายน 2552
การไม่่ล่่วงละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา
บริ ษััท
ิ ฯมีีนโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่� ย วกัั บ การไม่่ ล่่ ว งละเมิิดทรััพย์์ สิิ นทางปัั ญ ญา และลิิขสิิทธิ์์� โดยกำำ� หนดไว้้ ใ น
จรรยาบรรณของบริ ิษััทฯ ดัังนี้้� เคารพต่่อสิิทธิิในทรััพย์์สิินโดยการส่่งเสริ ิมให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้ความเคารพในทรััพย์์สิินและ
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น รวมถึึงการไม่่ซื้้�อผลิิตภััณฑ์์หรืือการบริ ิการ และไม่่เข้้าร่่วมเป็็นหุ้้�นส่่วนกัับองค์์กรที่่�ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
	ทุุ กปีี ค ณะกรรมการบริ ษััท
ิ ฯจะพิิจารณาว่่ า จะปรัับปรุุ ง แก้้ ไ ขนโยบายในการดำำ� เนิินการบรรษััทภิิบาล เพื่่� อ ให้้ บ รรลุุ
วััตถุุ ป ระสงค์์ ข องบริ ษััท
ิ ฯ สร้้ า งความรัับผิิดชอบต่่ อ ผลการปฏิิบััติิงานตามหน้้ า ที่่� สร้้ า งความโปร่่ ง ใสบนพื้้� น ฐาน
ของความซื่่� อ สััตย์์ เพิ่่� ม ขีีดความสามารถในการแข่่ ง ขัันของกิิจการอย่่ า งยั่่� ง ยืืน เพิ่่� ม ความเชื่่� อ มั่่� น ให้้ ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีีย
(Stakeholder) และสอดคล้้องในการดำำ�เนิินธุุรกิิจในปัั จจุุบััน บริษััท
ิ ฯกำำ�หนดข้้อพึึงปฏิิบััติิของคณะกรรมการบริษััท
ิ ฯ
ให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ได้้แก่่
∙ ดููแลให้้คณะกรรมการ และอนุุกรรมการบริ ิษััทฯ ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามบทบาทและความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ
∙ จััดให้้มีีระบบการควบคุุม และการบริ ิหารความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจอย่่างมีีระบบและมีีประสิิทธิิภาพ
∙ ให้้นโยบายและทบทวนแผนยุุทธศาสตร์์/แผนธุุรกิิจกัับฝ่่ายบริ ิหาร
∙ ดููแลไม่่ให้้เกิิดปััญหาการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ (Conflict of Interest)
∙ ปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเท่่าเทีียมกัันและเป็็นธรรมต่่อทุุกฝ่่าย
∙ ดำำ�เนิินงานด้้วยความโปร่่งใส มีีคุุณธรรมสามารถตรวจสอบได้้
∙ เปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยเฉพาะเรื่อ่� งผลประกอบการและงบการเงิิน
� และจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ เพื่่อ
� ให้้กรรมการฝ่่ายบริ ิหาร และพนัักงาน
∙ จััดให้้มีีคู่่�มืือการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่ดีี
ทุุกคนถืือปฏิิบััติิ
∙ ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมอย่่างเป็็นรููปธรรม

กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณในการบริ ิหารธุุรกิิจตั้้�งแต่่การอบรมเริ่่�มแรกเมื่่�อรัับเข้้าทำำ�งาน (Orientation) และ
ยัังมีีการทบทวนในเรื่อ่� งดัังกล่่าวอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง ทั้้�งนี้้�การวางระบบในเรื่อ่� งการกำำ�กัับดููแลกิิจการดัังกล่่าว ทำำ�ให้้บริ ิษััทฯ
สามารถผลัักดัันให้้เกิิดการปฏิิบััติิอย่่างต่่อเนื่่�องและกระตุ้้�นให้้อยู่่�ในจิิตวิ ิญญาณของพนัักงานทุุกระดัับ

รายงานประจำำ�ปีี 2563 | บริ ิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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2. คณะกรรมการชุุดย่่อย
โครงสร้้างกรรมการบริ ิษััทฯ คณะกรรมการชุุดย่่อย และขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ความรัั บผิิดชอบ
คณะกรรมการของบริ ิษััทฯจะพึึงมีีจำำ�นวนเท่่าใด ให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�กำำ�หนด แต่่ต้้องไม่่น้้อยกว่่า 5 คน และต้้อง
ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระซึ่่�งมิิได้้เป็็นกรรมการบริ ิหารและไม่่ได้้มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการบริ ิหารงานประจำำ� และไม่่เป็็นผู้้�ถืือ
หุ้้�นรายใหญ่่ในบริ ิษััทฯจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 3 คน กรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดต้้องมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ใน
ราชอาณาจัักร ให้้คณะกรรมการเลืือกกรรมการคนหนึ่่�งเป็็นประธานกรรมการ กรรมการของบริ ิษััทฯมีีสิิทธิิได้้รัับค่่าตอบแทน
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� ซึ่่�งค่่าตอบแทนได้้แก่่ เงิินเดืือน เบี้้�ยประชุุม เบี้้�ยเลี้้�ยง โบนััส
	กรรมการที่่� มีีอำำ� นาจลงนามผููกพัันบริ ษััท
ิ ฯได้้ แ ก่่ นางสาวลัักษณา ทรัั พย์์ ส าคร นางอนุุ รััตน์์ เทีียมทััน
นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์ ส าคร นายสุุ ร เชษฐ์์ ทรััพย์์ ส าคร นายกฤษฎิ์์� เศรษฐิิน นายยงสิิทธิ์์� โรจน์์ ศ รี กุี ุ ล สองในหกคนนี้้�
ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คััญของบริ ิษััทฯ
คณะกรรมการบริ ิษััทฯประกอบด้้วย ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�มีีความรู้้�ความสามารถอย่่างสููงพร้้ อมทั้้�งมีีการพััฒนาตนเองตาม
� ง คณะกรรมการได้้มีีส่ว่ นร่่วมในการกำำ�หนดวิ ิสััยทััศน์์และ
หลัักสููตรสมาคมส่่งเสริ ิมสถาบัันกรรมการบริ ิษััทไทย (IOD) อย่่างต่่อเนื่่อ
พัันธกิิจของบริ ษััท
ิ ฯเพื่่� อ ให้้ ผู้้� บ ริ ห
ิ ารและพนัักงานมีีจุุ ด มุ่่�งหมายในการดำำ� เนิินงานไปในทิิศทางเดีียวกัั น ในปีี 2563
คณะกรรมการได้้มีีการพิิจาณาทบทวนและอนุุมััติิในเรื่อ่� งวิ ิสััยทััศน์์ กลยุุทธ์์ เป้้าหมาย แผนธุุรกิิจและงบประมาณของบริ ิษััทฯ
รวมถึึงทบทวนนโยบายที่่�สำำ�คััญให้้มีีความเหมาะสมและสอดคล้้องต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เช่่น
นโยบายการกำำ� กัั บ ดููแลกิิจการ ในการประชุุ ม คณะกรรมการบริษััท
ิ ฯทุุ ก ไตรมาสได้้ มีีก ารติิดตามดููแลให้้ มีีก ารนำำ�ก ลยุุ ทธ์์
ของบริ ิษััทฯไปปฏิิบััติิ ตลอดจนได้้ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของฝ่่ายจััดการ โดยกำำ�หนดให้้มีีรายงานผลการดำำ�เนิินงานและ
ผลประกอบการของบริ ษััท
ิ ฯให้้ เ ป็็ น ไปตามแผนธุุ รกิิ จและงบประมาณที่่� กำำ� หนดไว้้ อ ย่่ า งมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
คณะกรรมการและฝ่่ายจััดการมีีความรัับผิิดชอบตามหน้้าที่่�ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น มีีระบบการแบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่�รัับผิิดชอบระหว่่าง
คณะกรรมการกัับฝ่่ายจััดการ รวมทั้้�งได้้มีีการทบทวนและประเมิินผลการควบคุุมภายใน และการบริ ิหารความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ใน
ระดัับที่่�เหมาะสม ภายใต้้กรอบของกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และข้้อบัังคัับของบริ ิษััทฯ ตลอดจนมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และ
รัักษาผลประโยชน์์ของบริ ิษััทฯบนพื้้�นฐานของหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยได้้จััดตั้้�งคณะอนุุกรรมการขึ้้�น 4 คณะ ได้้แก่่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล และคณะกรรมการ
บริ ห
ิ ารความเสี่่� ย ง ประกอบด้้ ว ยกรรมการที่่� มีีคุุ ณ สมบััติิและหน้้ า ที่่� รัั บผิิดชอบตามข้้ อ กำำ� หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
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แห่่ ง ประเทศไทย ซึ่่� ง ได้้ มีีก ารกำำ� หนดบทบาทและภาระหน้้ า ที่่� ค วามรัับผิิดชอบระหว่่ า งคณะกรรมการกัั บ ฝ่่ า ยจััดการและ

72

คณะกรรมการกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรอย่่างชััดเจน
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริ ิษััทฯ
1. ดููแลและจััดการให้้การดำำ�เนิินการของบริ ิษััทฯ เป็็นไปตามกฎหมายวััตถุุประสงค์์และข้้อบัังคัับของบริ ิษััทฯ ตลอดจนมติิ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรัักษาผลประโยชน์์ของบริ ิษััทฯ บนพื้้�นฐานของหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

2. กำำ�หนดนโยบายและทิิศทางการดำำ�เนิินงานของบริ ิษััทฯ และกำำ�กัับควบคุุมดููแลให้้ฝ่่ายจััดการดำำ�เนิินการให้้เป็็ นตาม
นโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจสููงสุุดให้้แก่่กิิจการและความมั่่�งคั่่�ง
สููงสุุดให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
3. จััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีภ
ี ายในไม่่เกิิน 4 เดืือนนัับแต่่วัน
ั ปิิดบััญชีีสิ้้�นปีี ของบริ ิษััทฯ และ
จััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการประชุุมวิ ิสามััญเมื่่�อมีีความจำำ�เป็็น
4. จััดประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััทฯทุุกไตรมาสและในการประชุุมต้้องมีีกรรมการไม่่น้อ
้ ยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของทั้้ง� หมด การวิ ินิิจฉััย
ชี้้�ขาดของที่่�ประชุุมให้้ถืือเอาเสีียงข้้างมากเป็็นมติิถ้้าคะแนนเสีียงเท่่ากัันให้้ประธานของที่่�ประชุุมออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้�นอีีกเสีียง
หนึ่่�งเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
5. ให้้คำำ�ปรึึกษาร่่วมอภิิปรายปััญหาอย่่างกว้้างขวางโดยทั่่�วกัันและวิ ินิิจฉััยด้้วยดุุลยพิินิิจที่่�รอบคอบเรื่อ่� งที่่� เสนอตามวาระ
การประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััทฯ
6. จััดให้้มีีการทำำ�งบแสดงฐานะทางการเงิินและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ ณ วัันสิ้้�นสุุดของรอบปีีบััญชีีของบริ ิษััทฯเสนอต่่อ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิงบแสดงฐานะทางการเงิินและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
และคณะกรรมการบริ ิษััทฯต้้องจััดให้้ผู้้�สอบบััญชีีตรวจสอบให้้เสร็็จสิ้้�นก่่อนนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
7. แต่่งตั้้�งและกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการผู้้�จััดการ
8. มอบอำำ�นาจดำำ�เนิินการให้้กรรมการผู้้�จััดการในการดำำ�เนิินกิิจการของบริ ิษััทฯ ตลอดจนมีีอำำ�นาจแต่่งตั้้�งและถอดถอน
พนัักงานของบริ ิษััทฯ รวมทั้้�งกำำ�หนดค่่าตอบแทนในการทำำ�งานตามนโยบายของคณะกรรมการ รวมทั้้�งมอบอำำ�นาจ
ดำำ�เนิินการแก่่พนัักงานที่่�สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ของธุุรกิิจ
9. พิิจารณาอนุุมััติิงบประมาณในการลงทุุนและในการดำำ�เนิินกิิจการของบริ ิษััทฯประจำำ�ปีี รวมทั้้�งดููแลการใช้้ทรัั พยากร
ของบริ ิษััทฯ
10. กำำ�หนดหลัักการและนโยบายค่่าตอบแทนการทำำ�งานของผู้้�บริ ิหารระดัับสููง
11. จััดให้้มีีการควบคุุมและตรวจสอบภายในตลอดจนจััดทำำ�ระบบการควบคุุมทางการเงิินการดำำ�เนิินงานและ การกำำ�กัับดููแล
การปฏิิบััติิงานรวมทั้้�งควบคุุมและบริ ิหารความเสี่่�ยง
12. จััดให้้มีีการรายงานข้้อมููลทางการเงิิน และข้้อมููลทั่่�วไปที่่�สำำ�คััญต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างครบถ้้วนถููกต้้องเพีียงพอและยืืนยััน
การตรวจสอบรัับรองข้้อมููลที่่�รายงาน
13. กำำ�หนดนโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชัันและกำำ�กัับดููแลให้้มีีระบบที่่�สนัับสนุุนการต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
องค์์กร
อำำ�นาจอนุุมััติิของคณะกรรมการบริ ิษััทฯ
คณะกรรมการบริ ษััทมีีอำ
ิ
ำ� นาจอนุุ มััติิ เรื่ อ่� งต่่ า ง ๆ ของบริ ษััท
ิ ฯตามขอบเขตหน้้ า ที่่� ที่่� กำำ� หนดโดยกฎหมายข้้ อ บัังคัับ
ของบริ ิษััทฯ หน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริ ิษััทฯ และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่�งรวมถึึงการกำำ�หนด และทบทวนวิ ิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ
กลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินงาน แผนในการดำำ�เนิินงานธุุรกิิจประจำำ�ปีี นโยบายในการบริ ิหารความเสี่่�ยง งบประมาณประจำำ�ปีี
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เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าฝ่่ายบริ ิหารได้้ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญกัับการต่่อต้้านการคอร์์ รัั ปชัันและปลููกฝัังจนเป็็ นวััฒนธรรม
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การกำำ�หนดเป้้าหมายที่่�ต้้องการของผลของการดำำ�เนิินงานการติิดตาม และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามแผนที่่�
กำำ�หนดไว้้และการดููแลรายจ่่ายลงทุุน รายการระหว่่างกัันที่่�สำำ�คััญ การเข้้าควบรวมกิิจการการแบ่่งแยกกิิจการและการเข้้า
ร่่วมทุุน
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของกรรมการผู้้�จััดการ
1. จััดการงานและดำำ�เนิินงานของบริ ิษััทฯตามนโยบายและอำำ�นาจที่่�คณะกรรมการบริ ิษััทฯกำำ�หนด
2. กำำ� หนดเป้้ า หมายธุุ รกิิ จทั้้� ง ในระยะสั้้� น และระยะยาวในแผนธุุ รกิิ จประจำำ�ปีี รว มทั้้� ง งบประมาณค่่ า ใช้้ จ่่ า ยและ
แผนยุุทธศาสตร์์ ระยะยาวให้้คณะกรรมการบริ ิษััทฯอนุุมััติิ
� ำ�หนดไว้้ในแผนธุุรกิิจโดยสร้้างความสามารถการแข่่งขััน
3. บริ ิหารการปฏิิบััติิงานผ่่านคณะจััดการให้้บรรลุุเป้้าหมายตามที่่กำ
และให้้ผลตอบแทนที่่�เหมาะสมแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
4. จััดสรรทรััพยากรและสรรหาบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
5. ส่่งเสริ ิมและสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรให้้เข้้มแข็็งและสนัับสนุุนวิ ิสััยทััศน์์และการเติิบโตของธุุรกิิจ
6. ติิดตามการดำำ�เนิินงานของบริ ิษััทฯอย่่างใกล้้ชิิด วััดผลการดำำ�เนิินการและรายงานถึึงกิิจการที่่�ฝ่่ายจััดการได้้กระทำำ�ไป
แล้้วต่่อคณะกรรมการบริ ิษััทฯเป็็นระยะและทัันสถานการณ์์
7. พิิจารณากลั่่� น กรองและนำำ� เสนอขออนุุ มััติิ จากคณะกรรมการบริ ษััท
ิ ฯในเรื่ อ่� งเกี่่� ย วกัั บ นโยบายและทิิศทางธุุ รกิิ จ
ของบริ ิษััทฯเรื่อ่� งที่่�หากทำำ�ไปแล้้วจะเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างสำำ�คััญแก่่กิิจการของบริ ิษััทฯและเรื่อ่� งที่่�ต้้องปฏิิบััติิตาม
กฎหมายและข้้อบัังคัับของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
8. จััดทำำ�รายละเอีียดอำำ�นาจดำำ�เนิินการภายในบริ ิษััทฯเพื่่�อกระจายอำำ�นาจให้้พนัักงานสามารถปฏิิบััติิงานและตััดสิินใจอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพมีีความคล่่องตััวโดยไม่่เสีียการควบคุุม เพื่่�อนำำ�เสนอคณะกรรมการบริ ิษััทฯอนุุมััติิ
9. ทำำ�รายงานสถานะการเงิินและงบการเงิินให้้คณะกรรมการบริ ิษััทฯพิิจารณาอนุุมััติิทุุก ๆ ไตรมาส
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้้บริ ิษััทฯมีีรายงานทางการเงิินที่่�ถููกต้้องตามมาตรฐานการบััญชีี และตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เปิิดเผยข้้อมููล
อย่่างเพีียงพอ ครบถ้้วน และเชื่่�อถืือได้้
2. สอบทานให้้บริ ิษััทฯปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือ
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3. สอบทานและให้้คำำ�แนะนำำ�เพื่่�อให้้บริ ิษััทฯมีีระบบการควบคุุมภายใน ระบบบริ ิหารความเสี่่�ยง และการตรวจสอบภายใน
ที่่�เหมาะสม และมีีประสิิทธิิผลเป็็ นไปตามมาตรฐานสากล โดยสอบทานร่่ วมกัับผู้้�สอบบััญชีี และผู้้�ตรวจสอบภายใน
รวมไปถึึงการตรวจสอบและสอบทานการปฏิิบััติิงานว่่าเป็็นไปอย่่างถููกต้้อง ตรงตามระเบีียบปฏิิบััติิและกฎหมาย เพื่่�อ
ให้้มั่่�นใจว่่ามีีระบบควบคุุมที่่�เหมาะสมและเพีียงพอต่่อความเสี่่�ยงด้้านคอร์์รััปชัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
4. พิิจารณาความเป็็ นอิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณาแต่่งตั้้�งโยกย้้าย
เลิิกจ้้างหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน หรืือ หน่่วยงานอื่่�นใดที่่�รัั บผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน หรืือ

เห็็นชอบการพิิจารณาว่่าจ้้างผู้้�ตรวจสอบภายในจากหน่่วยงานภายนอกบริ ิษััทฯ และพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบแผนการ
ตรวจสอบประจำำ�ปีีและค่่าตอบแทน
5. ร่่วมกัับฝ่่ายจััดการในการพิิจารณาคััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�ง หรืือเลิิกจ้้างผู้้�สอบบััญชีีของบริ ิษััทฯ รวมถึึงพิิจารณาความ
เหมาะสมของค่่าตอบแทน โดยพิิจารณาจากความเป็็นอิิสระ ผลการปฏิิบััติิงานและประสบการณ์์ของผู้้�สอบบััญชีี เพื่่�อ
ให้้คณะกรรมการบริ ิษััทฯเห็็นชอบและนำำ�เสนอให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิ
6. พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยง ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย และข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
สมเหตุุผล และเป็็นประโยชน์์ต่่อบริ ิษััทฯ
7. จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของบริ ิษััทฯ ซึ่่�งรายงานดัังกล่่าวต้้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้้องมีีความเห็็นในเรื่อ่� งต่่าง ๆ ตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย
8. จััดหาที่่� ป รึึกษาจากภายนอกหรืือผู้้� เ ชี่่� ย วชาญทางวิ ชิ าชีีพในการให้้ คำำ� แนะนำำ� ปรึึกษาหรืือให้้ ค วามเห็็ น ได้้ ตามที่่�
คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาว่่าเหมาะสม
9. ทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำำ�เป็็นและเหมาะสม ปีีละ 1 ครั้้�ง
10. กำำ�กัับดููแลให้้บริ ิษััทฯมีีกระบวนการและการจััดการรัับเรื่อ่� งร้้องเรี ียนจากพนัักงาน และบุุคคลภายนอก
11. ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการของบริ ิษััทฯมอบหมาย
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
1. คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�ทำำ�การสรรหาและเสนอบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมสำำ�หรัับการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตาม
ระเบีียบปฏิิบััติิเรื่อ่� งการคััดเลืือกสรรหากรรมการบริษััท
ิ ฯและพิิจารณาผลงาน คุุณสมบััติิ และความเหมาะสมของ
กรรมการที่่�พ้้นตำำ�แหน่่งและสมควรได้้รัับเลืือกตั้้�งใหม่่ เสนอต่่อคณะกรรมการบริ ิษััทฯ เพื่่�อพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ
และเสนอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริ ิษััทฯ
� นไขในการว่่าจ้้าง และอััตราค่่าจ้้างประธานกรรมการบริ ิหาร
2. คณะกรรมการมีีหน้้าที่่เ� สนออััตราค่่าตอบแทนและกำำ�หนดเงื่่อ
กรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�บริ ิหารระดัับสููงของบริ ิษััทฯตามที่่�คณะกรรมการบริ ิษััทมอบหมาย
3. คณะกรรมการมีีบทบาทในการเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริษััท
ิ ฯ เพื่่�ออนุุมััติิเกี่่�ยวกัับอััตราค่่าตอบแทนของ
� ขอรัับความเห็็นชอบจาก
ประธานกรรมการบริ ิษััทฯ และกรรมการบริ ิษััทฯ ตามระเบีียบการพิิจารณาผลตอบการทำำ�งาน เพื่่อ
4. คณะกรรมการมีีหน้้ า ที่่� ใ ห้้ ค วามเห็็ น ต่่ อ คณะกรรมการบริ ษััท
ิ ฯเกี่่� ย วกัั บ ผู้้�สืื บทอดตำำ� แหน่่ ง ประธานกรรมการบริ หิ าร
กรรมการผู้้�จัั ดการ และทบทวนแผนการสืืบทอดตำำ� แหน่่ ง ผู้้� บ ริ ห
ิ ารระดัับสููง ผู้้� บ ริ ห
ิ าร และตำำ� แหน่่ ง ที่่� สำำ�คัั ญที่่�
ประธานกรรมการบริ ิหาร หรืือกรรมการผู้้�จััดการได้้จััดเตรี ียมไว้้
5. คณะกรรมการ มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับกลยุุทธ์์ดัังต่่อไปนี้้�
5.1 กลยุุทธ์์ด้้านทรััพยากรบุุคคลสำำ�หรัับผู้้�บริ ิหารระดัับสููง
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5.1.1 พิิจารณาและให้้ความเห็็นต่่อข้้อเสนอของประธานกรรมการบริ ิหาร และ/หรืือ กรรมการผู้้�จััดการ เพื่่�อนำำ�เสนอ
ต่่อคณะกรรมการบริ ิษััทฯ เกี่่�ยวกัับนโยบายด้้านทรััพยากรบุุคคลสำำ�หรัับผู้้�บริ ิหารระดัับสููง เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
กลยุุทธ์์ในการทำำ�ธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ
5.1.2 สร้้างความมั่่�นใจว่่าแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งผู้้�บริ ิหารระดัับสููง ผู้้�บริ ิหาร และตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญ มีีรายชื่่�อผู้้�ที่่�อยู่่�
�่ ะได้้รัับการพิิจารณา และตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งผู้้บ
ในเกณฑ์์ที่จ
� ริ ิหารระดัับสููง ผู้้บ
� ริ ิหาร และ
ตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญ ได้้รัับการทบทวนอยู่่�เสมอโดยประธานกรรมการบริ ิหาร และกรรมการผู้้�จััดการ
5.2 กลยุุทธ์์ด้้านการประเมิินผลและผลประโยชน์์ตอบแทนสำำ�หรัับผู้้�บริ ิหารระดัับสููง
5.2.1 ทบทวนกลยุุทธ์์ในการให้้ผลประโยชน์์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริ ิษััทฯเพื่่�อรัับรอง
5.2.2 ทบทวนผลประโยชน์์ตอบแทนและเสนอคณะกรรมการบริ ิษััทฯ เพื่่�อการจููงใจให้้ผู้้�บริ ิหารระดัับสููงเสริ ิมสร้้างและ
พััฒนาศัักยภาพของตน รวมถึึงผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาด้้วย และอุุทิิศตนเพื่่�อพััฒนาธุุรกิิจ ของบริ ิษััทฯอย่่างเต็็มสติิ
ปััญญาและความสามารถในการปฏิิบััติิงานทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว รวมถึึงการพิิจารณาให้้ถืือหุ้้�นของบริ ิษััทฯ
ด้้วย
5.2.3 ให้้ คำำ� เสนอแนะแก่่ ป ระธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริ ห
ิ าร และกรรมการผู้้�จัั ดการ ถึึงหลัักการพิิจารณาเงิินเดืือน
สวััสดิิการค่่าตอบแทน และผลประโยชน์์ต่่าง ๆ แก่่ผู้้�บริ ิหารระดัับสููงของบริ ิษััทฯ
5.2.4 พิิจารณาและให้้ ค วามเห็็ น ต่่ อ คณะกรรมการบริ ษััท
ิ ฯเกี่่� ย วกัั บ นโยบายและรููปแบบของการให้้ ผ ลประโยชน์์
ตอบแทนซึ่่�งออกแบบไว้้สำำ�หรัับการจููงใจ และรัักษาไว้้ซึ่่�งพนัักงานที่่�มีีความสามารถ มีีคุุณภาพ และมีีศัักยภาพ
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
1. กำำ�หนดนโยบายบรรษััทภิิบาลให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2. ทบทวนนโยบายบรรษััทภิิบาลและการประเมิินผลการปฏิิบััติิตามนโยบายเป็็นระยะ
3. พิิจารณาอนุุมััติิจรรยาบรรณในการประกอบธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ
อำำ�นาจหน้้าที่่�คณะกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง
1. จััดประชุุ ม เพื่่� อ ประเมิินความเสี่่� ย งที่่� อ าจส่่ ง ผลต่่ อ การดำำ� เนิินธุุ รกิิ จทั้้� ง ในระยะสั้้� น และระยะยาว และมีี
การทบทวนความเสี่่�ยง อย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้�ง
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3. ติิดตามและรายงานผลการดำำ� เนิินการบริ ห
ิ ารความเสี่่� ย งให้้ ค ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริ ิษััทฯทราบ
รายชื่่�อกรรมการตรวจสอบที่่�มีีความรู้้ �และประสบการณ์์ในการสอบทานงบการเงิิน
นายวิ ิรััช ไพรััชพิิบููลย์์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็็นผู้้�มีีความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ และประสบการณ์์เพีียงพอที่่�
จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน (สามารถดููประวััติิได้้จากหน้้า 13)

รายชื่่�อกรรมการที่่�มีีความรู้้ �ทางด้้านการเงิิน
นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร นายกฤษฎิ์์� เศรษฐิิน นายยงสิิทธิ์์� โรจน์์ศรี ีกุุล และนายวิ ิรััช ไพรััชพิิบููลย์์
(สามารถดููประวััติิได้้จากหน้้า 12-18)
3. การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการและผู้้�บริ ิหารระดัับสููงสุุด
ขั้้�นตอนในการพิิจารณาคััดเลืือกและแต่่งตั้้�งกรรมการ กรรมการอิิสระ และกรรมการผู้้�จััดการ
1. คณะกรรมการบริ ิษััทฯกำำ�หนดคุุณสมบััติิของกรรมการ กรรมการอิิสระ และกรรมการผู้้�จััดการ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่ าตอบแทนทำำ�การกลั่่� นกรองสรรหาบุุ คคลที่่�มีีคุุณสมบััติิที่่� เหมาะสมตามที่่�
คณะกรรมการบริ ิษััทฯกำำ�หนดไว้้ เสนอให้้คณะกรรมการบริ ิษััทฯพิิจารณา
3. คณะกรรมการบริ ิษััทฯพิิจารณาเลืือกผู้้�ที่่�เหมาะสมที่่�จะเป็็นกรรมการ เสนอให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาแต่่งตั้้�งเป็็น
กรรมการ
4. คณะกรรมการพิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�ที่่�เหมาะสมเป็็นกรรมการผู้้�จััดการ
คุุณสมบััติิกรรมการอิิสระ
1. เป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิของกรรมการตามที่่�กำำ�หนดไว้้
2. เป็็นกรรมการที่่�สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�แสดงความคิิดเห็็นโดยใช้้ดุุลยพิินิิจของตนเองอย่่างเป็็นอิิสระและมีีจริ ิยธรรม
โดยยึึดถืือประโยชน์์ขององค์์กรเป็็นหลััก โดยไม่่ได้้คำำ�นึึงถึึงเฉพาะประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นราย
ย่่อยหรืือตนเอง
3. เป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์ฯกำำ�หนด และเป็็นไปตามแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี ดัังต่่อไปนี้้�
3.1 ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 0.75 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริ ิษััทฯ บริ ิษััทใหญ่่ บริ ิษััทย่่อย
� วข้้อง
บริ ิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริ ิษััทฯ ทั้้ง
� นี้้� ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้ที่
� เ่� กี่่ย
ของกรรมการอิิสระรายนั้้�น ๆ ด้้วย
3.2 ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริ ิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รัับเงิินเดืือนประจำำ�
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริ ิษััทฯ บริ ิษััทใหญ่่ บริ ิษััทย่่อย บริ ิษััทร่่วม บริ ิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ� นาจควบคุุ ม ของบริ ษััท
ิ ฯ เว้้ น แต่่ จ ะได้้ พ้้ น จากการมีีลัักษณะดัังกล่่ า วมาแล้้ ว ไม่่
น้้อยกว่่า 2 ปีี ก่่อนวัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการอิิสระ ทั้้�งนี้้� ลัักษณะต้้องห้้ามดัังกล่่าว ไม่่รวมถึึงกรณีี
ควบคุุมของบริ ิษััทฯ
3.3 ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมาย ในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดา
มารดา คู่่�สมรส พี่่�น้้อง และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร ของกรรมการรายอื่่�น ผู้้�บริ ิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
ผู้้�มีีอำำ� นาจควบคุุ ม หรืือบุุ ค คลที่่� จ ะได้้ รัั บการเสนอให้้ เ ป็็ น กรรมการ ผู้้� บ ริ หิ าร หรืือผู้้�มีีอำำ� นาจควบคุุ ม
ของบริ ิษััทฯหรืือบริ ิษััทย่่อย
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3.4 ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริ ิษััทฯ บริ ิษััทใหญ่่ บริ ิษััทย่่อย บริ ิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�น รายใหญ่่
ห รืือ ผู้้�มีีอำำ� น า จ ค ว บ คุุ ม ข อ ง บ ริ ษััท
ิ ฯ ใ น ลัักษ ณ ะ ที่่� อ า จ เ ป็็ น ก า รขัั ด ขว า ง ก า ร ใ ช้้ วิ จิ า ร ณ ญ า ณ
อย่่างอิิสระ รวมทั้้�งไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริ ิษััทฯ
บริ ิษััทใหญ่่ บริ ิษััทย่่อย บริ ิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริ ิษััทฯ เว้้นแต่่จะได้้พ้้น
จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนวัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการอิิสระ
ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจตามข้้างต้้น รวมถึึงการทำำ�รายการทางการค้้าที่่�กระทำำ�เป็็นปกติิเพื่่�อประกอบ
กิิจการ การเช่่าหรืือให้้เช่่าอสัังหาริ ิมทรััพย์์ รายการเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์หรืือบริ ิการหรืือการให้้หรืือรัับความ
ช่่วยเหลืือทางการเงิิน ด้้วยการรัับหรืือให้้กู้้�ยืืม ค้ำำ��ประกััน การให้้สิินทรััพย์์เป็็นหลัักประกัันหนี้้�สิิน รวมถึึง
พฤติิการณ์์อื่่�นทำำ�นองเดีียวกััน ซึ่่�งเป็็ นผลให้้บริ ิษััทฯ หรืือคู่่�สััญญามีีภาระหนี้้�ที่่�ต้้องชำำ�ระต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่�ง
ตั้้�งแต่่ร้้อยละ 3 ของสิินทรััพย์์ที่�่มีีตััวตนสุุทธิิของบริ ิษััทฯ หรืือตั้้�งแต่่ 20 ล้้านบาทขึ้้�นไป แล้้วแต่่จำำ�นวนใด
จะต่ำำ��กว่่า ทั้้�งนี้้� การคำำ�นวณภาระหนี้้�ดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามวิ ิธีีการคำำ�นวณมููลค่่าของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
ตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ในการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน โดยอนุุโลม
และให้้นัับรวมภาระหนี้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่าง 1 ปีีก่่อนวัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกัันด้้วย
3.5 ไม่่ เ ป็็ น หรืือเคยเป็็ น ผู้้� ส อบบััญชีีของบริ ษััท
ิ ฯ บริ ษััท
ิ ใหญ่่ บริ ษััทย่
ิ
่ อ ย บริ ษััทร่
ิ
่ ว ม ผู้้�ถืื อหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริ ิษััทฯ และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงาน
สอบบััญชีี ซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีีของบริษััท
ิ ฯ บริษััท
ิ ใหญ่่ บริษััทย่
ิ
่อย บริษััทร่
ิ
่ วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริ ิษััทฯสัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี
� รึึกษากฎหมายหรืือที่่ป
� รึึกษา
3.6 ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้ใ� ห้้บริ ิการทางวิ ิชาชีีพใด ๆ ซึ่่ง� รวมถึึงการให้้บริ ิการเป็็นที่่ป
ทางการเงิิน ซึ่่�งได้้รัับค่่าบริ ิการเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีี จากบริ ิษััทฯ บริ ิษััทใหญ่่ บริ ิษััทย่่อย บริ ิษััทร่่วม
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริ ิษััทฯ และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�น
ส่่วนของผู้้�ให้้บริ ิการทางวิ ิชาชีีพนั้้�นด้้วย ทั้้�งในปััจจุุบัันและก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง เป็็นกรรมการอิิสระไม่่น้้อย
กว่่า 2 ปีีก่่อนวัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการอิิสระ
3.7 ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนของกรรมการของบริ ิษััทฯ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�
ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
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หรืือไม่่เป็็ นหุ้้�นส่่วนที่่�มีีนััยในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็ นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่ วมบริ ิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงานที่่�
ปรึึกษาที่่�ได้้รัับเงิินเดืือนประจำำ� หรืือถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริ ิษััท
อื่่�น ซึ่่�งประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริ ิษััทฯ หรืือบริ ิษััท
ย่่อย
3.9 ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริ ิษััทฯ

คุุณสมบััติิของกรรมการ
1. เป็็นบุุคคลที่่�ไม่่มีีประวััติิด่่างพร้้อย
2. เป็็นผู้้�มีีวิ ิสััยทััศน์์และสามารถมองภาพรวมของธุุรกิิจได้้ดีี
3. เป็็นผู้้�มีีมนุุษย์์สััมพัันธ์์ดีี มีีคุุณธรรม และมีีบุุคลิิกที่่�เหมาะสม
4. เป็็นผู้้�มีีทัักษะในการสื่่�อความอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
5. เป็็นผู้้�มีีแนวคิิดทางธุุรกิิจและการตััดสิินใจอย่่างเป็็นระบบ
6. เป็็นผู้้�มีีความรู้้�ความเข้้าใจด้้านการเงิิน หรืือการพาณิิชยกรรมหรืือการอุุตสาหกรรมและมีีประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับ
การบริ ิหารธุุรกิิจ
7. เป็็นผู้้�มีีประสบการณ์์เคยเป็็นกรรมการของบริ ิษััทหรืือรััฐวิ ิสาหกิิจ
คุุณสมบััติิของกรรมการผู้้�จััดการ
1. มีีคุุณธรรมและไม่่มีีประวััติิด่่างพร้้อย
2. ไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่และเป็็นนัักบริ ิหารและจััดการสมััยใหม่่โดยอาชีีพ
3. มีีทัักษะและมีีประสบการณ์์ในการทำำ�งานหลากหลายหน้้าที่่�รวมทั้้�งธุุรกิิจต่่างประเทศ
4. มีีความเป็็นผู้้�นำำ�สููง วิ ิสััยทััศน์์กว้้าง มนุุษย์์สััมพัันธ์์ดีี สื่่�อสารกระจ่่าง และบุุคลิิกเหมาะสม
5. สามารถประสานความแตกต่่างและความสามารถของพนัักงานให้้บรรลุุเป้้าหมายธุุรกิิจและสอดคล้้องกัับวััฒนธรรม
ขององค์์กร
6. มีีทัักษะเรื่อ่� งการตลาด การเงิินและการบริ ิหารบุุคคล
7. สามารถกำำ�กัับดููแลและอำำ�นวยการทำำ�งานของทั้้�งองค์์กร
8. มองโอกาสธุุรกิิจได้้ดีีและแก้้ปััญหาเป็็นเยี่่�ยม
หลัักเกณฑ์์ในการพิิจารณาคััดเลืือกกรรมการ
1. บุุคคลต้้องมีีคุุณสมบััติิของกรรมการตรงตามที่่�กำำ�หนดไว้้
2. กรรมการทั้้�งคณะควรมีีความหลากหลายของความชำำ�นาญที่่�เป็็ นประโยชน์์ต่่อการกำำ�หนดทิิศทางและควบคุุมการ
ดำำ�เนิินงานของบริ ิษััทฯ
วิ ิธีีปฏิิบััติิและหลัักเกณฑ์์การเลืือกตั้้�งกรรมการในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
1. ให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งกรรมการทีีละหนึ่่�งตำำ�แหน่่ง
ที่่�ตนถืืออยู่่�โดยถืือว่่าหุ้้�นหนึ่่�งมีีเสีียงหนึ่่�ง
3. ในการลงคะแนนเลืือกตั้้�งกรรมการแต่่ละตำำ�แหน่่ง ผู้้�ที่่�ได้้รัั บการเลืือกตั้้�งเป็็ นกรรมการในตำำ�แหน่่งนั้้�น ต้้องได้้รัั บ
คะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
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2. ในการออกเสีียงลงคะแนนเลืือกตั้้�งกรรมการแต่่ละตำำ�แหน่่งนั้้�น ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละคนมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับจำำ�นวนหุ้้�น
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ข้้อบัังคัับของบริ ิษััทฯในส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับคณะกรรมการ
ข้้อ16. ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีีทุุกครั้้� ง ให้้กรรมการออกจากตำำ�แหน่่งเป็็ นอััตราหนึ่่�งในสาม ถ้้าจำำ�นวน
กรรมการที่่�จะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่่�สุุดกัับส่่วนหนึ่่�งในสาม กรรมการที่่�จะต้้อง
ออกจากตำำ�แหน่่งในปีีแรกและปีีที่่�สองภายหลัังจดทะเบีียนบริ ิษััทฯนั้้�นให้้จัับสลากกัันว่่าผู้้�ใดจะออก ส่่วนปีีหลัังๆ ต่่อไป
ให้้กรรมการคนที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดนั้้�นเป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่ง กรรมการซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งแล้้วอาจได้้รัับเลืือก
ตั้้�งใหม่่ได้้
ข้้อ17. นอกจากการพ้้นตำำ�แหน่่งตามวาระแล้้ว กรรมการจะพ้้นจากตำำ�แหน่่งเมื่่�อ
		

(1)

ตาย

		

(2)

ลาออก

		

(3) ขาดคุุณสมบััติิ มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามมาตรา 68 แห่่งพระราชบััญญััติิบริ ิษััทมหาชน จำำ�กััด พ.ศ. 2535

		

(4)

ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นลงมติิให้้ออกตามข้้อ 20.

		

(5)

ศาลมีีคำำ�สั่่�งให้้ออก

ข้้อ18. กรรมการคนใดลาออกจากตำำ�แหน่่ง ให้้ยื่่�นใบลาออกต่่อบริ ิษััทฯ การลาออกมีีผลนัับแต่่วัันที่่�ใบลาออกถึึงบริ ิษััทฯ
กรรมการซึ่่�งลาออกตามวรรคหนึ่่�งจะแจ้้งการลาออกของตนให้้นายทะเบีียนทราบด้้วยกัันก็็ได้้
ข้้ อ 19. ในกรณีีที่่� ตำำ� แหน่่ ง กรรมการว่่ า งลงเพราะเหตุุ อื่่� น นอกจากถึึงคราวออกตามวาระให้้ ค ณะกรรมการเลืือก
บุุคคลหนึ่่�งซึ่่ง� มีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้าม ตามมาตรา 68 แห่่งพระราชบััญญััติิบริ ิษััทมหาชนจำำ�กัด
ั พ.ศ. 2535
เข้้าเป็็ นกรรมการแทนในการประชุุมคณะกรรมการคราวถััดไป เว้้นแต่่วาระของกรรมการจะเหลืือน้้อยกว่่า 2 เดืือน
บุุคคลซึ่่�งเข้้าเป็็นกรรมการแทนดัังกล่่าว จะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งกรรมการแทนได้้ เพีียงเท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของกรรมการ
ที่่�ตนแทน ไม่่มีีการกำำ�หนดสััดส่่วน
มติิของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่่�ง ต้้องประกอบด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่�ของจำำ�นวนกรรมการ
ที่่�ยัังเหลืืออยู่่�
ข้้อ20. ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น อาจลงมติิให้้กรรมการคนใดออกจากตำำ�แหน่่ง ก่่อนถึึงคราวออกตามวาระได้้ด้้วยคะแนนเสีียง
ไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่�ของจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง และมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของ
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือโดยผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
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ข้้อ 21. กรรมการจะเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบริ ิษััทฯหรืือไม่่ก็็ได้้
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การถ่่วงดุุลของกรรมการที่่�ไม่่เป็็ นผู้้�บริ ิหาร
คณะกรรมการบริ ิษััทฯ มีีจำำ�นวน 11 ท่่านประกอบด้้วยผู้้�มีีความรู้้�และประสบการณ์์หลากหลาย ซึ่�่งเป็็นประโยชน์์ต่่อ
บริ ิษััทฯ โดยประกอบด้้วย
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริ ิหาร	

1 ท่่าน 	คิิดเป็็นร้้อยละ

9

กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริ ิหาร		

10 ท่่าน

คิิดเป็็นร้้อยละ

91

	กรรมการอิิสระ			

5 ท่่าน

คิิดเป็็นร้้อยละ

46

คณะกรรมการประกอบด้้วยกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระเกิินกว่่าหนึ่่�งในสามและมีีจำำ�นวนกรรมการที่่�ไม่่ใช่่
ผู้้บ
� ริ ิหารมากกว่่า 1 ใน 2 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้ง� คณะ
	จำำ�นวนกรรมการที่่�เป็็นตััวแทนของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีอำำ�นาจควบคุุม (Significant Shareholders) เป็็นสััดส่่วนที่่�ยุุติิธรรม
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นรายอื่่�น
	ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริ ิษััทฯ มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์และข้้อบัังคัับ
ของบริ ิษััทฯ ตลอดจนมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริ ิต ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี โดยกรรมการบริ ิษััทฯ
มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ซึ่่�งตามข้้อบัังคัับฯของบริ ิษััทฯกำำ�หนดไว้้ว่่าในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง ให้้กรรมการจำำ�นวน
1 ใน 3 ออกจากตำำ�แหน่่ง (โปรดดููรายละเอีียดในเรื่อ่� งข้้อบัังคัับของบริ ิษััทฯในส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับคณะกรรมการประกอบ)
นอกจากนี้้� ตั้้� ง แต่่ ปีี 2546 คณะกรรมการบริ ษััท
ิ ฯได้้ เ ริ่่�ม ประเมิินตนเอง (Self-Assessment) และประเมิินผลงาน
คณะกรรมการทั้้�งคณะ กรรมการแต่่ละท่่านให้้ความสนใจต่่อการพััฒนาตนเอง เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้� ทัักษะและมาตรฐานการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการในการบริ ิหารงานบริ ิษััทฯให้้มีีประสิิทธิิภาพและมีีการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี
(โปรดดููหััวข้้อการประเมิินคณะกรรมการประกอบ)
การรวมหรืือแยกตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการและกรรมการ 4 ท่่าน รวมเป็็น 5 ท่่านเป็็นตััวแทนของผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
	กรรมการผู้้�จััดการเป็็นผู้้�บริ ิหารมืืออาชีีพไม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องหรืือมีีความสััมพัันธ์์ใด ๆ กัับผู้้�ถืือหุ้้�น รายใหญ่่ และโครงสร้้าง
คณะกรรมการมีีกรรมการอิิสระเกิินกว่่าหนึ่่�งในสาม และมีีจำำ�นวนกรรมการที่่ไ� ม่่ใช่่ผู้บ
้� ริ ิหารมากกว่่า 1 ใน 2 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งคณะ
ก่่อให้้เกิิดการถ่่วงดุุลและการสอบทานการบริ ิหารงานที่่�ดีี นอกจากนี้้�การแบ่่งแยกหน้้าที่่�ในการกำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแล
และการบริ ิหารงานประจำำ�อย่่างชััดเจน

คณะกรรมการบริ ิษััทฯได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

ทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาคััดเลืือกและกลั่่�นกรองบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมตามที่่�คณะกรรมการบริ ิษััทฯเสนอเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการผู้้�จััดการหรืือกรรมการ พร้้อมทั้้�งพิิจารณาค่่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะผู้้�บริ ิหาร เพื่่�อให้้กลไกติิดตาม
ตรวจสอบ และถ่่ ว งดุุ ล อำำ� นาจในการบริ หิ ารงานมีีความถููกต้้ อ งโปร่่ ง ใส หน่่ ว ยงานตรวจสอบภายในมีีความเป็็ น อิิสระ
ในการร่่วมกำำ�หนดขอบเขตในการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ิษััทฯ
� องคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ)
ซึ่่ง� ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 ท่่าน(โปรดดููขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่ข

บริ ิษััทฯได้้กำำ�หนดนโยบายค่่าตอบแทนกรรมการไว้้อย่่างชััดเจนและโปร่่งใส โดยค่่าตอบแทนอยู่่�ในระดัับเหมาะสมตาม
อุุตสาหกรรม และได้้ขออนุุมััติิจากผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้ว กรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้เป็็นกรรมการตรวจสอบได้้รัับค่่าตอบแทนที่่�
เหมาะสมตามปริ ิมาณงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�น กรรมการผู้้�จััดการและพนัักงานได้้รัับค่่าตอบแทนที่่�เชื่่�อมโยงกัับผลการปฏิิบััติิงานของ
แต่่ ล ะคน ค่่ า ตอบแทนที่่� ไ ด้้ รัั บได้้ ผ่่ า นการพิิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำำ� หนดค่่ า ตอบแทนและเพื่่� อ ให้้ เ กิิด
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ความโปร่่งใสและความชััดเจนในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริ ิหารระดัับสููง ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้พิิจารณานโยบาย
และหลัักการค่่ า ตอบแทนกรรมการผู้้�จัั ดการและผู้้� บ ริ ห
ิ ารระดัับสููงแล้้ ว ในการประชุุ ม สามััญผู้้�ถืื อหุ้้�น ครั้้� ง ที่่� 1/2549
ในวัันที่่� 28 เมษายน 2549
ในแต่่ ล ะปีี ค ณะกรรมการสรรหาและกำำ� หนดค่่ า ตอบแทนจะพิิจารณาว่่ า ค่่ า ตอบแทนของคณะกรรมการเหมาะสมหรืือไม่่
โ ด ย เ ป รี ย
ี บ เ ทีี ย บ กัั บ อุุ ต ส า ห กรร ม ใ น กลุ่่� ม เ ดีี ย ว กัั น แ ล ะ ข น า ด ธุุ รกิิ จ ใ น ร ะ ดัั บ เ ดีี ย ว กัั น นำำ� เ ส น อ ข อ อ นุุ มััติิ จ า ก
คณะกรรมการบริ ิษััทฯมีีข้้อกำำ�หนด ดัังนี้้�คืือ
1. ผลตอบแทนกรรมการให้้สอดคล้้องหรืือเกี่่�ยวเนื่่�องกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริ ิษััทฯ
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำำ�งานให้้เป็็นรายเดืือน สอดคล้้องกัับการรัับผิิดชอบต่่อหน้้าที่่�กรรมการตลอดเวลา
มิิใช่่เฉพาะเพีียงในเวลาที่่�มาประชุุม
3. ผลตอบแทนกรรมการในรููปของค่่าตอบแทนจากผลการดำำ�เนิินงาน หากบริ ิษััทฯมีีกำำ�ไรสุุทธิิให้้จ่่ายผลตอบแทนให้้
กรรมการทั้้�งคณะอีีกไม่่เกิิน 1 เท่่า ของค่่าตอบแทนรวมที่่�คณะกรรมการได้้รัับทั้้�งปีี
	กรรมการที่่�ไม่่เป็็ นผู้้�บริ ิหาร ได้้รัั บค่่าตอบแทนจากการทำำ�งานเป็็ นรายเดืือน และค่่าตอบแทนจากผลการดำำ�เนิินงาน
หากบริ ิษััทฯมีีกำำ�ไรสุุทธิิให้้จ่่ายผลตอบแทนไม่่เกิิน 1 เท่่า ของค่่าตอบแทนรวมที่่�ได้้รัับทั้้�งปีี และไม่่ได้้รัับผลประโยชน์์อื่่�น ๆ ใด
แผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนมีีหน้้าที่่�ให้้ความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริ ิษััทฯเกี่่�ยวกัับผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง
ผู้้�บริ ิหารระดัับสููง ผู้้�บริ ิหาร และตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญ แผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งผู้้�บริ ิหารระดัับสููง ผู้้�บริ ิหาร และตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญ
มีีรายชื่่� อ ผู้้� ที่่� อ ยู่่�ในเกณฑ์์ ที่่� จ ะได้้ รัั บการพิิจารณาและได้้ รัั บการทบทวนอยู่่�เสมอโดยกรรมการผู้้�จัั ดการ โดยมีีขั้้� น ตอนการ
คััดเลืือกบุุคลลากรสืืบทอดตำำ�แหน่่งในองค์์กร ดัังนี้้�
1. ระบุุผู้้�สืืบทอดในตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญ ตามผัังโครงสร้้างองค์์กร
2. จััดทำำ�และใช้้เครื่อ่� งมืือ 360 Degree Feedback เพื่่�อประเมิิน Competency ของ Talent ที่่�อยู่่�ใน Talent Pool
เพื่่�อเป็็นเครื่อ่� งมืือช่่วยในการกลั่่�นกรอง
3. รายงานผลการทำำ� 360 Degree Feedback และทำำ�เกณฑ์์ในการจััดกลุ่่�ม Talent สำำ�หรัับพนัักงาน
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บริ ิษััทฯกำำ�หนดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััทฯอย่่างน้้อย 3 เดืือนต่่อครั้้�ง เพื่่�อพิิจารณางบการเงิิน การวาง
นโยบายและติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน และคณะกรรมการบริ ิษััทฯต้้องพร้้อมเข้้าร่่วมประชุุมเสมอ หากมีีการประชุุมวาระพิิเศษ
ในการประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััทฯ ต้้องมีีกรรมการมาประชุุมไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด จึึงจะเป็็น
องค์์ประชุุม
ในกรณีีที่่�ประธานกรรมการไม่่อยู่่�ในที่่�ประชุุมหรืือไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ถ้้ามีีรองประธานกรรมการ ให้้รองประธาน
กรรมการเป็็ นประธาน ถ้้าไม่่มีีรองประธานกรรมการหรืือมีีแต่่ไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ให้้กรรมการซึ่่�งมาประชุุมเลืือก

กรรมการคนหนึ่่�งเป็็นประธานในที่่�ประชุุมการวิ ินิิจฉััยชี้้�ขาดของที่่�ประชุุมให้้ถืือเสีียงข้้างมาก
	กรรมการคนหนึ่่�งมีีเสีียงหนึ่่�งในการลงคะแนน เว้้นแต่่กรรมการซึ่่�งมีีส่่วนได้้เสีียในเรื่อ่� งใดไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
ในเรื่อ่� งนั้้�น ถ้้าคะแนนเสีียงเท่่ากัันให้้ประธานในที่่�ประชุุมออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้�นอีีกเสีียงหนึ่่�งเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
ในการจััดส่่ ง หนัังสืือเชิิญประชุุ ม พร้้ อ มระเบีียบวาระการประชุุ ม และเอกสารประกอบการประชุุ ม เพื่่� อ เป็็ น ข้้ อ มููลให้้
คณะกรรมการบริ ิษััทฯก่่อนการประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 7 วััน
บริ ิษััทฯได้้มีีการกำำ�หนดตารางการประชุุมคณะกรรมการทุุกคณะล่่วงหน้้าเป็็ นประจำำ�ทุุกปีีก่่อนการประชุุมในปีี ถััดไป
ทั้้�งนี้้�ไม่่รวมการประชุุมวาระพิิเศษ
	สำำ�หรัับปีี 2563 มีีการประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััทฯรวมทั้้�งสิ้้�น 7 ครั้้�ง และมีีการประชุุมกรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริ ิหาร
จำำ�นวน 1 ครั้้�ง เพื่่�อเปิิดโอกาสได้้แสดงความคิิดเห็็นหรืืออภิิปรายปััญหาต่่าง ๆ ที่่�อยู่่�ในความสนใจ
4. การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริ ิษััทย่่อยและบริ ิษััทร่่ วม
	การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริ ิษััทย่่อยและบริ ิษััทร่่ วมใช้้หลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิงานเหมืือนกััน ซึ่่�งเขีียนเป็็ นลาย
ลัักษณ์์อัักษรของกลุ่่�มธุุรกิิจอาหาร ทิิปโก้้ การบริ ิหารงานในบริ ิษััทย่่อยและบริ ิษััทร่่วมปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
1. คณะกรรมการบริ ษััท
ิ ฯพิิจารณาส่่ ง ตััวแทนของบริ ษััท
ิ ฯ เข้้ า ไปเป็็ นกรรมการของบริ ษััทย่
ิ
่ อ ยและบริ ษััทร่
ิ
่ ว มตาม
อััตราส่่วนการลงทุุน
2. บริ ิษััทย่่อยรายงานผลการดำำ�เนิินงานและการควบคุุมภายในต่่อคณะกรรมการตรวจสอบทุุกไตรมาส เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริ ิษััทฯต่่อไป
3. จััดกิิจกรรมร่่วมกัันทั้้�งบริ ิษััทย่่อยและบริ ิษััทร่่วม เพื่่�อให้้รัับทราบแผนการดำำ�เนิินงานไปในแนวทางเดีียวกััน
4. การจััดทำำ�งบประมาณต้้องนำำ�มารวมกััน เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริ ิษััทฯพิิจารณาร่่วมกัันทั้้�งกลุ่่�มธุุรกิิจอาหาร
5. การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริ ิษััทฯทุุกไตรมาสโดยผ่่านการพิิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
6. มีีการโยกย้้ายหรืือเลื่่�อนตำำ�แหน่่งภายในกลุ่่�มธุุรกิิจอาหาร ทิิปโก้้ ได้้ตลอดและอายุุการทำำ�งานนัับต่่อเนื่่�อง
5. การดููแลเรื่� อ่ งการใช้้ข้้อมููลภายใน
บริ ิษััทฯมีีการกำำ�หนดนโยบายการป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายในของบริ ิษััทฯในจริ ิยธรรมการประกอบธุุรกิิจ ข้้อ 3.1
ทรััพย์์ซึ่่�งมีีการประชาสััมพัันธ์์ผ่่านทาง E-mail ให้้พนัักงาน ผู้้�บริ ิหาร และ กรรมการบริ ิษััทฯทราบทุุกไตรมาสโดยเฉพาะ
ในช่่วง 1 เดืือนก่่อนที่่�งบการเงิินเผยแพร่่ต่่อสาธารณชน โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
3.1.8

ไม่่แสวงหาประโยชน์์ให้้ตนเองและผู้้�เกี่่�ยวข้้องโดยใช้้ข้้อมููลใด ๆ ของบริ ิษััทฯ ซึ่�่งยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อ
สาธารณชน ไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม

3.1.9

ไม่่นำำ�ข้้อมููลทางการเงิินของบริ ิษััทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์์จากข้้อมููลดัังกล่่าวในระยะเวลา 1 เดืือนก่่อน
เปิิดเผยสู่่�สาธารณชน
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3.1.10 หลีีกเลี่่�ยงการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริ ิษััทฯในระยะเวลา 1 เดืือนก่่อนที่่�งบการเงิินจะเปิิดเผยสู่่�สาธารณะ
3.1.11	รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ ใ นบริ ษััท
ิ ฯ ตลอดจนการเปลี่่� ย นแปลงการถืือหลัักทรััพย์์ ต่่ อ
เลขานุุการบริ ิษััทฯตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และ
	ตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535
		

- ไม่่เปิิดเผยข้้อมููลลัับของบริ ิษััทฯต่่อบุุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่่�แข่่งขััน

		

- ไม่่ดำำ�เนิินการใด ๆ ในลัักษณะที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ต่่อบริ ิษััทฯ

	กำำ�หนดให้้คณะผู้้�บริ ิหารระดัับสููง 4 คนแรก คณะกรรมการบริ ิษััทฯและคณะกรรมการบริ ิหารต้้องรายงานการซื้้�อขาย
หลัักทรััพย์์ของบริ ิษััทฯต่่อสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ตามระเบีียบข้้อกำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััดและ ขอความร่่วมมืือคณะกรรมการบริ ิษััทฯ
ห้้ามซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ระหว่่างหลัังประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััทฯและก่่อนส่่งข้้อมููลให้้ตลาดหลัักทรััพย์์หรืือสำำ�นัักงานก.ล.ต.
อย่่างไรก็็ตามตั้้�งแต่่ปีี 2547 ทุุกครั้้� งที่่�มีีการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริ ิษััทฯต้้องส่่งรายงานซื้้�อขายผ่่านเลขานุุการบริ ิษััทฯ
จากเดิิมที่่�รายงานด้้วยตนเอง นอกเหนืือจากนี้้�ต้้องรายงานการถืือหุ้้�นของบริ ิษััทฯของคณะกรรมการและผู้้�บริ ิหารระดัับสููง
ในแต่่ละไตรมาสเพื่่�อให้้ทราบความเคลื่่�อนไหวในการถืือหุ้้�นของบริ ิษััทฯ
มาตรการลงโทษ
มีีการตัักเตืือนหรืือลงโทษทางวิ ินััยตามหลัักเกณฑ์์การบริ ิหารงานบุุคคลของบริ ิษััทฯและบริ ิษััทย่่อย
6. ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาคุุณสมบััติิและการปฏิิบััติิงานของผู้้�สอบบััญชีี นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริ ิษััทฯใน
การแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีแต่่ละปีี รวมถึึงค่่าสอบบััญชีี เพื่่�อเสนอขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งนี้้�รายชื่่�อผู้้�สอบบััญชีีที่่�จะ
เสนอเพื่่� อ พิิจารณาแต่่ ง ตั้้� ง เป็็ น ผู้้� ส อบบััญชีีของบริ ษััท
ิ ฯ จะต้้ อ งเป็็ น ผู้้� ส อบบััญชีีที่่� ไ ด้้ รัั บความเห็็ น ชอบจากสำำ�นััก งาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ในปีี 2563 ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี ประกอบด้้วย
1.	ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (Audit fee)
บริ ิษััทฯและบริ ิษััทย่่อยจ่่ายค่่าตอบแทนการสอบบััญชีีรวมจำำ�นวน 4,120,000 บาท โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
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งบการเงิินของบริ ิษััทย่่อย 5 บริ ิษััท จำำ�นวน 2,770,000 บาท
2. 	ค่่าบริ ิการอื่่�น (Non-audit fee)
บริ ิษััทฯและบริ ิษััทย่่อยจ่่ายค่่าบริ ิการอื่่�น จำำ�นวน 170,189.50 บาท
7. การปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในเรื่� อ่ งอื่่�นๆ
ในเรื่่�องการบริ ิหารความเสี่่�ยง การทบทวนเรื่อ่� งการบริ ิหารความเสี่่�ยงจะทำำ�ทุุก 3 เดืือน พร้้อมให้้ มีีระบบเตืือนภััย และ
ทบทวนเป็็นประจำำ�ถึึงขนาดของความรุุ นแรงว่่ามีีการเปลี่่�ยนแปลงมากขึ้้�นหรืือน้้อยลง รวมทั้้�งมาตรการที่่�ใช้้ในการแก้้ไขและ

ป้้องกัันว่่ามีีประสิิทธิิภาพหรืือไม่่ ระยะเวลาและความถี่่�ในการทบทวนขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะของรายการควรทำำ�บ่่อยแค่่ไหน ซึ่่�งได้้
นำำ�ไปปฏิิบััติิตั้้�งแต่่ปีี 2557 โดยมีีการกำำ�หนดสััญญาณเตืือนภััยที่่�ชััดเจนขึ้้�น ระบุุความรุุ นแรงเป็็นระดัับพร้้อมใช้้สีีประกอบ
เช่่นสีีแดง แปลว่่า รุุ นแรงมาก เป็็นต้้นซึ่่�งนอกจากระบุุระดัับความรุุ นแรงแล้้ว ยัังประเมิินถึึงโอกาสที่่�จะเกิิดและผลกระทบที่่�
จะได้้รัับ และปลููกฝัังให้้เกิิดการบริ ิหารความเสี่่�ยงในทุุกระดัับของการปฏิิบััติิงาน โดยมีีการประชุุมย่่อยเป็็นประจำำ�สััปดาห์์ละ
1 ครั้้�งในระดัับหน่่วยงาน ประชุุมทุุกเดืือนในระดัับฝ่่าย และระดัับจััดการ และประชุุมทุุก 3 เดืือน ในระดัับคณะกรรมการ
� ง พร้้อมกัน
บริ ิหารความเสี่่ย
ั นี้้�คณะกรรมการตรวจสอบกำำ�หนดให้้ฝ่่ายตรวจสอบการควบคุุมภายในตรวจสอบการบริ ิหารความ
เสี่่�ยงว่่าสามารถปฏิิบััติิได้้จริ ิงหรืือไม่่ มีีความคืืบหน้้าในการแก้้ไขในแต่่ละประเด็็นอย่่างไรบ้้าง ซึ่�่งมีีการพิิจารณาทุุกไตรมาส
ถ้้ามีีสิ่่�งใดที่่�ต้้องปรัับปรุุ งคณะกรรมการตรวจสอบจะนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััทฯต่่อไป
ในเรื่่�องเลขานุุการบริ ิษััทฯ ได้้กำำ�หนดบุุคคลที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องและมีีความรู้้�ความสามารถเฉพาะ พร้้อมทั้้�งมีีความเข้้าใจในเรื่อ่� ง
กฎหมายต่่าง ๆ รวมถึึงหลัักเกณฑ์์ ข้้อกำำ�หนด และหลัักปฏิิบััติิของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์เป็็ นอย่่างดีี ซึ่�่งได้้ผ่่านการอบรมหลัักสููตรเลขานุุการบริษััท
ิ ฯแล้้วในปีี 2559 โดย
มีีหน้้ า ที่่� รัั บผิิดชอบตามที่่� กฎ หมายกำำ� หนดไว้้ เลขานุุ ก ารบริ ษััท
ิ ฯจะรายงานต่่ อ ประธานคณะกรรมการบริ ษััท
ิ และ
กรรมการผู้้�จััดการ ทั้้�งนี้้� ประวััติิของเลขานุุการ บริ ิษััทฯจะอยู่่�ในส่่วนประวััติิกรรมการและผู้้�บริ ิหาร
ในเรื่่�องการเผยแพร่่ข้้อมููลประกอบวาระการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ให้้เผยแพร่่ข้้อมููลประกอบวาระการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้า
ไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริ ิษััทฯก่่อนจััดส่่งเอกสาร และก่่อนการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างน้้อย 30 วััน โดยเริ่่�มปฏิิบััติิในการประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2551 วัันที่่� 24 เมษายน 2551 เป็็นต้้นไป
ในเรื่่�องให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยมีีโอกาสเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเป็็นกรรมการอิิสระ ในปีี 2549 บริ ิษััทฯได้้เริ่่�มให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วน
น้้อยเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเป็็ นกรรมการอิิสระโดยส่่งหนัังสืือถึึงผู้้�จััดการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ให้้แจ้้งถึึงผู้้�ถืือหุ้้�น
ของบริ ิษััทฯ ในเว็็บไซต์์ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เพื่่�อเปิิ ดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยได้้มีีโอกาสเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิ
เหมาะสม เข้้าสมััครเพื่่�อพิิจารณาเป็็นกรรมการอิิสระแทนกรรมการที่่�ออกตามวาระตามกระบวนการสรรหาของบริ ิษััทฯ เพื่่�อ
ให้้ทัันการคััดเลืือกกรรมการแทนกรรมการอิิสระที่่�ออกตามวาระ และตั้้�งแต่่ปีี 2551 เสนอผ่่านเว็็บไซต์์ของบริ ิษััทฯได้้โดยตรง
ในเรื่่�องควรมีีมาตรการให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสามารถติิดต่่อสื่่�อสารกัับคณะกรรมการ ในกรณีีที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียมีีประเด็็นที่่�
เป็็นห่่วงเกี่่�ยวข้้องกัับความถููกต้้องของรายงานทางการเงิิน ระบบควบคุุมภายในที่่�บกพร่่อง หรืือการทำำ�ผิิดกฎหมายและผิิด
จรรยาบรรณ ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสามารถติิดต่่อสื่่�อสารกัับคณะกรรมการ ได้้โดยส่่งถึึงคณะกรรมการบริ ิหารโดยตรงตามเส้้นทาง
ดัังนี้้�
• e-mail address: anti-corruption@tipco.net
• โทรศััพท์์ ห มายเลข ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริ ห
ิ าร 02-273-6888, ประธานกรรมการ 02-273-6400 หรืือ
Call center หมายเลข 095-205-1864
• นำำ�ส่่ ง ประธานกรรมการ/ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริ ห
ิ าร บมจ.ทิิปโก้้ ฟูู ดส์์ เลขที่่� 118/1 ถนนพระราม 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุุ เทพฯ 10400
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• กรณีีที่่�เป็็นเรื่อ่� งเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�บริ ิหารระดัับสููง หรืือ กรรมการ ให้้แจ้้งเรื่อ่� งโดยตรงต่่อประธานกรรมการตรวจสอบ
e-mail address: viratpt@hotmail.com
ในเรื่่�องควรกำำ�หนดนโยบายในการดููแลสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมอย่่างชััดเจน ซึ่�่งได้้ปฏิิบััติิแล้้วในปีี 2549
ในเรื่่�องให้้จััดทำำ�รายงานความเห็็นจากการทำำ�หน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อยให้้รายงานประจำำ�ปีี
ซึ่่�งเริ่่�มตั้้�งแต่่รายงานประจำำ�ปีี 2548
ในเรื่่�องประธานกรรมการ กำำ�หนดให้้ประธานกรรมการไม่่เป็็นประธานหรืือสมาชิิกในคณะกรรมการชุุดย่่อยตั้้ง� แต่่ปีี 2546
และประธานกรรมการไม่่เป็็นประธานคณะกรรมการบริ ิหารเริ่่�มในปีี 2550
ในเรื่่�องจััดส่่งรายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้คณะกรรมการ ในกรณีีที่่�บริ ิษััทฯไม่่ได้้มีีการประชุุมกรรมการบริ ิษััททุุกเดืือน
บริ ิษััทฯจััดทำำ�รายงานผลการดำำ�เนิินงานเสนอให้้คณะกรรมการทราบทุุกเดืือน โดยได้้เริ่่�มจััดทำำ�ตั้้�งแต่่ปีี 2550 และปรัับปรุุ ง
การรายงานใหม่่ในปีี 2552
ในเรื่่�องหลัักการและนโยบายค่่าตอบแทนของกรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริ ิหารระดัับสููง คณะกรรมการสรรหาและ
กำำ�หนดค่่าตอบแทนได้้ร่่างหลัักการและนโยบายให้้คณะกรรมการบริ ิษััทฯพิิจารณาและนำำ�เสนอให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิแล้้วในการ
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่�1/2549 คณะกรรมการสรรหาฯได้้พิิจารณาการปรัับค่่าตอบแทนของพนัักงานทุุกระดัับเพื่่�อให้้
สอดคล้้องการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริ ิษััทฯและเป็็นไปในแนวทางเดีียวกัันกัับกลุ่่�มธุุรกิิจที่่�มีีขนาดใกล้้เคีียงกััน
ในเรื่่�องแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ ให้้กรรมการผู้้�จััดการรายงานเป็็ นประจำำ�ถึึงแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
กรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริ ิหารระดัับสููง จััดทำำ�และรายงานโครงการสำำ�หรัับพััฒนาผู้้�บริ ิหารเป็็ นประจำำ�ทุุกปีีโดยได้้เริ่่�มทำำ�
ตั้้�งแต่่ปีี 2548
ในการประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััทฯ ในปีี 2563 มีีการประเมิินตนเองเรื่อ่� งการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีตามหััวข้้อจำำ�นวน 99 ข้้อย่่อย ในแบบฟอร์์มของฝ่่ายพััฒนาธรรมาภิิบาลเพื่่�อตลาดทุุน ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
พฤษภาคม 2556 โดยคณะกรรมการมีีการประเมิินล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุม และมติิจากที่่�ประชุุมได้้พิิจารณาแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิโดยข้้อที่่�กรรมการเห็็นว่่ายัังไม่่ได้้ปฏิิบััติิหรืือไม่่แน่่ใจในความสมบููรณ์์ของการปฏิิบััติิดัังต่่อไป
นี้้�
• ในเรื่่�องประธานกรรมการเป็็นกรรมการอิิสระ ยัังไม่่ได้้ปฏิิบััติิด้้วยความไม่่พร้้อมของผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่และกรรมการอิิสระไม่่
ประสงค์์ที่่�จะรัับตำำ�แหน่่ง อย่่างไรก็็ตามประธานกรรมการ ได้้เปิิดโอกาสให้้กรรมการทุุกคน รวมทั้้�งกรรมการอิิสระได้้แสดง
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• ในเรื่่�องคณะกรรมการกำำ�หนดวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการชััดเจน ยัังไม่่ได้้กำำ�หนดวาระที่่�กรรมการจะดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ติิดต่่อกัันได้้นานที่่�สุุด เนื่่�องจากเกรงว่่าจะหาผู้้�ที่่�เหมาะสมมาเป็็ นกรรมการไม่่ได้้ ถึึงแม้้ขณะนี้้� IOD ได้้จััดทำำ�ทำำ�เนีียบของ
Chartered director ขึ้้�น ซึ่่�งมีีผู้้�ผ่่านเกณฑ์์น้้อยมาก แต่่ได้้กำำ�หนดอายุุเกษีียณคืือเมื่่�อครบอายุุ 75 ปีีบริ ิบููรณ์์
• ในเรื่่�องคณะกรรมการกำำ�หนดวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการชุุดย่่อยชััดเจน ยัังไม่่ได้้ปฏิิบััติิ เหตุุผลเดีียวกัันกัับ
กำำ�หนดวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ

• ในเรื่่�องคณะกรรมการกำำ�หนดนโยบายการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการที่่�บริ ิษััทอื่่�นของกรรมการให้้เหมาะสมกัับลัักษณะ
หรื ือสภาพธุุรกิิจ มีีนโยบายกำำ�หนดให้้กรรมการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริ ิษััทจดทะเบีียนอื่่�นได้้ไม่่เกิิน 3 บริ ิษััท แต่่
ไม่่ได้้กำำ�หนดการเป็็นกรรมการในบริ ิษััทที่่�มิิได้้จดทะเบีียน
ในเรื่่�องการนำำ�หลัักปฏิิบััติิของ CG Code ไปปรัับใช้้ตามบริ ิบททางธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ คณะกรรมการเข้้าใจบทบาท
หน้้ า ที่่� ประโยชน์์ และหลัักปฏิิบััติิของ CG Code ในการสร้้ า งคุุ ณ ค่่ า ให้้ แ ก่่ กิิ จการอย่่ า งยั่่� ง ยืืน จากการประชุุ ม
คณะกรรมการบริ ิษััทฯครั้้�งที่่� 6/2563 ได้้พิิจารณาและทบทวนการนำำ�หลัักปฏิิบััติิตามCG Codeไปปรัับใช้้ตามความเหมาะสม
กัับธุุรกิิจ โดยพิิจารณาทบทวนปีีละ 1 ครั้้�ง ในหลัักปฏิิบััติิที่่�ยัังไม่่สามารถหรืือยัังมิิได้้นำำ�ไปปรัับใช้้ ได้้มีีการบัันทึึกเหตุุผลไว้้
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของมติิคณะกรรมการแล้้ว
การเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการบริ ิษััทฯในคณะกรรมการชุุดย่่อย
รายชื่่�อกรรมการ
(จำำ�นวนครั้้� งที่่�เข้้าร่่ วมประชุุม

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริ ิษััทฯ
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

/จำำ�นวนครั้้� งที่่�ประชุุม)

การเข้้าร่่ วมการ
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร

7/7

1/1

นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน

7/7

1/1

7/7

1/1

7/7

1/1

นายกฤษฎิ์์� เศรษฐิิน

7/7

1/1

นายชลิิต ลิิมปนะเวช

7/7

1/1

นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร

7/7

1/1

นายวิ ิรััช ไพรััชพิิบููลย์์

4/4

นายสุุรเชษฐ์์ ทรััพย์์สาคร

2/2

นายไพศาล พงษ์์ประยููร

4/4

2/2

7/7

1/1

นางอััจฉรา ปรี ีชา

4/4

2/2

7/7

1/1

พล.อ.อ.พงศธร บััวทรััพย์์

7/7

1/1

นายเอกพล พงศ์์สถาพร ***

7/7

1/1
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การประเมิินคณะกรรมการ
	ตามหลัักการกำำ� กัั บ ดููแลกิิจการที่่� ดีีสำำ� หรัับบริ ษััท
ิ จดทะเบีียน คณะกรรมการและคณะกรรมการชุุ ด ย่่ อ ยของบริ ษััท
ิ
จดทะเบีียนควรมีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานด้้วยตนเองอย่่างน้้อยปีี ละ 1 ครั้้� ง เพื่่�อให้้คณะกรรมการร่่ วมกัันพิิจารณา
ผลงานและปรัับปรุุ งแก้้ไข โดยการประเมิินควรจััดทำำ�ทั้้�งแบบรายคณะและรายบุุคคล
การประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริ ิษััทฯแบบรายคณะและรายบุุคคล แบบประเมิินจััดทำำ� และเผยแพร่่ โ ดย
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่�อใช้้ประเมิินการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ แบบประเมิินดัังกล่่าวประกอบด้้วย
1. แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริ ิษััทฯแบบรายคณะ
2. แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริ ิษััทฯแบบรายบุุคคล
โดยมีีกระบวนการดัังนี้้�
1. คณะกรรมการบริ ิษััทประเมิินตนเองผ่่านแบบประเมิินที่่�จััดทำำ�โดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2. เลขานุุการบริ ิษััทฯสรุุ ปผลการประเมิินประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการบริ ิษััทฯทุุกท่่าน
3. เลขานุุ ก ารบริ ษััท
ิ ฯรายงานผลการประเมิินต่่ อ คณะกรรมการบริ ษััท
ิ ฯและดำำ� เนิินการปรัับปรุุ งดำำ� เนิินงาน
ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริ ิษััทฯแบบรายคณะและรายบุุคคล ประกอบด้้วย 6 หััวข้้อ คืือ
1. โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุุคคล
2. บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุุคคล
3. การประชุุมคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุุคคล
4. การทำำ�หน้้าที่่�ของกรรมการแบบรายคณะ
5. ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการแบบรายคณะ
6. การพััฒนาตนเองของกรรมการและการพััฒนาผู้้�บริ ิหารแบบรายคณะ
การประเมิินคณะกรรมการ
คณะกรรมการประเมิินบทบาทและประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของตนเอง โดยการอภิิปรายทบทวนหััวข้้อวาระ
การประชุุมที่่�ผ่่านมา และผลงานที่่�สำำ�คััญ เช่่น ผลการดำำ�เนิินงานในรอบปีีเทีียบกัับแผนธุุรกิิจ ประสิิทธิิภาพของการบริ ิหาร
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ปฏิิบััติิไม่่ได้้คืือ ประธานกรรมการเป็็นกรรมการอิิสระ คณะกรรมการประกอบด้้วยกรรมการอิิสระเกิินกว่่าครึ่ง่� หนึ่่�งของคณะ
กรรมการ
	กรรมการประเมิินประธานกรรมการ ด้้ ว ยการอภิิปรายกรรมการชื่่� น ชมประธานกรรมการว่่ า ปฏิิบััติิหน้้ า ที่่� ไ ด้้ อ ย่่ า ง
เหมาะสมทำำ�ให้้บรรยากาศในการประชุุมดีีมาก ดำำ�รงความเป็็ นกลางและเปิิ ดโอกาสให้้กรรมการทุุกท่่านแสดงความเห็็นได้้
อย่่างอิิสระโดยไม่่จำำ�กััดเวลาในการประชุุมแต่่ละวาระ ทำำ�ให้้กรรมการมีีความรู้้�สึึกว่่ามีีคุุณค่่าที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ได้้อย่่างเต็็มที่่�
ในการประเมิินคณะกรรมการไม่่พบสิ่่�งที่่�ต้้องปรัับปรุุ งที่่�มีีนััยสำำ�คััญ

คณะกรรมการมีีความเห็็นว่่า คณะกรรมการได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เข้้าใจบทบาทและหน้้าที่่�ของตนเอง
เข้้าใจธุุรกิิจและสถานการณ์์ของบริ ิษััทฯ เป็็นอย่่างดีี และกรรมการแต่่ละท่่านอุุทิิศเวลาทำำ�หน้้าที่่�อย่่างมีีส่่วนร่่วมต่่อผลงาน
ของคณะกรรมการ
การประเมิินตนเองของคณะกรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อใช้้ประเมิินการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ ได้้แก่่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล โดยได้้กำำ�หนดให้้
มีีการประเมิินผลปีีละ 1 ครั้้�ง แบบประเมิินดัังกล่่าวประกอบด้้วย
1. แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการชุุดย่่อยแบบรายคณะ
2. แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการชุุดย่่อยแบบรายบุุคคล
โดยมีีกระบวนการดัังนี้้�
1. คณะกรรมการชุุดย่่อยจััดทำำ�ประเมิินตนเอง
2. เลขานุุการบริ ิษััทฯสรุุ ปผลการประเมิินประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการชุุดย่่อย และดำำ�เนิินการ	
ปรัับปรุุ งการดำำ�เนิินงานให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
3. เลขานุุการบริ ิษััทฯรายงานผลการประเมิินของคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่อคณะกรรมการบริ ิษััทฯ
แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริ ิษััทฯแบบรายคณะและรายบุุคคล ประกอบด้้วย 6 หััวข้้อ คืือ
1. โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุุมคณะกรรมการ
4. การทำำ�หน้้าที่่�ของกรรมการ
5. ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการ
6. การพััฒนาตนเองของกรรมการและการพััฒนาผู้้�บริ ิหาร
การประเมิินคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประเมิินตนเองว่่า ได้้ทำำ�หน้้าที่่�ครบถ้้วนตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย มีีการประชุุมปกติิทุุกไตรมาส
ร่่วมกัับผู้้�ตรวจสอบบััญชีีภายนอกและผู้้�ตรวจสอบภายในเพื่่�อพิิจารณาเรื่อ่� งต่่างๆ ว่่ามีีการควบคุุมอย่่างเพีียงพอ และมีีการ
ประชุุมกัับผู้้�ตรวจสอบบััญชีีแยกต่่างหากจากการประชุุมปกติิด้้วย และได้้นำำ�ผลการประชุุมรายงานให้้คณะกรรมการรัับทราบ
คณะกรรมการมีีความเห็็นว่่า คณะกรรมการตรวจสอบทำำ�งานได้้ครบถ้้วน และมีีประสิิทธิิภาพมาก การให้้ความคิิดเห็็น
และเสนอแนะต่่าง ๆ เป็็นประโยชน์์ต่่อการบริ ิหารงานของบริ ิษััทฯ อีีกทั้้�งข้้อแนะนำำ�ให้้ระมััดระวัังในเรื่อ่� งต่่างๆ ที่่�ให้้แก่่ฝ่่าย
จััดการนำำ�ไปปรัับแผน ซึ่่�งช่่วยป้้องกัันความเสีียหายอัันอาจจะเกิิดขึ้้�น เป็็นผลงานที่่�ดีีมาก
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การประเมิินคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ประเมิินตนเองโดยนำำ�วััตถุุประสงค์์พร้้อมกัับอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับ
ผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ มาพิิจารณาเปรี ียบเทีียบเห็็นว่่าคณะกรรมการ ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ครบถ้้วน
	กรรมการผู้้�จัั ดการประเมิินตนเอง และถููกประเมิินโดยคณะกรรมการสรรหาและกำำ� หนดค่่ า ตอบแทน และ
ประธานกรรมการ โดยพิิจารณาผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่� อาทิิ เช่่น ผลการดำำ�เนิินงานของบริ ิษััทฯ การวััดผลการดำำ�เนิินงานระดัับ
องค์์ กร (Business Performance Scorecard) การตั้้� ง เป้้ า หมายในการทำำ� งานรายบุุ ค คล (Smart Goal)
การบรรลุุเป้้าหมายธุุรกิิจ งบประมาณ แผนงาน เป็็นต้้น
คณะกรรมการมีีความเห็็นว่่า คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนได้้ทำำ�หน้้าที่่�ครบถ้้วน สามารถแนะนำำ�สิ่่�งที่่�
เป็็นประโยชน์์ต่่อบริ ิษััทฯ เช่่น การบริ ิหารงานทรััพยากรมนุุษย์์ การให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับโครงสร้้างเงิินเดืือน เป็็นต้้น
การประเมิินประธานกรรมการ
	กรรมการอิิสระ ได้้ประเมิินประธานกรรมการ ว่่าทำำ�หน้้าที่่�ครบถ้้วนอย่่างดีียิ่่�ง ให้้โอกาสกรรมการทุุกท่่านแสดงความคิิด
เห็็นได้้อย่่างอิิสระและเต็็มที่่� ไม่่มีีการขััดขวาง ทำำ�ให้้กรรมการแสดงความคิิดเห็็นอย่่างอิิสระ ทำำ�ให้้กรรมการมีีคุุณค่่าในการ
ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นกรรมการของบริ ิษััท
การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่
บริ ษััท
ิ ฯกำำ� หนดให้้ มีีก ารปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่ ทุุ กท่่ า น เพื่่� อ ให้้ กรร มการใหม่่ รัั บทราบถึึงนโยบายธุุ รกิิ จ
โครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�น โครงสร้้างเงิินลงทุุน ระบบข้้อมููล ระเบีียบข้้อบัังคัับและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง นอกจากนี้้�กรรมการใหม่่
แต่่ละคนจะได้้รัับคู่่�มืือกรรมการและข้้อมููลอื่่�น ๆ โดยกรรมการผู้้�จััดการเป็็นผู้้�อธิิบายสรุุ ปนโยบายบริ ิษััทฯและข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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การพััฒนาและฝึึ กอบรมของกรรมการ ผู้้�บริ ิหาร และเลขานุุการบริ ิษััทฯ
ผู้้�เข้้าร่่ วมอบรม
นางอััจฉรา ปรี ีชา

ตำำ�แหน่่ง
• กรรมการอิิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

หลัักสููตร
• Director Forum Board’s Role in

วัันที่่�
24/9/2563

Strategy for Business Sustainability

• กรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน

นายวิ ิรััช ไพรััชพิิบููลย์์

• กรรมการอิิสระ
• ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

นายลืือชา พิิศิิษฐการ

• ผู้้�อำำ�นวยการสายงานบริ ิหาร
การเงิิน

• ESG and Sustainable Banking
Development, including response to
the COVID-19 situation ปีี2563

• TLCA CFO CPD 1/2020 –Update on

19/2/2563

IFRS 9 and other new standards
• TLCA CFO CPD – Transfer pricing

1/7/2563

2/2020
• TLCA CFO CPD - Related party

23/7/2563

transaction and impairment issues
• TLCA CFO CPD – Capital structure and

14/8/2563

funding strategy 4/2020

นางสาวกุุลกาน จีีนปั่่�น

• เลขานุุการบริ ิษััท

• แนวทางการดำำ�เนิินการตามกฏหมายคุ้้�มครอง

18/5/2563

ข้้อมููลส่่วนบุุคคล (PDPA)
• ร่่วมสร้้างความพร้้อมให้้กัับผู้้�ประกอบธุุรกิิจใน

22/5/2563

ตลาดทุุน
26/5/2563

• การเปิิดเผยข้้อมููลเพื่่�อวิ ิเคราะห์์ การดำำ�เนิินงาน

30/7/2563

ของบริ ิษััท (MD&A)
• Enhancing Good Corporate Governance

11/9/2563

based on CGR Scorecard
• การแต่่งตั้้�ง เปลี่่�ยนแปลง และ พ้้นจากตำำ�แหน่่ง

17/9/2563

กรรมการ กรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ
• Company Secretary Forum Virtual
Board Meeting &the Evolving Role of
Corporate Secretary

14/12/2563
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ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ลงทุุน
คณะกรรมการบริ ิษััทฯให้้ความสำำ�คััญต่่อการเปิิ ดเผยข้้อมููลทั้้�งรายงานทางการเงิินและข้้อมููลทั่่�วไปให้้มีีความถููกต้้อง
� เฉพาะมีีผู้้�รัับผิิดชอบคืือ Corporate
ทัันเวลาและโปร่่งใส ในส่่วนของงานด้้านผู้้ล
� งทุุนสััมพัันธ์์นั้น
้� บริ ิษััทฯได้้จััดตั้้ง� หน่่วยงานขึ้้น
Planning Manager นายพงศ์์ธร กาญจนอััครเดช ทำำ�หน้้าที่่�ติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�ลงทุุน ซึ่�่งผู้้�ลงทุุนสามารถติิดต่่อขอทราบ
ข้้ อ มููลบริ ษััท
ิ ฯได้้ ที่่� โ ทร 02-273-6200 ต่่ อ 4940 หรืือที่่� เ ว็็ บ ไซต์์ : www.tipco.net หรืือที่่� e-mail address :
Investors@tipco.net ผู้้� ล งทุุ น สามารถเข้้ า ถึึงข้้ อ มููลของบริ ษััท
ิ ฯได้้ ท างเว็็ บ ไซต์์ ซึ่่� ง ได้้ แ ยกหััวข้้ อ นัักลงทุุ น สััมพัันธ์์
(Investor)ไว้้โดยเฉพาะ
กิิจกรรมนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
เนื่่�องด้้วยในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา เกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดไวรััสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่�่งทางบริ ิษััทฯ ได้้มีี
� ป้้องกัันการแพร่่ระบาดไวรััสดัังกล่่าว โดยมอบหมายให้้หน่่วยงานฝ่่ายวางแผน (Corporate Planning)
การกำำ�หนดมาตรการเพื่่อ
และนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ (Investor Relation) เป็็นผู้้�สื่่�อสารและเผยแพร่่ข้้อมููลต่่าง ๆ ของบริ ิษััทฯ ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิิน และ
ข้้อมููลทั่่�วไปให้้แก่่ นัักวิ ิเคราะห์์ ผู้้�จััดการกองทุุน นัักลงทุุน และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการติิดต่่อสื่่�อสาร
ข้้อมููลที่่�สำำ�คััญของบริ ิษััทฯ ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารต่่าง ๆ ดัังนี้้�
∙ การประชุุมทางโทรศััพท์์ (Conference Call) กัับนัักวิ ิเคราะห์์ ผู้้�จััดการกองทุุน ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
(Company Visit) จำำ�นวน 4 ครั้้�ง อาทิิเช่่น นัักวิ ิเคราะห์์จากบริ ิษััทหลัักทรััพย์์ ซีีจีีเอส-ซีีไอเอ็็มบีี (ประเทศไทย)
จำำ�กััด (CGS CIMB) เป็็นต้้น
∙ การสอบถามข้้อมููลต่่างๆ ของบริ ิษััทฯ จากนัักลงทุุนทั่่�วไป ผ่่านทางโทรศััพท์์ จำำ�นวน 10 ครั้้�ง
∙ การนำำ�เสนอข้้อมููลทางการเงิิน และข้้อมููลทั่่�วไปรายไตรมาส ในเว็็บไซต์์ของบริ ิษััทฯใน หััวข้้อ“นัักลงทุุนสััมพัันธ์์”
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โครงสร้้างการถืือหุ้้�น
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของบริ ิษััทฯ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 สามารถสรุุ ปได้้ ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

1

กลุ่่�มทรััพย์์สาคร

2

จำำ�นวนหุ้้�น

ร้้อยละ

185,549,894

38.45

กลุ่่�มเทีียมทััน

35,131,865

7.28

3

กลุ่่�มเศรษฐิิน

22,299,846

4.62

4

นายอภิิรุุ ม ปััญญาพล

18,328,700

3.80

5

กลุ่่�มธููปจิินดา

16,943,074

3.51

6

บริ ิษััท ไทยเอ็็นวี ีดีีอาร์์ จำำ�กััด

11,286,322

2.34

7

นายทวี ีฉััตร จุุฬากููร

9,526,700

1.97

8

นายอนุุรััตน์์ มาธนะสารวุุฒิิ

5,550,000

1.15

9

นายนิิติิ วณิิชย์์จิิรััฐติิกาล

4,630,400

0.96

10

นายสมเกีียรติิ ลิิมทรง

3,385,135

0.70

รวมผู้้�ถืือหุ้้�น 10 อัันดัับแรก

312,631,936

64.78

ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�น

169,947,704

35.22

482,579,640

100.00

11

รวม
บริ ิษััทฯไม่่มีีการถืือหุ้้�นไขว้้กัันในกลุ่่�มของบริ ิษััทและไม่่มีีการถืือหุ้้�นแบบปิิ รามิิดในกลุ่่�มบริ ิษััท

รายงานการถืือหุ้้�นของกรรมการ
ลำำ�ดัับที่่�

กรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

ณ 31 ธัันวาคม 2562

ณ 31 ธัันวาคม 2563

สััดส่่วนการถืือ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

สััดส่่วนการถืือ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

หุ้้�น(ร้้อยละ)

ทางอ้้อม(ร้้อยละ)

หุ้้�น(ร้้อยละ)

ทางอ้้อม(ร้้อยละ)

นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร

ประธานกรรมการ

8.59

8.59

8.59

8.59

2

นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน

กรรมการ

7.16

7.16

7.16

7.16

3

นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร

กรรมการ

11.40

11.40

11.40

11.40

4

นายกฤษฎิ์์� เศรษฐิิน

กรรมการ

0.41

0.41

0.41

0.41

5

นายสุุรเชษฐ์์ ทรััพย์์สาคร

กรรมการ

-

-

-

-

6

นายวิ ิรััช ไพรััชพิิบููลย์์

กรรมการอิิสระ

-

-

-

-

7

นายชลิิต ลิิมปนะเวช

กรรมการอิิสระ

-

-

-

-
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ลำำ�ดัับที่่�

กรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

ณ 31 ธัันวาคม 2562

ณ 31 ธัันวาคม 2563

สััดส่่วนการถืือ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

สััดส่่วนการถืือ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

หุ้้�น(ร้้อยละ)

ทางอ้้อม(ร้้อยละ)

หุ้้�น(ร้้อยละ)

ทางอ้้อม(ร้้อยละ)

8

นายไพศาล พงษ์์ประยููร

กรรมการอิิสระ

-

-

-

-

9

นางอััจฉรา ปรี ีชา

กรรมการอิิสระ

-

-

-

-

10 พล.อ.อ.พงศธร บััวทรััพย์์

กรรมการอิิสระ

-

-

-

-

11 นายยงสิิทธิ์์� โรจน์์ศรี ีกุุล

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร

-

-

-

-

รายงานการถืือหุ้้�นของผู้้�บริ ิหาร
ลำำ�ดัับที่่�

ผู้้�บริ ิหาร

ตำำ�แหน่่ง

ณ 31 ธัันวาคม 2562

ณ 31 ธัันวาคม 2563

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

(ร้้อยละ)

ทางอ้้อม(ร้้อยละ)

(ร้้อยละ)

ทางอ้้อม(ร้้อยละ)

1

นายลืือชา พิิศิิษฐการ

ผู้้�อำ�ำ นวยการสายงานบริ ิหารการเงิิน

-

-

-

-

2

นางภรอนงค์์ อยู่่�ชา

ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายบััญชีีและ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3

นางศรััณยา บริ ิสุุทธิ์์�สวััสดิ์์�

ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายการเงิิน

4

นายพงศ์์ธร กาญจนอััครเดช ผู้้�จััดการฝ่่ายวางแผนองค์์กร

ความสััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มธุุรกิิจของผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนใหญ่่
บุุคคลที่่�มีีผลประโยชน์์ร่่วมกััน
	ส่่วนได้้เสีียของผู้้�บริ ิหารในบริ ิษััทฯ รายละเอีียดการประกอบธุุรกิิจของแต่่ละบริ ิษััทที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกััน บริ ิษััทย่่อย
บริ ิษััทร่่วม และบริ ิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องบางบริ ิษััทเป็็นลููกค้้าของบริ ิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) บางบริ ิษััทเป็็น Supplier
ให้้บริ ิการขนส่่งสิินค้้าหรืือวััตถุุดิิบโดยที่่�ราคาของสิินค้้าที่่�ขายให้้หรืืออััตราค่่าบริ ิการที่่�บริ ิษััทดัังกล่่าวคิิดกัับบริ ิษััทฯจะเป็็ น
ราคาตลาดมีีนโยบายราคาระหว่่างกัันเป็็นไปตามหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 7 และไม่่มีีสััญญาผููกพัันระหว่่างกัันโดย
คณะกรรมการของบริ ิษััทฯมีีส่่วนได้้เสีียในฐานะกรรมการหรืือเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังรายระเอีียดต่่อไปนี้้�
1. นางสาวลัักษณา

ทรััพย์์สาคร

2. นางอนุุรััตน์์

เทีียมทััน

3. นายสุุรเชษฐ์์

ทรััพย์์สาคร

4. นายสิิทธิิลาภ

ทรััพย์์สาคร

5. นายกฤษฎิ์์�

เศรษฐิิน

ตารางแสดงความสััมพัันธ์์ระหว่่างคณะกรรมการของบริ ิษััทฯกัับบริ ิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันที่่�สำำ�คััญ มีีดัังนี้้�
บริ ิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ประเภทและลัักษณะธุุรกิิจ

ความสััมพัันธ์์

ความสััมพัันธ์์กัับบริ ิษััท / ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

กัับบริ ิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง

และร้้อยละของหุ้้�นที่่�ถืือต่่อหุ้้�นทั้้�งหมด
ในบริ ิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง

บจ.ถนอมวงศ์์บริ ิการ จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเลีียม
รัับเหมาก่่อสร้้างอาคาร ถนนและ

นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร กรรมการ นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร 1 หุ้้�น
นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร กรรมการ

นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร

1 หุ้้�น

บมจ.ทิิปโก้้ฟููดส์์

23.43%

ซ่่อมบำำ�รุุงผิิว

บมจ.ทิิปโก้้แอสฟัั ลท์์ ผลิิตและจำำ�หน่่ายยางแอสฟััลท์์

นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร กรรมการ

อิิมััลชัันและจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร กรรมการ

เทอร์์มิินอล

บรรจุุสิินค้้าเข้้าตู้้�คอนเทนเนอร์์และ นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน	กรรมการ

นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน

16.67%

ทำำ�ธุุรกรรมด้้านขนส่่งและบริ ิการ

นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร

16.67%

ด้้านShipping

นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร กรรมการ
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บริ ิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ประเภทและลัักษณะธุุรกิิจ

ความสััมพัันธ์์

ความสััมพัันธ์์กัับบริ ิษััท / ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

กัับบริ ิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง

และร้้อยละของหุ้้�นที่่�ถืือต่่อหุ้้�นทั้้�งหมด
ในบริ ิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง

บจ.รวมทรััพย์์สิิน

ทำำ�การจััดซื้้�อ จััดหา รัับ เช่่า

นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร กรรมการ นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร 20.00%

เช่่าซื้้�อ ถืือกรรมสิิทธิ์์�

นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน กรรมการ

นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน

20.00%

ครอบครอง ปรัับปรุุ ง ใช้้และ

นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร กรรมการ

นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร

20.00%

จััดการโดยประการอื่่�น ๆ ซึ่�่ง

นายสุุรเชษฐ์์ ทรััพย์์สาคร กรรมการ

-ไม่่มีี-

ทรััพย์์สิินใด ๆ ตลอดจน
ดอกผลของทรััพย์์สิินนั้้�น

บจ.ทิิปโก้้ ทาวเวอร์์

ค่่าเช่่าบริ ิการสำำ�นัักงาน

นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร กรรมการ นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร 20.00%

รัับเหมาก่่อสร้้างอาคาร ถนนและ นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน กรรมการ

นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน

10.20%

รัับทำำ�งานโยธาทุุกประเภท

นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร กรรมการ

นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร

20.00%

นายสุุรเชษฐ์์ ทรััพย์์สาคร กรรมการ

		

บจ.ไทยสเลอรี่่� ซิิล จำำ�กััด สร้้างและซ่่อมแซมถนน

นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร กรรมการ นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร 12.00%
นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร กรรมการ
-

บจ.มาร์์เก็็ตติ้้ง� คอนซััลเท็็น บริ ิการสถานที่่�จอดยานพาหนะ
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บจ. รััตนะจิิตต์์

บริ ิการเช่่าอสัังหาริ ิมทรััพย์์

-ไม่่มีี-

นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร
นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน

12.00%
1.35%

นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร กรรมการ นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร 20.00%
นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน กรรมการ

นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน

20.00%

นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร กรรมการ

นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร

20.00%

นายกฤษฎิ์์� เศรษฐิิน กรรมการ

นายกฤษฎิ์์� เศรษฐิิน

50.00%

โครงสร้้างการจััดการ
คณะกรรมการบริ ิษััทฯ
1. นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร		
2. พลอากาศเอกพงศธร บััวทรััพย์์

ประธานกรรมการ
	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิิสระ

3. นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน			กรรมการ
4. นายกฤษฎิ์์� เศรษฐิิน			กรรมการ
5. นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร

	กรรมการ

6. นายสุุรเชษฐ์์ ทรััพย์์สาคร		กรรมการ
7. นายวิ ิรััช ไพรััชพิิบููลย์์			กรรมการอิิสระ
8. นายชลิิต ลิิมปนะเวช			กรรมการอิิสระ
9. นางอััจฉรา ปรี ีชา

	กรรมการอิิสระ

10. นายไพศาล พงษ์์ประยููร

	กรรมการอิิสระ

11. นายยงสิิทธิ์์� โรจนศรี ีกุุล

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร (ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 13 มกราคม 2564)

12. นางสาวกุุลกาน จีีนปั่่�น		

เลขานุุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายวิ ิรััช ไพรััชพิิบููลย์์ 			

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายไพศาล พงษ์์ประยููร		กรรมการ	
3. นางอััจฉรา ปรี ีชา 			กรรมการ
4. นางสาวกุุลกาน จีีนปั่่�น			

เลขานุุการ

คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
1. นายไพศาล พงษ์์ประยููร		

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

2. นายสุุรเชษฐ์์ ทรััพย์์สาคร		กรรมการ
3. นางอััจฉรา ปรี ีชา

		

	กรรมการ

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
คณะกรรมการบริ ิษััทฯทั้้�งคณะทำำ�หน้้าที่่�เป็็นคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
คณะกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง
ประธานกรรมการ

2. Chief Financial Officer 				

กรรมการ

3. Director-Human Resources				

กรรมการ

4. Department Manager- Information Technology

กรรมการ

5. Director-Corporate Accounting & Internal Control กรรมการและเลขานุุการ
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รายชื่่�อกรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

การประชุุมคณะกรรมการ
จำำ�นวนครั้้� งการประชุุม

จำำ�นวนครั้้� งเข้้าร่่ วมการประชุุม

นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร

ประธานกรรมการ

7

7

พล.อ.อ.พงศธร บััวทรััพย์์

รองประธานกรรมการ/กรรมการอิิสระ

7

7

นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน

กรรมการ

7

7

นายสุุรเชษฐ์์ ทรััพย์์สาคร

กรรมการ

7

7

กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

2

2

นายกฤษฎิ์์� เศรษฐิิน

กรรมการ

7

7

นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร

กรรมการ

7

7

นายวิ ิรััช ไพรััชพิิบููลย์์

กรรมการอิิสระ

7

7

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4

4

กรรมการอิิสระ

7

7

กรรมการตรวจสอบ

4

4

ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่า

2

2

กรรมการอิิสระ

7

7

กรรมการตรวจสอบ

4

4

กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

2

2

นายชลิิต ลิิมปนะเวช

กรรมการอิิสระ

7

7

นายยงสิิทธิ์์� โรจน์์ศรี ีกุุล***

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร

-

-

นายไพศาล พงษ์์ประยููร

ตอบแทน
นางอััจฉรา ปรี ีชา

*** 1. เมื่่� อ วัั น ที่่� 13 มกราคม 2564 แต่่ ง ตั้้� ง คุุ ณ ยงสิิทธิ์์� โรจน์์ ศ รี กุ
ี ุ ล ดำำ�ร งตำำ� แหน่่ ง ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริ ห
ิ าร

แทนนายลืือชา พิิศิิษฐการ รัักษาการกรรมการผู้้�จััดการ	
2. เมื่่� อ วัั น ที่่� 1 มกราคม 2564 แต่่ ง ตั้้� ง นายลืือชา พิิศิิษฐการ ดำำ�ร งตำำ� แหน่่ ง รัักษาการกรรมการผู้้�จัั ดการ
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ผู้้�บริ ิหาร-กลุ่่�มธุุรกิิจอาหาร ทิิปโก้้		
1. นายยงสิิทธิ์์� โรจน์์ศรี ีกุุล

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร (ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 13 มกราคม 2564)

2. นายลืือชา พิิศิิษฐการ

ผู้้�อำำ�นวยการสายงานบริ ิหารการเงิิน

เลขานุุการบริ ิษััทฯ
คณะกรรมการบริ ิษััทฯได้้มีีมติิแต่่งตั้้ง� ให้้ นางสาวกุุลกาน จีีนปั่่�น ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นเลขานุุการบริ ิษััทฯตั้้ง� แต่่วัน
ั ที่่� 1 เมษายน
2560 โดยบริ ิษััทฯได้้แต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�มีีคุุณวุุฒิิและประสบการณ์์ที่่�เหมาะสม ทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการบริ ิษััทฯโดยกำำ�หนดคุุณวุุฒิิ
และคุุณสมบััติิ ตลอดจนหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบดัังนี้้�
	คุุณวุุฒิิและคุุณสมบััติิ
‒ ปริ ิญญาตรี ี (ด้้านบััญชีีหรืือกฎหมาย)
‒ มีีความรู้้�เรื่อ่� งหลัักกฎหมายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริ ิษััทฯ และก.ล.ต.
‒ มีีมนุุษยสััมพัันธ์์และความสามารถสื่่�อสารดีี
‒ มีีประสบการณ์์ทำำ�งานตำำ�แหน่่งนี้้�มาก่่อน
‒ มีีความรู้้�เรื่อ่� งบรรษััทภิิบาล
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
� วกัับการประชุุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ กำำ�หนดค่่าตอบแทน
‒ ดำำ�เนิินการเกี่่ย
และการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
‒ จััดทำำ�รายงานการประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััทฯและเก็็บรัักษา
‒ ดููแลเปิิดเผยข้้อมููลและการรายงานให้้เป็็นไปตามกฎหมายและระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องและการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
‒ ให้้ คำำ� ปรึึกษาและข้้ อ เสนอแนะเบื้้� อ งต้้ น กัั บ คณะกรรมการในประเด็็ น ด้้ า นกฎหมาย ระเบีียบปฏิิบััติิและ
ข้้อพึึงปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
‒ ถ่่ายทอดมติินโยบายของคณะกรรมการไปยัังผู้้�เกี่่�ยวข้้อง ติิดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
‒ ติิดต่่อและให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกิิจการของบริ ิษััทฯ แก่่กรรมการ
‒ จััดปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่และสนัับสนุุนการพััฒนากรรมการอย่่างต่่อเนื่่�อง
‒ ประสานกัับที่่�ปรึึกษาภายนอก เช่่น ที่่�ปรึึกษากฎหมาย
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ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริ ิหาร
บริ ิษััทฯได้้กำำ�หนดนโยบายค่่าตอบแทนกรรมการไว้้อย่่างชััดเจนและโปร่่งใส โดยค่่าตอบแทนอยู่่�ในระดัับเหมาะสมตาม
อุุตสาหกรรม ผลตอบแทนอยู่่�ในระดัับค่่าเฉลี่่�ยกลางของตลาดและได้้ขออนุุมััติิจากผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้ว กรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมาย
ให้้เป็็นกรรมการตรวจสอบได้้รัับค่่าตอบแทนเพิ่่�มที่่�เหมาะสมตามปริ ิมาณงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�น กรรมการผู้้�จััดการและพนัักงานได้้รัับ
ค่่าตอบแทนที่่�เชื่่�อมโยงกัับผลการปฏิิบััติิงานของแต่่ละคน ค่่าตอบแทนที่่�ได้้รัับได้้ผ่่านการพิิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
และกำำ� หนดค่่ า ตอบแทนและเพื่่� อ ให้้ เ กิิดความโปร่่ ง ใสและความชััดเจนในการกำำ� หนดค่่ า ตอบแทนกรรมการผู้้�จัั ดการและ
ผู้้�บริ ิหารระดัับสููง ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้พิิจารณานโยบายและหลัักการค่่าตอบแทนกรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริ ิหารระดัับสููงแล้้วในการ
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2549 ในวัันที่่� 28 เมษายน 2549 มีีดัังนี้้�
1. การกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริ ิหารระดัับสููง ซึ่�่งรวมถึึงเงิินเดืือน สวััสดิิการและผลประโยชน์์อื่่�น ๆ
ให้้เป็็นไปตามค่่าของงานในแต่่ละตำำ�แหน่่ง
2. ค่่าตอบแทนต้้องคำำ�นึึงถึึง
2.1 ความสามารถในการจ่่าย (Ability to Pay) ของบริ ิษััทฯ
2.2 ความสามารถในการแข่่งขัันได้้ในตลาดแรงงาน (Competitiveness) และ
2.3 เป็็นการจ่่ายตามความสามารถและตามผลการทำำ�งาน (Pay for Performance) ของพนัักงาน
3. คณะกรรมการบริ ิษััทฯ เป็็ นผู้้�อนุุมััติิงบประมาณเกี่่�ยวกัับค่่าตอบแทนการทำำ�งานในแต่่ละปีี โดยพิิจารณาจากฐานะ
การเงิินของบริ ิษััทฯ ผลการดำำ�เนิินงาน และประมาณการทางธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ
หลัักการ
1. คณะกรรมการบริ ิษััทฯ เป็็นผู้้�พิิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริ ิหารระดัับสููง (Executive) โดยผ่่านการ
พิิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ในนโยบาย
2. 	กรรมการผู้้�จััดการเป็็นผู้้�พิิจารณาผลตอบแทนของผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาตามผลงานของพนัักงาน ตามลำำ�ดัับชั้้�น ภายใน
กรอบงบประมาณที่่�คณะกรรมการอนุุมััติิ
3. การประเมิินผลงานให้้ เ ป็็ น ไปโดยระบบการประเมิินผลที่่� มีี เป้้ า หมายชััดเจนและเป็็ น รูู ปธรรม เพื่่� อ ให้้ ส ามารถ
นำำ�มาพิิจารณาผลตอบแทนการทำำ�งานและการปรัับค่่าจ้้าง เงิินเดืือน สวััสดิิการ และผลประโยชน์์อื่่�น ๆ สำำ�หรัับพนัักงาน
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ค่่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ิษััทฯ
	กำำ� หนดการจ่่ า ยค่่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษััท
ิ ฯ

แบ่่ ง เป็็ น ค่่ า ตอบแทนการทำำ� งานโดยให้้ จ่่ า ยค่่ า ตอบแทนเป็็ น

รายเดืือนให้้แก่่คณะกรรมการบริ ิษััทฯ ส่่วนค่่าตอบแทนจากผลการดำำ�เนิินงาน หากบริ ิษััทฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิให้้จ่่ายผลตอบแทน
ให้้กรรมการทั้้�งคณะอีีกไม่่เกิิน 1 เท่่า ของค่่าตอบแทนรวมที่่�คณะกรรมการได้้รัั บทั้้�งปีี โดยการพิิจารณาค่่าตอบแทนนี้้�
ให้้ อ ยู่่�ในดุุลยพิินิิจของคณะกรรมการบริษััท
ิ ฯ บริษััท
ิ ฯไม่่มีีการให้้ ผลประโยชน์์ อื่่�น ๆ แก่่ กรรมการ สำำ�หรัับค่่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ิษััทฯและคณะกรรมการชุุดย่่อย นำำ�เสนอให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�อนุุมััติิเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ซึ่่�งที่่�ประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อวัันที่่� 3 เมษายน 2563 มีีมติิอนุุมััติิค่่าตอบแทนการทำำ�งานในอััตราเดิิมเท่่ากัับปีี 2562
และคณะกรรมการบริ ษััท
ิ ฯพิิจารณาจ่่ า ยค่่ า ตอบแทนจากผลการดำำ� เนิินงานให้้ กรร มการทั้้� ง คณะอีีกไม่่ เ กิิน 1 เท่่ า
ของค่่าตอบแทนรวมที่่�คณะกรรมการได้้รัับทั้้�งปีี
ตำำ�แหน่่ง

ค่่าตอบแทนการทำำ�งาน

ค่่าตอบแทนจากผลการดำำ�เนิินงาน

ผลประโยชน์์อื่�่น ๆ

ประธานกรรมการบริ ิษััท

50,000 บาท/เดืือน

600,000 บาท/ปีี

-

กรรมการบริ ิษััท

40,000 บาท/เดืือน

480,000 บาท/ปีี

-

ประธานกรรมการตรวจสอบ

70,000 บาท ปีีละ 4 ครั้้�ง

-

-

กรรมการตรวจสอบ

50,000 บาท ปีีละ 4 ครั้้�ง

-

-

ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

60,000 บาท/ปีี

-

-

กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

40,000 บาท/ปีี

-

-

ในปีี 2563 บริ ิษััทฯจ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ิษััทฯ และผู้้�บริ ิหารดัังต่่อไปนี้้� อนึ่่�งกรรมการแต่่ละท่่านไม่่ได้้รัับ
ค่่าตอบแทนจากบริ ิษััทย่่อย
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1. ค่่าตอบแทนที่่�เป็็ นตััวเงิิน (ต่่อปีี )
		

ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน ประกอบด้้วยค่่าตอบแทนการทำำ�งานและค่่าตอบแทนจากผลการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
ค่่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

รายชื่่�อกรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร

ประธานกรรมการ

พล.อ.อ.พงศธร บััวทรััพย์์

รองประธานกรรมการ/

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา

บริ ิษััทฯ

ตรวจสอบ

และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

รวม

1,200,000

1,200,000

546,667

546,667

กรรมการอิิสระ
นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน

กรรมการ

960,000

960,000

นางสาวรวมสิิน ทรััพย์์สาคร**

กรรมการ

288,000

288,000

นายสมจิิตต์์ เศรษฐิิน**

กรรมการ

413,333

413,333

นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร

กรรมการ

960,000

960,000

นายกฤษฐิ์์� เศรษฐิิน

กรรมการ

546,667

546,667

นายสุุรเชษฐ์์ ทรััพย์์สาคร

-กรรมการ

960,000

40,000

1,000,000

-กรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน
นายวิ ิรััช ไพรััชพิิบููลย์์

-กรรมการอิิสระ

960,000

280,000

1,240,000

-ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชลิิต ลิิมปนะเวช

กรรมการอิิสระ

960,000

นายไพศาล พงษ์์ประยููร

-กรรมการอิิสระ

960,000

200,000

60,000

1,220,000

960,000

200,000

40,000

1,200,000

960,000

-ประธานกรรมการสรรหาและ
กำำ�หนดค่่าตอบแทน
-กรรมการตรวจสอบ
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นางอััจฉรา ปรี ีชา

-กรรมการอิิสระ
-กรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน
-กรรมการตรวจสอบ

นายเอกพล พงศ์์สถาพร***

กรรมการผู้้�จััดการ

960,000

** ได้้รัับค่่าตอบแทนจากผลการดำำ�เนิินงานของปีี 2562
*** ลาออกจากการเป็็นกรรมการและกรรมการผู้้�จััดการของบริ ิษััทฯ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2564 เป็็นต้้นไป
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960,000

ค่่าตอบแทนผู้้�บริ ิหาร
ในปีี 2563 บริ ิษััทได้้จ่า่ ยค่่าตอบแทนประกอบด้้วย เงิินเดืือนและโบนััส ให้้กับ
ั ผู้้บ
� ริ ิหารจำำ�นวน 2 ราย รวมทั้้ง� สิ้้�น 19,326,789.67 บาท
2. ค่่าตอบแทนอื่่�น
ค่่าตอบแทนอื่่�นของกรรมการ
		

- ไม่่มีี -

ค่่าตอบแทนอื่่�นของผู้้�บริ ิหาร
บริ ษััท
ิ ได้้ จัั ดให้้ มีีก องทุุ น สำำ�ร องเลี้้� ย งชีีพให้้ แ ก่่ ผู้้� บ ริ หิ าร โดยบริ ษััท
ิ ได้้ ส มทบในอััตราส่่ ว นร้้ อ ยละ 5 ของเงิินเดืือน
โดยในปีี 2563 บริ ิษััทได้้จ่่ายเงิินสบทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพสำำ�หรัับผู้้�บริหิ าร 2 ราย รวมทั้้�งสิ้้�น 713,461.50 บาท
กรรมการบริ ิหารและผู้้�บริ ิหารรวม 1 ราย มีีรถยนต์์ประจำำ� และผู้้�บริ ิหาร 1 ราย ได้้รัับเงิินช่่วยเหลืือค่่ารถยนต์์และค่่าพาหนะ
เดิินทางรวมกัันเท่่ากัับ 734,400.00 บาท
บุุคลากร
นโยบายค่่าตอบแทนพนัักงาน
บริ ิษััทฯมีีนโยบายที่่�จะจ่่ายค่่าจ้้างเงิินเดืือนให้้เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของพนัักงาน โดยให้้สอดคล้้องกัับ
ความสามารถในการจ่่ายของบริ ิษััทฯ และสภาวะตลาดแรงงาน
	ก า ร บ ริ ห
ิ า รค่่ า ต อ บ แ ท น ที่่� ส อ ด ค ล้้ อ ง กัั บ ผ ล ก า รดำำ� เ นิิ น ง า น ข อ ง บ ริ ษััท
ิ ฯ ทั้้� ง ใ น ร ะ ย ะ สั้้� น แ ล ะ ร ะ ย ะ ย า ว
โดยการจ่่ายค่่าตอบแทนในระยะสั้้�นพิิจารณาจากความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรในแต่่ละปีี โดยใช้้ตััวชี้้�วััดการปฏิิบััติิงาน(KPI)
เป็็นผลประเมิินตามค่่าของงาน ส่่วนในระยะยาวมีีนโยบายในการดููแลพนัักงานในระยะยาวมาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยได้้จััดให้้มีี
เงิินกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ พนัักงานที่่เ� ป็็นสมาชิิกจะจ่่ายสะสมเป็็นรายเดืือนเข้้ากองทุุนในอััตราร้้อยละ 5-15 ของค่่าจ้้างพนัักงาน
และบริ ิษััทฯจะจ่่ายสมทบเป็็นรายเดืือนเข้้ากองทุุนในอััตราร้้อยละ 5 ของค่่าจ้้างพนัักงานตามอายุุงานของพนัักงาน
	การบริ ิหารสวััสดิิการ มีีการกำำ�หนดนโยบายและวิ ิธีีปฏิิบััติิในการบริ ิหารสวััสดิิการพนัักงานที่่�ชััดเจนและเปิิ ดเผยไว้้ใน
ข้้อบัังคัับการบริ ิหาร งานบุุคคล และระเบีียบและแนวปฏิิบััติิการบริ ิหารงานบุุคคลของบริ ิษััทฯ โดยมุ่่�งเน้้นการจััดสวััสดิิการ
ต่่างๆ ให้้แก่่พนัักงานทุุกกลุ่่�มอย่่างเหมาะสมและเป็็ นธรรม มีีการทบทวนการจััดสวััสดิิการต่่างๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับบริ ิบทต่่างๆ ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป และครอบคลุุมในทุุกด้้านตั้้�งแต่่สวััสดิิการเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิงาน เช่่น เบี้้�ยเลี้้�ยง
ค่่ าใช้้ จ่่ ายในการเดิินทาง ที่่� พััก เครื่ อ่� งแบบพนัักงาน บริ ษััท
ิ ฯยัังให้้ ความสำำ�คัั ญเรื่อ่� งสุุ ข ภาพของพนัักงาน โดยจััดให้้ มีี
(ประกัันสุุขภาพ) รวมถึึงให้้พนัักงานฉีีดวััคซีีนป้้องกัันเชื้้�อไวรััสไข้้หวััดใหญ่่ เป็็นจำำ�นวนเงิิน 2,166,012 บาท และสวััสดิิการ
� ความเป็็นอยู่่�หรืือการช่่วยเหลืือพนัักงานในกรณีีต่่าง ๆ เช่่น กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ การประกัันอุุบััติิเหตุุ เงิินยืืม เงิินทดแทน
เพื่่อ
	การดููแลพนัักงานระยะยาว บริ ิษััทฯจััดให้้มีีเงิินกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ พนัักงานที่่เ� ป็็นสมาชิิกจะจ่่ายสะสมเป็็นรายเดืือนเข้้า
กองทุุน พนัักงานสามารถเลืือกอััตราเงิินสะสมกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ในอััตรา 5% 7% 10% 12% และ 15% และยัังสามารถ
เลืือกแผนการลงทุุนได้้ 4 แผน โดยบริ ิษััทสมทบในอััตรา 5%
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การตรวจสุุ ข ภาพประจำำ�ปีี ซึ่่� ง ใช้้ ง บประมาณ 1,073,939 บาท และในปีี ที่่� ผ่่ า นมา บริ ษััท
ิ ฯได้้ จ่่ า ยค่่ า รัักษาพยาบาล
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บริ ิษััทมีีพนัักงานทั้้�งหมด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 155 คน โดยในปีี 2563 บริ ิษััทได้้จ่่ายค่่าตอบแทนให้้
แก่่พนัักงานจำำ�นวนทั้้ง� สิ้้�น 102 ล้้านบาท ซึ่่ง� ผลตอบแทน ได้้แก่่ เงิินเดืือน ค่่าล่่วงเวลา เงิินช่่วยเหลืือค่่าครองชีีพ เงิินช่่วยเหลืือพิิเศษ
เงิินประกัันสัังคม เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ เป็็นต้้น นอกจากนี้้�บริ ิษััทย่่อยได้้จ่า่ ยค่่าตอบแทนให้้แก่่พนัักงานในลัักษณะ
เดีียวกัันกัับบริ ิษััทรวม 373 ล้้านบาท
โดยในปีี 2563 บริ ิษััทจััดให้้พนัักงานสามารถเลืือกอััตราเงิินสะสมกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ในอััตรา 5% 7% 10% 12%
และ15% และยัังสามารถเลืือกแผนการลงทุุนได้้ 4 แผน โดยบริ ิษััทสมทบในอััตรา 5%

ปีี 2563

บมจ.ทิิปโก้้ฟููดส์์

(ข้้อมููล ณ 31 ธัันวาคม 2563)

บจ.ทิิปโก้้

บจ.ทิิปโก้้

บจ.ทิิปโก้้

บจ.ทิิปโก้้

เอฟแอนด์์บีี

รี ีเทล

ไบโอเท็็ค

ไพน์์แอปเปิ้้�ล

65

232

702

6

14

พนัักงานปฏิิบััติิการ

136

369

พนัักงานบริ ิหาร

19

29

รวม (คน)

155

398

65

238

716

พนัักงานในสำำ�นัักงานใหญ่่

59

86

8

7

22

พนัักงานนอกสำำ�นัักงานใหญ่่

96

312

57

231

694

รวม (คน)

155

398

65

238

716

ค่่าตอบแทนพนัักงาน (ล้้านบาท)

102

180

16

50

127

การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนพนัักงานในช่่วง 3 ปีี ที่�่ผ่่านมา
บริ ิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) มีีจำำ�นวนพนัักงานรวมทั้้�งสิ้้�น ดัังนี้้�
• ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 มีีจำำ�นวนพนัักงานทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 199 คน
• ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 มีีจำำ�นวนพนัักงานทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 190 คน
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• ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำำ�นวนพนัักงานทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 155 คน
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ข้้อพิิพาทแรงงานที่่�สำำ�คััญในช่่วง 3 ปีีที่่�ผ่่านมา
บริ ิษััทฯไม่่มีีข้้อพิิพาทด้้านแรงงานที่่�สำำ�คััญในช่่วง 3 ปีีที่่�ผ่่านมา ไม่่มีีการประท้้วงหรืือนััดหยุุดงานแต่่ประการใด
สถิิติิการเกิิดอุุบััติิเหตุุ ในปีี 2563
บริ ิษััทฯไม่่มีีอุุบััติิเหตุุถึึงขั้้�นหยุุดงาน

นโยบายการพััฒนาบุุคลากร
เพื่่�อให้้พนัักงานได้้พััฒนาความสามารถอย่่างเพีียงพอและต่่อเนื่่�องที่่�จะปฏิิบััติิงานที่่�ได้้รัั บมอบหมาย ตลอดจนพร้้ อม
เติิบโตก้้าวหน้้าในสายอาชีีพเพื่่�อรองรัับงานใหม่่ที่�่จะเพิ่่�มขึ้้�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และมีีประสิิทธิิผล บริ ิษััทฯ จึึงได้้กํําหนด
ให้้มีีการบริ ิหารการพััฒนาทรััพยากรบุุคคล อย่่างต่่อเนื่่�อง และสม่ำำ��เสมอ
หลัักเกณฑ์์
1. ทุุ กตํํ าแหน่่ ง งานจะต้้ อ งมีีการกํําหนดหน้้ า ที่่� และความรัับผิิดชอบ (JOB DESCRIPTION) และคุุ ณ สมบััติิ
(QUALIFICATION) และสมรรถนะ (COMPETENCY) เบื้้�องต้้นของผู้้�ดํํารงตํําแหน่่งนั้้�น เช่่น วุุฒิิการศึึกษา
ประสบการณ์์ และความชํํานาญอื่่�น ๆ ที่่�จํําเป็็นสํําหรัับการปฏิิบััติิงานในตํําแหน่่งนั้้�น ๆ
2. ทำำ�การประเมิินสมรรถนะของพนัักงานที่่�จํําเป็็ นในแต่่ละตํําแหน่่งงาน (COMPETENCY ANALYSIS) สำำ�หรัับ
ตำำ�แหน่่งงาน ตั้้�งแต่่ระดัับ OM5/O5 ขึ้้�นไป ซึ่�่งรวมถึึง ความรู้้� ทัักษะ และความชํํานาญในด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อใช้้เป็็น
แนวทางในการจััดทำำ�แผนพััฒนาพนัักงานรายบุุคคล (IDP : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) โดยให้้
การกํําหนดตํําแหน่่งที่่�จะดํําเนิินการประเมิินนี้้� สอดคล้้องกัับแผนพััฒนาบุุคลากรประจํําปีีของบริ ิษััทฯ
3. การพััฒนาความรู้้� ค วามสามารถและสมรรถนะของพนัักงานในตํําแหน่่ ง อื่่� น ๆ ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ รัั บการประเมิิน
ความสามารถเป็็นรายบุุคคลให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาพิิจารณาจากผลการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานประจํําปีีของพนัักงาน
และกํําหนดแผนการพััฒนาสํําหรัับพนัักงาน โดยนำำ�เสนอต่่อผู้้�บัังคัับบััญชาในลำำ�ดัับต่่อไป เพื่่�อการอนุุมััติิและส่่ง
ต่่อให้้ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลรวบรวมเพื่่�อจััดทำำ�แผนการฝึึกอบรมและพััฒนาต่่อไป
4. การพััฒนาความรู้้ � ค วามสามารถและสมรรถนะของพนัักงานในด้้ า นต่่ า ง ๆ เช่่ น ด้้ า นการบริ หิ ารการจััดการ
ทัักษะการบัังคัับบััญชา ด้้านเทคนิิคและวิ ิชาชีีพเฉพาะด้้าน ความชํํานาญงานพิิเศษ ความรอบรู้้�ในเชิิงธุุรกิิจ
ตลอดจนความรู้้�พื้้� น ฐานของระบบบริ ห
ิ ารคุุ ณ ภาพ และการสร้้ า งจิิตสํํานึึกในด้้ า นคุุ ณ ภาพเป็็ น ต้้ น นั้้� น
ให้้ดํําเนิินการโดย วิ ิธีีหนึ่่�งวิ ิธีีใดหรืือหลายวิ ิธีีก็็ได้้ เช่่น
4.1 การฝึึกอบรมในงาน
4.2 การอบรม สััมมนา ศึึกษางาน หรืือดููงาน ทั้้�งภายในและภายนอก
4.3 การหมุุนเวี ียนงาน
4.4 การแต่่งตั้้�งรัักษาการ
4.5 การมอบหมายงาน หรืือโครงการพิิเศษ
5. ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลรัับผิิดชอบในการดํําเนิินการและประสานงานกัับผู้้�จััดการฝ่่ายต่่าง ๆ ในการพััฒนาพนัักงาน
ตลอดจนติิดตามผลการพััฒนาและการจััดเก็็บประวััติิการพััฒนาพนัักงาน
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4.6 วิ ิธีีการอื่่�น ๆ ที่่�เหมาะสม
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แนวทางปฏิิบััติิ
1. การประเมิินสมมรรถนะของพนัักงานและแผนพััฒนาพนัักงานรายบุุคคล (IDP) จะต้้องผ่่านการพิิจารณาและเห็็น
ชอบร่่วมกัน
ั ระหว่่างผู้้�บัังคัับบััญชา พนัักงาน ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล และคณะกรรมการบริ ิหาร งานทรััพยากรบุุคคล
(HR Committee) สำำ�หรัับพนัักงานระดัับผู้้�จััดการฝ่่ายขึ้้�นไป เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุด ต่่อตััวพนัักงานและบริ ิษััทฯ
2. ผู้้�บัังคัับบััญชาและพนัักงานเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลัักในการจััดทำำ�แผนพััฒนารายบุุคคล (IDP) เพื่่�อความก้้าวหน้้าและ
พััฒนาในสายวิ ิชาชีีพของพนัักงาน
3. ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล ผู้้�บัังคัับบััญชา และฝ่่ายบริ ิหารมีีหน้้าที่่�ดููและจััดสรรงบประมาณให้้พนัักงานได้้รัับการพััฒนา
ตนเองอย่่างทั่่�วถึึงตามความจำำ�เป็็นของพนัักงานอย่่างเท่่าเทีียมและไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
4. พนัักงานสามารถขอตรวจสอบแผนการพััฒนารายบุุ ค คล และ/หรืือ ความก้้ าวหน้้ า ในการพััฒนาตนเองได้้ ที่�่
ผู้้�บัังคัับบััญชาหรืือฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลได้้ตลอดเวลา และสามารถร้้องเรี ียนไปยัังฝ่่ายบริ ิหารได้้ หากพบว่่าตนเอง
ได้้รัับการละเลย ยกเว้้น หรืือเพิิกเฉยในการพััฒนาตนเองอย่่างไม่่เป็็นธรรม
การพััฒนาบุุคลากร
บริ ิษััทฯให้้ความสำำ�คััญในการพััฒนาบุุคลากรให้้มีีความรู้้�ความสามารถและเพิ่่�มพููนศัักยภาพและสมรรถนะในการทำำ�งาน
เพื่่� อให้้ สอดคล้้ อ งกัั บ กลยุุ ทธ์์และเป้้ า หมายในการดำำ� เนิินธุุ รกิิ จ รวมถึึงการเตรี ยี มพร้้ อ มเพื่่� อ รองรัับการเจริ ญ
ิ เติิบโตของ
บริ ิษััทฯในอนาคตอีีกด้้วย
ในปีีที่่�ผ่่านมาบริ ิษััทจึึงได้้จััดการฝึึกอบรมหลัักสููตรต่่างๆ เพื่่�อสนัับสนุุนเป้้าหมายดัังกล่่าว อาทิิเช่่น
∙ The Essence of MODERN Management & Leadership: Strategic Thinking and Planning
∙ The Matter to Build the Great Team
∙ Personal Data Protection Act 2012: PDPA
� ะช่่วยให้้พนัักงานมีีความพร้้อมในการปฏิิบััติิงานแล้้ว บริ ิษััทฯยัังได้้จััดให้้มีีการฝึึกอบรมเฉพาะ
นอกจากหลัักสููตรต่่าง ๆ ที่่จ
ทางให้้กับ
ั พนัักงานในหลัักสููตรต่่าง ๆ เช่่น ด้้านการตลาด การขาย การให้้บริ ิการ การบััญชีี การเงิิน การบริ ิหารงานทรััพยากรบุุคคล
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� ง
การควบคุุมภายในและการบริิหารจััดการความเสี่่ย
1. ระบบการควบคุุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�ครอบคลุุมทุุกด้้านทั้้�งด้้านการเงิิน การปฏิิบััติิงานการ
ดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ ระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องและการบริ ิหารความเสี่่�ยงและจััดให้้มีีกลไกการตรวจสอบและ
� ประสิิทธิิภาพเพีียงพอในการบริ ิหารงาน การดููแลทรััพย์์สิิน รวมถึึงผลตอบแทนที่่�เป็็นธรรมแก่่ผู้�มีีส่
ถ่่วงดุุลที่่มีี
้ ว่ นได้้เสีียทุุกท่่าน
บริษััท
ิ ฯมีีการกำำ�หนดอำำ�นาจดำำ�เนิินการในการอนุุมััติิและกำำ�หนดความรัับผิิดชอบของผู้้�บริหิ ารและพนัักงานเป็็ นลำำ�ดัับขั้้�น
มีีการกำำ�หนดขั้้� น ตอนการปฏิิบััติิงานเป็็ น ลายลัักษณ์์ อัักษร มีีการพััฒนาพนัักงานระดัับผู้้�จัั ดการและผู้้�มีีศััก ยภาพให้้ ผ่่ า น
หลัักสููตร Internal Quality Audit ISO 9001 : 2000 ทำำ�ให้้สามารถตรวจสอบการปฏิิบััติิงานข้้ามสายงาน มีีหน่่วยงาน
ตรวจสอบภายในแยกเป็็ นอิิสระ ตั้้�งแต่่ปีี 2547 ได้้จ้้างบริ ิษััทภายนอกทำำ�การตรวจสอบภายในให้้ซึ่่�งจะร่่ วมกัันพิิจารณา
แผนงานตรวจสอบภายในและรายงานตรงกัับคณะกรรมการตรวจสอบ
� ละความเป็็นอิิสระแก่่คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
นอกจากนี้้�คณะกรรมการบริ ิษััทฯ มอบอำำ�นาจหน้้าที่่แ
เพื่่�อให้้เกิิดความเป็็นธรรมในการคััดเลืือกบุุคคลที่่�มีีความสามารถเข้้ามาบริ ิหารงานในฐานะกรรมการ และกรรมการผู้้�จััดการ
รวมถึึงพิิจารณาผลตอบแทนที่่� ใ ห้้ แ ก่่ กรร มการ และพนัักงานเพื่่� อ ให้้ เ กิิดความเป็็ น ธรรมตามผลงาน และยัังได้้ จัั ดตั้้� ง
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล เพื่่�อกำำ�หนดนโยบายบรรษััทภิิบาล จรรยาบรรณในการประกอบธุุรกิิจและมีีการทบทวนนโยบาย
และการประเมิินผลการปฏิิบััติิตามนโยบายเป็็นระยะๆ มีีการสร้้างวััฒนธรรมการกำำ�กัับดููแล เนื่่�องจากบริ ิษััทฯมีีความเชื่่�อเรื่อ่� ง
การบริ ิหารงานด้้วยคุุณภาพและคุุณธรรม ด้้วยความโปร่่ งใส เป็็ นธรรมแก่่ทุุกฝ่่ ายซึ่่�งจะเป็็ นส่่วนช่่วยผลัักดัันให้้บริ ิษััทฯ
มีีการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนได้้
2. ระบบการควบคุุมภายใน
ในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้้�งที่่� 1/2563 เมื่่�อวัันที่่� 13 กุุมภาพัันธ์์ 2563 โดยมีีกรรมการอิิสระ 3 ท่่าน
เข้้าร่่ วมประชุุมด้้วย คณะกรรมการบริ ิษััทฯได้้ประเมิินระบบการควบคุุมภายในของบริ ิษััทฯ โดยการอนุุมััติิแบบประเมิินที่่�
ฝ่่ายบริ ิหารจััดทำำ�และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถสรุุ ปได้้ดัังนี้้�
ในด้้านการควบคุุมการปฏิิบััติิงาน บริ ิษััทฯมีีการกำำ�หนดอำำ�นาจดำำ�เนิินการ ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิของผู้้�ปฏิิบััติิงานและ
ผู้้�บริ ิหารไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรอย่่างชััดเจน สามารถตรวจสอบได้้ มีีการควบคุุมดููแลการใช้้ทรััพย์์สิินของบริ ิษััทฯ ให้้เกิิด
ประโยชน์์ มีีระบบงบประมาณและการพิิจารณาความเป็็นไปได้้ของโครงการลงทุุนก่่อนลงทุุนในทรััพย์์สิิน มีีระบบการติิดตาม
หากผลการดำำ� เนิินงานแตกต่่ า งจากงบประมาณ และยัังมีีการแบ่่ ง แยกหน้้ า ที่่� ผู้้� ป ฏิิบััติิงาน ผู้้�ติิ ดตามควบคุุ ม และ
ประเมิินผลออกจากกัันเพื่่�อให้้เกิิดการถ่่วงดุุลและตรวจสอบระหว่่างกัันอย่่างเหมาะสม นอกจากนี้้�ยัังมีีการควบคุุมภายใน
ในด้้านการตรวจสอบภายใน บริ ิษััทฯจ้้างบริ ิษััทภายนอกปฏิิบััติิงานตรวจสอบภายในเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการปฏิิบััติิงานหลััก
� ำ�หนด รวมถึึงตรวจสอบการปฏิิบััติิตามกฎหมายและ
และกิิจกรรมทางการเงิินสำำ�คััญของบริ ิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการตามแนวทางที่่กำ
�
ข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริ ิษััทฯ และเพื่่�อให้้บริ ิษััทภายนอกดัังกล่่าวมีีความเป็็นอิิสระ สามารถทำำ�หน้้าที่่ตรว
จสอบและถ่่วงดุุล
ได้้อย่่างเต็็มที่่�

คณะกรรมการจึึงกำำ�หนดให้้บริ ิษััทที่่�รัับหน้้าที่่�ตรวจสอบภายในดัังกล่่าวรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำำ�หนดขอบเขตในการตรวจสอบร่่วมกัันกัับคณะกรรมการตรวจสอบอีีกด้้วย
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ในด้้านการบริ ิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนดขอบเขต
� ง รวมทั้้ง� มีีการจััดประชุุมร่่วมกัับผู้้�จััดการฝ่่ายที่่เ� กี่่ย
� วข้้องเพื่่อ
� กำำ�หนดและประเมิินความเสี่่ย
� ง
และนโยบายในการบริ ิหารความเสี่่ย
ของกิิจการทุุก 3 เดืือน และกำำ�หนดให้้มีีการประชุุมย่่อยทุุกวัันในระดัับหน่่วยงาน และประชุุมทุุกเดืือนในระดัับฝ่่ายจััดการและ
คณะกรรมการบริ ิหาร พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดมาตรการป้้องกัันและจััดการความเสี่่�ยงที่่�มีีผลต่่อการดำำ�เนิินงานของบริ ิษััทฯ มีีการ
กำำ�หนดสััญญาณเตืือนภััย มีีการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมีีการจััดทำำ�รายงานบริ ิหาร
ความเสี่่�ยงซึ่่�งสามารถตรวจสอบได้้ ตั้้�งแต่่ปีี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบกำำ�หนดให้้ผู้�ตรว
้
จสอบภายในติิดตามการบริ ิหาร
ความเสี่่�ยงว่่าผู้้�บริ ิหารได้้ทำำ�ตามที่่�กำำ�หนดไว้้หรืือไม่่ หรืือถ้้าได้้ทำำ�แล้้วจะลดความเสี่่�ยงได้้จริ ิงหรืือไม่่ และให้้นำำ�เสนอต่่อคณะ
กรรมการตรวจสอบทุุกไตรมาส
ความเห็็นของคณะกรรมการบริ ิษััทฯเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน
� งทางธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ และการกำำ�กับ
คณะกรรมการมีีความเห็็นว่่าระบบควบคุุมภายใน การบริ ิหารความเสี่่ย
ั ดููแลกิิจการ
โดยรวมอยู่่�ในระดัับที่่� น่่ า พอใจและสามารถสร้้ า งความเชื่่� อ มั่่� น อย่่ า งมีีเหตุุ ผ ลต่่ อ ความโปร่่ ง ใสและงบการเงิินของบริ ษััท
ิ ฯ
และบริ ิษััทย่่อยประจำำ�ปีี 2563 ที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานร่่วมกัับฝ่่ายบริ ิหารและผู้้�สอบบััญชีีของบริ ิษััทฯ ได้้แสดง
� ถืือได้้ สมเหตุุสมผล ถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการบััญชีีที่่รัั� บรองทั่่�วไป
ฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานถููกต้้อง ครบถ้้วน เชื่่อ
� ส
มีีการใช้้นโยบายบััญชีีที่่เ� หมาะสมและถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ เปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ ดัังที่่ผู้
้� อบบััญชีีได้้แสดงความเห็็นต่่อ
งบการเงิินของบริ ิษััทฯไว้้แล้้วในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
3. การตรวจสอบภายใน
ในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้้�งที่่� 3/2547 เมื่่�อวัันที่่� 9 สิิงหาคม 2547 ได้้แต่่งตั้้�ง บริ ิษััท ออดิิต แอนด์์
แมเนจเม้้นท์์ คอนซััลแตนท์์ จำำ�กััด (AMC)ให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายในของบริ ิษััทฯตั้้�งแต่่วัันที่่� 9 สิิงหาคม 2547 ซึ่่�ง
บริ ิษััท ออดิิต แอนด์์ แมเนจเม้้นท์์ คอนซััลแตนท์์ จำำ�กััด ได้้มอบหมายให้้ นางพิิไล เปี่่�ยมพงศ์์สานต์์ตำำ�แหน่่งผู้้�ตรวจสอบภายใน
� ้�ตรวจสอบภายในของบริ ิษััท คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาคุุณสมบััติิของบริ ิษััท
เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลัักในการปฏิิบััติิหน้้าที่่ผู้
ออดิิต แอนด์์ แมเนจเม้้นท์์ คอนซััลแตนท์์ จำำ�กััด และนางพิิไล เปี่่�ยมพงศ์์สานต์์ แล้้วเห็็นว่่ามีีความเหมาะสมเพีียงพอกัับการ
� งกล่่าวเนื่่อ
� งจากมีีความเป็็นอิิสระและมีีประสบการณ์์ในปฏิิบััติิงานด้้านการตรวจสอบภายใน เคยเข้้ารัับการอบรม
ปฏิิบััติิหน้้าที่่ดัั
ในหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิงานด้้านตรวจสอบภายในได้้แก่่ Certified Public Account an (Thailand) – (CPA
No.2336) และ Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors – (CIA No.30861) โดย
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	ทั้้ง� นี้้�การพิิจารณาและอนุุมััติิแต่่งตั้้ง� ถอดถอนโยกย้้ายผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ิษััทจะต้้อง
ผ่่านการอนุุมััติิหรืือได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหััวหน้้างานตรวจสอบภายในและหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
1.รายละเอีียดหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
คณะกรรมการบริ ิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�ง นางสาวกุุลกาน จีีนปั่่�น ให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบเป็็นศููนย์์กลางการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริ ิษััทให้้เป็็นไปตามกฎหมายกฎระเบีียบข้้อ
� วข้้อง เช่่น ธนาคารแห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บัังคัับนโยบายและข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานทางการที่่เ� กี่่ย
สำำ�นัักงานคณะกรรมการ คปภ. สำำ�นัักงาน กกพ.หรืือหน่่วยงานทางการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ ทั้้�งนี้้�
คณะกรรมการบริ ษััท
ิ ฯได้้ อ นุุ มััติิ นโยบายด้้ า นการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (Compliance Policy) โดยกำำ� หนดให้้
คณะกรรมการบริ ิษััทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้้�บริ ิหารระดัับสููง ฝ่่ ายงานหรืือหน่่วยงาน และพนัักงาน ต้้องปฏิิบััติิ
ให้้ ถููกต้้ อ งตามกฎหมายรวมถึึงมีีการสื่่� อ สารกัั บ พนัักงานได้้ ตร ะหนัักว่่ า พนัักงานทุุ ก คนมีีหน้้ า ที่่� แ ละความรัับผิิดชอบ
ในการศึึกษาและทำำ�ความเข้้าใจในกฎหมายรวมถึึงกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องในงานที่่�รัับผิิดชอบและปฏิิบััติิให้้ถููกต้้องครบถ้้วน
เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์อย่่างเคร่่งครััด(ประวััติิ หน้้า 17)
2.รายละเอีียดหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ แ ต่่ ง ตั้้� ง บริ ษััท
ิ
ออดิิต แอนด์์ แมเนจเม้้ น ท์์ คอนซััลแตนท์์ จำำ� กัั ด ให้้ ป ฏิิบััติิหน้้ า ที่่�
ผู้้�ตรว จสอบภายในของบริ ษััท
ิ ฯ ซึ่�่ ง บริ ษััท
ิ ออดิิต แอนด์์ แมเนจเม้้ น ท์์ คอนซััลแตนท์์ จำำ� กัั ด ได้้ ม อบหมาย
ให้้ นางพิิไล เปี่่� ยมพงศ์์สานต์์ ตำำ�แหน่่งผู้้�ตรวจสอบภายใน เป็็ นผู้้�รัั บผิิดชอบหลัักในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายใน
ของบริ ิษััทฯ (ประวััติิตามเอกสารแนบ 3 ในแบบ 56-1)
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รายการระหว่่างกััน
รายการบััญชีีระหว่่างบริ ิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริ ิษััทย่่อยที่่�มีีกัับบริ ิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน ในปีี 2563 มีีรายละเอีียด
ดัังนี้้�
รายการระหว่่างกัันระหว่่างบริ ิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริ ิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ลัักษณะรายการ

บริ ิษััท / ความสััมพัันธ์์

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน

นโยบายการคิิดราคา

(ล้้านบาท)
1. รัับบริ ิการและอื่่�น ๆ

บจ. ทิิปโก้้ ทาวเวอร์์

10.33

ราคาตลาดหรืือเทีียบเท่่ากัับ

บมจ. ทิิปโก้้แอสฟััลท์์

0.39

ราคาที่่�ให้้บริ ิการกัับบุุคคลภายนอก

บจ. รวมทรััพย์์สิิน

1.74

บจ. ถนอมวงศ์์บริ ิการ

0.05

บจ. มาร์์เก็็ตติ้้�งคอนซััลแท็็น

0.12

รวม

12.63

รายการระหว่่างกัันระหว่่างบริ ิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด และบริ ิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ลัักษณะรายการ

บริ ิษััท / ความสััมพัันธ์์

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน

นโยบายการคิิดราคา

(ล้้านบาท)
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1. ขายสิินค้้า
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บมจ.ทิิปโก้้แอสฟััลท์์

2.38

ราคาตลาดหรืือเทีียบเท่่ากัับ

บจ.ทิิปโก้้ ทาวเวอร์์

0.25

ราคาที่่�ค้้าขายกัับบุุคคลภายนอก

บจ.เรย์์โคลแอสฟััลท์์

0.10

บจ.ไทยบิิทููเทน

0.15

บจ.มาร์์เก็็ตติ้้�งคอนซััลแท็็น

0.30

บจ.รวมทรััพย์์สิิน

0.29

บจ.รััตตะจิิตต์์

0.57

บจ.ถนอมวงศ์์บริ ิการ

0.08

บจ.ไทยสเลอรี่่�ซิิล

0.004

บจ.ทิิปโก้้ มารี ีไทม์์

0.002

บจ.บุุญดีีมีีสุุข

0.03

บจ.ไวทััล เว็็ล

0.008

บจ.สยามคอนเทนเนอร์์เทอร์์มิินอล

0.12

รวม

4.28

ลัักษณะรายการ

บริ ิษััท / ความสััมพัันธ์์

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน

นโยบายการคิิดราคา

(ล้้านบาท)
2. รัับบริ ิการและอื่่�นๆ

บจ.ทิิปโก้้ ทาวเวอร์์

5.15

ราคาตลาดหรืือเทีียบเท่่ากัับ

บจ.มาร์์เก็็ตติ้้�งคอนซััลแท็็น

0.05

ราคาที่่ใ� ห้้บริ ิการกับ
ั บุุคคลภายนอก

บจ.รวมทรััพย์์สิิน

11.59

บจ.สยามคอนเทนเนอร์์เทอร์์มิินอล

0.26

บจ.ถนอมวงศ์์บริ ิการ

0.04

รวม

17.09

รายการระหว่่างกัันระหว่่างบริ ิษััท ทิิปโก้้ รี ีเทล จำำ�กััด และบริ ิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ลัักษณะรายการ

บริ ิษััท / ความสััมพัันธ์์

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน

นโยบายการคิิดราคา

(ล้้านบาท)
1. รัับบริ ิการและอื่่�น ๆ

บจ.ทิิปโก้้ ทาวเวอร์์

0.66

ราคาตลาดหรืือเทีียบเท่่ากัับ

บจ.รวมทรััพย์์สิิน

4.17

ราคาที่่�ให้้บริ ิการกัับบุุคคลภายนอก

บจ.มาร์์เก็็ตติ้้�งคอนซััลแท็็น

0.01

รวม

4.84

รายการระหว่่างกัันระหว่่างบริ ิษััท ทิิปโก้้ ไพน์์แอปเปิ้้�ล จำำ�กััด และบริ ิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ลัักษณะรายการ

บริ ิษััท / ความสััมพัันธ์์

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน

นโยบายการคิิดราคา

(ล้้านบาท)
1. รายได้้อื่่�น ๆ

0.01

ราคาตลาดหรืือเทีียบเท่่ากัับ

บมจ. ทิิปโก้้แอสฟััลท์์

0.24

ราคาที่่�ค้้าขายกัับบุุคคลภายนอก

บจ.ไทยบิิทููเมน

0.02
รวม

0.27

บจ. ทิิปโก้้ ทาวเวอร์์

0.37

ราคาตลาดหรืือเทีียบเท่่ากัับ

บจ.ถนอมวงศ์์บริ ิการ

0.05

ราคาที่่�ให้้บริ ิการกัับบุุคคลภายนอก

บจ. สยามคอนเทนเนอร์์ฯ

0.24

บจ.มาร์์เก็็ตติ้้�งคอนซััลแท็็น

0.02

บจ.รวมทรััพย์์สิิน

2.04

รวม

2.72
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2. รัับบริ ิการและอื่่�น ๆ

บจ. เรย์์โคล แอสฟััลท์์
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	ผู้้�ถืือหุ้้�นและ/ผู้้�ลงทุุนสามารถดููข้้อมููลรายการระหว่่างกัันย้้อนหลัังเพืือเปรี ียบเทีียบข้้อมููล 3 ปีีได้้จากรายงานประจํําปีี
ของปีีก่่อน ในเว็็บไซต์์ของบริ ิษััท www.tipco.net
ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผลของรายการ
	รายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างบริ ิษััทฯและบริ ิษััทย่่อยกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน เป็็นรายการดำำ�เนิินการทางธุุรกิิจ
ตามปกติิ และได้้ผ่่านการพิิจารณาอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริ ิษััทฯหลัังจากได้้ผ่่านการพิิจารณาจากคณะกรรมการตรวจ
สอบก่่อนแล้้ว ซึ่่�งเป็็นไปตามขั้้�นตอนการอนุุมััติิที่่�เหมาะสมตามระเบีียบ ข้้อบัังคัับของบริ ิษััทฯทุุกประการรวมทั้้�งเป็็นไปตาม
กระบวนการจััดซื้้�อปกติิซึ่่�งต้้องมีีการเปรี ียบเทีียบราคากัับผู้้�ขายรายอื่่�น และราคาที่่�ซื้้�อขายกัันเป็็นราคาตามราคาตลาด
มาตรการหรืือขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกััน
	รายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�นและอาจเกิิดขึ้้�นต่่อไปในอนาคตจะต้้องผ่่านการพิิจารณาอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริ ิษััทฯ
หลัังจากผ่่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่�่งเป็็นไปตามขั้้�นตอนการอนุุมััติิที่่�เหมาะสมตามระเบีียบข้้อบัังคัับ
ของบริ ิษััทฯและตามกระบวนการจััดซื้้�อซึ่่�งต้้องมีีการเปรี ียบเทีียบราคาและคััดเลืือกผู้้�ขายทุุกครั้้�ง รวมทั้้�งมีีการประเมิินผลผู้้�
ขายเพื่่�อจััดอัันดัับอีีกด้้วย โดยกรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียงดออกเสีียงในการอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการดัังกล่่าว
นโยบายและแนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
	รายการระหว่่างกัันของบริ ิษััทที่่�เกิิดขึ้้�นและอาจเกิิดขึ้้�นต่่อไปในอนาคต จะเป็็นรายการที่่�ดำำ�เนิินการทางธุุรกิิจตามปกติิ
เช่่นเดิิม ไม่่มีีรายการใดเป็็นพิิเศษ ไม่่มีีการถ่่ายเทผลประโยชน์์ ระหว่่าง บริ ิษััทฯและบริ ิษััทย่่อย กัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้�
บริ ษััท
ิ ฯจะให้้ ค ณะกรรมการตรวจสอบหรืือผู้้� ส อบบััญชีีของบริ ษััท
ิ ฯ หรืือผู้้� เ ชี่่� ย วชาญอิิสระ พิิจารณาตรวจสอบและให้้
ความเห็็นถึึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุุสมผลของการทำำ�รายการด้้วยพร้้ อมทั้้�งเปิิ ดเผยชนิิดและมููลค่่าของ
รายการดัังกล่่าว พร้้อมทั้้�งเหตุุผลในการทำำ�รายการต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในรายงานประจำำ�ปีี นอกจากนี้้�คณะกรรมการบริ ิษััทฯ
จะต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์ และ ตลาดหลัักทรััพย์์และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่�ง หรืือข้้อกำำ�หนด
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมตลอดถึึงการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการเปิิ ดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการ
เกี่่�ยวโยง และการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิินที่่�สำำ�คััญของบริ ิษััทฯหรืือบริ ิษััทย่่อย ตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�กำำ�หนดโดย
สมาคมนัักบััญชีีและผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตแห่่งประเทศไทย ทั้้�งนี้้� หากมีีรายการระหว่่างกัันของบริ ิษััทฯหรืือบริ ิษััทย่่อย
� กับ
� วข้้อง มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียหรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในอนาคต บริ ิษััทฯจะได้้ให้้คณะกรรมการ
เกิิดขึ้้น
ั บุุคคลที่่เ� กี่่ย
ตรวจสอบเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็น และความเหมาะสมของรายการนั้้�น ในกรณีีที่่�คณะกรรมการตรวจสอบไม่่มีี
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เป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประกอบการตััดสิินใจของคณะกรรมการ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น
แล้้วแต่่กรณีี

รายงานความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน
คณะกรรมการบริ ิษััทฯ เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริ ิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กัด
ั (มหาชน)
และสารสนเทศทางการเงิินที่่�ปรากฏในรายงานประจำำ�ปีี งบการเงิินดัังกล่่าวจััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป
โดยเลืือกใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสม ซึ่่�งถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ ใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างระมััดระวััง และประมาณการที่่�ดีีที่่�สุุด
ในการจััดทำำ� รวมทั้้ง� มีีการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญอย่่างเพีียงพอในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน และได้้ผ่า่ นการตรวจสอบและให้้
ความเห็็นอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไขจากผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตที่่�เป็็นอิิสระ งบการเงิินจึึงสะท้้อนฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานที่่�
เป็็นจริ ิง สมเหตุุสมผล และเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างโปร่่งใส
คณะกรรมการบริ ิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีและดำำ�รงไว้้ซึ่ง่� ระบบควบคุุมภายในที่่เ� หมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ และระบบบริ ิหารความ
� ง เพื่่อ
� ให้้มั่่น
� ะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่ง่� ทรััพย์์สิิน
เสี่่ย
� ใจได้้อย่่างมีีเหตุุผลว่่าการบัันทึึกข้้อมููลทางบััญชีีมีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน เพีียงพอที่่จ
และป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการทุุจริ ิตหรืือการดำำ�เนิินการที่่�ผิิดปกติิ และเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานมีีความรอบคอบและปราศจากความ
เสี่่�ยง
คณะกรรมการบริ ิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 ท่่าน เป็็นผู้้�ดููแลรัับผิิดชอบ
� วกับ
� วกัับเรื่อ่� งนี้้�ปรากฏ
เกี่่ย
ั คุุณภาพของรายงานทางการเงิินและระบบควบคุุมภายใน ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่ย
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีแล้้ว
� า่ พอใจ
คณะกรรมการบริ ิษััทฯ มีีความเห็็นว่่า ระบบควบคุุมภายในและระบบการตรวจสอบงบการเงิินของบริ ิษััทฯ อยู่่�ในระดัับที่่น่
� มั่่�นอย่่างมีีเหตุุผลต่่อความเชื่่อ
� ถืือได้้ของงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
สามารถสร้้างความเชื่่อ

			
			

(นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร)			
ประธานกรรมการ		

(นายยงสิิทธิ์์� โรจน์์ศรี ีกุุล)
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบบริ ิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ จำำ�นวน 3 ท่่าน โดยนายวิ ิรััช
ไพรััชพิิบููลย์์ เป็็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพศาล พงษ์์ประยููร และ นางอััจฉรา ปรี ีชา เป็็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัั บมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ิษััทฯซึ่่�งสอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดของ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และประกาศของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย นอกจากนี้้�
� วกัับการสอบทานการต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของบริ ิษััทฯ ให้้มีีระบบ
คณะกรรมการตรวจสอบยัังกำำ�กัับดููแลงานตรวจสอบภายในเกี่่ย
ควบคุุมที่่�เหมาะสมและเพีียงพอต่่อความเสี่่�ยงด้้านคอร์์รััปชัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ในปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้้ประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีภายนอกและผู้้�ตรวจสอบภายใน อย่่างเป็็นทางการ
จำำ�นวน 4 ครั้้�ง และได้้ร่่วมปรึึกษาหารืือกัับผู้้�ตรวจสอบภายใน ผู้้�สอบบััญชีีภายนอกและ ฝ่่ายบริ ิหาร เพื่่�อหารืือแผนงานให้้
สอดคล้้องและครอบคลุุม โดยสรุุ ปสาระสำำ�คััญในการปฎิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ดัังนี้้�
1. ร่่วมกำำ�หนดแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี เพื่่�อทบทวนความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในกัับ บริ ิษััท ออดิิต
แอนด์์ แมเนจเม้้นท์์ คอนซััลแตนท์์ จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นผู้้�ตรวจสอบภายในของบริ ิษััทฯ ติิดตามผลการปฎิิบััติิงานตามแผนการ
ตรวจสอบทุุกไตรมาส นอกจากนี้้�ยัังเน้้นถึึงการบริ ิหารความเสี่่�ยงของธุุรกิิจซึ่่�งได้้มอบหมายให้้ผู้้�ตรวจสอบภายในทำำ�การ
ทบทวนทุุกไตรมาส
2. ได้้สอบทานงบการเงิินและรายงานทางการเงิินประจำำ�ไตรมาสและประจำำ�ปีีร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีภายนอก เพื่่�อนำำ�เสนอ
ให้้คณะกรรมการบริ ิษััทฯพิิจารณาอนุุมััติิ พบว่่างบการเงิินได้้จััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินและเปิิ ดเผย
ข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ ครบถ้้วนและเชื่่�อถืือได้้ รวมถึึงมีีการติิดตามผลกระทบที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงเพิ่่�มเติิมมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิิน
3. ได้้สอบทานการทำำ�รายการระหว่่างบริ ิษััทฯกัับบุุคคลและนิิติิบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน เห็็นว่่ารายการดัังกล่่าว เป็็นการทำำ�
ธุุรกรรมตามปกติิของบริ ิษััทฯและได้้มีีการปรี ียบเทีียบกัับราคาในท้้องตลาดเพื่่�อให้้ความมั่่�นใจว่่าสมเหตุุสมผลทุุกครั้้�ง
4. ได้้สอบทานให้้มีีระบบการควบคุุมภายในและไม่่พบข้้อบกพร่่องที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบที่่�มีีสาระสำำ�คััญ
และเน้้นย้ำำ��ให้้ฝ่่ายบริ ิหารปรัับปรุุ งระบบการควบคุุมภายใน และระบบการบริ ิหารความเสี่่�ยงให้้มีีประสิิทธิิภาพและเหมาะสม
กัับสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องโดยฝ่่ายบริ ิหารได้้รายงานการบริ ิหารความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ และแนวทางการจััดการ
ปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�น รวมทั้้�งส่่งเสริ ิมและผลัักดัันให้้การปฏิิบััติิงานตรวจสอบภายในเป็็นไปตามมาตรฐานสากล พร้้อม
ทั้้�งให้้ข้้อเสนอแนะเพื่่�อการพััฒนาปรัับปรุุ งให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
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6. สอบทานการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้เกิิดความถููกต้้องและโปร่่งใส และเป็็นธรรมต่่อผู้้�
ถืือหุ้้�นและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย บริ ิษััทฯได้้ปฏิิบััติิครบถ้้วน ถููกต้้องตามข้้อกำำ�หนดและตามกฎหมาย
7. ร่่วมพิิจารณาเสนอแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้� ส อบบััญชีีตามเงื่่� อ นไขเวลาที่่� เ หมาะสม พร้้อมค่่ า ตอบแทนผู้้� ส อบบััญชีีต่่ อ
คณะกรรมการบริ ิษััทฯเพื่่�อนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น สำำ�หรัับปีี 2563 ได้้พิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีจากบริ ิษััท สำำ�นัักงาน
อีีวาย จำำ�กััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริ ิษััทฯ

8. ทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบและทำำ�ก ารประเมิินตนเองสำำ� หรัับการปฎิิบััติิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่่�งได้้รายงานผลการประเมิินให้้คณะกรรมการบริ ิษััทฯทราบ
โดยสรุุ ปคณะกรรมการตรวจสอบได้้ดำำ�เนิินการอย่่างครอบคลุุมและสอดคล้้องตามกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้้พิิจารณาร่่วมกัับผู้้�บริ ิหาร ผู้้�ตรวจสอบภายในและผู้้�ตรวจสอบภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีีความพอใจว่่า ระบบ
การควบคุุมภายในของบริ ิษััทฯในปััจจุุบัันมีีความเพีียงพอ และมีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง มีีระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการและ
การบริ ิหารความเสี่่�ยงที่่�ดีี รวมทั้้�งกระบวนการการจััดทำำ�งบการเงิินของบริ ิษััทฯ มีีระบบการควบคุุมอย่่างเหมาะสมเพีียงพอ
และงบการเงิินของบริ ิษััทฯได้้จััดทำำ�ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เชื่่�อถืือได้้ คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีีการ
ติิดตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับและระเบีียบปฏิิบััติิต่่างๆอย่่างสม่ำำ��เสมอรวมทั้้�งได้้มีีการประเมิินเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า บริ ิษััทฯได้้มีีการ
ปฏิิบััติิตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และระเบีียบปฏิิบััติิต่่าง ๆ อย่่างถููกต้้อง

									

(นายวิ ิรััช ไพรััชพิิบููลย์์)

							

ประธานกรรมการตรวจสอบ

							

วัันที่่� 16 กุุมภาพัันธ์์ 2564
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รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต

เสนอต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ความเห็็น
ข้้ า พเจ้้ า ได้้ ตรว จสอบงบการเงิินรวมของบริ ษััท
ิ
ทิิปโก้้ ฟูู ดส์์ จำำ� กัั ด (มหาชน) และบริ ษััทย่
ิ
่ อ ย (กลุ่่�มบริ ษััท
ิ )
� นแปลง
ซึ่ง่� ประกอบด้้วยงบแสดงฐานะการเงิินรวม ณ วัน
ั ที่่� 31 ธัันวาคม 2563 งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมงบแสดงการเปลี่่ย
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวม และงบกระแสเงิินสดรวมสำำ�หรัับปีี สิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน และหมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวม รวมถึึง
หมายเหตุุสรุุ ปนโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ และได้้ตรวจสอบ งบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริ ิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ด้้วยเช่่นกััน
ข้้าพเจ้้าเห็็นว่่างบการเงิินข้้างต้้นนี้้�แสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ผลการดำำ�เนิินงาน และกระแสเงิินสด
สำำ�หรัับปีีสิ้้น
� สุุดวัันเดีียวกัันของบริ ิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริ ิษััทย่่อย และเฉพาะของ บริ ิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
โดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น
ข้้ า พเจ้้ า ได้้ ป ฏิิบััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของข้้ า พเจ้้ า ได้้ กล่่ า วไว้้ ใ นวรรค
ความรัับผิิดชอบของผู้้� ส อบบััญชีีต่่ อ การตรวจสอบงบการเงิินในรายงานของข้้ า พเจ้้ า ข้้ า พเจ้้ า มีีความเป็็ น อิิสระจาก
กลุ่่�มบริ ิษััทตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิ ิชาชีีพบััญชีีที่่�กำำ�หนดโดยสภาวิ ิชาชีีพบััญชีีในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ตรวจสอบงบการเงิิน และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดด้้านจรรยาบรรณอื่่�น ๆ ตามที่่�ระบุุในข้้อกำำ�หนดนั้้�นด้้วย ข้้าพเจ้้า
เชื่่�อว่่าหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ข้้าพเจ้้าได้้รัับเพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า
ข้้อมููลและเหตุุการณ์์ที่่�เน้้น
ข้้ า พเจ้้ า ขอให้้ สัั งเกตหมายเหตุุ ป ระกอบงบการเงิินรวมข้้ อ 11.5 เรื่ อ่� งการปฏิิบััติิตามการร้้ อ งขอของกระทรวง
การต่่ า งประเทศสหรััฐอเมริ กิ าให้้ บ ริ ษััทร่
ิ
่ ว มหยุุ ด ซื้้� อ น้ำำ��มัั นดิิบจากประเทศเวเนซููเอลา เพื่่� อ หลีีกเลี่่� ย งการถููกคว่ำำ�� บาตร
จากประเทศสหรััฐอเมริ ิกา ทั้้�งนี้้� ข้้าพเจ้้ามิิได้้ให้้ข้้อสรุุ ปอย่่างมีีเงื่่�อนไขต่่อกรณีีนี้้�แต่่อย่่างใด
เรื่� อ่ งสำำ�คััญในการตรวจสอบ
เรื่ อ่� งสำำ�คัั ญในการตรวจสอบคืือเรื่ อ่� งต่่ า ง ๆ ที่่� มีีนัั ยสำำ�คัั ญที่่� สุุ ด ตามดุุ ล ยพิินิิจเยี่่� ย งผู้้� ป ระกอบวิ ชิ าชีีพของข้้ า พเจ้้ า
ในการตรวจสอบงบการเงิินสำำ�หรัับงวดปััจจุุบััน ข้้าพเจ้้าได้้นำำ�เรื่อ่� งเหล่่านี้้�มาพิิจารณาในบริ ิบทของการตรวจสอบงบการเงิิน

ข้้ า พเจ้้ า ได้้ ป ฏิิบััติิงานตามความรัับผิิดชอบที่่� ไ ด้้ กล่่ า วไว้้ ใ นวรรคความรัับผิิดชอบของผู้้� ส อบบััญชีีต่่ อ การตรวจสอบ
งบการเงิินในรายงานของข้้าพเจ้้า ซึ่�่งได้้รวมความรัับผิิดชอบที่่�เกี่่�ยวกัับเรื่อ่� งเหล่่านี้้�ด้้วย การปฏิิบััติิงานของข้้าพเจ้้าได้้รวม
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วิ ิธีีการตรวจสอบที่่�ออกแบบมาเพื่่�อตอบสนองต่่อการประเมิินความเสี่่�ยงจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริ ิงอัันเป็็นสาระ
สำำ�คััญในงบการเงิิน ผลของวิ ิธีีการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า ซึ่�่งได้้รวมวิ ิธีีการตรวจสอบสำำ�หรัับเรื่อ่� งเหล่่านี้้�ด้้วย ได้้ใช้้เป็็นเกณฑ์์
ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินโดยรวม
เรื่อ่� งสำำ�คััญในการตรวจสอบ พร้้อมวิ ิธีีการตรวจสอบสำำ�หรัับแต่่ละเรื่อ่� งมีีดัังต่่อไปนี้้�
เงิินลงทุุนในบริ ิษััทร่่ วม
บริ ิษััทฯมีีเงิินลงทุุนในบริ ิษััทร่่ วมซึ่่�งแสดงมููลค่่าตามวิ ิธีีส่่วนได้้เสีียและมีีส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริ ิษััทร่่ วมใน
งบการเงิินรวม (แสดงมููลค่่าตามวิ ิธีีราคาทุุนและมีีรายได้้เงิินปัันผลรัับจากบริ ิษััทร่่วมในงบการเงิินเฉพาะกิิจการ) เป็็นจำำ�นวน
เงิินที่่�มีีสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิินและส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ข้้าพเจ้้าได้้สอบถามผู้้�บริ ิหารถึึงความมีีอิิทธิิพลอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญในบริ ิษััทร่่วมเพื่่�อประเมิินความเหมาะสมของการบัันทึึก
รายการเกี่่�ยวข้้องกัับเงิินลงทุุนในบริ ิษััทร่่วมของฝ่่ายบริ ิหาร การประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่�บริ ิษััทร่่วม
ใช้้ และการบัันทึึกรายการระหว่่างกััน การตรวจสอบความมีีตััวตนจากใบหุ้้�น และเอกสารจากบริ ิษััทหลัักทรััพย์์ การทดสอบ
การคำำ�นวณของมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนรวมถึึงการประเมิินการด้้อยค่่า ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน และการตรวจ
สอบเอกสารประกอบรายการรัับเงิินปัันผล นอกจากนั้้�นข้้าพเจ้้ายัังได้้ของบการเงิินที่่�ผ่่านการตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีีรัับ
อนุุญาตของบริ ิษััทร่่วมดัังกล่่าวเพื่่�อทดสอบการคำำ�นวณมููลค่่าส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริ ิษััทร่่วมและมููลค่่าเงิินลงทุุน
ในบริ ิษััทร่่วมว่่าเป็็นไปตามสััดส่่วนของเงิินลงทุุนในบริ ิษััทร่่วมที่่�บริ ิษััทฯมีีส่่วนได้้เสีียในบริ ิษััทร่่วมดัังกล่่าว ตลอดจนได้้ตรวจ
สอบความเหมาะสมของการเปิิดเผยข้้อมููลในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
ข้้อมููลอื่่�น
	ผู้้� บ ริ หิ ารเป็็ น ผู้้�รัั บผิิดชอบต่่ อ ข้้ อ มููลอื่่� น ซึ่่� ง รวมถึึงข้้ อ มููลที่่� รว มอยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีี ข องกลุ่่�มบริ ษััท
ิ
(แต่่ ไ ม่่ รว มถึึง
งบการเงิินและรายงานของผู้้� ส อบบััญชีีที่่� แ สดงอยู่่�ในรายงานนั้้� น ) ซึ่�่ ง คาดว่่ า จะถููกจััดเตรี ยี มให้้ กัั บ ข้้ า พเจ้้ า ภายหลััง
วัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีนี้้�
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ในรููปแบบใด ๆ ต่่อข้้อมููลอื่่�นนั้้�น
ความรัับผิิดชอบของข้้ า พเจ้้ า ที่่� เ กี่่� ย วเนื่่� อ งกัั บ การตรวจสอบงบการเงิินคืือ การอ่่ า นและพิิจารณาว่่ า ข้้ อ มููลอื่่� น นั้้� น มีี
ความขััดแย้้ ง ที่่� มีี สาระสำำ�คัั ญกัั บ งบการเงิินหรืือกัั บ ความรู้้� ที่่� ไ ด้้ รัั บจากการตรวจสอบของข้้ า พเจ้้ า หรืือไม่่ ห รืือปรากฏว่่ า
ข้้อมููลอื่่�นแสดงขััดต่่อข้้อเท็็จจริ ิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่

เมื่่�อข้้าพเจ้้าได้้อ่่านรายงานประจำำ�ปีีของกลุ่่�มบริ ิษััทตามที่่�กล่่าวข้้างต้้นแล้้ว และหากสรุุ ปได้้ว่่ามีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อ
ข้้อเท็็จจริ ิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้าจะสื่่�อสารเรื่อ่� งดัังกล่่าวให้้ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลทราบเพื่่�อให้้มีีการดำำ�เนิินการแก้้ไข
ที่่�เหมาะสมต่่อไป
ความรัั บผิิดชอบของผู้้�บริ ิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลต่่องบการเงิิน
	ผู้้�บริ ิหารมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิินเหล่่านี้้�โดยถููกต้้องตามที่่�ควรตามมาตรฐานการรายงาน
� วกัับการควบคุุมภายในที่่ผู้
� บ
� ให้้สามารถจััดทำำ�งบการเงิินที่่ป
� ราศจาก
ทางการเงิิน และรัับผิิดชอบเกี่่ย
้� ริ ิหารพิิจารณาว่่าจำำ�เป็็นเพื่่อ
การแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริ ิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริ ิตหรืือข้้อผิิดพลาด
ในการจััดทำำ� งบการเงิิน ผู้้� บ ริ ห
ิ ารรัับผิิดชอบในการประเมิินความสามารถของกลุ่่�มบริ ษััท
ิ ในการดำำ� เนิินงานต่่ อ เนื่่� อ ง
� วกับ
� งในกรณีีที่่มีี
� เรื่อ่� งดัังกล่่าว และการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับกิิจการที่่ดำ
� ำ�เนิิน
การเปิิดเผยเรื่อ่� งที่่เ� กี่่ย
ั การดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่อ
งานต่่ อ เนื่่� อ งเว้้ น แต่่ ผู้้� บ ริ หิ ารมีีความตั้้� ง ใจที่่� จ ะเลิิกกลุ่่�มบริ ษััท
ิ หรืือหยุุ ด ดำำ� เนิินงานหรืือไม่่ ส ามารถดำำ� เนิินงานต่่ อ เนื่่� อ งอีีก
ต่่อไปได้้
ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลมีีหน้้าที่่�ในการสอดส่่องดููแลกระบวนการในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของกลุ่่�มบริ ิษััท
ความรัั บผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิิน
	การตรวจสอบของข้้ าพเจ้้ า มีีวััตถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อให้้ ไ ด้้ ค วามเชื่่� อมั่่� นอย่่ างสมเหตุุ สมผลว่่างบการเงิินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริ ิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่ ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริ ิตหรืือข้้อผิิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้้� ส อบบััญชีีซึ่่� ง รวมความเห็็ น ของข้้ า พเจ้้ า อยู่่�ด้้ ว ย ความเชื่่� อ มั่่� น อย่่ า งสมเหตุุ ส มผลคืือความเชื่่� อ มั่่� น ในระดัับสููง
แต่่ ไ ม่่ ไ ด้้ เ ป็็ น การรัับประกัั น ว่่ า การปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีีจะสามารถตรวจพบข้้ อ มููลที่่� ขัั ดต่่ อ
ข้้อเท็็จจริ ิงอัันเป็็ นสาระสำำ�คััญที่่�มีีอยู่่�ได้้เสมอไป ข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริ ิงอาจเกิิดจากการทุุจริ ิตหรืือข้้อผิิดพลาดและถืือว่่า
มีีสาระสำำ�คัั ญเมื่่� อ คาดการณ์์ อ ย่่ า งสมเหตุุ ส มผลได้้ ว่่ า รายการที่่� ขัั ดต่่ อ ข้้ อ เท็็ จ จริ งิ แต่่ ล ะรายการหรืือทุุ กร ายการรวมกัั น
จะมีีผลต่่อการตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจของผู้้�ใช้้งบการเงิินจากการใช้้งบการเงิินเหล่่านี้้�
ในการตรวจสอบของข้้ า พเจ้้ า ตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ข้้ า พเจ้้ า ใช้้ ดุุ ล ยพิินิิจและการสัังเกตและสงสััย
•

ระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงที่่�อาจมีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริ ิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญในงบการเงิิน ไม่่ว่่าจะเกิิดจาก
การทุุจริ ิตหรืือข้้อผิิดพลาด ออกแบบและปฏิิบััติิงานตามวิ ิธีีการตรวจสอบเพื่่�อตอบสนอง ต่่อความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�น และ
ได้้ ห ลัักฐานการสอบบััญชีีที่่� เ พีียงพอและเหมาะสมเพื่่� อ เป็็ น เกณฑ์์ ใ นการแสดงความเห็็ น ของข้้ า พเจ้้ า ความเสี่่� ย ง
ที่่� ไ ม่่ พ บข้้ อ มููลที่่� ขัั ดต่่ อ ข้้ อ เท็็ จ จริ งิ อัันเป็็ น สาระสำำ�คัั ญซึ่่� ง เป็็ น ผลมาจากการทุุ จ ริ ต
ิ จะสููงกว่่ า ความเสี่่� ย งที่่� เ กิิดจาก
ข้้ อ ผิิดพลาด เนื่่� อ งจากการทุุ จ ริ ติ อาจเกี่่� ย วกัั บ การสมรู้้�ร่่ ว มคิิด การปลอมแปลงเอกสารหลัักฐาน การตั้้� ง ใจละเว้้ น
การแสดงข้้อมููล การแสดงข้้อมููลที่่�ไม่่ตรงตามข้้อเท็็จจริ ิงหรืือการแทรกแซงการควบคุุมภายใน

•

ทำำ� ความเข้้ า ใจเกี่่� ย วกัั บ ระบบการควบคุุ ม ภายในที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การตรวจสอบ เพื่่� อ ออกแบบวิ ธีีก
ิ ารตรวจสอบ
ให้้ เ หมาะสมกัั บ สถานการณ์์ แต่่ ไ ม่่ ใ ช่่ เ พื่่� อ วััตถุุ ป ระสงค์์ ใ นการแสดงความเห็็ น ต่่ อ ความมีีประสิิทธิิผลของการควบคุุ ม
ภายในของกลุ่่�มบริ ิษััท
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•

ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่� ผู้้� บ ริ หิ ารใช้้ แ ละความสมเหตุุ ส มผลของประมาณการทางบััญชีีและ
การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ผู้้�บริ ิหารจััดทำำ�

•

สรุุ ปเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับกิิจการที่่�ดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องของผู้้�บริ ิหาร และสรุุ ปจาก
หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่� ไ ด้้ รัั บว่่ า มีีความไม่่ แ น่่ น อนที่่� มีี สาระสำำ�คัั ญที่่� เ กี่่� ย วกัั บ เหตุุ ก ารณ์์ ห รืือสถานการณ์์ ที่่� อ าจ
เป็็ น เหตุุ ใ ห้้ เ กิิดข้้ อ สงสััยอย่่ า งมีีนััยสำำ�คัั ญต่่ อ ความสามารถของกลุ่่�มบริ ษััท
ิ ในการดำำ� เนิินงานต่่ อ เนื่่� อ งหรืือไม่่
หากข้้ าพเจ้้ า ได้้ ข้้อ สรุุ ป ว่่ ามีีความไม่่ แน่่ น อนที่่�มีี สาระสำำ�คัั ญ ข้้ า พเจ้้ า จะต้้ อ งให้้ ข้้อ สัังเกตไว้้ ใ นรายงานของผู้้� ส อบบััญชีี
ของข้้าพเจ้้าถึึงการเปิิ ดเผยข้้อมููลที่่� เกี่่� ยวข้้องในงบการเงิิน หรืือหากเห็็ นว่่าการเปิิ ดเผยดัังกล่่ าวไม่่ เพีียงพอ ข้้าพเจ้้ า
จะแสดงความเห็็นที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ข้้อสรุุ ปของข้้าพเจ้้าขึ้้�นอยู่่�กัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ได้้รัั บจนถึึงวัันที่่�ในรายงาน
ของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้า อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ในอนาคตอาจเป็็ นเหตุุให้้กลุ่่�มบริ ิษััทต้้องหยุุด
การดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องได้้

•

ประเมิินการนำำ�เสนอ โครงสร้้างและเนื้้�อหาของงบการเงิินโดยรวม รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนประเมิิน
ว่่างบการเงิินแสดงรายการและเหตุุการณ์์ที่�่เกิิดขึ้้�นโดยถููกต้้องตามที่่�ควรหรืือไม่่

•

รวบรวมเอกสารหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เหมาะสมอย่่างเพีียงพอเกี่่�ยวกัับข้้อมููลทางการเงิินของกิิจการหรืือของกิิจกรรม
� แสดงความเห็็นต่่องบการเงิินรวม ข้้าพเจ้้ารัับผิิดชอบต่่อการกำำ�หนดแนวทาง การควบคุุม
ทางธุุรกิิจภายในกลุ่่�มบริ ิษััทเพื่่อ
ดููแล และการปฏิิบััติิงานตรวจสอบกลุ่่�มบริ ิษััท ข้้าพเจ้้าเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบแต่่เพีียงผู้้�เดีียวต่่อความเห็็นของข้้าพเจ้้า
ข้้ า พเจ้้ า ได้้ สื่่� อ สารกัั บ ผู้้�มีี หน้้ า ที่่� ใ นการกำำ� กัั บ ดููแลในเรื่ อ่� งต่่ า ง ๆ ซึ่่� ง รวมถึึงขอบเขตและช่่ ว งเวลาของการตรวจสอบ

ตามที่่�ได้้วางแผนไว้้ ประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คัั ญที่่�พบจากการตรวจสอบ รวมถึึงข้้อบกพร่่ องที่่�มีีนััยสำำ�คััญในระบบการควบคุุม
ภายในหากข้้าพเจ้้าได้้พบในระหว่่างการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าได้้ให้้คำำ�รัั บรองแก่่ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลว่่าข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ความเป็็ น อิิสระและได้้ สื่่� อ สารกัั บ ผู้้�มีี หน้้ า ที่่� ใ นการกำำ� กัั บ ดููแลเกี่่� ย วกัั บ ความสััมพัันธ์์ ทั้้� ง หมดตลอดจนเรื่ อ่� งอื่่� น ซึ่่� ง ข้้ า พเจ้้ า
เชื่่�อว่่ามีีเหตุุผลที่่�บุุคคลภายนอกอาจพิิจารณาว่่ากระทบต่่อความเป็็นอิิสระของข้้าพเจ้้าและมาตรการที่่�ข้้าพเจ้้าใช้้เพื่่�อป้้องกััน
ไม่่ให้้ข้้าพเจ้้าขาดความเป็็นอิิสระ
จากเรื่ อ่� งทั้้� ง หลายที่่� สื่่� อ สารกัั บ ผู้้�มีี หน้้ า ที่่� ใ นการกำำ� กัั บ ดููแล ข้้ า พเจ้้ า ได้้ พิิ จารณาเรื่ อ่� งต่่ า ง ๆ ที่่� มีีนัั ยสำำ�คัั ญที่่� สุุ ด ใน
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รายงานของผู้้�สอบบััญชีี เว้้นแต่่กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับห้้ามไม่่ให้้เปิิ ดเผยเรื่อ่� งดัังกล่่าวต่่อสาธารณะ หรืือในสถานการณ์์ที่่�
ยากที่่�จะเกิิดขึ้้�น ข้้าพเจ้้าพิิจารณาว่่าไม่่ควรสื่่�อสารเรื่อ่� งดัังกล่่าวในรายงานของข้้าพเจ้้าเพราะการกระทำำ�ดัังกล่่าวสามารถ
คาดการณ์์ ไ ด้้ อ ย่่ า งสมเหตุุ ส มผลว่่ า จะมีีผลกระทบในทางลบมากกว่่ า ผลประโยชน์์ ที่่� ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียสาธารณะจะได้้ จ าก
การสื่่�อสารดัังกล่่าว
ข้้าพเจ้้าเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบงานสอบบััญชีีและการนำำ�เสนอรายงานฉบัับนี้้�

ณััฐวุุฒิิ สัันติิเพ็็ชร
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 5730
บริ ิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด
กรุุ งเทพฯ: 18 กุุมภาพัันธ์์ 2564

บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบแสดงฐานะการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

(หน่่วย: บาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ

2563

2562

2563

2562

55,544,446

41,336,348

15,137,447

15,127,386

-

4,995,108

-

-

368,818,881

467,172,764

16,484,143

24,968,756

สิินทรัั พย์์
สิินทรัั พย์์หมุุนเวี ียน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนชั่่�วคราว
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น

7, 8

เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

7

-

-

412,900,000

269,000,000

สิินค้้าคงเหลืือ

9

500,542,233

679,465,248

46,137,515

50,918,443

480,000

2,800,000

-

-

7

29,015,480

12,851,450

2,547,180

3,568,544

29.1

1,649,450

386,936

-

-

สิินทรััพย์์หมุุนเวี ียนอื่่�น

24,459,697

47,505,737

5,565,064

8,755,894

รวมสิินทรัั พย์์หมุุนเวี ียน

980,510,187

1,256,513,591

498,771,349

372,339,023

สิินทรััพย์์ชีีวภาพ
เงิินจ่่ายล่่วงหน้้า
สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์

สิินทรัั พย์์ไม่่หมุุนเวี ียน
เงิินลงทุุนในบริ ิษััทย่่อย

10

-

-

1,478,836,957

1,642,486,907

เงิินลงทุุนในบริ ิษััทร่่วม

11

3,477,058,427

3,145,107,518

644,929,739

644,929,739

7,269,561

7,269,561

7,269,561

7,269,561

อสัังหาริ ิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน - ที่่�ดิินรอ
การขาย
12

1,910,737,529

2,136,459,223

652,765,760

701,706,302

สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

13

30,389,476

35,575,530

27,037,043

27,175,598

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี

22

69,420,294

72,902,030

6,194,930

6,755,661

สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวี ียนอื่่�น

7

11,873,551

15,175,467

2,092,101

3,539,971

รวมสิินทรัั พย์์ไม่่หมุุนเวี ียน

5,506,748,838

5,412,489,329

2,819,126,091 3,033,863,739

รวมสิินทรัั พย์์

6,487,259,025 6,669,002,920

3,317,897,440 3,406,202,762

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

121

บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบแสดงฐานะการเงิิน (ต่่อ)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

(หน่่วย: บาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ

2563

2562

2563

2562

หนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
หนี้้�สิินหมุุนเวี ียน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจาก
สถาบัันการเงิิน

14

814,378,606

761,473,861

500,000,000

490,318,437

7, 15

429,728,365

605,257,788

22,176,050

43,551,602

16

266,880,000

411,950,000

190,000,000

231,245,000

27,586,779

859,098

7,942,589

859,098

-

4,470,342

-

-

163,355

437,016

-

104,815

หนี้้�สิินหมุุนเวี ียนอื่่�น

62,662,903

59,559,312

3,777,052

3,627,830

รวมหนี้้�สิน
ิ หมุุนเวียน
ี

1,601,400,008

1,844,007,417

723,895,691

769,706,782

532,563,150

782,500,000

365,000,000

555,000,000

27,439,376

5,386,014

11,239,662

5,386,014

1,200,480

1,070,480

-

-

105,155,533

129,244,324

30,109,508

33,027,913

666,358,539

918,200,818

406,349,170

593,413,927

2,267,758,547

2,762,208,235

1,130,244,861

1,363,120,709

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
ส่่วนของเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
ที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
ส่่วนของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
ภายในหนึ่่�งปีี

7, 17

ภาษีีเงิินได้้ค้้างจ่่าย
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์

29.1

หนี้้�สิน
ิ ไม่่หมุุนเวียน
ี
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน - สุุทธิิ
จากส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี

16

� งกำำ�หนด
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า - สุุทธิิจากส่่วนที่่ถึึ
ชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี

7, 17

ประมาณการต้้นทุุนการรื้้�อถอน
สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน

18
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รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวี ียน
รวมหนี้้�สิิน
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

122

บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบแสดงฐานะการเงิิน (ต่่อ)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

(หน่่วย: บาท)

งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ

2563

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2562

ส่่วนของผู้้ถืื
� อหุ้้�น
ทุุนเรืือนหุ้้�น
ทุุนจดทะเบีียน
หุ้้�นสามััญ 500,000,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ
1 บาท

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

482,579,640

482,579,640

482,579,640

482,579,640

(80,767,243)

(80,767,243)

-

-

1,494,466

1,494,466

-

-

(135,832,635)

(135,832,635)

-

-

40,952,590

40,994,182

-

-

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

4,147,407,501

3,848,177,059

1,655,072,939

1,510,502,413

� ของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
องค์์ประกอบอื่่น

(286,333,841)

(299,850,784)

-

-

รวมส่่วนของผู้้ถืื
� อหุ้้�น

4,219,500,478

3,906,794,685

2,187,652,579

2,043,082,053

รวมหนี้้�สิน
ิ และส่่วนของผู้้ถืื
� อหุ้้�น

6,487,259,025

6,669,002,920

3,317,897,440

3,406,202,762

ทุุนออกจำำ�หน่่ายและชำำ�ระเต็็มมููลค่่าแล้้ว
หุ้้�นสามััญ 482,579,640 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ
1 บาท
ส่่วนของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียที่่ไ� ม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของบริ ิษััท
� ริ ิษััทฯซื้้�อในราคาสููงกว่่ามููลค่่าตามบััญชีี
ย่่อยที่่บ
ส่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุมในบริ ิษััท
ย่่อยของบริ ิษััทร่่วมที่่�ซื้้�อในราคาต่ำำ�กว่
� ่ามููลค่่าตาม
บััญชีี
การเปลี่่�ยนแปลงส่่วนได้้เสีียในบริ ิษััทย่่อยของบริ ิษััท
ร่่วมโดยไม่่ได้้สููญเสีียอำำ�นาจควบคุุมของบริ ิษััทร่่วม
ส่่วนทุุนจากการจ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็ นเกณฑ์์ของบริ ิษััท
ร่่วม
กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้ว - สำำ�รองตามกฎหมาย

19

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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ยัังไม่่ได้้จััดสรร

123

บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

(หน่่วย: บาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ

2563

2562

2563

2562

2,500,123,559

3,561,064,263

255,066,768

353,565,577

กำำ�ไรขาดทุุน:
รายได้้
รายได้้จากการขาย
รายได้้เงิินปัันผลจากบริ ิษััทย่่อย

10

-

-

38,999,997

19,799,998

รายได้้เงิินปัันผลจากบริ ิษััทร่่วม

11

-

-

517,834,324

258,917,162

รายได้้อื่่�น

20

75,687,763

125,953,143

46,800,794

81,748,631

2,575,811,322

3,687,017,406

858,701,883

714,031,368

2,064,387,522

3,178,577,480

173,652,933

244,882,926

ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและจััดจำำ�หน่่าย

311,001,624

436,828,614

-

7,549

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริ ิหาร

477,038,964

541,720,254

179,440,341

187,366,062

-

-

163,649,950

122,850,000

24,191,743

-

171,489

32,835

รวมค่่าใช้้จ่่าย

2,876,619,853

4,157,126,348

516,914,713

555,139,372

กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการดำำ�เนิินงาน

(300,808,531)

(470,108,942)

341,787,170

158,891,996

836,967,622

732,668,446

-

-

รายได้้ทางการเงิิน

52,264

69,825

9,451,564

3,798,438

ต้้นทุุนทางการเงิิน

(50,962,001)

(69,945,288)

(32,107,939)

(43,376,092)

กำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

485,249,354

192,684,041

319,130,795

119,314,342

(3,436,893)

14,983,118

(1,581,444)

3,166,989

481,812,461

207,667,159

317,549,351

122,481,331

รวมรายได้้
ค่่าใช้้จ่่าย
ต้้นทุุนขาย

ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนใน
บริ ิษััทย่่อย

10

ขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน

ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริ ิษััทร่่วม
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ผลประโยชน์์ (ค่่าใช้้จ่่าย) ภาษีีเงิินได้้

124

กำำ�ไรสำำ�หรัั บปีี

11

22

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ (ต่่อ)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

(หน่่วย: บาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ

2563

2562

2563

2562

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
� :
รายการที่่จ� ะถููกบัันทึึกในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นในบริ ิษััทร่่วม - สุุทธิิ
จากภาษีเี งิินได้้

11

13,516,943 (237,739,028)

-

-

-

(4,082,852)

-

(169,103) (237,739,028)

(4,082,852)

-

รายการที่่จ� ะไม่่ถููกบัันทึึกในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
ผลขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัน
ั ภััย สุุทธิิจากภาษีเี งิินได้้

18

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
� สำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี

(13,686,046)

481,643,358

(30,071,869)

313,466,499

122,481,331

481,812,461

207,667,159

317,549,351

122,481,331

481,643,358

(30,071,869)

313,466,499

122,481,331

1.00

0.43

0.66

0.25

การแบ่่งปัันกำำ�ไร
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริ ิษััทฯ
การแบ่่งปัันกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริ ิษััทฯ
กำำ�ไรต่่อหุ้้�น

23

กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน
กำำ�ไรส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริ ิษััทฯ
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 								

การเปลี่่ย
� นแปลง
ส่่วนของผู้้�มีีส่่วน
ส่่วนของผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจ ได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจ ส่่วนได้้เสีียในบริ ิษััท
ควบคุุมของบริ ิษััท ควบคุุมในบริ ิษััท ย่่อยของบริ ิษััทร่่วม ส่่วนทุุนจากการ
ย่่อยที่่�บริ ิษััทฯซื้้�อ ย่่อยของบริ ิษััทร่่ วม โดยไม่่ได้้สููญเสีีย
จ่่ายโดยใช้้หุ้้�น
อำำ�นาจควบคุุมของ เป็็ นเกณฑ์์ของ
ที่่�ซื้้�อในราคาต่ำำ��
ในราคาสููงกว่่า
บริ ิษััทร่่วม
มููลค่่าตามบััญชีี กว่่ามููลค่่าตามบััญชีี
บริ ิษััทร่่ วม

ทุุนเรืือนหุ้้�น
ที่่�ออก และ
ชำำ�ระแล้้ว

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562

482,579,640

(80,767,243)

1,494,466

(135,832,635)

41,070,724

กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี

-

-

-

-

-

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี

-

-

-

-

-

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(76,542)

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

482,579,640

(80,767,243)

1,494,466

(135,832,635)

40,994,182

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563

482,579,640

(80,767,243)

1,494,466

(135,832,635)

40,994,182

กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี

-

-

-

-

-

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี

-

-

-

-

-

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(41,592)

-

-

-

-

-

482,579,640

(80,767,243)

1,494,466

(135,832,635)

40,952,590

การจ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์ของ
บริ ิษััทร่่วม
เงิินปัันผลจ่่าย (หมายเหตุุ 25)

การจ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์ของ
บริ ิษััทร่่วม
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เงิินปัันผลจ่่าย (หมายเหตุุ 25)
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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(หน่่วย : บาท)
งบการเงิินรวม

องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

กำำ�ไรสะสม

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็ จอื่่�น

จััดสรรแล้้ว สำำ�รองตามกฎหมาย

ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็ จอื่่�น
ในบริ ิษััทร่่ วม

ยัังไม่่ได้้จััดสรร

รวมองค์์ประกอบอื่่�น
ของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

รวม
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

3,876,971,449

(62,111,756)

(62,111,756)

4,173,404,645

-

207,667,159

-

-

207,667,159

-

-

(237,739,028)

(237,739,028)

(237,739,028)

-

207,667,159

(237,739,028)

(237,739,028)

(30,071,869)

-

-

-

-

(76,542)

-

(236,461,549)

-

-

(236,461,549)

50,000,000

3,848,177,059

(299,850,784)

(299,850,784)

3,906,794,685

50,000,000

3,848,177,059

(299,850,784)

(299,850,784)

3,906,794,685

-

481,812,461

-

-

481,812,461

-

(13,686,046)

13,516,943

13,516,943

(169,103)

-

468,126,415

13,516,943

13,516,943

481,643,358

-

-

-

-

(41,592)

-

(168,895,973)

-

-

(168,895,973)

50,000,000

4,147,407,501

(286,333,841)

(286,333,841)

4,219,500,478
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50,000,000
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บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย							

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (ต่่อ)		
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563								

(หน่่วย : ล้้านบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
กำำ�ไรสะสม
ทุุนเรืือนหุ้้�นที่่อ
� อก
และชำำ�ระแล้้ว

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562

50,000,000

1,624,482,631

2,157,062,271

กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี

-

-

122,481,331

122,481,331

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี

-

-

-

-

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี

-

-

122,481,331

122,481,331

เงิินปัันผลจ่่าย (หมายเหตุุ 25)

-

-

(236,461,549)

(236,461,549)

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

482,579,640

50,000,000

1,510,502,413

2,043,082,053

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563

482,579,640

50,000,000

1,510,502,413

2,043,082,053

กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี

-

-

317,549,351

317,549,351

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี

-

-

(4,082,852)

(4,082,852)

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี

-

-

313,466,499

313,466,499

เงิินปัันผลจ่่าย (หมายเหตุุ 25)

-

-

(168,895,973)

(168,895,973)

482,579,640

50,000,000

1,655,072,939

2,187,652,579

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

ยัังไม่่ได้้จััดสรร

482,579,640

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
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จััดสรรแล้้ว สำำ�รองตามกฎหมาย

บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบกระแสเงิินสด

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

(หน่่วย : บาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
2563

2562

2563

2562

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้

485,249,354

192,684,041

319,130,795

119,314,342

381,670,305

347,624,826

71,589,965

64,287,387

4,880,868

(587,874)

-

-

(16,692,377)

20,229,888

1,189,877

(2,420,391)

9,933,203

23,195,067

-

6,409,923

-

-

163,649,950

122,850,000

2,320,000

(2,140,529)

-

-

(1,346,876)

(1,064,321)

19,691

7,762

(1,486,094)

290,034

-

-

2,853,375

18,580,110

(730,932)

(195,236)

1,149,670

325,178

-

-

130,000

(1,209,120)

-

-

15,453,022

38,447,724

6,060,618

9,996,923

(836,967,622)

(732,668,446)

-

-

รายได้้เงิินปัันผลจากบริ ิษััทย่่อย

-

-

(38,999,997)

(19,799,998)

รายได้้เงิินปัันผลจากบริ ิษััทร่่วม

-

-

(517,834,324)

(258,917,162)

รายได้้ทางการเงิิน

(52,264)

(69,825)

(9,451,564)

(3,798,438)

ต้้นทุุนทางการเงิิน

50,962,001

69,945,288

32,107,939

43,376,092

ปรัับกระทบยอดกำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้เป็็นเงิินสดรัับ (จ่่าย)
จากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น (2562:
โอนกลัับค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ)
ปรัับลดราคาทุุนของสิินค้้าคงเหลืือให้้เป็็นมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับ
(โอนกลัับ)
ขาดทุุนจากการทำำ�ลายสิินค้้า
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนในบริ ิษััทย่่อย
(กำำ� ไร) ขาดทุุ น จากการเปลี่่� ย นแปลงในมููลค่่ า ยุุ ติิ ธรรมของ
สิินทรััพย์์ชีีวภาพ
(กำำ�ไร) ขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริ ิง
(กำำ� ไร) ขาดทุุ น จากการเปลี่่� ย นแปลงในมููลค่่ า ยุุ ติิ ธรรมของ
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
(กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายและตััดจำำ�หน่่ายที่่�ดิิน อาคาร
และอุุปกรณ์์
ขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายและตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
ประมาณการต้้นทุุนการรื้้�อถอนเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริ ิษััทร่่วม

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน
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บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

(หน่่วย : บาท)

งบการเงิินรวม
2563

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2562

กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการดำำ�เนิินงานก่่อนการเปลี่่�ยนแปลงใน
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินดำำ�เนิินงาน

98,056,565

(26,417,959)

26,732,018

81,111,204

97,091,250

95,626,653

8,464,922

20,497,416

185,682,189

263,584,701

3,591,051

7,065,148

สิินทรััพย์์หมุุนเวี ียนอื่่�น

4,356,214

36,157,037

60,139

(2,214,065)

สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวี ียนอื่่�น

3,301,916

(5,243,825)

1,447,870

(450,125)

(161,971,632)

(177,188,119)

(21,366,058)

(23,231,494)

2,770,493

(24,327,822)

148,324

288,167

(55,463,866)

(7,563,541)

(14,082,588)

(2,077,881)

173,823,129

154,627,125

4,995,678

80,988,370

(49,962,796)

(68,759,162)

(31,260,189)

(42,168,434)

จ่่ายภาษีีเงิินได้้

(7,167,575)

(15,952,167)

(1,092,534)

-

รัับคืืนภาษีีเงิินได้้หััก ณ ที่่�จ่่าย

4,220,807

6,107,025

4,220,807

6,107,025

120,913,565

76,022,821

(23,136,238)

44,926,961

สิินทรััพย์์จากการดำำ�เนิินงาน (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
สิินค้้าคงเหลืือ

หนี้้�สิินจากการดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
หนี้้�สิินหมุุนเวี ียนอื่่�น
จ่่ายผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน
เงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
จ่่ายดอกเบี้้�ย

เงิินสดสุุทธิิจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
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บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

(หน่่วย : บาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
2563

2562

2563

2562

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
เงิินฝากประจำำ�ที่่�มีีอายุุเกิิน 3 เดืือน (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันเพิ่่�มขึ้้�น
เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

4,995,108
-

(44,211)

-

-

- (143,900,000) (179,000,000)

924,554

3,610,886

730,935

216,446

(91,425,809)

(198,047,345)

(2,650,206)

(24,142,393)

(3,255,916)

(1,418,632)

(542,094)

(18,400)

เงิินปัันผลรัับจากบริ ิษััทย่่อย

-

-

38,999,997

19,799,998

เงิินปัันผลรัับจากบริ ิษััทร่่วม

517,834,324

258,917,162

517,834,324

258,917,162

52,264

69,825

9,451,564

3,798,438

429,124,525

63,087,685

419,924,520

79,571,251

52,904,745

(8,526,139)

9,681,563

250,318,437

(24,831,914)

(369,145)

(6,318,811)

(369,145)

18,663,150

406,746,659

-

56,746,659

เงิินสดจ่่ายเพื่่�อซื้้�อที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อซื้้�อสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

ดอกเบี้้�ยรัับ
เงิินสดสุุทธิิจากกิิจกรรมลงทุุน
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิินเพิ่่�มขึ้้�น
(ลดลง)
เงิินสดจ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
เงิินสดรัับจากเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน

(413,670,000) (365,000,000) (231,245,000) (201,200,000)

เงิินปัันผลจ่่าย

(168,895,973)

(236,461,549)

(168,895,973) (236,461,549)

เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน

(535,829,992)

(203,610,174)

(396,778,221) (130,965,598)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) สุุทธิิ

14,208,098

(64,499,668)

10,061

(6,467,386)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดต้้นปีี

41,336,348

105,836,016

15,127,386

21,594,772

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดปลายปีี

55,544,446

41,336,348

15,137,447

15,127,386

518,619

12,007,725

75,620

13,000

รายการซื้้�อสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนที่่�ยัังไม่่ได้้จ่่ายชำำ�ระ

-

1,115,417

-

-

สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้เพิ่่�มขึ้้�นจากการทำำ�สััญญาเช่่า

11,371,315

6,614,257

809,752

6,614,257

ข้้อมููลกระแสเงิินสดเปิิดเผยเพิ่่�มเติิม
รายการที่่�ไม่่ใช่่เงิินสด
รายการซื้้�ออุุปกรณ์์ที่่�ยัังไม่่ได้้จ่่ายชำำ�ระ
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บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

1. ข้้อมููลทั่่�วไป
1.1 ข้้อมููลทั่่�วไปของบริ ิษััทฯ
บริ ิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) (“บริ ิษััทฯ”) เป็็นบริ ิษััทมหาชนซึ่่�งจััดตั้้ง� และมีีภููมิิลำำ�เนาในประเทศไทย บริ ิษััทฯ
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่คืือกลุ่่�มครอบครััวทรััพย์์สาคร ธุุรกิิจหลัักของบริ ิษััทฯคืือการผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��แร่่ธรรมชาติิ
ที่่�อยู่่�ตามที่่�จดทะเบีียนของบริ ิษััทฯอยู่่�ที่่� 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุุ งเทพมหานคร
1.2 การแพร่่ ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรัั สโคโรนา 2019
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ที่่�ปััจจุุบัันยัังมีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม
ส่่วนใหญ่่ สถานการณ์์ดัังกล่่าวอาจนำำ�มาซึ่่�งความไม่่แน่่นอนและผลกระทบต่่อสภาพแวดล้้อมของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ฝ่่ า ยบริ หิ ารของกลุ่่�มบริ ษััทติิ
ิ
ดตามความคืืบหน้้ า ของสถานการณ์์ ดัั งกล่่ า วและประเมิินผลกระทบทางการเงิิน
เกี่่�ยวกัับมููลค่่าของสิินทรััพย์์ ประมาณการหนี้้�สิิน และหนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้�ฝ่่ายบริหิ ารได้้ใช้้
ประมาณการและดุุลยพิินิิจในประเด็็นต่่าง ๆ เมื่่�อสถานการณ์์มีีการเปลี่่�ยนแปลง
2. เกณฑ์์ในการจััดทำำ�งบการเงิิน
2.1 งบการเงิินนี้้�จััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�กำำ�หนดในพระราชบััญญััติิวิ ิชาชีีพบััญชีี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงิินตามข้้อกำำ�หนดในประกาศกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้าออกตามความในพระราชบััญญััติิ
การบััญชีี พ.ศ. 2543 									
งบการเงิินฉบัับภาษาไทยเป็็นงบการเงิินฉบัับที่่�บริ ิษััทฯใช้้เป็็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิินฉบัับภาษาอัังกฤษ
แปลจากงบการเงิินฉบัับภาษาไทยนี้้�								
งบการเงิินนี้้�ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นโดยใช้้เกณฑ์์ราคาทุุนเดิิมเว้้นแต่่จะได้้เปิิดเผยเป็็นอย่่างอื่่�นในนโยบายการบััญชีี
2.2 เกณฑ์์ในการจััดทำำ�งบการเงิินรวม
ก) งบการเงิินรวมนี้้� ไ ด้้ จัั ดทำำ�ขึ้้� น โดยรวมงบการเงิินของบริ ษััท
ิ ฯและบริ ษััทย่
ิ
่ อ ย (ซึ่่� ง ต่่ อ ไปนี้้� เ รี ยี กว่่ า
“กลุ่่�มบริ ิษััท”) โดยรายละเอีียดของบริ ิษััทย่่อยแสดงได้้ดัังต่่อไปนี้้�
ชื่่�อบริ ิษััท

ลัักษณะธุุรกิิจ

จััดตั้้�งขึ้้�นใน

ทุุนเรี ียกชำำ�ระแล้้ว

ประเทศ

อััตราร้้อยละของการ
ถืือหุ้้�น

2563

2562

2563

2562
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บริ ิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด
(“ทีีเอฟบีี”)
บริ ิษััท ทิิปโก้้ รี ีเทล จำำ�กััด

ผ ลิิต แ ล ะ จำำ� ห น่่ า ย เ ค รื่ ่� อ ง ดื่่� ม
พร้้อมดื่่�ม

ไทย

600.00

600.00

100.00

100.00

ไทย

200.00

200.00

100.00

100.00

ไทย

36.80

36.80

100.00

100.00

ไทย

700.00

700.00

100.00

100.00

ไทย

0.25

0.25

100.00

100.00

กิิจการค้้าปลีีก

(ถืือหุ้้�นร้้อยละ 87.75 โดยบริ ิษััทฯ
และร้้อยละ 12.25 โดยทีีเอฟบีี)
บริ ิษััท ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด

ผลิิตสารสกัั ด จากสมุุ น ไพรและ
การเกษตร

บริ ิษััท ทิิปโก้้ ไพน์์แอปเปิ้้�ล จำำ�กััด

ผลิิตและจำำ� หน่่ า ยผลไม้้ กร ะป๋๋ อ ง
และน้ำำ��ผลไม้้กระป๋๋อง

บริ ิษััท ทีีเอฟบีี ดิิสทริ ิบิิวชั่่�น จำำ�กััด*

ไม่่มีีกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

(ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 โดยทีีเอฟบีี)
*เลิิกกิิจการและอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการชำำ�ระบััญชีี

ข) บริ ิษััทฯจะถืือว่่ามีีการควบคุุมกิิจการที่่�เข้้าไปลงทุุนหรืือบริ ิษััทย่่อยได้้ หากบริ ิษััทฯมีีสิิทธิิได้้รัับหรืือมีีส่่วนได้้เสีีย
ในผลตอบแทนของกิิจการที่่�เข้้าไปลงทุุน และสามารถใช้้อำำ�นาจในการสั่่�งการกิิจกรรมที่่�ส่่งผลกระทบอย่่างมีี
	นััยสำำ�คััญต่่อจำำ�นวนเงิินผลตอบแทนนั้้�นได้้
ค) บริ ิษััทฯนำำ�งบการเงิินของบริ ิษััทย่่อยมารวมในการจััดทำำ�งบการเงิินรวมตั้้�งแต่่วัันที่่�บริ ิษััทฯมีีอำำ�นาจในการ
ควบคุุมบริ ิษััทย่่อยจนถึึงวัันที่่�บริ ิษััทฯสิ้้�นสุุดการควบคุุมบริ ิษััทย่่อยนั้้�น
ง) งบการเงิินของบริ ิษััทย่่อยได้้จััดทำำ�ขึ้้�นโดยใช้้นโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญเช่่นเดีียวกัันกัับของบริ ิษััทฯ
จ) ยอดคงค้้างระหว่่างกลุ่่�มบริษััท
ิ และรายการค้้าระหว่่างกัันที่่�มีีสาระสำำ�คััญได้้ถููกตััดออกจากงบการเงิินรวม
	นี้้�แล้้ว
ฉ)	ส่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม คืือ จำำ�นวนกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและสิินทรััพย์์สุุทธิิของบริ ิษััทย่่อย
	ส่่วนที่่�ไม่่ได้้เป็็นของบริ ิษััทฯ และแสดงเป็็นรายการแยกต่่างหากในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนรวมและส่่วนของ
	ผู้้�ถืือหุ้้�นในงบแสดงฐานะการเงิินรวม
2.3 บริ ิษััทฯจััดทำำ�งบการเงิินเฉพาะกิิจการ โดยแสดงเงิินลงทุุนในบริ ิษััทย่่อยและบริ ิษััทร่่วมตามวิ ิธีีราคาทุุน
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิินใหม่่
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เริ่่�มมีีผลบัังคัับใช้้ในปีี ปััจจุุบััน
ในระหว่่ า งปีี ปัั จ จุุ บัั น กลุ่่�มบริ ษััท
ิ ได้้ นำำ� มาตรฐานการรายงานทางการเงิินและการตีีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินฉบัับปรัับปรุุ ง (ปรัับปรุุ ง 2562) และฉบัับใหม่่ จำำ�นวนหลายฉบัับ ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับงบการเงิิน
ที่่� มีีร อบระยะเวลาบััญชีีที่่� เ ริ่่�ม ในหรืือหลัังวัั น ที่่� 1 มกราคม 2563 มาถืือปฏิิบััติิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ดัังกล่่าวได้้รัับการปรัับปรุุ งหรืือจััดให้้มีีขึ้้�นเพื่่�อให้้มีีเนื้้�อหาเท่่าเทีียมกัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ
โดยส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น การอธิิบายให้้ ชัั ดเจนเกี่่� ย วกัั บ วิ ิธีีปฏิิบััติิทางการบััญชีีและการให้้ แ นวปฏิิบััติิทางการบััญชีีกัั บ ผู้้� ใ ช้้
มาตรฐาน การนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบััติินี้้�ไม่่มีีผลกระทบอย่่างเป็็ นสาระสำำ�คััญต่่อ
งบการเงิินของกลุ่่�มบริ ิษััท อย่่างไรก็็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่ซึ่่�งได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงหลัักการ
สำำ�คััญ สามารถสรุุ ปได้้ดัังนี้้�
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน กลุ่่�มเครื่� อ่ งมืือทางการเงิิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน กลุ่่�มเครื่ อ่� งมืือทางการเงิิน ประกอบด้้ ว ยมาตรฐานและการตีีความมาตรฐาน
จำำ�นวน 5 ฉบัับ ได้้แก่่
	ฉบัับที่่� 7 	การเปิิดเผยข้้อมููลเครื่อ่� งมืือทางการเงิิน
	ฉบัับที่่� 9

เครื่อ่� งมืือทางการเงิิน

มาตรฐานการบััญชีี
	ฉบัับที่่� 32 	การแสดงรายการเครื่อ่� งมืือทางการเงิิน
การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
	ฉบัับที่่� 16 	การป้้องกัันความเสี่่�ยงของเงิินลงทุุนสุุทธิิในหน่่วยงานต่่างประเทศ
	ฉบัับที่่� 19 	การชำำ�ระหนี้้�สิินทางการเงิินด้้วยตราสารทุุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มดัังกล่่าวข้้างต้้น กำำ�หนดหลัักการเกี่่�ยวกัับการจััดประเภท และการวััดมููลค่่า
เครื่อ่� งมืือทางการเงิินด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมหรืือราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายโดยพิิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิิน
ลัักษณะของกระแสเงิินสดตามสััญญา และแผนธุุรกิิจของกิิจการ (Business Model) หลัักการเกี่่�ยวกัับวิ ิธีีการคำำ�นวณ
การด้้อยค่่าของเครื่อ่� งมืือทางการเงิินโดยใช้้แนวคิิดของผลขาดทุุนด้้านเครดิิตทีีคาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น และหลัักการเกี่่�ยวกัับ
การบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยง รวมถึึงการแสดงรายการ และการเปิิดเผยข้้อมููลเครื่อ่� งมืือทางการเงิิน
มาตรฐานกลุ่่�มนี้้�ไม่่มีีผลกระทบอย่่างมีีสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิินของกลุ่่�มบริ ิษััท
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เรื่� อ่ ง สััญญาเช่่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 ใช้้แทนมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 17 เรื่อ่� ง สััญญาเช่่าและการตีีความ
มาตรฐานบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง มาตรฐานฉบัับนี้้�ได้้กำำ�หนดหลัักการของการรัับรู้้�รายการการวััดมููลค่่า การแสดงรายการ
และการเปิิดเผยข้้อมููลของสััญญาเช่่า และกำำ�หนดให้้ผู้้�เช่่ารัับรู้้�สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินสำำ�หรัับสััญญาเช่่าทุุกรายการที่่�มีีระยะ
เวลาในการเช่่ามากกว่่า 12 เดืือน เว้้นแต่่สิินทรััพย์์อ้้างอิิงนั้้�นมีีมููลค่่าต่ำำ��
การบััญชีีสำำ�หรัับผู้้�ให้้เช่่าไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีสาระสำำ�คััญจากมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 17 ผู้้�ให้้เช่่ายัังคงต้้อง
จััดประเภทสััญญาเช่่าเป็็นสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานหรืือสััญญาเช่่าเงิินทุุน
กลุ่่�มบริ ิษััทนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับนี้้�มาถืือปฏิิบััติิโดยใช้้วิ ิธีีรัับรู้้�ผลกระทบสะสมจากการนำำ�มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินฉบัับนี้้�มาถืือปฏิิบััติิครั้้�งแรกโดยปรัับปรุุ งกัับกำำ�ไรสะสม ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 และไม่่ปรัับ
ย้้อนหลัังงบการเงิินปีีก่่อนที่่�แสดงเปรี ียบเทีียบ
ผลกระทบสะสมจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีีดัังกล่่าวแสดงอยู่่�ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 4
แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีี เรื่� อ่ ง มาตรการผ่่อนปรนชั่่�วคราวสำำ�หรัั บทางเลืือกเพิ่่�มเติิมทางบััญชีีเพื่่�อรองรัับผลกระทบ
จากสถานการณ์์การแพร่่ ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรัั สโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิ ิชาชีีพบััญชีีได้้ประกาศใช้้แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีี เรื่อ่� ง มาตรการผ่่อนปรนชั่่�วคราวสำำ�หรัับทางเลืือกเพิ่่�มเติิม
ทางบััญชีีเพื่่�อรองรัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดผลกระทบในบางเรื่อ่� งจากการปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินบางฉบัับ และเพื่่�อให้้
เกิิดความชััดเจนในวิ ิธีีปฏิิบััติิทางบััญชีีในช่่วงเวลาที่่�ยัังมีีความไม่่แน่่นอนเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์ดัังกล่่าว
แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีีดัังกล่่าวได้้ประกาศลงในราชกิิจจานุุเบกษาเมื่่�อวัันที่่� 22 เมษายน 2563 และมีีผลบัังคัับใช้้
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2563 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โดยในระหว่่างไตรมาสที่่� 1 ถึึง 3 ของปีี 2563 กลุ่่�มบริ ิษััทได้้เลืือกปฏิิบััติิตาม
มาตรการผ่่อนปรนชั่่�วคราวสำำ�หรัับทางเลืือกเพิ่่�มเติิมทางบััญชีีในเรื่อ่� งการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ และการไม่่นำำ�การลดค่่า
เช่่าตามสััญญาจากผู้้�ให้้เช่่ามาถืือเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงสััญญาเช่่า
ในไตรมาสที่่� 4 ของปีี 2563 กลุ่่�มบริ ิษััทได้้ประเมิินการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์และปรัับปรุุ งการเปลี่่�ยนแปลงสััญญาเช่่า
แล้้ว ดัังนั้้น
� ในการจััดทำำ�งบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้น
� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มบริ ิษััทจึึงพิิจารณายกเลิิกการถืือปฏิิบััติิ
ตามมาตรการผ่่อนปรนชั่่�วคราวสำำ�หรัับทางเลืือกเพิ่่�มเติิมทางบััญชีีที่่�กลุ่่�มบริ ิษััทได้้เคยถืือปฏิิบััติิในช่่วงที่่�ผ่่านมา

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�จะมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัั บงบการเงิินที่่�มีีรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลััง
วัันที่่� 1 มกราคม 2564
สภาวิ ิชาชีีพบััญชีีได้้ประกาศใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิินและการตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับปรัับปรุุ ง ซึ่�่งจะมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับงบการเงิินที่่�มีีรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2564
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวได้้รัั บการปรัับปรุุ งหรืือจััดให้้มีีขึ้้�นเพื่่�อให้้มีีเนื้้�อหาเท่่าเทีียมกัับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ โดยส่่วนใหญ่่เป็็ นการอธิิบายให้้ชััดเจนเกี่่�ยวกัับวิ ิธีีปฏิิบััติิทางการบััญชีีและ
การให้้แนวปฏิิบััติิทางบััญชีีกัับผู้้�ใช้้มาตรฐาน
	ปัั จ จุุ บัั นฝ่่ า ยบริ หิ ารของกลุ่่�มบริ ษััท
ิ อยู่่�ระหว่่ า งการประเมิินผลกระทบที่่� อ าจมีีต่่ อ งบการเงิินในปีี ที่่� เ ริ่่�ม นำำ� มาตรฐาน
กลุ่่�มดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบััติิ
4. ผลกระทบสะสมจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีีเนื่่�องจากการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินใหม่่มา
ถืือปฏิิบััติิ
ตามที่่�กล่่าวในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 3 กลุ่่�มบริ ิษััทได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มเครื่อ่� งมืือ
ทางการเงิิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 มาถืือปฏิิบััติิในระหว่่างปีี ปััจจุุบััน โดยกลุ่่�มบริ ิษััทได้้
� นแปลงนโยบายการบััญชีีโดยปรัับปรุุ งกัับกำำ�ไรสะสม ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
เลืือกปรัับผลกระทบสะสมจากการเปลี่่ย
และไม่่ปรัับย้้อนหลัังงบการเงิินปีีก่่อนที่่�แสดงเปรี ียบเทีียบ
การเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีีดัังกล่่าวไม่่มีีผลกระทบต่่อกำำ�ไรสะสมต้้นงวดปีี 2563 แต่่มีีผลกระทบต่่อสิินทรััพย์์
และหนี้้�สิินในงบแสดงฐานะการเงิินดัังต่่อไปนี้้�
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(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินรวม
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่�
1 มกราคม 2563

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินกลุ่่�มเครื่�อ่ งมืือ
ทางการเงิิน

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่�
1 มกราคม 2563
(ปรัั บปรุุ งใหม่่)

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิินฉบัับที่่� 16

สิินทรัั พย์์
สิินทรัั พย์์หมุุนเวี ียน
เงิินลงทุุนชั่่�วคราว
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวี ียนอื่่�น

4,995

(4,995)

-

-

-

4,995

-

4,995

2,136,459

-

62,242

2,198,701

859

-

23,458

24,317

5,386

-

38,784

44,170

สิินทรัั พย์์ไม่่หมุุนเวี ียน
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
หนี้้�สิิน
หนี้้�สิินหมุุนเวี ียน
ส่่วนของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าที่่�ถึึงกำำ�หนด
ชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวี ียน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า - สุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึง
กำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี

(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่�
1 มกราคม 2563

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินกลุ่่�มเครื่�อ่ งมืือ
ทางการเงิิน

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิินฉบัับที่่� 16

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่�
1 มกราคม 2563
(ปรัั บปรุุ งใหม่่)

สิินทรัั พย์์
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ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

701,706

-

18,446

720,152

859

-

5,438

6,297

5,386

-

13,008

18,394

หนี้้�สิิน
หนี้้�สิินหมุุนเวี ียน
ส่่วนของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าที่่�ถึึงกำำ�หนด
ชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวี ียน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า - สุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึง
กำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี

4.1 เครื่� อ่ งมืือทางการเงิิน
ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 การจััดประเภทรายการและวััดมููลค่่า และมููลค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิินตามที่่�กำำ�หนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 และมููลค่่าตามหลัักการบััญชีีเดิิม แสดงได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินรวม
มููลค่่าตามหลัักการ
บััญชีีเดิิม

การจััดประเภทและวััดมููลค่่าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุน

ราคาทุุน
ตััดจำำ�หน่่าย

รวม

สิินทรัั พย์์ทางการเงิิน ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

41,336

-

41,336

41,336

467,173

-

467,173

467,173

387

387

-

387

4,995

-

4,995

4,995

สิินทรััพย์์หมุุนเวี ียนอื่่�น

47,506

-

47,506

47,506

สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวี ียนอื่่�น

15,175

-

15,175

15,175

576,572

387

576,185

576,572

ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวี ียนอื่่�น

รวมสิินทรัั พย์์ทางการเงิิน

(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
มููลค่่าตามหลััก
การบััญชีีเดิิม

การจััดประเภทและวััดมููลค่่าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุน

ราคาทุุน
ตััดจำำ�หน่่าย

รวม

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

15,127

-

15,127

15,127

24,969

-

24,969

24,969

269,000

-

269,000

269,000

สิินทรััพย์์หมุุนเวี ียนอื่่�น

8,756

-

8,756

8,756

สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวี ียนอื่่�น

3,540

-

3,540

3,540

321,392

-

321,392

321,392

ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

รวมสิินทรัั พย์์ทางการเงิิน
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ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 กลุ่่�มบริ ิษััทไม่่ได้้กำำ�หนดให้้หนี้้�สิินทางการเงิินใดวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุ น ยกเว้้ น หนี้้� สิิ นตราสารอนุุ พัั นธ์์ ซึ่่� ง มีีมููลค่่ า ยุุ ติิ ธรรม 0.4 ล้้ า นบาท (งบการเงิินเฉพาะกิิจการ:
0.1 ล้้านบาท)
4.2 สััญญาเช่่า
การนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 มาถืือปฏิิบััติิครั้้�งแรก กลุ่่�มบริ ิษััทรัับรู้้�หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
สำำ�หรัับสััญญาเช่่าที่่�เคยจััดประเภทเป็็นสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานด้้วยมููลค่่าปััจจุุบัันของเงิินจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่า
ที่่�เหลืืออยู่่�คิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�มของกลุ่่�มบริ ิษััท ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 สำำ�หรัับสััญญาเช่่า
ที่่�เคยจััดประเภทเป็็ นสััญญาเช่่าเงิินทุุน กลุ่่�มบริ ิษััทรัับรู้้�มููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
ด้้วยมููลค่่าตามบััญชีีเดิิมก่่อนวัันที่่�นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 มาถืือปฏิิบััติิครั้้�งแรก
(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม

ภาระผููกพัันตามสััญญาเช่่าที่่�เปิิดเผย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

92,426

47,426

(15,629)

(13,391)

25,753

4,412

(38,619)

(19,492)

(1,689)

(509)

62,242

18,446

6,245

6,245

68,487

24,691

2.16

3.15

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าหมุุนเวี ียน

24,317

6,297

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าไม่่หมุุนเวี ียน

44,170

18,394

68,487

24,691

หััก: สััญญาเช่่าระยะสั้้�นและสััญญาเช่่าที่่�สิินทรััพย์์อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ��
บวก: สิิทธิิเลืือกในการขยายอายุุสััญญาเช่่า
หััก: สััญญาที่่�พิิจารณาเป็็นสััญญาบริ ิการ
หััก: ดอกเบี้้�ยจ่่ายรอตััดบััญชีี
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าเพิ่่�มขึ้้�นจากการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 16 มาถืือปฏิิบััติิครั้้�งแรก
หนี้้�สิินภายใต้้สััญญาเช่่าการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
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ประกอบด้้วย

5. นโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
5.1 การรัั บรู้้ � รายได้้และค่่าใช้้จ่่าย

ขายสิินค้้า
รายได้้จากการขายสิินค้้ารัับรู้้�เมื่่�อกลุ่่�มบริ ิษััทได้้โอนอำำ�นาจควบคุุมในสิินค้้าให้้แก่่ลููกค้้าแล้้ว กล่่าวคืือ เมื่่�อมีีการ
ส่่งมอบสิินค้้า รายได้้จากการขายแสดงตามมููลค่่าที่่�ได้้รัับหรืือคาดว่่าจะได้้รัับสำำ�หรัับสิินค้้าที่่�ได้้ส่่งมอบหลัังจากหััก
ประมาณการสิินค้้ารัับคืืนและส่่วนลด โดยไม่่รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม

รายได้้ค่่าบริ ิการ
รายได้้ค่่าบริ ิการรัับรู้้�เมื่่�อกิิจการให้้บริ ิการเสร็็จสิ้้�น

รายได้้ดอกเบี้้�ย
รายได้้ดอกเบี้้� ยรัับรู้้�ตามเกณฑ์์คงค้้างด้้ วยวิ ิธีีดอกเบี้้� ยที่่� แท้้ จริงิ โดยจะนำำ�มููลค่่ าตามบััญชีีขั้้�นต้้ นของสิินทรััพย์์
ทางการเงิินมาคููณกัั บ อััตราดอกเบี้้� ย ที่่� แ ท้้ จ ริ งิ ยกเว้้ น สิินทรััพย์์ ท างการเงิินที่่� เ กิิดการด้้ อ ยค่่ า ด้้ า นเครดิิต
ในภายหลััง ที่่� จ ะนำำ�มูู ลค่่ า ตามบััญชีีสุุ ทธิิข องสิินทรััพย์์ ท างการเงิิน (สุุ ทธิิ จากค่่ า เผื่่� อ ผลขาดทุุ น ด้้ า นเครดิิต
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น) มาคููณกัับอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริ ิง

ต้้นทุุนทางการเงิิน
ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยดอกเบี้้� ย จากหนี้้� สิิ นทางการเงิินที่่� วัั ด มููลค่่ า ด้้ ว ยราคาทุุ น ตััดจำำ� หน่่ า ยคำำ� นวณโดยใช้้ วิ ธีีิ ดอกเบี้้� ย
ที่่�แท้้จริ ิงและรัับรู้้�ตามเกณฑ์์คงค้้าง

เงิินปัันผลรัับ
เงิินปัันผลรัับถืือเป็็นรายได้้เมื่่�อกลุ่่�มบริ ิษััทมีีสิิทธิิในการรัับเงิินปัันผล
5.2 เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด หมายถึึง เงิินสดและเงิินฝากธนาคาร และเงิินลงทุุนระยะสั้้�นที่่�มีีสภาพคล่่องสููง
ซึ่่�งถึึงกำำ�หนดจ่่ายคืืนภายในระยะเวลาไม่่เกิิน 3 เดืือนนัับจากวัันที่่�ได้้มาและไม่่มีีข้้อจำำ�กััดในการเบิิกใช้้
5.3 สิินค้้าคงเหลืือ
สิินค้้าสำำ�เร็็ จรููปและสิินค้้าระหว่่างผลิิตแสดงมููลค่่าตามราคาทุุน (ตามวิ ิธีีถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก) หรืือมููลค่่าสุุทธิิที่่�
จะได้้รัับแล้้วแต่่ราคาใดจะต่ำำ��กว่่า ราคาทุุนดัังกล่่าวประกอบด้้วยต้้นทุุนวััตถุุดิิบ แรงงานและค่่าโสหุ้้�ยในการผลิิต
วััตถุุดิิบ อะไหล่่และวััสดุุโรงงานแสดงมููลค่่าตามราคาทุุนถััวเฉลี่่�ยหรืือมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับแล้้วแต่่ราคาใดจะต่ำำ��กว่่า
5.4 เกษตรกรรม
บริ ิษััทย่่อยมีีสิินทรััพย์์ชีีวภาพเป็็ นผลสัับปะรดที่่�ยัังไม่่ได้้เก็็บเกี่่�ยว และผลิิตผลทางการเกษตรเป็็ นผลสัับปะรดที่่�
เก็็บเกี่่�ยวแล้้ว ซึ่่�งจะถููกวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมหัักต้้นทุุนในการขาย และมููลค่่ายุุติิธรรมหัักต้้นทุุนในการขาย
ณ จุุดเก็็บเกี่่�ยว ตามลำำ�ดัับ
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มููลค่่ายุุติิธรรมของผลสัับปะรดคำำ�นวณโดยใช้้วิ ิธีีอ้้างอิิงจากราคามููลค่่ายุุติิธรรมหัักประมาณการค่่าใช้้จ่่าย ณ จุุด
เก็็บเกี่่�ยว ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ชีีวภาพและผลิิตผลทาง
การเกษตรบัันทึึกในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
5.5 เงิินลงทุุนในบริ ิษััทย่่อยและบริ ิษััทร่่ วม
เงิินลงทุุนในบริ ิษััทร่่วมที่่�แสดงอยู่่�ในงบการเงิินรวมแสดงมููลค่่าตามวิ ิธีีส่่วนได้้เสีีย
เงิินลงทุุนในบริ ิษััทย่่อยและบริ ิษััทร่่วมที่่�แสดงอยู่่�ในงบการเงิินเฉพาะกิิจการแสดงมููลค่่าตามวิ ิธีีราคาทุุนสุุทธิิจาก
ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า (ถ้้ามีี)
5.6 อสัังหาริ ิมทรัั พย์์เพื่่�อการลงทุุน - ที่่�ดิินรอการขาย
บริ ษััท
ิ ฯบัันทึึกมููลค่่ า เริ่่�ม แรกของอสัังหาริ มิ ทรััพย์์ เ พื่่� อ การลงทุุ น - ที่่� ดิิ นรอการขายในราคาทุุ น ซึ่่� ง รวมต้้ น ทุุ น
การทำำ�รายการ หลัังจากนั้้�นบริษััท
ิ ฯจะบัันทึึกอสัังหาริมิ ทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน - ที่่�ดิินรอการขาย ด้้วยราคาทุุน
หัักค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า (ถ้้ามีี)
บริ ษััท
ิ ฯรัับรู้้� ผ ลต่่ า งระหว่่ า งจำำ� นวนเงิินที่่� ไ ด้้ รัั บสุุ ทธิิ จากการจำำ� หน่่ า ยกัั บ มููลค่่ า ตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ ใ นส่่ ว น
ของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในปีีที่�่ตััดรายการอสัังหาริ ิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนออกจากบััญชีี
5.7 ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ และค่่าเสื่่�อมราคา
ที่่�ดิินแสดงมููลค่่าตามราคาทุุน อาคารและอุุปกรณ์์และพืืชเพื่่�อการให้้ผลิิตผลซึ่่�งเป็็นต้้นสัับปะรดแสดงมููลค่่าตาม
ราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมและค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ (ถ้้ามีี)
ค่่ า เสื่่� อ มราคาของอาคารและอุุ ป กรณ์์ แ ละพืืชเพื่่� อ การให้้ ผ ลิิตผลคำำ� นวณจากราคาทุุ น โดยวิ ิธีีเส้้ น ตรงตามอายุุ
การให้้ประโยชน์์โดยประมาณ และคำำ�นวณตามประมาณการกำำ�ลัังการผลิิตของเครื่อ่� งจัักร และประมาณการ
ผลผลิิตที่่�เก็็บเกี่่�ยว ดัังนี้้�
	ค่่าพััฒนาที่่�ดิิน
อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง 		

รายงานประจำำ�ปีี 2563 | บริ ิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน)

เครื่อ่� งจัักรและส่่วนประกอบ

140

10 ปีี
10 ถึึง 25 ปีี
10 ถึึง 20 ปีี และตามประมาณการกำำ�ลัังการผลิิต

เครื่อ่� งมืือและอุุปกรณ์์ 		

5 ถึึง 20 ปีี

เครื่อ่� งตกแต่่งและติิดตั้้�ง		

3 ถึึง 10 ปีี

ยานพาหนะ		

5 ถึึง 10 ปีี

	พืืชเพื่่�อการให้้ผลิิตผล		ตามประมาณการผลผลิิตที่่�เก็็บเกี่่�ยว

ต้้นทุุนที่่�ประมาณในเบื้้�องต้้นสำำ�หรัับการรื้้�อ การขนย้้าย และการบููรณะสภาพของสิินทรััพย์์ซึ่่�งเป็็นภาระผููกพัันของ
กลุ่่�มบริ ิษััท ถืือรวมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของราคาทุุนของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
ค่่าเสื่่�อมราคารวมอยู่่�ในการคำำ�นวณผลการดำำ�เนิินงาน
ไม่่มีีการคิิดค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับที่่�ดิินและสิินทรััพย์์ระหว่่างติิดตั้้�ง
� น อาคารและอุุปกรณ์์ออกจากบััญชีีเมื่่อ
� จำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์หรืือคาดว่่าจะไม่่ได้้รัับประโยชน์์
กลุ่่�มบริ ิษััทตััดรายการที่่ดิิ
เชิิงเศรษฐกิิจในอนาคตจากการใช้้หรืือการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ รายการผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายหรืือ
ตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์จะรัับรู้้�ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อกลุ่่�มบริ ิษััทตััดรายการสิินทรััพย์์นั้้�นออกจากบััญชีี
5.8 สิินทรัั พย์์ไม่่มีีตััวตน
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนแสดงมููลค่่าตามราคาทุุนหัักค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสมและค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าสิินทรััพย์์ (ถ้้ามีี)
กลุ่่�มบริ ิษััทตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์จำำ�กััดอย่่างมีีระบบตลอดอายุุการให้้ประโยชน์์
เชิิงเศรษฐกิิจของสิินทรััพย์์นั้้�น และจะประเมิินการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวเมื่่�อมีีข้้อบ่่งชี้้�ว่่าสิินทรััพย์์นั้้�นเกิิด
การด้้อยค่่า กลุ่่�มบริ ิษััทจะทบทวนระยะเวลาการตััดจำำ�หน่่ายและวิ ิธีีการตััดจำำ�หน่่ายของสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนดัังกล่่าว
ทุุกสิ้้�นปีีเป็็นอย่่างน้้อย ค่่าตััดจำำ�หน่่ายรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์จำำ�กััดมีีดัังนี้้�
				
	ซอฟต์์แวร์์คอมพิิวเตอร์์		

อายุุการให้้ประโยชน์์
3 ถึึง 10 ปีี

กลุ่่�มบริ ิษััทไม่่มีีการตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์ไม่่ทราบแน่่นอนแต่่จะใช้้วิ ิธีีการทดสอบ
การด้้อยค่่าทุุกปีีทั้้�งในระดัับของแต่่ละสิินทรััพย์์นั้้�นและในระดัับของหน่่วยสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดเงิินสด กลุ่่�มบริ ิษััท
จะทบทวนทุุกปีีว่่าสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนดัังกล่่าวยัังคงมีีอายุุการให้้ประโยชน์์ไม่่ทราบแน่่นอน
5.9 สััญญาเช่่า
ณ วัันเริ่่�มต้้นของสััญญาเช่่า กลุ่่�มบริ ิษััทจะประเมิินว่่าสััญญาเป็็นสััญญาเช่่าหรืือประกอบด้้วยสััญญาเช่่าหรืือไม่่
โดยสััญญาจะเป็็ นสััญญาเช่่าหรืือประกอบด้้วยสััญญาเช่่าก็็ต่่อเมื่่�อสััญญานั้้�นมีีการให้้สิิทธิิในการควบคุุมการใช้้
สิินทรััพย์์ที่่�ระบุุได้้สำำ�หรัับช่่วงเวลาหนึ่่�งเพื่่�อเป็็นการแลกเปลี่่�ยนกัับสิ่่�งตอบแทน
กลุ่่�มบริ ิษััทในฐานะผู้้�เช่่า

นโยบายการบััญชีีที่่�ถืือปฏิิบััติิตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563
� นทรััพย์์อ้า้ งอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ�� ณ วัน
� ญญาเช่่าเริ่่�มมีีผล (วัน
� นทรััพย์์อ้า้ งอิิงพร้้อมใช้้งาน)
ระยะสั้้น
� และสััญญาเช่่าที่่สิิ
ั ที่่สัั
ั ที่่สิิ
กลุ่่�มบริ ษััทบัั
ิ
นทึึกสิินทรััพย์์ สิิทธิิก ารใช้้ ซึ่่� ง แสดงสิิทธิิในการใช้้ สิิ นทรััพย์์ อ้้ า งอิิงและหนี้้� สิิ นตามสััญญาเช่่ า ตาม
การจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่า
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สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสม ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าสะสม และปรัับปรุุ ง
ด้้วยการวััดมููลค่่าของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าใหม่่ ราคาทุุนของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ประกอบด้้วยจำำ�นวนเงิินของ
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าจากการรัับรู้้�เริ่่�มแรก ต้้นทุุนทางตรงเริ่่�มแรกที่่�เกิิดขึ้้�น จำำ�นวนเงิินที่่�จ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่า
ณ วัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผลหรืือก่่อนวัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผล และหัักด้้วยสิ่่�งจููงใจตามสััญญาเช่่าที่่�ได้้รัับ
ค่่ า เสื่่� อ มราคาของสิินทรััพย์์ สิิทธิิก ารใช้้ คำำ� นวณจากราคาทุุ น โดยวิ ธีีิ เส้้ น ตรงตามอายุุ สัั ญญาเช่่ า หรืืออายุุ ก าร
ให้้ประโยชน์์โดยประมาณของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้แล้้วแต่่ระยะเวลาใดจะสั้้�นกว่่า ดัังนี้้�
ที่่�ดิิน 				

3 ปีี

			พื้้�นที่่�ในอาคาร			

3 ถึึง 5ปีี

			
			

เครื่อ่� งมืือและอุุปกรณ์์		

3 ปีี

			

ยานพาหนะ			

3 ถึึง 5ปีี

� สิ้้�นสุุดอายุุสััญญาเช่่าหรืือราคาทุุนของสิินทรััพย์์
หากความเป็็นเจ้้าของในสิินทรััพย์์อ้า้ งอิิงได้้โอนให้้กับ
ั กลุ่่�มบริ ิษััทเมื่่อ
ดัังกล่่าวได้้รวมถึึงการใช้้สิิทธิิเลืือกซื้้�อ ค่่าเสื่่�อมราคาจะคำำ�นวณจากอายุุการให้้ประโยชน์์โดยประมาณของสิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้แสดงรวมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ในงบแสดงฐานะการเงิิน

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่าปัั จจุุบัันของจำำ�นวนเงิินที่่�ต้้องจ่่ายตามสััญญาเช่่าตลอดอายุุสััญญาเช่่า
จำำ�นวนเงิินที่่�ต้้องจ่่ายตามสััญญาเช่่าประกอบด้้วยค่่าเช่่าคงที่่�หัักด้้วยสิ่่�งจููงใจตามสััญญาเช่่า ค่่าเช่่าผัันแปรที่่�ขึ้้�น
อยู่่�กัับดััชนีีหรืืออััตรา จำำ�นวนเงิินที่่�คาดว่่าจะจ่่ายภายใต้้การรัับประกัันมููลค่่าคงเหลืือ รวมถึึงราคาใช้้สิิทธิิของสิิทธิิ
� มบริ ิษััทจะใช้้สิิทธิินั้น
� การยกเลิิกสััญญาเช่่า
เลืือกซื้้�อซึ่ง่� มีีความแน่่นอนอย่่างสมเหตุุสมผลที่่กลุ่่�
้� และการจ่่ายค่่าปรัับเพื่่อ
หากข้้ อกำำ�หนดของสััญญาเช่่าแสดงให้้ เห็็ นว่่ากลุ่่�มบริ ษััท
ิ จะใช้้ สิิทธิิ ในการยกเลิิกสััญญาเช่่ า กลุ่่�มบริษััทบัั
ิ
นทึึก
� นไขซึ่่ง� เกี่่ย
� วข้้องกัับการจ่่ายชำำ�ระ
ค่่าเช่่าผัันแปรที่่ไ� ม่่ขึ้น
้� อยู่่�กับ
ั ดััชนีีหรืืออััตราเป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยในงวดที่่เ� หตุุการณ์์หรืือเงื่่อ
นั้้�นได้้เกิิดขึ้้�น
กลุ่่�มบริ ิษััทคิิดลดมููลค่่าปััจจุุบัันของจำำ�นวนเงิินที่่�ต้้องจ่่ายตามสััญญาเช่่าด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยตามนััยของสััญญาเช่่า
หรืืออััตราดอกเบี้้�ยการกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�มของกลุ่่�มบริ ิษััท หลัังจากวัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผล มููลค่่าตามบััญชีีของหนี้้�สิิน
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นอกจากนี้้� มููลค่่าตามบััญชีีของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าจะถููกวััดมููลค่่าใหม่่เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงอายุุสััญญาเช่่า
การเปลี่่�ยนแปลงการจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่า หรืือการเปลี่่�ยนแปลงในการประเมิินสิิทธิิเลืือกซื้้�อสิินทรััพย์์อ้้างอิิง

สััญญาเช่่าระยะสั้้�นและสััญญาเช่่าซึ่่�งสิินทรััพย์์อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ��
สััญญาเช่่าที่่�มีีอายุุสััญญาเช่่า 12 เดืือนหรืือน้้อยกว่่านัับตั้้�งแต่่วัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผล หรืือสััญญาเช่่าซึ่่�งสิินทรััพย์์
อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ�� จะบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายตามวิ ิธีีเส้้นตรงตลอดอายุุสััญญาเช่่า

นโยบายการบััญชีีที่่�ถืือปฏิิบััติิก่่อนวัันที่่� 1 มกราคม 2563
สััญญาเช่่าที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ที่�่ความเสี่่�ยงและผลตอบแทนของความเป็็ นเจ้้าของส่่วนใหญ่่ได้้โอนไปให้้กัับ
ผู้้�เช่่าถืือเป็็นสััญญาเช่่าการเงิิน สััญญาเช่่าการเงิินจะบัันทึึกเป็็นรายจ่่ายฝ่่ายทุุนด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์

ที่่�เช่่าหรืือมููลค่่าปััจจุุบัันสุุทธิิของจำำ�นวนเงิินที่่�ต้้องจ่่ายตามสััญญาเช่่าแล้้วแต่่มููลค่่าใดจะต่ำำ��กว่่า ภาระผููกพัันตาม
สััญญาเช่่าหัักค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิินจะบัันทึึกเป็็นหนี้้�สิินระยะยาว ส่่วนดอกเบี้้�ยจ่่ายจะบัันทึึกในส่่วนของกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุนตลอดอายุุของสััญญาเช่่า สิินทรััพย์์ที่่�ได้้มาตามสััญญาเช่่าการเงิินจะคิิดค่่าเสื่่�อมราคาตลอดอายุุการใช้้งาน
ของสิินทรััพย์์ที่�่เช่่า
สััญญาเช่่าที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ที่�่ความเสี่่�ยงและผลตอบแทนของความเป็็นเจ้้าของส่่วนใหญ่่ไม่่ได้้โอนไปให้้กัับ
ผู้้�เช่่าถืือเป็็นสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงาน จำำ�นวนเงิินที่่�จ่่ายตามสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในส่่วนของกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนตามวิ ิธีีเส้้นตรงตลอดอายุุของสััญญาเช่่า
5.10 รายการธุุรกิิจกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันกัับกลุ่่�มบริ ิษััท หมายถึึง บุุคคลหรืือกิิจการที่่�มีีอำำ�นาจควบคุุมกลุ่่�มบริ ิษััท หรืือ
ถููกควบคุุมโดยกลุ่่�มบริ ิษััทไม่่ว่่าจะเป็็นโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม หรืืออยู่่�ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกัันกัับกลุ่่�มบริ ิษััท
นอกจากนี้้� บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันยัังหมายรวมถึึงบริ ิษััทร่่ วม และบุุคคลหรืือกิิจการที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียง
โดยทางตรงหรืือทางอ้้อม ซึ่�่งทำำ�ให้้มีีอิิทธิิพลอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญกัับกลุ่่�มบริ ิษััท ผู้้�บริ ิหารสำำ�คััญ กรรมการหรืือ
พนัักงานที่่�มีีอำำ�นาจในการวางแผนและควบคุุมการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริ ิษััท
5.11 เงิินตราต่่างประเทศ
บริ ิษััทฯแสดงงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเป็็นสกุุลเงิินบาท ซึ่�่งเป็็นสกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงาน
ของบริ ิษััทฯ
รายการที่่�เป็็ นเงิินตราต่่างประเทศแปลงค่่าเป็็ นเงิินบาทโดยใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันที่่�ที่่�เกิิดรายการสิินทรััพย์์
และหนี้้� สิิ นที่่� เ ป็็ น ตััวเงิินซึ่่� ง อยู่่�ในสกุุ ล เงิินตราต่่ า งประเทศได้้ แ ปลงค่่ า เป็็ น เงิินบาทโดยใช้้ อััตร าแลกเปลี่่� ย น
ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน
กํําไรและขาดทุุนที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงในอััตราแลกเปลี่่�ยนได้้รวมอยู่่�ในการคำำ�นวณผลการดำำ�เนิินงาน
5.12 การด้้อยค่่าของสิินทรัั พย์์ที่่�ไม่่ใช่่สิินทรัั พย์์ทางการเงิิน
ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่่�มบริ ิษััทจะทำำ�การประเมิินการด้้อยค่่าของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ สิินทรััพย์์
สิิทธิิการใช้้ อสัังหาริ ิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน หรืือสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่มีีตััวตนอื่่�นของกลุ่่�มบริ ิษััท หากมีีข้้อบ่่งชี้้�ว่่าสิินทรััพย์์
ดัังกล่่าวอาจด้้อยค่่า กลุ่่�มบริ ิษััทรัับรู้้�ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าเมื่่�อมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัั บคืืนของสิินทรััพย์์มีีมููลค่่า
ต่ำำ��กว่่ า มููลค่่ า ตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ นั้้� น ทั้้� ง นี้้� มูู ลค่่ า ที่่� ค าดว่่ า จะได้้ รัั บคืืนหมายถึึงมููลค่่ า ยุุ ติิ ธรรมหัักต้้ น ทุุ น ใน
สิินทรััพย์์ กลุ่่�มบริ ษััท
ิ ประมาณการกระแสเงิินสดในอนาคตที่่� กิิ จการคาดว่่ า จะได้้ รัั บจากสิินทรััพย์์ แ ละคำำ� นวณ
คิิดลดเป็็นมููลค่่าปััจจุุบัันโดยใช้้อััตราคิิดลดก่่อนภาษีีที่่�สะท้้อนถึึงการประเมิินความเสี่่�ยงในสภาพตลาดปััจจุุบัันของ
เงิินสดตามระยะเวลาและความเสี่่�ยงซึ่่�งเป็็นลัักษณะเฉพาะของสิินทรััพย์์ที่่�กำำ�ลัังพิิจารณาอยู่่� ในการประเมิินมููลค่่า
ยุุ ติิ ธรรมหัักต้้ น ทุุ น ในการขาย กลุ่่�มบริ ษััท
ิ ใช้้ แ บบจำำ� ลองการประเมิินมููลค่่ า ที่่� ดีี ที่่� สุุ ด ซึ่่� ง เหมาะสมกัั บ สิินทรััพย์์
ซึ่่�งสะท้้อนถึึงจำำ�นวนเงิินที่่�กิิจการสามารถจะได้้มาจากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์หัักด้้วยต้้นทุุนในการจำำ�หน่่าย โดยการ
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จำำ�หน่่ายนั้้�นผู้้�ซื้้�อกัับผู้้�ขายมีีความรอบรู้้�และเต็็มใจในการแลกเปลี่่�ยนและสามารถต่่อรองราคากัันได้้อย่่างเป็็นอิิสระ
ในลัักษณะของผู้้�ที่่�ไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้องกััน
กลุ่่�มบริ ิษััทจะรัับรู้้�รายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่าในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
5.13 ผลประโยชน์์ของพนัักงาน
ผลประโยชน์์ระยะสั้้�นของพนัักงาน
กลุ่่�มบริ ิษััทรัับรู้้�เงิินเดืือน ค่่าจ้้าง โบนััส และเงิินสมทบกองทุุนประกัันสัังคมเป็็นค่่าใช้้จ่่ายเมื่่�อเกิิดรายการ
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงาน

โครงการสมทบเงิิน
กลุ่่�มบริ ิษััทและพนัักงานได้้ร่่วมกัันจััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ซึ่�่งประกอบด้้วยเงิินที่่�พนัักงานจ่่ายสะสมและเงิิน
ที่่� กลุ่่� มบริ ษััทจ่
ิ
่ า ยสมทบให้้ เ ป็็ น รายเดืือน สิินทรััพย์์ ข องกองทุุ น สำำ�ร องเลี้้� ย งชีีพได้้ แ ยกออกจากสิินทรััพย์์ ข อง
กลุ่่�มบริ ิษััท เงิินที่่�กลุ่่�มบริ ิษััทจ่่ายสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในปีีที่่�เกิิดรายการ

โครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน
กลุ่่�มบริ ิษััทมีีภาระสำำ�หรัับเงิินชดเชยที่่�ต้้องจ่่ายให้้แก่่พนัักงานเมื่่�อออกจากงานตามกฎหมาย ซึ่่�งกลุ่่�มบริ ิษััทถืือว่่า
เงิินชดเชยดัังกล่่าวเป็็นโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานสำำ�หรัับพนัักงาน
กลุ่่�มบริ ิษััทคำำ�นวณหนี้้�สิินตามโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานโดยใช้้วิ ิธีีคิิดลดแต่่ละหน่่วยที่่�
ประมาณการไว้้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้้� เ ชี่่� ย วชาญอิิสระได้้ ทำำ�ก ารประเมิินภาระผููกพััน
ดัังกล่่าวตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
ผลกำำ� ไรหรืือขาดทุุ น จากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ ป ระกัั น ภััยสำำ� หรัับโครงการผลประโยชน์์ ห ลััง
ออกจากงานของพนัักงานจะรัับรู้้�ทัันทีีในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ต้้นทุุนบริ ิการในอดีีตจะถููกรัับรู้้�ทั้�้งจำำ�นวนในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนทัันทีีที่่�มีีการแก้้ไขโครงการหรืือลดขนาดโครงการ
หรืือเมื่่�อกิิจการรัับรู้้�ต้้นทุุนการปรัับโครงสร้้างที่่�เกี่่�ยวข้้อง
5.14 ประมาณการหนี้้�สิิน
กลุ่่�มบริ ิษััทจะบัันทึึกประมาณการหนี้้�สิินไว้้ในบััญชีีเมื่่�อภาระผููกพัันซึ่่�งเป็็นผลมาจากเหตุุการณ์์ในอดีีตได้้เกิิดขึ้้�นแล้้ว
และมีีความเป็็ น ไปได้้ ค่่ อ นข้้ า งแน่่ น อนว่่ า กลุ่่�มบริ ษััท
ิ จะเสีียทรััพยากรเชิิงเศรษฐกิิจไปเพื่่� อ ปลดเปลื้้� อ งภาระ
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5.15 ภาษีีเงิินได้้
ภาษีีเงิินได้้ประกอบด้้วยภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบัันและภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ภาษีีเงิินได้้ปัั จจุุบััน
กลุ่่�มบริ ิษััทบัันทึึกภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบัันตามจำำ�นวนที่่�คาดว่่าจะจ่่ายให้้กัับหน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีของรััฐ โดยคำำ�นวณ
จากกำำ�ไรทางภาษีีตามหลัักเกณฑ์์ที่�่กำำ�หนดในกฎหมายภาษีีอากร

ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
กลุ่่�มบริ ิษััทบัันทึึกภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีของผลแตกต่่างชั่่�วคราวระหว่่างราคาตามบััญชีีของสิินทรััพย์์และ
หนี้้�สิิน ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานกัับฐานภาษีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�เกี่่�ยวข้้องนั้้�น โดยใช้้อััตราภาษีีที่่�มีี
ผลบัังคัับใช้้ ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน
� อ
กลุ่่�มบริ ิษััทรัับรู้้�หนี้้�สิินภาษีเี งิินได้้รอการตััดบััญชีีของผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่ต้
้ งเสีียภาษีีทุุกรายการ แต่่รัับรู้้�สิินทรััพย์์
ภาษีเี งิินได้้รอการตััดบััญชีีสำำ�หรัับผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่ใ� ช้้หัักภาษีี รวมทั้้ง� ผลขาดทุุนทางภาษีีที่ยัั
่� งไม่่ได้้ใช้้ในจำำ�นวน
เท่่ า ที่่� มีี ความเป็็ น ไปได้้ ค่่ อ นข้้ า งแน่่ ที่่� กลุ่่� มบริ ษััท
ิ จะมีีกำำ� ไรทางภาษีี ใ นอนาคตเพีียงพอที่่� จ ะใช้้ ป ระโยชน์์ จ าก
ผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ใช้้หัักภาษีีและผลขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้นั้้�น
กลุ่่�มบริ ิษััทจะทบทวนมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีทุุกสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานและจะ
ทำำ�ก ารปรัับลดมููลค่่ า ตามบััญชีีดัังกล่่ า ว หากมีีความเป็็ น ไปได้้ ค่่ อ นข้้ า งแน่่ ว่่ า กลุ่่�มบริ ษััท
ิ จะไม่่ มีีกำำ� ไรทางภาษีี
เพีียงพอต่่อการนำำ�สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนมาใช้้ประโยชน์์
5.16 เครื่� อ่ งมืือทางการเงิิน

นโยบายการบััญชีีที่่�ถืือปฏิิบััติิตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563
� เริ่่�มแรกของสิินทรััพย์์ทางการเงิินด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม และบวกด้้วยต้้นทุุนการทำำ�รายการ
กลุ่่�มบริ ิษััทรัับรู้้�รายการเมื่่อ
เฉพาะในกรณีีที่่�เป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ไม่่ได้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน อย่่างไรก็็ตาม
� วกับ
� ยสำำ�คััญ กลุ่่�มบริ ิษััทจะรัับรู้้�สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
สำำ�หรัับลููกหนี้้�การค้้าที่่ไ� ม่่มีีองค์์ประกอบเกี่่ย
ั การจััดหาเงิินที่่มีีนัั
ดัังกล่่าวด้้วยราคาของรายการ ตามที่่�กล่่าวไว้้ในนโยบายการบััญชีีเรื่อ่� งการรัับรู้้�รายได้้
การจััดประเภทรายการและการวััดมููลค่่าของสิินทรัั พย์์ทางการเงิิน
กลุ่่�มบริ ิษััทจััดประเภทสิินทรััพย์์ทางการเงิิน ณ วัันที่่�รัับรู้้�รายการเริ่่�มแรก เป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าใน
ภายหลัังด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าในภายหลัังด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
� และสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่วั� ด
เบ็็ดเสร็็จอื่่น
ั มููลค่่าในภายหลัังด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน โดยพิิจารณา
จากแผนธุุรกิิจของกิิจการในการจััดการสิินทรััพย์์ทางการเงิิน และลัักษณะของกระแสเงิินสดตามสััญญาของ
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
กลุ่่�มบริ ิษััทวััดมููลค่่าสิินทรััพย์์ทางการเงิินด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายเมื่่�อกลุ่่�มบริ ิษััทถืือครองสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เป็็นการรัับชำำ�ระเพีียงเงิินต้้นและดอกเบี้้�ยจากยอดคงเหลืือของเงิินต้้นในวัันที่่�ระบุุไว้้เท่่านั้้�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินดัังกล่่าววััดมููลค่่าในภายหลัังโดยใช้้วิ ิธีีดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริ ิงและต้้องมีีการประเมิินการด้้อยค่่า
ทั้้�งนี้้� ผลกำำ�ไรและขาดทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นจากการตััดรายการ การเปลี่่�ยนแปลง หรืือการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ดัังกล่่าว
จะรัับรู้้�ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิินด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรม โดยรัับรู้้�การเปลี่่�ยนแปลงสุุทธิิของมููลค่่ายุุติิธรรมในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
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� ค้้า เงิินลงทุุน
ทั้้ง� นี้้� สิินทรััพย์์ทางการเงิินดัังกล่่าว หมายรวมถึึง ตราสารอนุุพัันธ์์ เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์ที่ถืื
่� อไว้้เพื่่อ
ในตราสารทุุนซึ่่�งกลุ่่�มบริ ิษััทไม่่ได้้เลืือกจััดประเภทให้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น และ
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีกระแสเงิินสดที่่�ไม่่ได้้รัับชำำ�ระเพีียงเงิินต้้นและดอกเบี้้�ย
เงิินปัันผลรัับจากเงิินลงทุุนในตราสารทุุนของบริ ิษััทจดทะเบีียนถืือเป็็นรายได้้อื่่�นในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
การจััดประเภทรายการและการวััดมููลค่่าของหนี้้�สิินทางการเงิิน
ยกเว้้นหนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ กลุ่่�มบริ ิษััทรัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรกสำำ�หรัับหนี้้�สิินทางการเงิินด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมหััก
ต้้นทุุนการทำำ�รายการ และจััดประเภทหนี้้�สิินทางการเงิินเป็็นหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าในภายหลัังด้้วยราคาทุุน
ตััดจำำ�หน่่าย โดยใช้้วิ ิธีีดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริ ิง ทั้้�งนี้้� ผลกำำ�ไรและขาดทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นจากการตััดรายการหนี้้�สิินทางการเงิิน
และการตััดจำำ�หน่่ายตามวิ ิธีีดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริ ิงจะรัับรู้้�ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน โดยการคำำ�นวณมููลค่่าราคาทุุน
ตััดจำำ� หน่่ า ยคำำ�นึึ งถึึงค่่ า ธรรมเนีียมหรืือต้้ น ทุุ น ที่่� ถืื อเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของอััตราดอกเบี้้� ย ที่่� แ ท้้ จ ริ งิ นั้้� น ด้้ ว ย ทั้้� ง นี้้�
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายตามวิ ิธีีดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริ ิงแสดงเป็็นส่่วนหนึ่่�งของต้้นทุุนทางการเงิินในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
การตััดรายการของเครื่� อ่ งมืือทางการเงิิน
สิินทรััพย์์ ท างการเงิินจะถููกตััดรายการออกจากบััญชีี เมื่่� อ สิิทธิิที่่� จ ะได้้ รัั บกระแสเงิินสดของสิินทรััพย์์ นั้้� น ได้้
สิ้้� น สุุ ด ลง หรืือได้้ มีีก ารโอนสิิทธิิที่่� จ ะได้้ รัั บกระแสเงิินสดของสิินทรััพย์์ นั้้� น รวมถึึงได้้ มีีก ารโอนความเสี่่� ย งและ
ผลตอบแทนเกืือบทั้้�งหมดของสิินทรััพย์์นั้้�น หรืือมีีการโอนการควบคุุมในสิินทรััพย์์นั้้�น แม้้ว่่าจะไม่่มีีการโอนหรืือ
ไม่่ได้้คงไว้้ซึ่่�งความเสี่่�ยงและผลตอบแทนเกืือบทั้้�งหมดของสิินทรััพย์์นั้้�น
กลุ่่�มบริ ิษััทตััดรายการหนี้้�สิินทางการเงิินก็็ต่่อเมื่่�อได้้มีีการปฏิิบััติิตามภาระผููกพัันของหนี้้�สิินนั้้�นแล้้ว มีีการยกเลิิก
ภาระผููกพัันนั้้�น หรืือมีีการสิ้้�นสุุดลงของภาระผููกพัันนั้้�น ในกรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�มีีอยู่่�ให้้เป็็ น
หนี้้�สิินใหม่่จากผู้้�ให้้กู้้�รายเดีียวกัันซึ่่�งมีีข้้อกำำ�หนดที่่�แตกต่่างกัันอย่่างมาก หรืือมีีการแก้้ไขข้้อกำำ�หนดของหนี้้�สิินที่่�มีี
อยู่่�อย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญ จะถืือว่่าเป็็นการตััดรายการหนี้้�สิินเดิิมและรัับรู้้�หนี้้�สิินใหม่่ โดยรัับรู้้�ผลแตกต่่างของมููลค่่า
ตามบััญชีีดัังกล่่าวในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
การด้้อยค่่าของสิินทรัั พย์์ทางการเงิิน
กลุ่่�มบริ ิษััทรัับรู้้�ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นของตราสารหนี้้�ทั้้�งหมดที่่�ไม่่ได้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นคำำ�นวณจากผลต่่างของกระแสเงิินสดที่่�จะ
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ดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริ ิงโดยประมาณของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน ณ วัันที่่�ได้้มา
ในกรณีีที่่� ค วามเสี่่� ย งด้้ า นเครดิิตของสิินทรััพย์์ ไ ม่่ ไ ด้้ เ พิ่่� ม ขึ้้� น อย่่ า งมีีนััยสำำ�คัั ญนัับตั้้� ง แต่่ ก ารรัับรู้้�ร ายการเริ่่�ม แรก
กลุ่่�มบริ ิษััทวััดมููลค่่าผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นโดยพิิจารณาจากการผิิดสััญญาที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นใน

12 เดืือนข้้างหน้้า ในขณะที่่�หากความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของสิินทรััพย์์เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญนัับตั้้�งแต่่การรัับรู้้�
รายการเริ่่�มแรก กลุ่่�มบริ ิษััทวััดมููลค่่าผลขาดทุุนด้้วยจำำ�นวนเงิินที่่�เท่่ากัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ตลอดอายุุที่่�เหลืืออยู่่�ของเครื่อ่� งมืือทางการเงิิน
กลุ่่�มบริ ิษััทพิิจารณาว่่าความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตจะเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญเมื่่�อมีีการค้้างชำำ�ระการจ่่ายเงิินตามสััญญา
เกิินกว่่า 30 วััน และพิิจารณาว่่าสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�นมีีการผิิดสััญญาเมื่่�อมีีการค้้างชำำ�ระการจ่่ายเงิินตาม
สััญญาเกิินกว่่า 90 วััน อย่่างไรก็็ตาม ในบางกรณีี กลุ่่�มบริ ิษััทอาจพิิจารณาว่่าสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�นมีีการ
เพิ่่�มขึ้้�นของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตอย่่างมีีนััยสำำ�คััญและมีีการผิิดสััญญา โดยพิิจารณาจากข้้อมููลภายในหรืือข้้อมููล
ภายนอกอื่่�น เช่่น อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือด้้านเครดิิตของผู้้�ออกตราสาร
กลุ่่�มบริ ิษััทใช้้วิ ิธีีการอย่่างง่่ายในการคำำ�นวณผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับลููกหนี้้�การค้้าดัังนั้้�น
ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่่�มบริ ิษััทจึึงไม่่มีีการติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงของความเสี่่�ยงทางด้้านเครดิิต
แต่่จะรัับรู้้�ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนจากผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุของลููกหนี้้�การค้้า โดยอ้้างอิิง
จากข้้อมููลผลขาดทุุนด้้านเครดิิตจากประสบการณ์์ในอดีีต ปรัับปรุุ งด้้วยข้้อมููลการคาดการณ์์ไปในอนาคตเกี่่�ยวกัับ
ลููกหนี้้�นั้�้นและสภาพแวดล้้อมทางด้้านเศรษฐกิิจ
สิินทรััพย์์ทางการเงิินจะถููกตััดจำำ�หน่่ายออกจากบััญชีีเมื่่�อกิิจการคาดว่่าจะไม่่ได้้รัั บคืืนกระแสเงิินสดตามสััญญา
อีีกต่่อไป
การหัักกลบของเครื่� อ่ งมืือทางการเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิินจะนำำ�มาหัักกลบกััน และแสดงด้้วยยอดสุุทธิิในงบแสดงฐานะการเงิิน
ก็็ต่่อเมื่่�อกิิจการมีีสิิทธิิบัังคัับใช้้ได้้ตามกฎหมายอยู่่�แล้้วในการหัักกลบจำำ�นวนเงิินที่่�รัับรู้้� และกิิจการมีีความตั้้�งใจที่่�
จะชำำ�ระด้้วยยอดสุุทธิิ หรืือตั้้�งใจที่่�จะรัับสิินทรััพย์์และชำำ�ระหนี้้�สิินพร้้อมกััน

นโยบายการบััญชีีที่่�ถืือปฏิิบััติิก่่อนวัันที่่� 1 มกราคม 2563
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�นแสดงมููลค่่าตามจำำ�นวนมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัั บ กลุ่่�มบริ ิษััทบัันทึึกค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
� จากการเก็็บเงิินจากลููกหนี้้�ไม่่ได้้ ซึ่่ง� โดยทั่่�วไปพิิจารณาจากประสบการณ์์
� าจเกิิดขึ้้น
สำำ�หรัับผลขาดทุุนโดยประมาณที่่อ
การเก็็บเงิินและการวิ ิเคราะห์์อายุุหนี้้�
5.17 ตราสารอนุุพัันธ์์
เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยนและอััตราดอกเบี้้�ย ตามลำำ�ดัับ
กลุ่่�มบริ ิษััทรัับรู้้�มููลค่่าเริ่่�มแรกของตราสารอนุุพัันธ์์ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันที่่�ทำำ�สััญญา และวััดมููลค่่าในภายหลััง
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� นอััตราดอกเบี้้�ย
กลุ่่�มบริ ิษััทใช้้ตราสารอนุุพัันธ์์ เช่่น สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าและสััญญาแลกเปลี่่ย
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ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม โดยรัับรู้้�การเปลี่่�ยนแปลงของมููลค่่ายุุติิธรรมในภายหลัังในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน ทั้้�งนี้้�
กลุ่่�มบริ ิษััทแสดงตราสารอนุุพัันธ์์เป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิินเมื่่�อมีีมููลค่่ายุุติิธรรมมากกว่่าศููนย์์ และแสดงเป็็นหนี้้�สิิน
ทางการเงิินเมื่่�อมีีมููลค่่ายุุติิธรรมน้้อยกว่่าศููนย์์
กลุ่่�มบริ ษััท
ิ แสดงตราสารอนุุ พัั นธ์์ ที่่� มีี อายุุ สัั ญญาคงเหลืือมากกว่่ า 12 เดืือนและยัังไม่่ ถึึ งกำำ� หนดชำำ�ร ะภายใน
12 เดืือน เป็็ นสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวี ียนอื่่�นหรืือหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวี ียนอื่่�น และแสดงตราสารอนุุพัันธ์์อื่่�นเป็็ นสิินทรััพย์์
หมุุนเวี ียนหรืือหนี้้�สิินหมุุนเวี ียน

การบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสดของบริ ิษััทร่่วม
� นแปลงของมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่อ่� งมืือที่่ใ� ช้้ป้้องกัันความเสี่่ย
� ง (สััญญา
บริ ิษััทร่่วมจะรัับรู้้�กำำ�ไรขาดทุุนจากการเปลี่่ย
ซื้้�อขายสิินค้้าโภคภััณฑ์์ล่่วงหน้้า) ส่่วนที่่�มีีประสิิทธิิผลเป็็นสำำ�รองสำำ�หรัับการป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสดเข้้า
� และจะโอนสำำ�รองดัังกล่่าวไปยัังส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่อ
� กระแสเงิินสดที่่มีีก
� ารป้้องกััน
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
ความเสี่่�ยงส่่งผลกระทบต่่อส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนหรืือคาดว่่าจะไม่่เกิิดขึ้้�นแล้้ว
ณ วัันที่่�จะใช้้การบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยง บริ ิษััทร่่วมจะมีีการจััดทำำ�เอกสารอย่่างเป็็นทางการและปรัับปรุุ งอย่่าง
ต่่อเนื่่�องเกี่่�ยวกัับวััตถุุประสงค์์และกลยุุทธ์์ในการบริ ิหารความเสี่่�ยง และความสััมพัันธ์์ของเครื่อ่� งมืือที่่�ใช้้ป้้องกััน
ความเสี่่�ยงกัับรายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยง โดยระบุุถึึงลัักษณะของความเสี่่�ยงที่่�จะป้้องกััน วิ ิธีีที่่�บริ ิษััทร่่วม
� ง ซึ่ง่� รวมถึึงการวิ ิเคราะห์์ถึึงสาเหตุุของความไม่่มีีประสิิทธิิผล
ใช้้ในการประเมิินประสิิทธิิผลของการป้้องกัน
ั ความเสี่่ย
และวิ ิธีีกำำ�หนดอััตราส่่วนการป้้องกัันความเสี่่�ยง
บริ ิษััทร่่วมจะถืือว่่าการป้้องกัันความเสี่่�ยงมีีประสิิทธิิผลเมื่่�อเข้้าเงื่่�อนไขทุุกข้้อดัังต่่อไปนี้้�
‐ เครื่อ่� งมืือที่่�ใช้้ป้้องกัันความเสี่่�ยงมีีความสััมพัันธ์์เชิิงเศรษฐกิิจกัับรายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยง
‐ ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของคู่่�สััญญาไม่่ได้้เป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการเปลี่่�ยนแปลงของมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่อ่� ง
มืือที่่�ใช้้ป้้องกัันความเสี่่�ยงและรายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยง
� งต่่อปริ ิมาณของรายการที่่มีีก
� ารป้้องกัน
� งเท่่ากับ
‐ ปริ ิมาณของเครื่อ่� งมืือที่่ใ� ช้้ป้้องกัันความเสี่่ย
ั ความเสี่่ย
ั อััตราส่่วน
การป้้องกัันความเสี่่�ยง
5.18 การวััดมููลค่่ายุุติิธรรม
มููลค่่ายุุติิธรรม หมายถึึง ราคาที่่�คาดว่่าจะได้้รัั บจากการขายสิินทรััพย์์หรืือเป็็ นราคาที่่�จะต้้องจ่่ายเพื่่�อโอนหนี้้�สิิน
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วััดมููลค่่า กลุ่่�มบริ ิษััทใช้้ราคาเสนอซื้้�อขายในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน
ซึ่�่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนดให้้ต้้องวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ยกเว้้นในกรณีีที่่�ไม่่มีี
ตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องสำำ�หรัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินที่่�มีีลัักษณะเดีียวกัันหรืือไม่่สามารถหาราคาเสนอซื้้�อขายในตลาด
ที่่� มีี สภาพคล่่ องได้้ กลุ่่�มบริ ษััท
ิ จะประมาณมููลค่่ า ยุุ ติิ ธรรมโดยใช้้ เทคนิิคการประเมิินมููลค่่ า ที่่� เหมาะสมกัั บ แต่่ ละ
สถานการณ์์ และพยายามใช้้ข้้อมููลที่่�สามารถสัังเกตได้้ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินที่่�จะวััดมููลค่่ายุุติิธรรมนั้้�น
ให้้มากที่่�สุุด

ลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�ใช้้วััดมููลค่่าและเปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินในงบการเงิินแบ่่งออก
เป็็นสามระดัับตามประเภทของข้้อมููลที่่�นำำ�มาใช้้ในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรม ดัังนี้้�
ระดัับ 1 ใช้้ข้้อมููลราคาเสนอซื้้�อขายของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินอย่่างเดีียวกัันในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่อง
ระดัับ 2 ใช้้ข้้อมููลอื่่�นที่่�สามารถสัังเกตได้้ของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิิน ไม่่ว่่าจะเป็็นข้้อมููลทางตรงหรืือทางอ้้อม
ระดัับ 3 ใช้้ข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้ เช่่น ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกระแสเงิินในอนาคตที่่�กิิจการประมาณขึ้้�น
ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่่�มบริ ิษััทจะประเมิินความจำำ�เป็็นในการโอนรายการระหว่่างลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่า
ยุุติิธรรมสำำ�หรัับสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�ถืืออยู่่� ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานที่่�มีีการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมแบบเกิิดขึ้้�น
ประจำำ�
6. การใช้้ดุุลยพิินิิจและประมาณการทางบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
ในการจััดทำำ�งบการเงิินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฝ่่ายบริ ิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจและการประมาณการ
ในเรื่อ่� งที่่�มีีความไม่่แน่่นอนเสมอ การใช้้ดุุลยพิินิิจและการประมาณการดัังกล่่าวนี้้�ส่่งผลกระทบต่่อจำำ�นวนเงิินที่่�แสดง
ในงบการเงิินและต่่ อ ข้้ อ มููลที่่� แ สดงในหมายเหตุุ ป ระกอบงบการเงิินผลที่่� เ กิิดขึ้้� น จริ งิ อาจแตกต่่ า งไปจากจำำ� นวนที่่�
ประมาณการไว้้ การใช้้ดุุลยพิินิิจและการประมาณการที่่�สำำ�คััญมีีดัังนี้้�
ค่่าเผื่่�อการลดลงของมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือ
ในการประมาณค่่าเผื่่�อการลดลงของมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือ ฝ่่ายบริ ิหารได้้ใช้้ดุุลยพิินิิจในการประมาณมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้
รัับของสิินค้้าคงเหลืือ โดยจำำ�นวนเงิินที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจากสิินค้้าคงเหลืือพิิจารณาจากประมาณการราคาขายซึ่่�งอิิงกัับ
เหตุุการณ์์ที่�่เกิิดขึ้้�นภายหลัังวัันที่่�ในงบการเงิิน และประมาณการต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนในบริ ิษััทย่่อย
บริ ิษััทฯจะตั้้�งค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนในบริ ิษััทย่่อยเมื่่�อมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนดัังกล่่าวได้้ลดลงอย่่าง
มีีสาระสำำ�คััญและเป็็นระยะเวลานานหรืือเมื่่�อมีีข้้อบ่่งชี้้�ของการด้้อยค่่า การที่่�จะสรุุ ปว่่าเงิินลงทุุนดัังกล่่าวได้้ลดลงอย่่าง
มีีสาระสำำ�คััญหรืือเป็็นระยะเวลานานหรืือไม่่นั้�้นจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจของฝ่่ายบริ ิหาร
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์และค่่าเสื่่�อมราคา
ในการคำำ�นวณค่่าเสื่่�อมราคาของอาคารและอุุปกรณ์์ ฝ่่ายบริ ิหารจำำ�เป็็ นต้้องทำำ�การประมาณอายุุการให้้ประโยชน์์และ
มููลค่่ า คงเหลืือเมื่่� อ เลิิกใช้้ ง านของอาคารและอุุ ป กรณ์์ และต้้ อ งทบทวนอายุุ ก ารให้้ ป ระโยชน์์ แ ละมููลค่่ า คงเหลืือใหม่่
หากมีีการเปลี่่�ยนแปลงเกิิดขึ้้�น
จากการด้้อยค่่าหากคาดว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนต่ำำ��กว่่ามููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์นั้้�น ในการนี้้�ฝ่่ายบริ ิหารจำำ�เป็็น
ต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการคาดการณ์์รายได้้และค่่าใช้้จ่่ายในอนาคตซึ่่�งเกี่่�ยวเนื่่�องกัับสิินทรััพย์์นั้้�น
สิินทรัั พย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
กลุ่่�มบริ ิษััทจะรัับรู้้�สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีสำำ�หรัับผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ใช้้หัักภาษีีและขาดทุุนทางภาษีีที่่�ไม่่
ได้้ใช้้เมื่่�อมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่ากลุ่่�มบริ ิษััทจะมีีกำำ�ไรทางภาษีีในอนาคตเพีียงพอที่่�จะใช้้ประโยชน์์จากผลแตกต่่าง
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ชั่่�วคราวและขาดทุุนนั้้�น ในการนี้้�ฝ่่ายบริ ิหารจำำ�เป็็นต้้องประมาณการว่่ากลุ่่�มบริ ิษััทควรรัับรู้้�จำำ�นวนสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้
รอการตััดบััญชีีเป็็นจำำ�นวนเท่่าใด โดยพิิจารณาถึึงจำำ�นวนกำำ�ไรทางภาษีีที่่�คาดว่่าจะเกิิดในอนาคตในแต่่ละช่่วงเวลา
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานตามโครงการผลประโยชน์์
หนี้้�สิินตามโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานประมาณขึ้้�นตามหลัักคณิิตศาสตร์์ ประกัันภััย ซึ่�่งต้้อง
อาศััยข้้อสมมติิฐานต่่าง ๆ ในการประมาณการนั้้�น เช่่น อััตราคิิดลด อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือนในอนาคต อััตรามรณะ และ
อััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำำ�นวนพนัักงาน เป็็นต้้น
7. รายการธุุรกิิจกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ในระหว่่างปีี กลุ่่�มบริ ิษััทมีีรายการธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน รายการธุุรกิิจดัังกล่่าวเป็็นไปตาม
เงื่่�อนไขทางการค้้าและเกณฑ์์ตามที่่�ตกลงกัันระหว่่างกลุ่่�มบริ ิษััทและบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันเหล่่านั้้�น ซึ่่�งเป็็นไป
ตามปกติิธุุรกิิจโดยสามารถสรุุ ปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: ล้้านบาท)

งบการเงิินรวม
2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2562

2563

นโยบายการกำำ�หนดราคา

2562

รายการธุุรกิิจกัับบริ ิษััทย่่อย
(ตััดออกจากงบการเงิินรวมแล้้ว)
ขายสิินค้้า

-

-

254

352 ราคาต้้นทุุนบวกกำำ�ไรส่่วนเพิ่่�ม

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมการจััดการ

-

-

40

ดอกเบี้้�ยรัับ

-

-

9

เงิินปัันผลรัับ

-

-

39

ขายสิินค้้า

3

2

-

- ราคาตลาด

ค่่าบริ ิการจ่่าย

-

1

-

- ราคาที่่�ตกลงร่่วมกััน

เงิินปัันผลรัับ

-

-

518

2

2

-

37

42

12

71 ราคาที่่�ตกลงร่่วมกััน
4 อััตราร้้อยละ 2.3 - 3.7 ต่่อปีี
20 ตามอััตราที่่�ประกาศจ่่าย
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รายการธุุรกิิจกัับบริ ิษััทร่่ วม

259 ตามอััตราที่่�ประกาศจ่่าย

รายการธุุรกิิจกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ขายสิินค้้า
ค่่าเช่่าและค่่าบริ ิการจ่่าย
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- ราคาตลาด
17 ราคาที่่�ตกลงร่่วมกััน

� วข้้องกััน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีรายละเอีียด
ยอดคงค้้างระหว่่างบริ ิษััทฯ บริ ิษััทย่่อย และกิิจการที่่เ� กี่่ย
ดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินรวม
2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2562

2563

2562

ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 8)
บริ ิษััทย่่อย

-

-

16,263

23,110

บริ ิษััทร่่วม

1,104

1,191

86

61

701

774

-

-

1,805

1,965

16,349

23,171

บริ ิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน)

312

272

130

121

รวมค่่าใช้้จ่่ายจ่่ายล่่วงหน้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

312

272

130

121

บริ ิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน)

7,166

9,703

1,961

3,409

รวมเงิินประกััน - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

7,166

9,703

1,961

3,409

บริ ิษััทย่่อย

-

-

35

109

บริ ิษััทร่่วม

503

633

420

144

บริ ิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน)

1,190

1,554

286

171

รวมเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่�่น - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

1,693

2,187

741

424

บริ ิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน)

28,055

-

10,774

-

รวมหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

28,055

-

10,774

-

บริ ิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน)
รวมลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่�่น - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ค่่าใช้้จ่่ายจ่่ายล่่วงหน้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

เงิินประกััน - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่�่น - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 15)
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หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
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เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
� วข้้องกัน
� นไหว
ยอดคงค้้างของเงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้น
� แก่่กิิจการที่่เ� กี่่ย
ั ณ วัน
ั ที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 และ การเคลื่่อ
ของเงิินให้้กู้้�ยืืมดัังกล่่าวมีีรายละเอีียดดัังนี้้�:
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�น

ลัักษณะความ
สััมพัันธ์์

บริ ิษััท ทิิปโก้้ ไพน์์แอปเปิ้้�ล จำำ�กััด

บริ ิษััทย่่อย

217,000

291,000

(203,000)

305,000

บริ ิษััท ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด

บริ ิษััทย่่อย

37,000

56,900

(21,000)

72,900

บริ ิษััท ทิิปโก้้ รี ีเทล จำำ�กััด

บริ ิษััทย่่อย

15,000

35,000

(15,000)

35,000

269,000

382,900

(239,000)

412,900

รวม

เพิ่่�มขึ้้�น
ระหว่่างปีี

ยอดคงเหลืือ
ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562

ยอดคงเหลืือ
ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563

ลดลง
ระหว่่างปีี

ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริ ิหาร
ในระหว่่างปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่่�มบริ ิษััทมีีค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงานที่่�ให้้แก่่กรรมการ
และผู้้�บริ ิหาร ดัังต่่อไปนี้้�.

(หน่่วย: ล้้านบาท)

งบการเงิินรวม
2563
ผลประโยชน์์ระยะสั้้�น
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน
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รวม
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งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2562

2562

2563

29

40

29

28

2

2

2

2

31

42

31

30

ภาระค้ำำ��ประกัันกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริ ษััท
ิ ฯมีีภาระจากการค้ำำ�� ประกัั น ให้้ กัั บ กิิจการที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั น ตามที่่� กล่่ า วไว้้ ใ นหมายเหตุุ ป ระกอบงบการเงิินข้้ อ
14 และ 16 .

8. ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินรวม
2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2562

2562

2563

ลููกหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 7)
อายุุหนี้้�คงค้้างนัับจากวัันที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
1,238

1,686

12,456

16,250

33

218

-

-

1,271

1,904

12,456

16,250

272,778

285,497

-

-

ไม่่เกิิน 3 เดืือน

27,331

91,786

-

-

3 - 6 เดืือน

1,052

5

-

-

2

-

-

-

2,579

503

-

-

303,742

377,791

-

-

(5,180)

(299)

-

-

รวมลููกหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน, สุุทธิิ

298,562

377,492

-

-

รวมลููกหนี้้�การค้้า - สุุทธิิ

299,833

379,396

12,456

16,250

534

61

3,893

6,921

67,733

86,846

51

1,691

เงิินทดรองพนัักงาน

564

300

84

79

รายได้้ค้้างรัับ

155

570

-

28

รวมลููกหนี้้�อื่่�น

68,986

87,777

4,028

8,719

368,819

467,173

16,484

24,969

	ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
	ค้้างชำำ�ระ
ไม่่เกิิน 3 เดืือน
รวมลููกหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ลููกหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
อายุุหนี้้�คงค้้างนัับจากวัันที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
	ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
	ค้้างชำำ�ระ

6 - 12 เดืือน
เกิิน 12 เดืือนขึ้้�นไป
รวม
หััก: ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
(2562: ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ)

ลููกหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 7)
ลููกหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน

รวมลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่�่น - สุุทธิิ
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ลููกหนี้้�อื่่�น
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การเปลี่่�ยนแปลงของบััญชีีค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นของลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�นมีีรายละเอีียดดัังนี้้�.
(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินรวม
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

299

-

สำำ�รองผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

4,881

-

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

5,180

-

9. สิินค้้าคงเหลืือ

(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินรวม
รายการปรัั บลดราคาทุุน
ให้้เป็็ นมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัั บ

ราคาทุุน

สิินค้้าคงเหลืือ - สุุทธิิ

2563

2562

2563

2562

2563

2562

สิินค้้าสำำ�เร็็จรููป

259,644

437,295

(34,210)

(49,757)

225,434

387,538

งานระหว่่างทำำ�

9,168

5,603

(79)

(360)

9,089

5,243

201,387

210,555

(7,976)

(8,168)

193,411

202,387

อะไหล่่และวััสดุุใช้้สิ้้�นเปลืือง

56,266

57,973

(598)

(1,270)

55,668

56,703

สิินค้้าระหว่่างทาง

16,940

27,594

-

-

16,940

27,594

543,405

739,020

(42,863)

(59,555)

500,542

679,465

วััตถุุดิิบ

รวม

(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
รายการปรัั บลดราคาทุุน
ให้้เป็็ นมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัั บ
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ราคาทุุน
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2563

2562

2562

2563

สิินค้้าคงเหลืือ - สุุทธิิ
2563

2562

สิินค้้าสำำ�เร็็จรููป

2,740

5,733

-

(153)

2,740

5,580

งานระหว่่างทำำ�

4,529

3,181

-

-

4,529

3,181

วััตถุุดิิบ

7,254

10,965

(1,798)

(455)

5,456

10,510

31,937

31,685

(37)

(38)

31,900

31,647

1,513

-

-

-

1,513

-

47,973

51,564

(1,835)

(646)

46,138

50,918

อะไหล่่และวััสดุุใช้้สิ้้�นเปลืือง
สิินค้้าระหว่่างทาง
รวม

รายการเปลี่่�ยนแปลงของบััญชีีปรัับลดราคาทุุนของสิินค้้าคงเหลืือให้้เป็็นมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับสำำ�หรัับปีี
สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สรุุ ปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินรวม
2562

2563
ยอดคงเหลืือต้้นปีี

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2562

2563

59,555

39,325

646

3,066

บวก: บัันทึึกเพิ่่�มระหว่่างปีี

125,854

135,866

2,703

10,451

หััก: กลัับรายการระหว่่างปีี

(142,546)

(115,636)

(1,514)

(12,871)

42,863

59,555

1,835

646

ยอดคงเหลืือปลายปีี

10. เงิินลงทุุนในบริ ิษััทย่่อย
เงิินลงทุุนในบริ ิษััทย่่อยตามที่่�แสดงในงบการเงิินเฉพาะกิิจการ มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)

บริ ิษััท

ราคาทุุน
2563

2562
729,050

729,050

บริ ิษััท ทิิปโก้้ รี ีเทล จำำ�กััด

175,500

175,500

บริ ิษััท ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด

160,787

160,787

บริ ิษััท ทิิปโก้้ ไพน์์แอปเปิ้้�ล จำำ�กััด

700,000

700,000

รวม

1,765,337

1,765,337

(286,500)

(122,850)

1,478,837

1,642,487

หััก: ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนในบริ ิษััทย่่อย
เงิินลงทุุนในบริ ิษััทย่่อย - สุุทธิิ
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บริ ิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด
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ทุุนเรี ียกชำำ�ระแล้้วและสััดส่่วนเงิินลงทุุนได้้แสดงไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 2.2
ในระหว่่างปีี บริ ิษััทฯได้้รัับเงิินปัันผลจากบริ ิษััทย่่อย ดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)

สำำ�หรัั บปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

บริ ิษััท

2563

2562

บริ ิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด

39,000

19,800

เมื่่�อวัันที่่� 17 กรกฎาคม 2563 บริ ิษััท ทีีเอฟบีี ดิิสทริ ิบิิวชั่่�น จำำ�กััด ซึ่�่งเป็็ นบริ ิษััทย่่อยของบริ ิษััท ทิิปโก้้เอฟแอนด์์บีี
จำำ�กััด ได้้จดทะเบีียนเลิิกบริ ิษััทกัับกระทรวงพาณิิชย์์ และอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการชำำ�ระบััญชีี
ในระหว่่างปีีปััจจุุบััน บริ ิษััทฯได้้บัันทึึกค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนในบริ ิษััท ทิิปโก้้ รี ีเทล จำำ�กััด และบริ ิษััท ทิิปโก้้
ไพน์์แอปเปิ้้�ล จำำ�กััด เป็็นจำำ�นวนเงิิน 53 ล้้านบาท และ 111 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยในปีี 2562 บริ ิษััทฯได้้บัันทึึกค่่า
เผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนในบริ ิษััท ทิิปโก้้ รี ีเทล จำำ�กััด เป็็นจำำ�นวนเงิิน 123 ล้้านบาท
11. เงิินลงทุุนในบริ ิษััทร่่ วม
บริ ิษััทฯมีีเงิินลงทุุนในบริ ิษััทร่่ วมคืือบริ ิษััท ทิิปโก้้แอสฟัั ลท์์ จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�งเป็็ นบริ ิษััทที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นในประเทศไทย
โดยประกอบธุุ รกิิ จผลิิตและจำำ� หน่่ ายผลิิตภััณฑ์์ ย างมะตอยและผลิิตภััณฑ์์ ปิิ โ ตรเลีียม บริษััท
ิ ฯมีีสััดส่่ ว นเงิินลงทุุ น ใน
บริ ิษััทร่่วมดัังกล่่าว ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 คิิดเป็็นร้้อยละ 23.4345 และร้้อยละ 23.4583 ตามลำำ�ดัับ
11.1 รายละเอีียดของบริ ิษััทร่่วม
(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินรวม
2562

2563
ราคาทุุน
มููลค่่าตามบััญชีีตามวิ ิธีีส่่วนได้้เสีีย

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2562

2563

644,930

644,930

644,930

644,930

3,477,058

3,145,108

-

-
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11.2 ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จและเงิินปัันผลรัับ
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ในระหว่่างปีี บริ ิษััทฯรัับรู้้�ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากการลงทุุนในบริ ิษััทร่่ วมในงบการเงิินรวมและรัับรู้้�เงิินปัั นผลรัับจาก
บริ ิษััทร่่วมดัังกล่่าวในงบการเงิินเฉพาะกิิจการดัังนี้้�

(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2562

2563

2562

2563

ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริ ิษััทร่่วม
ในระหว่่างปีี

836,968

732,668

-

-

13,517

(237,739)

-

-

-

-

517,834

258,917

ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นจากเงิินลงทุุน
ในบริ ิษััทร่่วมในระหว่่างปีี
เงิินปัันผลที่่�บริ ิษััทฯรัับในระหว่่างปีี

11.3 มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในบริ ิษััทร่่วมที่่�เป็็นบริ ิษััทจดทะเบีียนฯ
มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในบริ ิษััท ทิิปโก้้แอสฟััลท์์ จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่�่งเป็็นบริ ิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีจำำ�นวนเงิินประมาณ 6,473 ล้้านบาท และ 7,841 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ
11.4 ข้้อมููลทางการเงิินของบริ ิษััทร่่วม
สรุุ ปรายการฐานะทางการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562

(หน่่วย: ล้้านบาท)

2563
สิินทรััพย์์หมุุนเวี ียน
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวี ียน
หนี้้�สิินหมุุนเวี ียน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวี ียน

2562
11,114

15,162

10,220

10,100

5,918

11,473

395

211

สรุุ ปรายการกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562
2563
รายได้้
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม

(หน่่วย: ล้้านบาท)

2562
26,355

37,480

3,597

3,146

62

(1,029)

3,659

2,117

11.5 การยกเลิิกการซื้้�อน้ำำ��มัันดิิบจากประเทศเวเนซููเอลา
ในเดืือนมกราคม 2562 ประเทศสหรััฐอเมริ ิกาประกาศและกำำ�หนดมาตรการคว่ำำ��บาตรต่่อบริ ิษััทค้้าน้ำำ��มัันแห่่งหนึ่่�ง
ของประเทศเวเนซููเอลา ซึ่�่งเป็็ นแหล่่งน้ำำ��มัันดิิบหลัักที่่�บริ ิษััทร่่ วมใช้้เป็็ นวััตถุุดิิบในการผลิิตยางมะตอย คิิดเป็็ น
สััดส่่วนประมาณครึ่ง่� หนึ่่�งของปริ ิมาณผลิิตภััณฑ์์ยางมะตอยทั้้�งหมดที่่�บริ ิษััทร่่วมขายในแต่่ละปีี บริ ิษััทร่่วมได้้ติิดต่่อ
สำำ�นัักงานกฎหมาย 2 แห่่ง เพื่่�อขอคำำ�แนะนำำ�ในเรื่อ่� งผลกระทบของมาตรการคว่ำำ��บาตรต่่อการซื้้�อน้ำำ��มัันดิิบและ
ใด ๆ ที่่�บัังคัับใช้้ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมาตรการคว่ำำ��บาตรดัังกล่่าว บริ ิษััทร่่วมจึึงได้้ดำำ�เนิินการต่่าง ๆ ตามปกติิธุุรกิิจของ
บริ ิษััทร่่วม
ต่่อมาในเดืือนกัันยายน 2563 กระทรวงการต่่างประเทศสหรััฐอเมริ ิกา (US State Department) ได้้ร้้องขอ
ให้้บริ ิษััทร่่วมหยุุดซื้้�อน้ำำ��มัันดิิบจากประเทศเวเนซููเอลา โดยให้้มีีผลตั้้�งแต่่ปลายเดืือนพฤศจิิกายน 2563 เป็็นต้้นไป
ดัังนั้้�นเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการถููกคว่ำำ��บาตรจากประเทศสหรััฐอเมริ ิกา บริ ิษััทร่่วมจึึงตััดสิินใจปฏิิบััติิตามและแจ้้งเป็็นลาย
ลัักษณ์์อัักษรให้้กัับทางกระทรวงการต่่างประเทศสหรััฐอเมริ ิกาทราบ ในปััจจุุบััน บริ ิษััทร่่วมได้้หยุุดซื้้�อน้ำำ��มัันดิิบ
จากประเทศเวเนซููเอลาแล้้ว
ทั้้�งนี้้� บริ ิษััทร่่วมได้้แจ้้งข้้อเท็็จจริ ิงดัังกล่่าวต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยแล้้วเมื่่�อวัันที่่� 11 กัันยายน 2563
วัันที่่� 15 กัันยายน 2563 และวัันที่่� 23 พฤศจิิกายน 2563 ซึ่�่งรวมถึึงแผนการบริ ิหารความเสี่่�ยงจากการหยุุดซื้้�อ
น้ำำ��มัันดิิบจากแหล่่งปััจจุุบััน โดยการพิิจารณาแผนการซื้้�อน้ำำ��มัันดิิบจากแหล่่งอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ประเทศเวเนซููเอลา หรืือ
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การจ่่ายชำำ�ระเงิิน โดยสำำ�นัักงานกฎหมายทั้้�ง 2 แห่่งมีีความเห็็นว่่าการทำำ�รายการค้้าดัังกล่่าวไม่่ขััดต่่อข้้อกฎหมาย

แผนการจััดหายางมะตอยจากแหล่่งอื่่�น
157

158

-

โอนเข้้า (โอนออก)

-

โอนเข้้า (โอนออก)

332,167

-

จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

-

-

ซื้้�อเพิ่่�ม

รายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 มาใช้้

ผลกระทบจากการนำำ�มาตรฐานการ

332,167

-

จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

-

1,535,773

5,275

(425)

-

-

1,530,923

23,908

(1,795)

-

1,508,810

สิ่่�งปลููกสร้้าง

ค่่าพััฒนาที่่�ดิิน

332,167

อาคารและ

ที่่�ดิินและ

ซื้้�อเพิ่่�ม

ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562

ราคาทุุน

12. ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

รายงานประจำำ�ปีี 2563 | บริ ิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน)

2,634,600

18,810

(3,017)

3,089

-

2,615,718

54,875

(7,312)

310

2,567,845

ประกอบ

และส่่วน

เครื่� อ่ งจัักร

311,567

1,428

(11,056)

4,488

-

316,707

50,062

(45,520)

8,140

304,025

อุุปกรณ์์

เครื่� อ่ งมืือและ

-

-

-

-

-

2,131

-

-

-

2,131

ที่่�ดิิน

51,452

-

-

8,984

42,468

-

-

-

-

-

พื้้�นที่่�ในอาคาร

-

-

-

-

-

13,459

-

-

904

12,555

อุุปกรณ์์

เครื่� อ่ งมืือและ

สิินทรัั พย์์สิิทธิิการใช้้

งบการเงิินรวม

-

-

-

-

-

13,923

-

-

1,483

12,440

อื่่�น ๆ

291,840

123

(81,783)

51,615

(7,352)

329,237

692

(11,793)

81,037

259,301

อื่่�น ๆ

6,810

(25,636)

-

20,744

-

11,702

(129,537)

-

107,149

34,090

ระหว่่างติิดตั้้�ง

สิินทรัั พย์์

5,193,722

-

(96,281)

91,307

62,242

5,136,454

-

(66,420)

196,636

5,006,238

รวม

(หน่่วย: พัันบาท)

-

-

-

-

ลดลงจากการจำำ�หน่่าย

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

669,256

292,449

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

722,312

899,994

194,500

194,500

(168)

194,668

1,717,788

(2,976)

199,540

-

1,521,224

(7,104)

196,183

1,332,145

ประกอบ

และส่่วน

เครื่� อ่ งจัักร

70,589

95,483

-

-

-

-

240,978

(10,198)

29,952

-

221,224

(25,023)

28,522

217,725

อุุปกรณ์์

เครื่� อ่ งมืือและ

-

-

-

-

-

533

-

533

-

-

-

-

-

2563 (จำำ�นวน 227 ล้้านบาท รวมอยู่่�ในต้้นทุุนการผลิิต ส่่วนที่่�เหลืือรวมอยู่่�ในค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริ ิหาร)

35,016

-

-

-

-

-

16,436

-

16,436

-

-

-

-

-

พื้้�นที่่�ในอาคาร

-

-

-

-

-

7,468

-

-

-

-

-

5,991

-

5,991

อุุปกรณ์์

เครื่� อ่ งมืือและ

สิินทรัั พย์์สิิทธิิการใช้้

งบการเงิินรวม (ต่่อ)

1,598

ที่่�ดิิน

2562 (จำำ�นวน 195 ล้้านบาท รวมอยู่่�ในต้้นทุุนการผลิิต ส่่วนที่่�เหลืือรวมอยู่่�ในค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริ ิหาร)

ค่่าเสื่่อ
� มราคาสำำ�หรัับปีี

732,205

296,079

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี

-

866,517

39,718

-

(381)

68,180

3,630

-

-

798,718

36,088

-

(865)

ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562

ค่่าเผื่่อ
� การด้้อยค่่า

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ตััดจำำ�หน่่าย

ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับส่่วนที่่�จำำ�หน่่าย/

ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี

รายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 มาใช้้

ผลกระทบจากการนำำ�มาตรฐานการ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

ตััดจำำ�หน่่าย

-

67,609

3,940

ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี

ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับส่่วนที่่�จำำ�หน่่าย/

731,974

32,148

สิ่่�งปลููกสร้้าง

ค่่าพััฒนาที่่�ดิิน

ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562

ค่่าเสื่่อ
� มราคาสะสม

อาคารและ

ที่่�ดิินและ
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159

-

-

-

-

9,408

-

-

-

-

-

4,515

-

3,930

585

อื่่�น ๆ

95,832

100,996

-

-

-

-

196,008

(78,949)

47,301

(585)

228,241

(11,069)

29,015

210,295

อื่่�น ๆ

6,810

11,702

-

375,493

325,269

1,910,738

2,136,459

194,500

194,500

(168)

-

194,668

3,088,484

-

(92,504)

375,493

-

2,805,495

(44,061)

325,269

2,524,287

รวม

-

-

-

-

-

-

-

ระหว่่างติิดตั้้�ง

สิินทรัั พย์์

(หน่่วย: พัันบาท)

160

-

โอนเข้้า (โอนออก)

-

โอนเข้้า (โอนออก)

123,627

-

จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

-

-

ซื้้�อเพิ่่�ม

รายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 มาใช้้

ผลกระทบจากการนำำ�มาตรฐานการ

123,627

-

จำำ�หน่่าย

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

-

123,627

391,473

636

-

-

-

390,837

800

-

-

390,037

สิ่่�งปลููกสร้้าง

ค่่าพััฒนาที่่�ดิิน

ซื้้�อเพิ่่�ม

ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562

ราคาทุุน

อาคารและ

ที่่�ดิินและ
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373,369

683

-

-

-

372,686

15,400

(231)

-

357,517

ประกอบ

และส่่วน

เครื่� อ่ งจัักร

48,238

552

-

334

-

47,352

12,203

(59)

1,309

33,899

อุุปกรณ์์

เครื่� อ่ งมืือและ

15,119

-

-

-

15,119

-

-

-

-

-

พื้้�นที่่�ในอาคาร

-

-

-

-

-

2,745

-

-

-

2,745

อุุปกรณ์์

เครื่� อ่ งมืือและ

สิินทรัั พย์์สิิทธิิการใช้้

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

-

-

-

-

-

8,744

-

-

810

7,934

อื่่�น ๆ

26,651

123

(5,235)

25

(7,352)

39,090

327

(2,085)

8,009

32,839

อื่่�น ๆ

1,023

(1,994)

-

2,354

-

663

(28,730)

-

11,468

17,925

ระหว่่างติิดตั้้�ง

สิินทรัั พย์์

990,989

-

(5,235)

3,523

18,446

974,255

-

(2,375)

20,786

955,844

รวม

(หน่่วย: พัันบาท)

20,048
74,095

6

-

9

ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี

ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับส่่วนที่่�จำำ�หน่่าย

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
20,033
94,128

6

-

15

ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี

ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับส่่วนที่่�จำำ�หน่่าย

-

-

-

-

ลดลงจากการจำำ�หน่่าย

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

297,345

123,612

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

197,686

232,993

57

57

(168)

225

175,626

-

35,990

-

139,636

(63)

34,583

105,116

ประกอบ

และส่่วน

เครื่� อ่ งจัักร

13,372

18,453

-

-

-

-

34,866

-

5,967

-

28,899

(59)

5,073

23,885

อุุปกรณ์์

เครื่� อ่ งมืือและ

10,074

-

-

-

-

-

5,045

-

5,045

-

-

-

-

-

พื้้�นที่่�ในอาคาร

2563 (จำำ�นวน 34 ล้้านบาท รวมอยู่่�ในต้้นทุุนการผลิิต ส่่วนที่่�เหลืือรวมอยู่่�ในค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริ ิหาร)

-

-

-

-

-

1,396

-

-

-

-

-

1,349

-

1,349

อุุปกรณ์์

เครื่� อ่ งมืือและ

-

-

-

-

6,501

-

-

-

-

-

2,243

-

1,658

585

อื่่�น ๆ

สิินทรัั พย์์สิิทธิิการใช้้

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ (ต่่อ)

2562 (จำำ�นวน 43 ล้้านบาท รวมอยู่่�ในต้้นทุุนการผลิิต ส่่วนที่่�เหลืือรวมอยู่่�ในค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริ ิหาร)

ค่่าเสื่่อ
� มราคาสำำ�หรัับปีี

316,742

123,618

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี

-

-

ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562

ค่่าเผื่่อ
� การด้้อยค่่า

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

รายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 มาใช้้

-

ผลกระทบจากการนำำ�มาตรฐานการ

54,047

3

สิ่่�งปลููกสร้้าง

ค่่าพััฒนาที่่�ดิิน

ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562

ค่่าเสื่่อ
� มราคาสะสม

อาคารและ

ที่่�ดิินและ
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161

1,757

9,237

-

-

-

-

24,894

(5,235)

861

(585)

29,853

(2,063)

1,516

30,400

อื่่�น ๆ

1,023

663

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระหว่่างติิดตั้้�ง

สิินทรัั พย์์

70,909

61,226

652,766

701,706

57

57

(168)

225

338,166

(5,235)

70,909

-

272,492

(2,185)

61,226

213,451

รวม

(หน่่วย: พัันบาท)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มบริ ิษััทมีีอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้ าง เครื่อ่� งจัักรและอุุปกรณ์์จำำ�นวนหนึ่่�งซึ่่�งตััดค่่าเสื่่�อม
ราคาหมดแล้้ ว แต่่ ยัั งใช้้ ง านอยู่่� มููลค่่ า ตามบััญชีีก่่ อ นหัักค่่ า เสื่่� อ มราคาสะสมและค่่ า เผื่่� อ การด้้ อ ยค่่ า ของสิินทรััพย์์
ดัังกล่่าวมีีจำำ�นวนเงิินประมาณ 1,868 ล้้านบาท (2562: 1,763 ล้้านบาท) (เฉพาะของบริ ิษััทฯ: 89 ล้้านบาท 2562:
77 ล้้านบาท)
กลุ่่�มบริ ิษััทได้้นำำ�ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ไปค้ำำ��ประกัันวงเงิินสิินเชื่่�อที่่�ได้้รัับจากสถาบัันการเงิิน โดยมููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
ของสิินทรััพย์์ดัังกล่่าว ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สรุุ ปได้้ดัังนี้้�

(หน่่วย: ล้้านบาท)

งบการเงิินรวม
2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2562

2562

ที่่�ดิิน

104

104

17

17

อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง

337

369

260

274

เครื่อ่� งจัักรและอุุปกรณ์์

53

71

-

-

13. สิินทรัั พย์์ไม่่มีีตััวตน
มููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้้ดัังนี้้�

(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิิน
เครื่� อ่ งหมายการค้้า

ซอฟต์์แวร์์
คอมพิิวเตอร์์

ซอฟต์์แวร์์
คอมพิิวเตอร์์
ระหว่่างติิดตั้้�ง

ราคาทุุน
ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562

26,051

88,173

3,247

117,471

ซื้้�อเพิ่่�ม

-

-

2,064

2,064

จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย

-

(561)

-

(561)

โอนเข้้า (โอนออก)

-

1,994

(1,994)

-

26,051

89,606

3,317

118,974

ซื้้�อเพิ่่�ม

-

2,141

-

2,141

จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย

-

(1,490)

(1,151)

(2,641)

26,051

90,257

2,166

118,474

ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562

-

61,278

-

61,278

ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับปีี

-

22,356

-

22,356

-

(236)

-

(236)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

-

83,398

-

83,398

ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับปีี

-

6,177

-

6,177

-

(1,490)

-

(1,490)

-

88,085

-

88,085

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

26,051

6,208

3,317

35,576

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

26,051

2,172

2,166

30,389

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
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รวม

ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม

ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับส่่วนที่่�
จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย

ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับส่่วนที่่�
จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี

(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
เครื่� อ่ งหมายการค้้า

ซอฟต์์แวร์์
คอมพิิวเตอร์์

ซอฟต์์แวร์์
คอมพิิวเตอร์์

รวม

ราคาทุุน
ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562

26,463

24,706

18

51,187

-

18

(18)

-

26,463

24,724

-

51,187

-

542

-

542

26,463

25,266

-

51,729

ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562

-

20,950

ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับปีี

-

3,061

-

3,061

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

-

24,011

-

24,011

ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับปีี

-

681

-

681

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

-

24,692

-

24,692

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

26,463

713

-

27,176

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

26,463

574

-

27,037

โอนเข้้า (โอนออก)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ซื้้�อเพิ่่�ม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม

20,950

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี

14. เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
(หน่่วย: พัันบาท)
อััตราดอกเบี้้�ย
(ร้้อยละต่่อปีี )

2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2562

2563

2562

MOR+0.5

4,379

1,474

-

318

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน 1.89 - 2.90

810,000

760,000

500,000

490,000

รวม

814,379

761,474

500,000

490,318

วงเงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิินของบริ ิษััทย่่อยค้ำำ��ประกัันโดยบริ ิษััทฯ
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15. เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่�่น

(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินรวม
2563
เจ้้าหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 7)
เจ้้าหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน

2563

2562

-

30

104

148,534

200,251

6,869

9,418

1,693

2,187

711

320

43,308

53,078

5,969

5,353

180,546

223,650

-

-

55,647

126,092

8,597

28,357

429,728

605,258

22,176

43,552

เจ้้าหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย
รวมเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

2562
-

เจ้้าหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 7)
เจ้้าหนี้้�ค่่าส่่งเสริ ิมการขาย

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

16. เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน

เงิินกู้้�

อััตราดอกเบี้้�ย
(ร้้อยละต่่อปีี )

การชำำ�ระคืืน

1 THBFIX + 1.95 ทุุกสามเดืือนตามจำำ�นวนที่่�กำำ�หนดใน

(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

300,000

400,000

300,000

400,000

-

151,950

-

41,245

255,000

345,000

255,000

345,000

227,500

297,500

-

-

16,943

-

-

-

799,443

1,194,450

555,000

786,245

(266,880)

(411,950)

(190,000)

(231,245)

532,563

782,500

365,000

555,000

2562

สััญญา โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืนเงิินต้้น
งวดสุุดท้้ายในเดืือนพฤศจิิกายน
2566
2 THBFIX + 2.40 ทุุกสามเดืือนตามจำำ�นวนที่่�กำำ�หนดใน

สััญญา โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืนเงิินต้้น
งวดสุุดท้้ายในเดืือนธัันวาคม 2563
3 THBFIX + 2.50 ทุุกสามเดืือนตามจำำ�นวนที่่� กำำ�หนดใน
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งวดสุุดท้้ายในเดืือนพฤศจิิกายน
2566
4 THBFIX + 2.35 ทุุกสามเดืือนตามจำำ�นวนที่่� กำำ�หนดใน

สััญญา โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืนเงิินต้้น
งวดสุุดท้้ายในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2567
5

MLR - 2.20 ทุุกสามเดืือนตามจำำ�นวนที่่� กำำ�หนดใน

สััญญา โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืนเงิินต้้น
งวดสุุดท้้ายในเดืือนมิิถุุนายน 2568
รวม
หััก: ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน - สุุทธิิจากส่่วนที่่�
ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี

ในเดืือนกรกฎาคม 2563 บริ ษััทย่
ิ
่ อ ยแห่่ ง หนึ่่� ง ได้้ ทำำ�สัั ญญากู้้� เ งิินจากธนาคารในประเทศแห่่ ง หนึ่่� ง เพื่่� อ การจััดซื้้� อ
เครื่อ่� งจัักรสำำ�หรัับการผลิิตสารสกัด
ั จากเปลืือกสัับปะรดและกระชายดำำ�อบแห้้ง โดยมีีวงเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวเป็็นจำำ�นวนเงิิน
31 ล้้ า นบาท มีีกำำ� หนดระยะเวลา 5 ปีี ทั้้� ง นี้้� ณ วัั น ที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริ ษััทย่
ิ
่ อ ยได้้ มีีก ารเบิิกใช้้ ว งเงิินกู้้�ยืื ม
ดัังกล่่าวแล้้วเป็็นจำำ�นวนเงิิน 19 ล้้านบาท เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวดัังกล่่าวค้ำำ��ประกัันโดยบริ ิษััทฯ
การเปลี่่�ยนแปลงของบััญชีีเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
บวก: กู้้�เพิ่่�มระหว่่างปีี
หััก: จ่่ายคืืนเงิินกู้้�ระหว่่างปีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

1,194,450

786,245

18,663

-

(413,670)

(231,245)

799,443

555,000

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มบริ ิษััทมีีวงเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวตามสััญญาเงิินกู้้�ที่่�ยัังไม่่ได้้เบิิกใช้้เป็็นจำำ�นวน 12 ล้้านบาท
(2562: 57 ล้้านบาท)
เงื่่�อนไขของสััญญาเงิินกู้้�
เงิินกู้้�ยืืมค้ำำ��ประกัันโดยการจำำ�นองที่่�ดิิน อาคาร เครื่อ่� งจัักรและอุุปกรณ์์บางส่่วนของกลุ่่�มบริ ิษััท
ภายใต้้ สััญญาเงิินกู้้� กลุ่่�มบริษััทต้
ิ
้ องปฏิิบััติิตามเงื่่� อ นไขบางประการตามที่่� ร ะบุุ ในสััญญา เช่่ น การดำำ�รงอััตราส่่ วน
หนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นและอััตราส่่วนความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ให้้เป็็นไปตามอััตราที่่�กำำ�หนดในสััญญา การห้้าม
ก่่อให้้เกิิดภาระผููกพัันแก่่ทรััพย์์สิินบางส่่วน เป็็นต้้น
สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริ ิษััทฯมีีสััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่่ง
หนึ่่�งจากอััตราดอกเบี้้�ยลอยตััวตามที่่ร� ะบุุในสััญญาเงิินกู้้�ยืืมเป็็นอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่ร้� ้อยละ 3.95 ต่่อปีี โดยมีีมููลค่่าสััญญา
คงเหลืืออยู่่�เป็็นจำำ�นวนเงิิน 41 ล้้านบาท ซึ่่�ง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ยดัังกล่่าวได้้
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17. หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินรวม
2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2562

2563

2562

จำำ�นวนเงิินที่่�ต้้องจ่่ายตามสััญญาเช่่า

56,975

7,398

20,450

7,398

หััก: ดอกเบี้้�ยรอการตััดจำำ�หน่่าย

(1,949)

(1,153)

(1,267)

(1,153)

รวมหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

55,026

6,245

19,183

6,245

(27,587)

(859)

(7,943)

(859)

27,439

5,386

11,240

5,386

หััก: ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
� งกำำ�หนดชำำ�ระ
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า - สุุทธิิจากส่่วนที่่ถึึ
ภายในหนึ่่�งปีี

กลุ่่�มบริ ิษััททำำ�สััญญาเช่่าสิินทรััพย์์เพื่่�อใช้้ในการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริ ิษััท โดยมีีอายุุสััญญาระหว่่าง 1 - 5 ปีี
การวิ ิเคราะห์์การครบกำำ�หนดของจำำ�นวนเงิินที่่�ต้้องจ่่ายตามสััญญาเช่่าเปิิดเผยข้้อมููลอยู่่�ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
ข้้อ 29.2 ภายใต้้หััวข้้อความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับสััญญาเช่่าที่่�รัับรู้้�ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

(หน่่วย: พัันบาท)

สำำ�หรัั บปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
ค่่าเสื่่�อมราคาของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้

26,890

8,052

ดอกเบี้้�ยจ่่ายของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

1,516

693

ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวกัับสััญญาเช่่าระยะสั้้�น

2,230

240

14,037

8,662

203

-

ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวกัับสััญญาเช่่าซึ่่�งสิินทรััพย์์
อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ��
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวกัับการจ่่ายชำำ�ระค่่าเช่่า
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� นแปรตามยอดขาย อายุุสััญญาเช่่ามีีระยะเวลา 1 - 3 ปีี
กลุ่่�มบริ ิษััทมีีสััญญาเช่่าพื้้�นที่่ใ� นอาคารซึ่ง่� มีีการจ่่ายชำำ�ระค่่าเช่่าที่่ผัั
กลุ่่�มบริ ิษััทมีีกระแสเงิินสดจ่่ายทั้้�งหมดของสััญญาเช่่าสำำ�หรัับปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 41 ล้้านบาท
(เฉพาะของบริ ิษััทฯ: 15 ล้้านบาท) ซึ่่ง� รวมถึึงกระแสเงิินสดจ่่ายของสััญญาเช่่าระยะสั้้น
� และสััญญาเช่่าซึ่ง่� สิินทรััพย์์อ้า้ งอิิง
มีีมููลค่่าต่ำำ�� นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริ ิษััทมีีรายการที่่�มิิใช่่เงิินสดเพิ่่�มขึ้้�นสำำ�หรัับสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้และหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
จำำ�นวน 11 ล้้านบาท (เฉพาะของบริ ิษััทฯ: 1 ล้้านบาท)

18. สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน
จำำ�นวนเงิินสำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานซึ่่�งเป็็นเงิินชดเชยพนัักงานเมื่่�อออกจากงานแสดงได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินรวม
2563
สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานต้้นปีี

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2562

2563

2562

129,244

98,360

33,028

25,109

13,455

11,559

5,491

3,958

1,998

3,020

570

739

-

23,869

-

5,300

10,282

-

3,329

-

5,641

-

1,775

-

(55,464)

(7,564)

(14,083)

(2,078)

105,156

129,244

30,110

33,028

ส่่วนที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
	ต้้นทุุนบริ ิการในปััจจุุบััน
	ต้้นทุุนดอกเบี้้�ย
	ต้้นทุุนบริ ิการในอดีีตและผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์
ส่่วนที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
	ขาดทุุนจากการประมาณการตามหลััก
คณิิตศาสตร์์
ประกัันภััย
ส่่วนที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิทาง
การเงิิน
ส่่วนที่่�เกิิดจากการปรัับปรุุ งจากประสบการณ์์
ผลประโยชน์์ที่�่จ่่ายในระหว่่างปีี
สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานปลายปีี

กลุ่่�มบริ ิษััทคาดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานภายใน 1 ปีีข้้างหน้้าเป็็นจำำ�นวนประมาณ 6 ล้้านบาท
(เฉพาะของบริ ิษััทฯ: 4 ล้้านบาท) (2562: 8 ล้้านบาท เฉพาะของบริ ิษััทฯ: 2 ล้้านบาท)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักในการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานของกลุ่่�ม
สมมติิฐานที่่�สำำ�คััญในการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย สรุุ ปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: ร้้อยละต่่อปีี)

งบการเงิินรวม/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
อััตราคิิดลด
อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือน
อััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำำ�นวนพนัักงาน

2562

1.5

2.5

1.5 - 5.0

3.0 - 5.0

0.0 - 50.0

0.0 - 50.0

รายงานประจำำ�ปีี 2563 | บริ ิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน)

บริ ิษััทประมาณ 9 ปีี (เฉพาะของบริ ิษััทฯ: 9 ปีี) (2562: 9 ปีี เฉพาะของบริ ิษััทฯ: 9 ปีี)
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ผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงสมมติิฐานที่่�สำำ�คััญต่่อมููลค่่าปััจจุุบัันของภาระผููกพัันผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สรุุ ปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: ล้้านบาท)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
งบการเงิินรวม

อััตราคิิดลด
อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือน

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

เพิ่่�มขึ้้�น 0.5%

ลดลง 0.5%

เพิ่่�มขึ้้�น 0.5%

ลดลง 0.5%

(6)

7

(2)

2

7

(7)

2

(2)
(หน่่วย: ล้้านบาท)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
งบการเงิินรวม

อััตราคิิดลด
อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือน

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

เพิ่่�มขึ้้�น 0.5%

ลดลง 0.5%

เพิ่่�มขึ้้�น 0.5%

ลดลง 0.5%

(5)

6

(1)

1

7

(6)

2

(2)

19. สำำ�รองตามกฎหมาย
ภายใต้้บทบััญญััติิของมาตรา 116 แห่่งพระราชบััญญััติิบริ ิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 บริ ิษััทฯต้้องจััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิ
ประจำำ�ปีีส่่วนหนึ่่�งไว้้เป็็นทุุนสำำ�รองไม่่น้้อยกว่่าร้้ อยละ 5 ของกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีีหัักด้้วยยอดขาดทุุนสะสมยกมา (ถ้้ามีี)
จนกว่่าทุุนสำำ�รองนี้้�จะมีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่าร้้ อยละ 10 ของทุุนจดทะเบีียน สำำ�รองตามกฎหมายดัังกล่่าวไม่่สามารถนำำ�
ไปจ่่ายเงิินปัันผลได้้ ในปััจจุุบััน บริ ิษััทฯได้้จััดสรรสำำ�รองตามกฎหมายไว้้ครบถ้้วนแล้้ว
20. รายได้้อื่่�น
(หน่่วย: พัันบาท)
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งบการเงิินรวม
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2563
โอนกลัับสำำ�รองค่่าส่่งเสริ ิมการขาย

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2562

2563

2562

25,387

48,089

-

-

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมการจััดการ

-

-

40,472

70,902

กำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยน

-

9,714

-

-

อื่่�น ๆ

50,301

68,150

6,329

10,847

รวม

75,688

125,953

46,801

81,749

21. ค่่าใช้้จ่่ายตามลัักษณะ
รายการค่่าใช้้จ่่ายแบ่่งตามลัักษณะประกอบด้้วยรายการค่่าใช้้จ่่ายที่่�สำำ�คััญดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินรวม
2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2562

2563

2562

เงิินเดืือน ค่่าแรง และผลประโยชน์์อื่่�นของพนัักงาน

532,365

745,162

136,490

150,736

ค่่าเสื่่�อมราคา

375,493

325,269

70,909

61,226

6,177

22,356

681

3,061

24,192

-

171

33

-

-

163,650

122,850

50,962

69,945

32,108

43,376

1,147,918

2,130,094

110,141

204,045

ค่่าตััดจำำ�หน่่าย
ขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนในบริ ิษััทย่่อย
ต้้นทุุนทางการเงิิน
ต้้นทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการผลิิต
� วกับ
� มราคา)
(ไม่่รวมค่่าใช้้จ่า่ ยเกี่่ย
ั พนัักงานและค่่าเสื่่อ
22. ภาษีีเงิินได้้

ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สรุุ ปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินรวม
2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2562

2563

2562

ภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบัน
ั :
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับปีี
รายการปรัับปรุุ งภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลของปีีก่่อน

-

10,540

-

-

(2,281)

-

-

-

5,718

(25,523)

1,581

(3,167)

3,437

(14,983)

1,581

(3,167)

ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี:
ชั่่�วคราวและการกลัับรายการผลแตกต่่างชั่่�วคราว
ค่่าใช้้จ่่าย (ผลประโยชน์์) ภาษีีเงิินได้้ที่่แ
� สดงอยู่่�ใน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุน
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ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจากการเกิิดผลแตกต่่าง
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จำำ�นวนภาษีีเงิินได้้ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับส่่วนประกอบแต่่ละส่่วนของกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 และ 2562 สรุุ ปได้้ดัังนี้้�

(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินรวม
2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2562

2562

2563

� วข้้องกัับขาดทุุนจาก
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีที่่เ� กี่่ย
การประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย

(2,236)

-

(1,021)

-

รายการกระทบยอดจำำ�นวนเงิินระหว่่างค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้กัับผลคููณของกำำ�ไรทางบััญชีีกัับอััตราภาษีีที่่�ใช้้
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้้ดัังนี้้�

(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินรวม
2563
กำำ�ไรทางบััญชีีก่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2562

2562

2563

485,249

192,684

319,131

119,314

97,050

38,537

63,826

23,863

(2,281)

-

-

-

6,431

13,498

32,923

25,029

(13,954)

(1,944)

(133)

(211)

-

(443)

(111,367)

(55,743)

(167,262)

(146,534)

-

-

51,913

83,788

15,616

5,957

30,747

-

-

-

793

(1,885)

716

(2,062)

(91,332)

(53,520)

(62,245)

(27,030)

3,437

(14,983)

1,581

(3,167)

ภาษีเี งิินได้้คำำ�นวณในอััตราภาษีเี งิินได้้ของประเทศไทย
ร้้อยละ 20
รายการปรัับปรุุ งค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
ของปีีก่่อน
ผลกระทบทางภาษีีสำำ�หรัับ
	ค่่าใช้้จ่่ายต้้องห้้าม
	ค่่าใช้้จ่่ายที่่�มีีสิิทธิิหัักได้้เพิ่่�มขึ้้�น
	รายได้้ที่่�ได้้รัับการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
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	ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริ ิษััทร่่วม
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	ขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้
ผลกระทบต่่อภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจาก
การเปลี่่�ยนวิ ิธีีคำำ�นวณค่่าเสื่่�อมราคาทางภาษีี
	อื่่�น ๆ
รวม
ค่่าใช้้จ่่าย (ผลประโยชน์์) ภาษีีเงิินได้้ที่่�แสดงอยู่่�ใน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุน

ส่่ ว นประกอบของสิินทรััพย์์ ภ าษีี เ งิินได้้ ร อการตััดบััญชีีและหนี้้� สิิ นภาษีี เ งิินได้้ ร อการตััดบััญชีีประกอบด้้ ว ยรายการ
ดัังต่่อไปนี้้�

(หน่่วย: พัันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิิน
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2562

2563

2562

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
	ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

715

-

-

-

2,761

1,214

367

129

	มููลค่่าของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

47,634

63,270

-

-

	สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน

11,506

13,143

6,022

6,606

	ขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้

13,188

-

-

-

4,227

5,722

-

21

80,031

83,349

6,389

6,756

(10,349)

(10,347)

-

-

(262)

(100)

(194)

-

(10,611)

(10,447)

(194)

-

69,420

72,902

6,195

6,756

	ค่่าเผื่่�อการลดลงของมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือ

	อื่่�น ๆ
รวม
หนี้้�สิน
ิ ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
	มููลค่่าของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
	อื่่�น ๆ
รวม
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี - สุุทธิิ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มบริ ิษััทมีีรายการผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ใช้้หัักภาษีีและขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้
จำำ�นวน 995 ล้้านบาท (2562: 821 ล้้านบาท) (เฉพาะของบริ ิษััทฯ: 136 ล้้านบาท 2562: 120 ล้้านบาท) ที่่�กลุ่่�มบริ ิษััท
� งจากกลุ่่�มบริ ิษััทพิิจารณาแล้้วเห็็นว่่าอาจไม่่มีีกำำ�ไรทางภาษีใี นอนาคต
ไม่่ได้้บัันทึึกสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี เนื่่อ
เพีียงพอที่่� จ ะนำำ� ผลแตกต่่ า งชั่่� ว คราวและผลขาดทุุ น ทางภาษีี ม าใช้้ ป ระโยชน์์ ไ ด้้ โดยผลขาดทุุ น ทางภาษีี ที่่� ยัั งไม่่ ไ ด้้ ใ ช้้
จะทยอยสิ้้�นสุุดระยะเวลาการให้้ประโยชน์์ภายในปีี 2568
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐานคำำ�นวณโดยหารกำำ�ไรสำำ�หรัับปีี ที่่�เป็็ นของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริ ิษััทฯ (ไม่่รวมกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็ จอื่่�น)
ด้้วยจำำ�นวนถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักของหุ้้�นสามััญที่่�ออกอยู่่�ในระหว่่างปีี
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24. มููลทางการเงิินจำำ�แนกตามส่่วนงาน
ข้้ อ มููลส่่ ว นงานดำำ� เนิินงานที่่� นำำ� เสนอนี้้� ส อดคล้้ อ งกัั บ รายงานภายในของบริษััท
ิ ฯที่่� ผู้้�มีีอำำ� นาจตััดสิินใจสููงสุุ ด ด้้ า นการ
� ใช้้ในการตััดสิินใจในการจััดสรรทรััพยากรให้้กับ
ดำำ�เนิินงานได้้รัับและสอบทานอย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่อ
ั ส่่วนงานและประเมิินผล
การดำำ�เนิินงานของส่่วนงาน ทั้้�งนี้้�ผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจสููงสุุดด้้านการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริ ิษััทคืือคณะกรรมการบริ ิหาร
ของกลุ่่�มบริ ิษััท
ข้้อมููลรายได้้และกำำ�ไรของส่่วนงานของกลุ่่�มบริ ิษััทสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย: ล้้านบาท)

ผลิิตภััณฑ์์จากพืืช ผััก
และผลไม้้
2563
รายได้้จากการขาย

2562

เครื่� อ่ งดื่่�ม
2563

อื่่�น ๆ

2562

2563

งบการเงิินรวม
2562

2563

2562

834

1,418

1,648

2,107

18

36

2,500

3,561

79

(137)

361

529

(5)

(9)

435

383

76

116

ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและจััดจำำ�หน่่าย

(311)

(437)

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริ ิหารและค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น

(477)

(542)

(24)

10

(301)

(470)

ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริ ิษััทร่่วม

837

733

ต้้นทุุนทางการเงิิน

(51)

(70)

485

193

(3)

15

482

208

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ขั้้�นต้้น
รายได้้อื่่�น

กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากอััตราแลกเปลี่่�ยน
ขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงาน

กำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
ผลประโยชน์์ (ค่่าใช้้จ่่าย) ภาษีีเงิินได้้
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กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
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ส่่วนงานทางภููมิิศาสตร์์สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: ล้้านบาท)

ขายสิินค้้าในประเทศ
2562

2563
รายได้้จากการขาย
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ขั้้�นต้้น

ขายสิินค้้าในต่่างประเทศ
2562

2563

งบการเงิินรวม
2563

2562

1,381

1,930

1,119

1,631

2,500

3,561

268

483

167

(100)

435

383

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับลููกค้้ารายใหญ่่
ในปีี 2563 กลุ่่�มบริ ิษััทมีีรายได้้จากลููกค้้ารายใหญ่่จำำ�นวนหนึ่่�งราย เป็็นจำำ�นวนเงิินประมาณ 1,588 ล้้านบาท
ซึ่่�งมาจากส่่วนงานเครื่อ่� งดื่่�ม (2562: มีีรายได้้จากลููกค้้ารายใหญ่่จำำ�นวนสองราย เป็็นจำำ�นวนเงิิน 1,663 ล้้านบาท และ
579 ล้้านบาท ซึ่่�งมาจากส่่วนงานเดีียวกััน)
25. เงิินปัันผล
เงิินปัันผลจ่่าย
เงิินปัันผลประจำำ�ปีี 2561

อนุุมััติิโดย

เงิินปัั นผลจ่่าย
(ล้้านบาท)

เงิินปัั นผลจ่่ายต่่อหุ้้�น
(บาทต่่อหุ้้�น)

ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
เมื่่�อวัันที่่� 4 เมษายน 2562

120.7

0.25

115.8

0.24

236.5

0.49

48.3

0.10

120.6

0.25

168.9

0.35

� ระชุุมคณะกรรมการบริ ิษััทฯ
เงิินปัันผลระหว่่างกาลสำำ�หรัับปีี 2562 ที่่ป
เมื่่�อวัันที่่� 14 สิิงหาคม 2562
รวมเงิินปัันผลสำำ�หรัับปีี 2562
เงิินปัันผลประจำำ�ปีี 2562

ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
เมื่่�อวัันที่่� 3 เมษายน 2563

� ระชุุมคณะกรรมการบริ ิษััทฯ
เงิินปัันผลระหว่่างกาลสำำ�หรัับปีี 2563 ที่่ป
รวมเงิินปัันผลสำำ�หรัับปีี 2563
26. กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
กลุ่่�มบริ ิษััทและพนัักงานของกลุ่่�มบริ ิษััทได้้ร่่วมกัันจััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพขึ้้�นตามพระราชบััญญััติิกองทุุนสำำ�รอง
เลี้้�ยงชีีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่่�มบริ ิษััทจะจ่่ายสมทบเข้้ากองทุุนเป็็นรายเดืือนในอััตราร้้อยละ 5 ของเงิินเดืือน และพนัักงาน
จะจ่่ า ยสมทบเข้้ า กองทุุ น เป็็ น รายเดืือนในอััตราร้้ อ ยละ 5 - 15 ของเงิินเดืือน กองทุุ น สำำ�ร องเลี้้� ย งชีีพนี้้� บ ริ หิ ารโดย
เค มาสเตอร์์ พููล ฟัั นด์์ และจะจ่่ายให้้แก่่พนัักงานเมื่่�อพนัักงานนั้้�นออกจากงานตามระเบีียบว่่าด้้วยกองทุุนของกลุ่่�ม
บริ ิษััท ในระหว่่างปีี 2563 กลุ่่�มบริ ิษััทรัับรู้้�เงิินสมทบดัังกล่่าวเป็็นค่่าใช้้จ่่ายจำำ�นวน 15 ล้้านบาท (2562: 17 ล้้านบาท)
(เฉพาะของบริ ิษััทฯ: 4 ล้้านบาท 2562: 4 ล้้านบาท)
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27. ภาระผููกพัันและหนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
27.1 ภาระผููกพัันเกี่่�ยวกัับรายจ่่ายฝ่่ ายทุุน
ณ วัั นที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่่�มบริษััทมีี
ิ
ภาระผููกพัันเกี่่� ย วกัั บ รายจ่่ า ยฝ่่ า ยทุุ น ซึ่่� ง เกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การซื้้� อ
เครื่อ่� งจัักรและอุุปกรณ์์ และซอฟต์์แวร์์คอมพิิวเตอร์์ คงเหลืือเป็็นจำำ�นวนเงิินดัังนี้้�
งบการเงิินรวม

สกุุลเงิิน

2563
บาท

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2562
10

(หน่่วย: ล้้าน)

2562

2563
9

1

-

27.2 ภาระผููกพัันเกี่่�ยวกัับสััญญาเช่่าและจ้้างบริ ิการ
� วข้้องกับ
� นทรััพย์์
กลุ่่�มบริ ิษััทได้้ทำำ�สััญญาเช่่าที่่เ� กี่่ย
ั การเช่่าเครื่อ่� งใช้้สำำ�นัักงาน ซึ่่ง� เป็็นสััญญาเช่่าระยะสั้้น
� หรืือสััญญาเช่่าที่่สิิ
อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ�� รวมทั้้�งสััญญาจ้้างบริ ิการต่่าง ๆ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่่�มบริ ิษััทมีีภาระผููกพัันในการจ่่ายค่่าเช่่าและค่่าบริ ิการตามสััญญาดัังกล่่าว
ดัังนี้้�
(หน่่วย: ล้้านบาท)

งบการเงิินรวม
2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2562

2563

2562

จ่่ายชำำ�ระภายใน
1 ปีี
2 ถึึง 5 ปีี

28

38

11

21

7

16

1

12

27.3 การค้ำำ��ประกััน
ณ วัั น ที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่่�มบริ ษััทมีี
ิ
หนัังสืือค้ำำ�� ประกัั น ที่่� อ อกโดยธนาคารในนามกลุ่่�มบริ ษััท
ิ ซึ่่� ง
เกี่่�ยวเนื่่�องกัับภาระผููกพัันทางปฏิิบััติิบางประการตามปกติิธุุรกิิจคงเหลืืออยู่่�เป็็นจำำ�นวนเงิินดัังนี้้�
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งบการเงิินรวม
2563
หนัังสืือค้ำำ��ประกััน

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2562
15

2562

2563
17

7

7

28. ลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมของกลุ่่�มบริ ิษััทคืือตราสาร
อนุุพัันธ์์ และสิินทรััพย์์ที่่�เปิิ ดเผยมููลค่่ายุุติิธรรมคืืออสัังหาริ ิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน ซึ่่�งลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรมของ
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินดัังกล่่าวอยู่่�ในระดัับ 2 ทั้้�งหมด โดยมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินดัังกล่่าวแสดงได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินรวม
2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2562

2563

2562

สิินทรััพย์์ที่วั่� ด
ั มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติธ
ิ รรม
	สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า

1,649

387

-

-

163

332

-

-

-

105

-

105

7,500

7,500

7,500

7,500

หนี้้�สิน
ิ ที่่วั� ด
ั มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติธ
ิ รรม
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
	สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืม
สิินทรััพย์์ที่เ่� ปิิดเผยมููลค่่ายุุติธ
ิ รรม
อสัังหาริ ิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
29. เครื่� อ่ งมืือทางการเงิิน
29.1 ตราสารอนุุพัันธ์์
(หน่่วย: พัันบาท)

งบการเงิินรวม
2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2562

2563

2562

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัน
ั ธ์์

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ที่่�ไม่่ได้้กำำ�หนดให้้เป็็น
เครื่อ่� งมืือที่่�ใช้้ป้้องกัันความเสี่่�ยง
1,649

387

-

-

รวมสิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัน
ั ธ์์

1,649

387

-

-

163

332

-

-

-

105

-

105

163

437

-

105

หนี้้�สิน
ิ ตราสารอนุุพัน
ั ธ์์

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ที่่�ไม่่ได้้กำำ�หนดให้้เป็็นเครื่อ่� งมืือ
ที่่�ใช้้ป้้องกัันความเสี่่�ยง
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืม
รวมหนี้้�สิน
ิ ตราสารอนุุพัน
ั ธ์์
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กลุ่่�มบริ ิษััทใช้้สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าเพื่่�อบริ ิหารความเสี่่�ยงในการทำำ�ธุุรกรรมบางส่่วน โดยเข้้าทำำ�
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าในช่่วงเวลาที่่�สอดคล้้องกัับความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่าง
ประเทศของรายการอ้้างอิิงซึ่่�งมีีอายุุสััญญาโดยทั่่�วไปไม่่เกิินหนึ่่�งปีี
29.2 วััตถุุประสงค์์และนโยบายการบริ ิหารความเสี่่�ยงทางการเงิิน
เครื่ อ่� งมืือทางการเงิินที่่� สำำ�คัั ญของกลุ่่�มบริ ษััท
ิ
ประกอบด้้ ว ย เงิินสดและรายการเทีียบเท่่ า เงิินสด ลููกหนี้้� ก ารค้้ า
เงิินให้้ กู้้�ยืื ม เงิินลงทุุ น เงิินกู้้�ยืื มระยะสั้้� น และเงิินกู้้�ยืื มระยะยาว กลุ่่�มบริ ษััทมีี
ิ
ความเสี่่� ย งที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ เครื่ อ่� งมืือ
ทางการเงิินดัังกล่่าว และมีีนโยบายการบริ ิหารความเสี่่�ยงดัังนี้้�
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
กลุ่่�มบริ ิษััทมีีความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับลููกหนี้้�การค้้า เงิินให้้กู้้�ยืืม และเงิินฝากกัับธนาคาร โดยจำำ�นวนเงิิน
สููงสุุดที่่�กลุ่่�มบริ ิษััทอาจต้้องสููญเสีียจากการให้้สิินเชื่่�อคืือมููลค่่าตามบััญชีีที่่�แสดงอยู่่�ในงบแสดงฐานะการเงิิน ยกเว้้น
ตราสารอนุุพัันธ์์ซึ่่�งได้้เปิิดเผยจำำ�นวนเงิินสููงสุุดที่่�กลุ่่�มบริ ิษััทอาจต้้องสููญเสีียไว้้ในหััวข้้อความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง

ลููกหนี้้�การค้้าและเงิินให้้กู้้�ยืืม
กลุ่่�มบริ ิษััทบริ ิหารความเสี่่�ยงโดยใช้้นโยบายและขั้้�นตอนในการควบคุุมการให้้สิินเชื่่�ออย่่างเหมาะสม มีีการติิดตามยอด
คงค้้างของลููกหนี้้�การค้้าและเงิินให้้กู้้�ยืืมอย่่างสม่ำำ��เสมอ ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริ ิษััทจึึงไม่่คาดว่่าจะเกิิดผลขาดทุุนทางการเงิิน
ที่่�มีีสาระสำำ�คััญ นอกจากนี้้� การให้้สิินเชื่่�อของกลุ่่�มบริษััท
ิ ไม่่มีีการกระจุุกตััว เนื่่�องจากกลุ่่�มบริษััทมีี
ิ
ฐานของลููกค้้าที่่�
หลากหลายและมีีอยู่่�จำำ�นวนมากราย
กลุ่่�มบริ ิษััทพิิจารณาการด้้อยค่่าทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน อััตราการตั้้�งสำำ�รองของผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้� น คำำ� นวณโดยพิิจารณาจากอายุุ ห นี้้� ค งค้้ า งนัับจากวัั น ที่่� ถึึ งกำำ� หนดชำำ�ร ะสำำ� หรัับกลุ่่�มลููกค้้ า ที่่� มีีรูู ปแบบของ
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตที่่�คล้้ายคลึึงกััน การคำำ�นวณผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นคำำ�นึึงถึึง
ผลของความน่่าจะเป็็ นถ่่วงน้ำำ��หนััก มููลค่่าของเงิินตามเวลาและข้้อมููลที่่�มีีความสมเหตุุสมผลและสามารถสนัับสนุุนได้้
ที่่�มีีอยู่่� ณ วัันที่่�รายงานเกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์ในอดีีต สภาพการณ์์ปััจจุุบััน และการคาดการณ์์สภาวะเศรษฐกิิจในอนาคต

เงิินฝากธนาคาร
กลุ่่�มบริ ิษััทบริ ิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับยอดคงเหลืือกัับธนาคารโดยจะลงทุุนกัับคู่่�สััญญาที่่�ได้้รัั บการ
อนุุมััติิแล้้วเท่่านั้้�น กลุ่่�มบริ ิษััทมีีความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของตราสารหนี้้�ไม่่สููงมากนัักเนื่่�องจากคู่่�สััญญาเป็็ นธนาคารที่่�มีี
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ประเทศ
ความเสี่่�ยงด้้านตลาด
กลุ่่�มบริ ิษััทมีีความเสี่่�ยงด้้านตลาด 2 ประเภท ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนและความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย
กลุ่่�มบริ ิษััทได้้เข้้าทำำ�ตราสารอนุุพัันธ์์เพื่่�อบริ ิหารความเสี่่�ยงดัังกล่่าว ดัังนี้้�
• สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า เพื่่�อป้้ องกัันความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�เกิิดขึ้้�นจากการนำำ�เข้้า
หรืือส่่งออกสิินค้้า
• สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย เพื่่�อช่่วยลดความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากความผัันผวนของอััตราดอกเบี้้�ย

ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
กลุ่่�มบริ ิษััทมีีความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�สำำ�คััญอัันเกี่่�ยวเนื่่�องจากการซื้้�อหรืือขายสิินค้้าเป็็นเงิินตราต่่างประเทศ
� งโดยการเข้้าทำำ�สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าซึ่ง่� สััญญาโดยส่่วนใหญ่่มีีอายุุ
โดยกลุ่่�มบริ ิษััทบริ ิหารความเสี่่ย
ไม่่เกิินหนึ่่�งปีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่่�มบริ ิษััทมีียอดคงเหลืือของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�เป็็นสกุุลเงิิน
ตราต่่างประเทศ ดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
สกุุลเงิิน

สิินทรัั พย์์ทางการเงิิน
2563
(ล้้าน)

อััตราแลกเปลี่่�ยนเฉลี่่�ย

หนี้้�สิินทางการเงิิน

2562
(ล้้าน)

2563
(ล้้าน)

2562
(ล้้าน)

2563

2562

(บาทต่่อหน่่วยเงิินตราต่่างประเทศ)

เหรี ียญสหรััฐอเมริ ิกา

2.9

2.3

0.8

1.1

30.04

30.15

ยููโร

1.0

0.7

0.2

0.2

36.88

33.73

กลุ่่�มบริ ิษััทมีีสััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าซึ่่�งครบกำำ�หนดภายในหนึ่่�งปีีคงเหลืือดัังนี้้�
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
สกุุลเงิิน

งบการเงิินรวม
จำำ�นวนที่่�ขาย
(ล้้าน)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

จำำ�นวนที่่�ซื้้�อ
(ล้้าน)

จำำ�นวนที่่�ขาย
(ล้้าน)

อััตราแลกเปลี่่�ยนตามสััญญา

จำำ�นวนที่่�ซื้้�อ
จำำ�นวนที่่�ขาย จำำ�นวนที่่�ซื้้�อ
(บาทต่่อหน่่วยเงิินตราต่่างประเทศ)
(ล้้าน)

เหรี ียญสหรััฐอเมริ ิกา

3.8

-

-

- 29.88 - 31.43

-

ยููโร

0.4

-

-

- 36.96 - 37.09

-

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
สกุุลเงิิน

งบการเงิินรวม
จำำ�นวนที่่�ซื้้�อ
(ล้้าน)

จำำ�นวนที่่�ขาย
(ล้้าน)

จำำ�นวนที่่�ขาย จำำ�นวนที่่�ซื้้�อ
จำำ�นวนที่่�ซื้้�อ
(บาทต่่อหน่่วยเงิินตราต่่างประเทศ)
(ล้้าน)

เหรี ียญสหรััฐอเมริ ิกา

9.0

-

-

- 29.96 - 33.50

-

ยููโร

0.3

-

-

-

-

33.50
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จำำ�นวนที่่�ขาย
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การวิ ิเคราะห์์ผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงอััตราแลกเปลี่่�ยน
กลุ่่�มบริ ิษััทคาดว่่าจะไม่่มีีผลกระทบต่่อกำำ�ไรก่่อนภาษีีอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญจากการเปลี่่�ยนแปลงของมููลค่่ายุุติิธรรมของ
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�เป็็นตััวเงิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราแลกเปลี่่�ยนของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�เป็็น
สกุุลเงิินตราต่่างประเทศ

ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย
กลุ่่�มบริ ิษััทมีีความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ยที่่�สำำ�คััญอัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นและเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบััน
การเงิิน สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินส่่วนใหญ่่มีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�ปรัับขึ้้�นลงตามอััตราตลาด หรืือมีีอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
ซึ่่�งใกล้้เคีียงกัับอััตราตลาดในปััจจุุบััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�สำำ�คััญสามารถจััดตามประเภทอััตราดอกเบี้้�ย
และสำำ�หรัับสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�มีีอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�สามารถแยกตามวัันที่่�ครบกำำ�หนด หรืือวัันที่่�มีีการ
กำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยใหม่่ (หากวัันที่่�มีีการกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยใหม่่ถึึงก่่อน) ได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: ล้้านบาท)

งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�

อััตราดอกเบี้้�ย
ไม่่มีี
ปรัั บขึ้้�นตาม อััตราดอกเบี้้�ย
ราคาตลาด

มากกว่่า 1
ถึึง 5 ปีี

ภายใน 1 ปีี

อััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริ ิง
(ร้้อยละต่่อปีี)

รวม

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

-

-

2

54

ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น

-

-

-

369

369

-

-

2

423

425

814

-

-

-

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

-

-

-

430

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน

-

-

799

-

799 หมายเหตุุ 16

28

27

-

-

55 0.71 - 8.76

842

27

799

430

56 0.10 - 1.00
-

หนี้้�สิน
ิ ทางการเงิิน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้น
�
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จากสถาบัันการเงิิน
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หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

814 1.89 - 6.95
430

2,098

-

(หน่่วย: ล้้านบาท)

งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�

อััตราดอกเบี้้�ย
ไม่่มีี
ปรัั บขึ้้�นตาม อััตราดอกเบี้้�ย
ราคาตลาด

มากกว่่า 1
ถึึง 5 ปีี

ภายใน 1 ปีี

อััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริ ิง
(ร้้อยละต่่อปีี)

รวม

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

-

-

3

38

เงิินลงทุุนชั่่�วคราว

5

-

-

-

5

ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น

-

-

-

467

467

5

-

3

505

513

761

-

-

-

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

-

-

-

605

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน

-

-

1,194

-

1,194 หมายเหตุุ 16

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

1

5

-

-

6 7.30 - 8.76

762

5

1,194

605

41 0.10 - 1.00
0.90
-

หนี้้�สิน
ิ ทางการเงิิน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้น
�
จากสถาบัันการเงิิน

761 2.00 - 6.95
605

-

2,566
(หน่่วย: ล้้านบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�

อััตราดอกเบี้้�ย
ไม่่มีี
ปรัั บขึ้้�นตาม อััตราดอกเบี้้�ย
ราคาตลาด

มากกว่่า 1
ถึึง 5 ปีี

ภายใน 1 ปีี

อััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริ ิง
(ร้้อยละต่่อปีี )

รวม

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน

-

-

1

14

15 0.01 - 1.00

ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น

-

-

-

16

16

-

413

-

-

-

413

2.65

413

-

1

30

444

500

-

-

-

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

-

-

-

22

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน

-

-

555

-

555 หมายเหตุุ 16

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

8

11

-

-

19 0.71 - 8.76

508

11

555

22

เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่กิิจการที่่�
เกี่่�ยวข้้องกััน
หนี้้�สิน
ิ ทางการเงิิน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้น
�
จากสถาบัันการเงิิน

500 2.10 - 6.95
22

-
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เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

1,096
179

(หน่่วย: ล้้านบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�

อััตราดอกเบี้้�ย
ไม่่มีี
ปรัั บขึ้้�นตาม อััตราดอกเบี้้�ย
ราคาตลาด

มากกว่่า 1
ถึึง 5 ปีี

ภายใน 1 ปีี

อััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริ ิง
(ร้้อยละต่่อปีี)

รวม

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

-

-

2

13

15 0.01 - 1.00

ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น

-

-

-

25

25

269

-

-

-

269

269

-

2

38

309

490

-

-

-

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

-

-

-

44

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน

-

-

786

-

786 หมายเหตุุ 16

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

1

5

-

-

6 7.30 - 8.76

491

5

786

44

-

เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่กิิจการที่่�
เกี่่�ยวข้้องกััน

2.65

หนี้้�สิน
ิ ทางการเงิิน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้น
�
จากสถาบัันการเงิิน

490 2.10 - 6.95
44

-

1,326

การวิ ิเคราะห์์ผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงอััตราดอกเบี้้�ย
ผลกระทบต่่อกำำ�ไรก่่อนภาษีีของกลุ่่�มบริ ิษััทจากการเปลี่่�ยนแปลงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นอย่่างสมเหตุุสมผลของอััตราดอกเบี้้�ยของ
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวที่่�มีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�ปรัับขึ้้�นลงตามอััตราตลาด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 แสดงได้้ดัังนี้้�
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สกุุลเงิิน
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บาท

เพิ่่�มขึ้้�น / ลดลง
(ร้้อยละ)

ผลกระทบต่่อกำำ�ไรก่่อนภาษีี
(พัันบาท)

+1

(7,994)

-1

7,994

การวิ ิเคราะห์์ผลกระทบข้้างต้้นจััดทำำ�ขึ้้�นโดยใช้้สมมติิฐานว่่าจำำ�นวนเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวที่่�มีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�ปรัับขึ้้�นลงตาม
อััตราตลาด และตััวแปรอื่่�นทั้้�งหมดคงที่่�ตลอด 1 ปีี และยัังถืือเสมืือนว่่าอััตราดอกเบี้้�ยที่่�ปรัับขึ้้�นลงตามอััตราตลาดของ
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวดัังกล่่าวไม่่ได้้มีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�กำำ�หนดไว้้แล้้ว ดัังนั้้�นการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ยที่่�เกิิดขึ้้�นจึึงมีี
ผลกระทบต่่อดอกเบี้้�ยที่่�ต้้องชำำ�ระตลอด 12 เดืือนเต็็ม
ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
กลุ่่�มบริ ิษััทมีีการควบคุุมความเสี่่�ยงจากการขาดสภาพคล่่องโดยการรัักษาระดัับเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดให้้
� ทำำ�ให้้ผลกระทบจากความผัันผวนของกระแสเงิินสดลดลง นอกจากนี้้�
เพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริ ิษััท และเพื่่อ
กลุ่่�มบริ ษััทมีีก
ิ
ารติิดตามความเสี่่� ย งจากการขาดสภาพคล่่ อ งโดยการใช้้ เ งิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืื มจากธนาคาร
ซึ่่�งกลุ่่�มบริ ิษััทมีีความสามารถในการเข้้าถึึงแหล่่งของเงิินทุุนที่่�หลากหลายอย่่างเพีียงพอ
รายละเอีียดการครบกำำ�หนดชำำ�ระของหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�ไม่่ใช่่ตราสารอนุุพัันธ์์และเครื่อ่� งมืือทางการเงิินที่่�เป็็นตราสาร
อนุุพัันธ์์ของกลุ่่�มบริ ิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ซึ่�่งพิิจารณาจากกระแสเงิินสดตามสััญญาที่่�ยัังไม่่คิิดลดเป็็นมููลค่่า
ปััจจุุบััน สามารถแสดงได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: ล้้านบาท)

งบการเงิินรวม
เมื่่�อทวงถาม

ไม่่เกิิน 1 ปีี

1 - 5 ปีี

มากกว่่า 5 ปีี

รวม

รายการที่่ไ� ม่่ใช่่ตราสารอนุุพัน
ั ธ์์
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจาก
สถาบัันการเงิิน

314.8

-

-

814.8

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

-

429.7

-

-

429.7

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน

-

284.8

548.9

-

833.7

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

-

28.6

28.4

-

57.0

500.0

1,057.9

577.3

-

2,135.2

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์: จ่่ายชำำ�ระสุุทธิิ

-

0.2

-

-

-

รวมตราสารอนุุพัน
ั ธ์์

-

0.2

-

-

-

รวมรายการที่่ไ� ม่่ใช่่ตราสารอนุุพัน
ั ธ์์
ตราสารอนุุพัน
ั ธ์์
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500.0
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(หน่่วย: ล้้านบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
เมื่่�อทวงถาม

ไม่่เกิิน 1 ปีี

1 - 5 ปีี

มากกว่่า 5 ปีี

รวม

รายการที่่ไ� ม่่ใช่่ตราสารอนุุพัน
ั ธ์์
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจาก
สถาบัันการเงิิน

300.0

200.2

-

-

500.2

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

-

22.2

-

-

22.2

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน

-

202.1

376.1

-

578.2

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

-

8.5

12.0

-

20.5

300.0

433.0

388.1

-

1,121.1

รวมรายการที่่ไ� ม่่ใช่่ตราสารอนุุพัน
ั ธ์์

29.3 มููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่� อ่ งมืือทางการเงิิน
เนื่่�องจากเครื่อ่� งมืือทางการเงิินส่่วนใหญ่่ของกลุ่่�มบริ ิษััทจััดอยู่่�ในประเภทระยะสั้้�นหรืือมีีอััตราดอกเบี้้�ยใกล้้เคีียงกัับอััตรา
ดอกเบี้้�ยในตลาด กลุ่่�มบริ ิษััทจึึงประมาณมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่อ่� งมืือทางการเงิินใกล้้เคีียงกัับมููลค่่าตามบััญชีีที่่�แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิิน
กลุ่่�มบริ ิษััทมีีวิ ิธีีการและสมมติิฐานที่่�ใช้้ในการประมาณมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่อ่� งมืือทางการเงิิน ดัังนี้้�
ก) สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�จะครบกำำ�หนดในระยะเวลาอัันสั้้�น ได้้แก่่ เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้� เจ้้าหนี้้� และเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน แสดงมููลค่่ายุุติิธรรมโดยประมาณตามมููลค่่าตามบััญชีี
ที่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิิน
� า่ ยดอกเบี้้�ยในอััตราใกล้้เคีียงกัับอััตราดอกเบี้้�ยในตลาด แสดงมููลค่่ายุุติิธรรมโดยประมาณ
ข) เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวที่่จ่
ตามมููลค่่าตามบััญชีีที่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิิน
ค) ตราสารอนุุพัันธ์์ แสดงมููลค่่ายุุติิธรรมซึ่่�งคำำ�นวณโดยใช้้เทคนิิคการคิิดลดกระแสเงิินสดในอนาคตและแบบ
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สัังเกตได้้ในตลาดที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น อััตราแลกเปลี่่�ยนทัันทีีและอััตราแลกเปลี่่�ยนล่่วงหน้้าของเงิินตราต่่างประเทศ
เป็็นต้้น กลุ่่�มบริ ิษััทได้้คำำ�นึึงถึึงผลกระทบของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของคู่่�สััญญาในการประมาณมููลค่่ายุุติิธรรม
ของตราสารอนุุพัันธ์์
ในระหว่่างปีีปััจจุุบััน ไม่่มีีการโอนรายการระหว่่างลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม

30. การบริ ิหารจััดการทุุน
วััตถุุประสงค์์ในการบริ ิหารจััดการทุุนที่่�สำำ�คััญของกลุ่่�มบริ ิษััท คืือการจััดให้้มีีซึ่่�งโครงสร้้างทุุนที่่�เหมาะสมเพื่่�อสนัับสนุุน
การดำำ� เนิินธุุ รกิิ จของกลุ่่�มบริ ษััท
ิ และเสริ มิ สร้้ า งมููลค่่ า การถืือหุ้้�นให้้ กัั บ ผู้้�ถืื อหุ้้�น โดย ณ วัั น ที่่� 31 ธัันวาคม 2563
กลุ่่�มบริ ิษััทมีีอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุนเท่่ากัับ 0.54:1 (2562: 0.71:1) และเฉพาะของบริ ิษััทฯมีีอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุน
เท่่ากัับ 0.52:1 (2562: 0.67:1)
31. เหตุุการณ์์ภายหลัังรอบระยะเวลารายงาน
31.1 เมื่่�อวัันที่่� 14 มกราคม 2564 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริ ิษััท ทิิปโก้้แอสฟััลท์์ จำำ�กััด (มหาชน) (บริ ิษััทร่่วม)
ได้้มีีมติิอนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลสำำ�หรัับปีี 2563 ในอััตราหุ้้�นละ 0.3 บาท รวมเงิินปัันผลทั้้ง� สิ้้�นประมาณ
474 ล้้านบาท ซึ่่�งบริ ิษััทฯได้้รัั บเงิินปัั นผลดัังกล่่าวแล้้วเป็็ นจำำ�นวน 111 ล้้านบาท เมื่่�อวัันที่่�9 กุุมภาพัันธ์์ 2564
นอกจากนี้้� เมื่่�อวัันที่่� 16 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริ ิษััท ทิิปโก้้แอสฟััลท์์ จำำ�กััด (มหาชน)
(บริ ิษััทร่่ วม) มีีมติิเสนอให้้ที่�่ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิจ่่ายเงิินปัั นผลประจำำ�ปีี 2563 ในอััตราหุ้้�นละ
1.60 บาท รวมเป็็นเงิินปัันผลทั้้�งสิ้้�น 2,565.36 ล้้านบาท ซึ่�่งบริ ิษััทร่่วมได้้จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลในอััตราหุ้้�นละ
0.30 บาท เมื่่� อ วัั น ที่่� 11 กัั น ยายน 2563 เป็็ น จำำ� นวนเงิิน 473.51 ล้้ า นบาท จากผลการดำำ� เนิินงานระหว่่ า ง
วัันที่่� 1 มกราคม 2563 ถึึงวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2563 และได้้จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลอีีกในอััตราหุ้้�นละ 0.30
บาท เมื่่�อวัันที่่� 9 กุุมภาพัันธ์์ 2564 เป็็นจำำ�นวนเงิิน 473.51 ล้้านบาท จากผลการดำำ�เนิินงานในไตรมาสที่่� 3/2563
โดยเงิินปัันผลประจำำ�ปีีที่�่นำำ�เสนอจะเท่่ากัับในอััตราหุ้้�นละ 1.00 บาท เป็็นจำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น 1,578.36 ล้้านบาท
จากผลการดำำ�เนิินงานในไตรมาสที่่� 4/2563 และกำำ�ไรสะสม
31.2 เมื่่� อ วัั น ที่่� 18 กุุ ม ภาพัันธ์์ 2564 ที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการบริษััท
ิ ฯได้้ มีี มติิอนุุ มััติิก ารจ่่ า ยเงิินปัั น ผลระหว่่ า งกาล
ในอััตราหุ้้�นละ 0.19 บาท รวมเป็็ น เงิินปัั น ผลทั้้� ง สิ้้� น 91.7 ล้้ า นบาท โดยมีีกำำ� หนดจะจ่่ า ยเงิินปัั น ผลดัังกล่่ า ว
ในเดืือนมีีนาคม 2564
นอกจากนี้้� ที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการบริ ษััท
ิ ฯได้้ มีี มติิเสนอให้้ ที่่� ป ระชุุ ม สามััญผู้้�ถืื อหุ้้�นพิิจารณาอนุุ มััติิจ่่ า ย
เงิินปัันผลประจำำ�ปีี 2563 ในอััตราหุ้้�นละ 0.94 บาท รวมเป็็นเงิินปัันผลทั้้�งสิ้้�น 453.6 ล้้านบาท เนื่่�องจากบริ ิษััทฯ
ได้้จ่่ายเงิินปัั นผลระหว่่างกาลในอััตราหุ้้�นละ 0.25 บาท เป็็ นจำำ�นวนรวม 120.6 ล้้านบาท ไปให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นใน
เดืือนกัันยายน 2563 แล้้ว และได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลในอััตราหุ้้�นละ 0.19 บาท เป็็นจำำ�นวน
เงิิน 91.7 ล้้ านบาท ในเดืือนมีีนาคม 2564 ดัังนั้้� นจึึงเหลืือเงิินปัั นผลงวดสุุ ดท้้ ายอีีกจำำ�นวน 241.3 ล้้ านบาท
32. การอนุุมััติิงบการเงิิน
งบการเงิินนี้้�ได้้รัับอนุุมััติิให้้ออกโดยคณะกรรมการบริ ิษััทฯ เมื่่�อวัันที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ 2564
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