
แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน) 1
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี  2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)



แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)2



แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน) 3



แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)4



แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน) 5

สารบัญ

1. โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท
2. การบริหารจัดการความเส่ียง
3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน 
4. การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ 
5. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสำ าคัญอ่ืน

12
32
35
50
56

60
70

82
97

104

168

176
178

180
182

183

6
8

6. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
7. โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูลสำ าคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ    
    คณะกรรมการชุดย่อย  ผู้บริหาร พนักงานและอ่ืน ๆ
8. รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการ 
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5

เอกสารแนบ 6

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทำาบัญชี เลขานุการบริษัท
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย
รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้า
งานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ
นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการและจรรยา
บรรณธุรกิจ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในกรณีีที่ี�รายงานประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี�อ้้างอ้ิงข้้อ้มููลทีี่�เปิดเผยบนเว็็บไซต์์ข้อ้งบริษััที่ฯ ให้้ถืือ้ว่็าข้้อ้มููลทีี่�เปิดเผย 

บนเว็็บไซต์์ดังกล่าว็ เป็นส่่ว็นห้น่�งข้อ้งแบบ 56-1 One Report  ฉบับนี�โดยคณีะกรรมูการบริษััที่รับผิดชอ้บต์่อ้คว็ามูถืูกต้์อ้งครบถื้ว็น 

ข้อ้งข้้อ้มููลที่ี�อ้้างอ้ิงนั�น  เช่นเดียว็กับการนำาข้้อ้มููลมูาแส่ดงให้้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี�
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พันธกิจ

ค่านิยม

นำาสุขภาวะท่ีดีสู่สังคม
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Openness

เป้าหมายเดียวกัน
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่

ด้วยใจเต็มร้อย
ไม่ถอยมุ่งม่ัน
ส่ือสารจริงใจ

ความหมายของสุขภาวะท่ีดี คือ การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ซ่่ึ่งต้องได้ มาจาก 
การดำาเนินชีวิตโดยรวม มิใช่จากการเน้นทำาส่ิงใดส่ิงหน่่ง ต้องใช้ทั� งวินัย และเวลา 
ไม่มีทางลัด ดังนั�น ทิปโก้ จ่งไม่ใช่บริษัทท่ีมุ่งขายผลิตภัณฑ์์เพียงอย่างเดียว แต่เราเป็น
บริษัทท่ีเกิดมาเพ่ือเรียนรู้เข้าใจการใช้ชีวิตของผู้คน และคิดค้นเพ่ือนำาเสนอรูปแบบ 
การใช้ชีวิตท่ีนำามาซ่่ึ่งสุขภาวะท่ีดี โดยใช้ผลิตภัณฑ์์และบริการเป็นตัวตอบโจทย์ของการนำา
สุขภาวะท่ีดีสู่สังคม
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วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทท่ีขับเคล่ือนช้ีนำาตลาด  
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผู้มีส่วน
                              ร่วมทางธุรกิจ
เพ่ือให้พันธกิจของบริษัทเป็นจริง ทิปโก้ ไม่สามารถเป็น
เพียงแค่ผู้สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคเท่านั�น 
แต่ต้องเป็นผู้ท่ีชี�นำาและขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถ่งรูปแบบการใช้ชีวิตด้วย 
และการขับเคล่ือนชี�นำาตลาดดังกล่าวจะต้องนำามาซ่่ึ่ง
มูลค่าเพ่ิมแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน 
ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร ผู้ถือหุ้น ผู้สนับสนุนทางการเงิน 
ตลอดจนชุมชนและสังคม กล่าวคือต้องนำามาซ่่ึ่งชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีข่�นของทุกฝ่าย
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สารจากประธานกรรมการ

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น

 ในปี 2564 ประเที่ศไที่ยและที่ั�ว็โลกยังคงเผชิญกับส่ถืานการณี์การแพร่ระบาดข้อ้งไว็รัส่โคโรนา 2019 (Covid-19) ส่่งผล 
กระที่บต์่อ้กิจำกรรมูที่างเศรษัฐกิจำในว็งกว็้างอ้ย่างมูีนัยส่ำาคัญ ซ่�งผลกระที่บยังคงมูีต์่อ้เนื�อ้งจำนถื่งปัจำจุำบัน อ้ย่างไรก็ต์ามู บริษััที่ได้ที่ำาการ
ปรับแผนการดำาเนินงานเพื�อ้รับมืูอ้กับส่ถืานการณี์ดังกล่าว็ ซ่�งภาพรว็มูการดำาเนินงานรายกลุ่มูธุุรกิจำส่ามูารถืส่รุปได้ดังนี�
 ธุ้รีกิิจพืืช ผัู้กิ และผู้ลไม้�แปรีรี้ป : คว็ามูต้์อ้งการส่ับปะรดกระป๋อ้งและผลไมู้แปรรูปอ้ื�นๆ ที่ั�ว็โลกอ้าจำได้รับผลกระที่บจำาก 
Covid-19 บ้าง แต์่ในภาพรว็มูแล้ว็คว็ามูต้์อ้งการผลิต์ภัณีฑ์์ยังคงอ้ยู่ในระดับที่รงต์ัว็ ในปี 2564 บริษััที่ฯ ได้ปรับแผนการดำาเนินธุุรกิจำ 
ผลไมู้แปรรปูเพื�อ้ลดผลกระที่บด้านราคาและปรมิูาณีวั็ต์ถืดิุบ โดยใช้ระบบสั่ญญาจำดัห้าสั่บปะรดระยะยาว็ รว็มูถืง่การคว็บคมุูต้์นที่นุการผลติ์
ให้มู้ปีระส่ทิี่ธิุภาพส่งูส่ดุ เพื�อ้ชดเชยกบัปจัำจำัยทีี่�กระที่บกับการผลิต์ เชน่ ต์น้ที่นุบรรจำภุัณีฑ์ท์ี่ี�มูกีารปรับต์ัว็สู่งข้่�นและการข้าดแคลนแรงงาน 
เปน็ต้์น ส่ว่็นดา้นการข้ายและการส่ง่อ้อ้กไดรั้บผลกระที่บจำากภาว็ะข้าดแคลนต์ูค้อ้นเที่นเนอ้ร ์ที่ำาให้ป้รมิูาณีส่ง่อ้อ้กนอ้้ยกว็า่แผนเลก็น้อ้ย 
อ้ยา่งไรกต็์ามู บริษัทัี่ยังคงให้ค้ว็ามูส่ำาคัญกับคุณีภาพข้อ้งผลิต์ภัณีฑ์อ์้ย่างต่์อ้เนื�อ้ง เพื�อ้ต์อ้บส่นอ้งกลุมู่ลูกค้าห้ลักข้อ้งบริษัทัี่ทีี่�ให้ค้ว็ามูส่ำาคญั
เรื�อ้งคุณีภาพมูากกว็่าการแข้่งข้ันด้านราคา
 ธุร้ีกิจิเครีื�องดื่ื�ม้ : ในปี 2564 ต์ลาดนำ�าผลไมู้และนำ�าผกัพร้อ้มูดื�มูในประเที่ศ เต์บิโต์ลดลงร้อ้ยละ 10 เมูื�อ้เที่ยีบกบัปีก่อ้น โดยยงัคง
ได้รับผลกระที่บอ้ย่างต์่อ้เนื�อ้งจำากส่ถืานการณี์ Covid-19 ที่ี�ยังเป็นปัจำจำัยส่ำาคัญให้้ภาว็ะเศรษัฐกิจำและกำาลังซื�อ้ข้อ้งผู้บริโภคชะลอ้ต์ัว็ 
ประกอ้บกับการแข้่งขั้นข้อ้งต์ลาดเครื�อ้งดื�มูในประเที่ศที่ี�มูีคว็ามูรุนแรงมูากข้่�น อ้ย่างไรก็ต์ามู บริษััที่ฯ ยังคงคว็ามูเป็นผู้นำาอั้นดับ 1  
ในต์ลาดนำ�าผลไมูแ้ละนำ�าผกัพรอ้้มูดื�มู 100% ห้รอื้กลุมู่ Premium จำากการรกัษัาคณุีภาพผลิต์ภัณีฑ์แ์ละนำาเส่นอ้ผลติ์ภัณีฑ์ใ์ห้มู่ๆ เพื�อ้ต์อ้บ
ส่นอ้งคว็ามูต์้อ้งการข้อ้งผู้บริโภคอ้ยู่เส่มูอ้ ในส่ว่็นข้อ้งนำ�าแร่ธุรรมูชาต์ิอ้อ้รา มูีส่่ว็นแบ่งการต์ลาดเป็นอ้ันดับ 4 ข้อ้งต์ลาดนำ�าแร่ในประเที่ศ 
โดยภาพรว็มูต์ลาดนำ�าแร่ข้อ้งประเที่ศไที่ยปรับต์ัว็ลดลงร้อ้ยละ 7 อ้ย่างไรก็ต์ามู นำ�าแร่ธุรรมูชาต์ิอ้อ้รามูียอ้ดข้ายที่ี�เพิ�มูข้่�นเมูื�อ้เที่ียบกับ 
ปี 2563 จำากฐานลูกค้าเดิมูทีี่�เชื�อ้มูั�นในคุณีภาพและแห้ล่งกำาเนิดนำ�าแร่ธุรรมูชาต์ิที่ี�มูีเอ้กลักษัณี์เฉพาะข้อ้งอ้อ้รา และการต์อ้บรับที่ี�ดีข้อ้ง 
ผูบ้รโิภคต์อ่้การที่ำาโปรโมูชั�นในลกัษัณีะ Bundle Pack ที่ั�งนี� ภาพรว็มูข้อ้งธุรุกิจำเครื�อ้งดื�มูข้อ้งบรษิัทัี่ฯ ยงัคงได้รบัคว็ามูเชื�อ้มูั�นจำากผูบ้ริโภค
ภายใต์้แบรนด์ที่ิปโก้และอ้อ้ราอ้ย่างต์่อ้เนื�อ้ง ผ่านการส่ื�อ้ส่ารการต์ลาดในช่ว็งต์ลอ้ดปีที่ี�ผ่านมูา
 ธุ้รีกิิจค�าปลีกิ : ธุุรกิจำค้าปลีกได้ปรับตั์ว็รับมืูอ้กับส่ถืานการณ์ี Covid-19 ด้ว็ยการเพิ�มูช่อ้งที่างจัำดจำำาห้น่ายในรูปแบบ  
Home Delivery ซ่�งไดร้บัการต์อ้บรับจำากลกูคา้เป็นอ้ยา่งด ีนอ้กจำากนี� บรษิัทัี่ฯ ไดพั้ฒนาผลิต์ภณัีฑ์ใ์ห้มูเ่พื�อ้ต์อ้บส่นอ้งคว็ามูต้์อ้งการข้อ้ง
ผู้บริโภคให้้ครอ้บคลุมูมูากข้่�น นอ้กเห้นือ้จำากผลิต์ภัณีฑ์์เดิมูอ้ย่างเครื�อ้งดื�มูส่มููที่ต์ี�ซ่�งเป็นกลุ่มูที่ี�ได้รับคว็ามูนิยมูจำากผู้บริโภค
 ธุร้ีกิจิผู้ลติภัณัฑ์์เพืื�อสุข้ภัาพืและกิารีเกิษตรี : ถืง่แมู้ส่ถืานการณ์ี Covid-19 จำะส่่งผลกระที่บต่์อ้ธุรุกิจำอ้ื�นๆ ข้อ้งกลุมู่บริษััที่ แต่์กลับ
ส่ร้างโอ้กาส่และเป็นการเปิดต์ลาดส่มุูนไพรให้้กับธุุรกิจำผลิต์ภัณีฑ์์เพื�อ้สุ่ข้ภาพและการเกษัต์ร ด้ว็ยผลิต์ภัณีฑ์์ฟ้้าที่ะลายโจำรแคปซูลส่กัด  
ต์ราที่ิปโก้ ส่ำาห้รับผู้ต์ิดเชื�อ้ Covid-19 และ ข้มิู�นชันบ้านต์าขุ้น ต์ราที่ิปโก้ ทีี่�ช่ว็ยเส่ริมูส่ร้างภูมูิต์้านที่านให้้กับร่างกาย จำำาห้น่ายผ่าน 
ช่อ้งที่างอ้อ้นไลน์ นับเป็นผลิต์ภัณีฑ์์ที่ี�ที่ันกระแส่คว็ามูต์้อ้งการและได้รับการต์อ้บรับจำากผูบ้ริโภคเป็นอ้ย่างดี
 ในปี 2564 กลุมู่บรษิัทัี่ฯ ได้รบัรางวั็ลที่ี�แส่ดงให้้เห้น็ถืง่คุณีภาพข้อ้งผลติ์ภัณีฑ์์และคว็ามูเชื�อ้มูั�นข้อ้งผูบ้รโิภคต่์อ้แบรนด์ที่ปิโก้ ดงันี�

• บริษััที่ ที่ิปโก้ เอ้ฟ้แอ้นด์บี จำำากัด ได้รับรางวั็ล No. 1 Brand Thailand ประจำำาปี 2020-2021 แบรนด์ยอ้ดนิยมูอั้นดับ 1  
  ในใจำผู้บริโภค ในห้มูว็ด นำ�าผลไมู้ 100% (Fruit Juice 100%)
• บรษิัทัี่ ที่ปิโก้ เอ้ฟ้แอ้นด์บ ีจำำากดั รบัรางวั็ล Superbrands 2021 ห้รอื้ส่ดุยอ้ดแบรนด์ประจำำาปี 2564 จำาก Superbrands Thailand 
  จำำานว็น 2 รางว็ัล ซ่�งมูอ้บให้ก้ับแบรนด์นำ�าผลไมู้ที่ิปโก้ และแบรนด์นำ�าแร่อ้อ้รา
• บริษััที่ ที่ิปโก้ เอ้ฟ้แอ้นด์บี จำำากัด รับรางว็ัล The Most Powerful Brands of Thailand 2020 ห้รือ้รางว็ัลสุ่ดยอ้ดแบรนด์ 
  ที่ี�แข้็งแกร่งและที่รงพลังที่ี�สุ่ดในประเที่ศไที่ย ในประเภที่เครื�อ้งดื�มูนำ�าผลไมู้

 นอ้กจำากนี� บริษััที่ฯ ยังได้ผ่านการรับรอ้งจำากคณีะกรรมูการแนว็ร่ว็มูปฏิบัติ์ข้อ้งภาคเอ้กชนไที่ยในการต์่อ้ต์้านการทีุ่จำริต์ (CAC) 
รว็มูถืง่การดำาเนนิธุุรกิจำโดยยด่มูั�นบนห้ลักการกำากับดแูลกิจำการทีี่�ดี มูคีว็ามูรับผิดชอ้บต่์อ้สั่งคมูและส่ิ�งแว็ดล้อ้มู การปฏิบตั์ต่ิ์อ้ผูมีู้ส่่ว็นได้เส่ยี
ทุี่กฝ่า่ยอ้ย่างเท่ี่าเที่ยีมู ซ่�งเป็นแนว็ที่างการดำาเนินธุรุกิจำไปสู่ก่ารเติ์บโต์อ้ย่างยั�งยืน ส่อ้ดคล้อ้งกบัห้ลกัประจำำาใจำข้อ้งกลุมู่บริษัทัี่ฯ ต์ามูนโยบาย
ทีี่�ว็่า “ที่ิปโก้พัฒนาธุุรกิจำคว็บคู่กับส่ิ�งแว็ดล้อ้มูและส่ังคมู”
 ในนามูข้อ้งคณีะกรรมูการบริษััที่ ดิฉันข้อ้ข้อ้บคุณีที่่านผู้ถืือ้หุ้้น คู่ค้า และพันธุมิูต์รที่างธุุรกิจำทีุ่กภาคส่่ว็นทีี่�ได้ให้้การส่นับส่นุน
และให้ค้ว็ามูเชื�อ้มูั�นในกลุมู่บริษัทัี่ฯ เป็นอ้ย่างดี รว็มูที่ั�งผูบ้ริห้าร พนักงานทุี่กที่า่นส่ำาห้รบัคว็ามูทีุ่มู่เที่ให้กั้บการที่ำางานอ้ย่างห้นักที่า่มูกลาง
ส่ถืานการณี์เศรษัฐกิจำและโรคระบาดที่ี�ส่ร้างคว็ามูท้ี่าที่ายต์ลอ้ดปีที่ี�ผ่านมูา

                ลักษัณีา ที่รัพย์ส่าคร

                  ประธุานกรรมูการ
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ส่วนท่ี 1
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

1

1.1 นโยบายและภัาพืรีวม้กิารีปรีะกิอบธุ้รีกิิจ

 บริษัทัี่ ที่ิปโก้ฟู้ดส่์ จำำากัด (มูห้าชน) และบริษััที่ย่อ้ย ประกอ้บธุุรกิจำผลิต์และจำัดจำำาห้น่ายผลไมู้แปรรูป ผลไมู้ส่ด นำ�าผลไมู้ นำ�าผัก

นำ�าแร่ธุรรมูชาต์ิ เครื�อ้งดื�มูพร้อ้มูดื�มู ร้านอ้าห้ารและเครื�อ้งดื�มู ส่ารส่กัดจำากส่มูุนไพรและการเกษัต์ร จำำาห้น่ายที่ั�งในและต์่างประเที่ศก่อ้ต์ั�ง

ข้่�น เมูื�อ้วั็นที่ี� 22 มูีนาคมู พ.ศ. 2519 ปัจำจำุบันมูีทุี่นจำดที่ะเบียน 500 ล้านบาที่ และมูีทีุ่นจำดที่ะเบียนที่ี�ชำาระแล้ว็ 482.58 ล้านบาที่แบ่งเป็น

หุ้้นส่ามูัญจำำานว็น 482.58 ล้านหุ้้น ราคาพาร์ 1 บาที่ต์่อ้หุ้้น

1.1.1 วิสุัยท่ัศน์ วัตถื้ปรีะสุงค์ เป้าหุ้ม้ายในกิารีดื่ำาเนินงาน

วิสุัยท่ัศน์ของบรีิษัท่ฯ

 มูุง่เน้นพัฒนาและข้ับเคลื�อ้นธุุรกิจำไปสู่ค่ว็ามูยั�งยืน ส่ร้างมููลค่าเพิ�มูข้อ้งผลิต์ภัณีฑ์์ ด้ว็ยการนำานว็ัต์กรรมูเข้้ามูาปรับใช้

ในกระบว็นการผลิต์ เพื�อ้ให้้ได้มูาซ่�งผลิต์ภัณีฑ์์ให้มู่ที่ี�ต์อ้บส่นอ้งคว็ามูต์้อ้งการข้อ้งต์ลาด รว็มูที่ั�งเป็นการส่ร้างประส่บการณี์ให้มู่

ให้้กับผู้บริโภค คว็บคู่กับการพัฒนาด้านส่ังคมู และส่ิ�งแว็ดล้อ้มู เพื�อ้ส่ร้างมููลค่าเพิ�มูแก่ผู้มีูส่ว่็นได้เส่ียทีุ่กฝ่่าย ที่ั�งภายในอ้งค์กร 

ได้แก่ ผู้บริห้าร/พนักงาน และภายนอ้กอ้งค์กรได้แก่ ลูกค้า/ผู้บริโภค คู่ค้า พันธุมูิต์รธุุรกิจำ ผู้ถืือ้หุ้้น ห้น่ว็ยงานภาครัฐต์ลอ้ดจำน

ชุมูชนและส่ังคมู

วัตถื้ปรีะสุงค์ และเป้าหุ้ม้ายในกิารีดื่ำาเนินธุ้รีกิิจ 

 บริษััที่ฯ กำาห้นดเป้าห้มูายในการดำาเนินธุุรกิจำอ้ย่างยั�งยืน ดังนี�

1. เป้าหุ้ม้ายดื่�านกิารีวิจัยและพืัฒนาผู้ลิตภััณฑ์์ (Product Research and Development)

 บริษััที่ฯ กำาห้นดเป้าห้มูายด้านการว็ิจำัยและพัฒนาผลิต์ภัณีฑ์์อ้าห้ารและเครื�อ้งดื�มูที่ี�มูีคุณีภาพ ค้นห้าคว็ามูต์้อ้งการ

ข้อ้งต์ลาด (Demand) เพื�อ้ส่ร้างคว็ามูห้ลากห้ลายด้ว็ยผลิต์ภัณีฑ์์ที่ี�มูคีว็ามูโดดเด่น มูเีอ้กลักษัณ์ีเฉพาะต์วั็ โดยการนำาเที่คโนโลยีที่ี�

ที่นัส่มูยัมูาปรบัใช้ในกระบว็นการที่ำางาน เพื�อ้ส่รา้งคว็ามูเปน็ผูน้ำาที่างธุรุกจิำที่ี�มีูคว็ามูเชี�ยว็ชาญดา้นการว็จัิำยและพฒันาผลติ์ภณัีฑ์์

อ้ย่างยั�งยืนได้ในอ้นาคต์

2. เป้าหุ้ม้ายดื่�านกิารีผู้ลิต (Production)

 บริษััที่ฯ มูุ่งเน้นการบริห้ารกระบว็นการผลิต์ คว็บคู่กับการใช้ที่รัพยากรในการผลิต์ อ้ย่างมูีประส่ิที่ธุิภาพได้

ประโยชน์สู่งสุ่ด คว็บคุมูต์้นทีุ่นการผลิต์ ที่ั�งในส่่ว็นข้อ้งว็ัต์ถืุดิบ เครื�อ้งจำักรในการผลิต์ และแรงงาน รว็มูที่ั�งการพัฒนารูปแบบ

การผลิต์ให้้มีูคว็ามูทัี่นส่มัูย โดยการนำาเที่คโนโลยีมูาปรับใช้ เพื�อ้ส่ร้างคุณีลักษัณีะข้อ้งผลิต์ภัณีฑ์์ให้้เป็นไปต์ามูมูาต์รฐานและ

ที่ำาให้้มูีคว็ามูยืดห้ยุ่นคว็ามูต์้อ้งการข้อ้งต์ลาดและ ต์อ้บส่นอ้งคว็ามูต์้อ้งการที่ี�มูีการเปลี�ยนแปลงอ้ยู่เส่มูอ้

3. เป้าหุ้ม้ายดื่�านกิารีตลาดื่ (Marketing)

 บริษััที่ฯ กำาห้นดเป้าห้มูายที่างการต์ลาดระดับอ้งค์กร (Corporate Marketing) เพื�อ้ส่ื�อ้ส่ารที่ิศที่างธุุรกิจำและเส่ริมู

ส่ร้างภาพลักษัณ์ีที่ี�ดีข้อ้งอ้งค์กรและการต์ลาดส่ำาห้รับผลิต์ภัณีฑ์์ (Products Marketing) เพื�อ้ส่ื�อ้ส่ารถื่งคุณีภาพและรส่ชาต์ิที่ี�

โดดเด่นข้อ้งผลิต์ภัณีฑ์์ รว็มูถืง่การเป็นส่่ว็นห้น่�งการใช้ชีว็ิต์ข้อ้งผูบ้ริโภค (Lifestyle)

 นอ้กจำากนั�นยังมีูการกำาห้นดเป้าห้มูายที่างการต์ลาดเพื�อ้วิ็เคราะห์้ ค้นห้าคว็ามูต้์อ้งการทีี่�แท้ี่จำริง และคว็ามูต้์อ้งการ

แฝ่งข้อ้งผู้บริโภค ต์ลอ้ดจำนเข้้าใจำกระบว็นการต์ัดสิ่นใจำซื�อ้ และการบริโภคสิ่นค้าและบริการต์่างๆ เพื�อ้นำามูาพัฒนาผลิต์ภัณีฑ์์

ห้รือ้บริการให้้ต์อ้บส่นอ้งกับพฤต์ิกรรมูผู้บริโภคดังกล่าว็ต์่อ้ไป
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4. เป้าหุ้ม้ายดื่�านกิารีจัดื่สุ่งสุินค�าและช่องท่างกิารีจัดื่จำาหุ้น่าย (Logistic & Distribution)

 บริษััที่ฯ มูุง่เน้นข้ยายช่อ้งที่างการจำัดจำำาห้น่ายที่ี�มูีคว็ามูห้ลากห้ลาย เพื�อ้ต์้อ้งส่นอ้งคว็ามูต์้อ้งการข้อ้งลูกค้าที่ั�งในส่่ว็น

ข้อ้งการข้ายส่่ง ข้ายปลีก จำำาห้น่ายผ่านต์ัว็แที่นจำำาห้น่าย (Distributor) ส่่งอ้อ้กสิ่นค้าในต์่างประเที่ศ (Export) และข้ยายช่อ้ง

ที่างการจัำดจำำาห้น่ายไปสู่่อ้อ้นไลน์ (Online Channel) รว็มูที่ั�งการบริห้ารจัำดการรูปแบบการข้นส่่งสิ่นค้าให้้มีูคว็ามูเห้มูาะส่มู

ส่อ้ดคล้อ้งกับช่อ้งที่างการจัำดจำำาห้น่ายต่์างๆ มูุ่งเน้นการจัำดส่่งสิ่นค้าให้้เกิดประสิ่ที่ธิุภาพสู่งสุ่ด จำัดส่่งสิ่นค้าถืูกต์้อ้งครบถ้ืว็นใน

ส่ภาพที่ี�ส่มูบูรณ์ี  และต์รงต์่อ้เว็ลา คว็บคู่กับการคว็บคุมูต้์นทีุ่นการจำัดส่่งสิ่นค้าให้้อ้ยู่ในระดับที่ี�เห้มูาะส่มู

พ.ศ. 2519

พ.ศ. 2532

พ.ศ. 2536

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2552

1.1.2 กิารีเปลี�ยนแปลงและพืัฒนากิารีท่ี�สุำาคัญ

ก่อ้ต์ั�งบริษัทัี่ภายใต์้ชื�อ้ บริษััที่ สั่บปะรดไที่ย จำำากัด

จำดที่ะเบียนในต์ลาดห้ลักที่รัพย์แห้่งประเที่ศไที่ย ภายใต์้ส่ัญลักษัณี์ “TIPCO”

ข้ยายธุุรกิจำเข้้าสู่่ผลิต์ภัณีฑ์์นำ�าผลไมู้ที่ิปโก้พร้อ้มูดื�มู ภายใต์้บริษััที่ ที่ิปโก้ เอ้ฟ้แอ้นด์บี จำำากัด 

ข้ยายธุุรกิจำเข้้าสู่่ธุุรกิจำค้าปลีกนำ�าผลไมู้ส่ดปั�น (Smoothie)

ภายใต์้แบรนด์ “Squeeze Juice Bar” ภายใต์้บริษััที่ ที่ิปโก้ รีเที่ล จำำากัด

ข้ยายธุุรกิจำเข้้าสู่่ผลิต์ภัณีฑ์์นำ�าแร่ธุรรมูชาต์ิ ด้ว็ยการลงทีุ่นในโรงงานเครื�อ้งดื�มูนำ�าแร่ธุรรมูชาต์ิ 

ที่ี�จำังห้ว็ัด เชียงให้มู่ ภายใต์้แบรนด์ “AURA” จำากบริษััที่ ธุรณีีพิพัฒน์ จำำากัด

ข้ยายธุรุกิจำเข้้าสู่ธุ่รุกจิำการเกษัต์รและการเพาะปลกู ห้้อ้งปฏิบตั์กิารชวี็ว็ทิี่ยา Tissue Culture Lab 

ส่ำาห้รบัคดัเลอื้กและข้ยายส่ายพนัธุุพื์ช และโรงงานส่กดัส่ารจำากพชืภายใต้์ บรษิัทัี่ ที่ปิโก้ ไบโอ้เที่ค็ จำำากดั 

บริษััที่ ทิี่ปโก้ ไบโอ้เที่็ค จำำากัด ว็ิจำัยและพัฒนาส่ายพันธุุ์ส่ับปะรดพันธุุ์ทิี่ปโก้ห้อ้มูสุ่ว็รรณี โดยห้อ้้ง

ปฏิบัต์ิการชีว็ว็ิที่ยา Tissue Culture Lab และเริ�มูจัำดจำำาห้น่ายส่ับปะรดพันธุุ์ที่ิปโก้ห้อ้มูสุ่ว็รรณี 
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พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

บริษัทัี่ฯ ข้ยายธุุรกิจำค้าปลีกให้มู่ 2 ธุุรกิจำ ได้แก่ 

1.ร้านอ้าห้าร August Organic Eatery 

2.ร้าน Homsuwan Pina Pina 

บริษััที่ ที่ิปโก้ ไบโอ้เท็ี่ค จำำากัด ได้รับการรับรอ้งมูารต์ฐานคุณีภาพ Good Manufacturing  

Practice (GMP) จำากส่ถืาบันอ้าห้าร (National Food Institute)

ข้ยายกำาลังการผลิต์นำ�าแร่ธุรรมูชาต์ิเพิ�มูข้่�นจำากเดิมู 100% เป็นประมูาณี 120 ล้านข้ว็ดต์่อ้ปี 

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

จำัดต์ั�ง บริษััที่ ทิี่ปโก้ ไพน์แอ้ปเปิ�ล จำำากัด เพื�อ้จัำดโครงส่ร้างธุุรกิจำผลิต์และจำำาห้น่ายผลไมู้แปรรูป

จำาก ด้ว็ยวิ็ธีุการโอ้นกิจำการบางส่่ว็น (Partial Business Transfer) โดยบริษััที่ฯ เป็นผู้ถืือ้หุ้้น 

100% ในบริษััที่ ที่ิปโก้ ไพน์แอ้ปเปิ�ล จำำากัด

ข้ยายกำาลังการผลิต์นำ�าแร่ธุรรมูชาติ์ โดยลงทุี่นในโรงงานและแห้ล่งนำ�าแร่ธุรรมูชาติ์แห้่งให้มู่ที่ี� 

ต์. พุข้ามู อ้.ว็ิเชียรบุรี จำ.เพชรบูรณี์ มูีกำาลังการผลิต์ประมูาณี 140 ล้านข้ว็ดต่์อ้ปี 

อ้อ้กผลิต์ภัณีฑ์์ให้มู่ นำ�าผลไมู้ที่ิปโก้ โชกุน 40% พร้อ้มูเนื�อ้ส้่มู, ที่ิปโก้ นำ�าผักผส่มูนำ�าผลไมู้ 100% 

สู่ต์รนำ�าต์าลน้อ้ย, ที่ิปโก้ นำ�าฝ่รั�ง และที่ิปโก้ นำ�าส้่มูแมูนดาริน 100% ข้นาดจำัมูโบ้ 

ข้ยายธุรุกิจำเข้า้สู่ธุ่รุกิจำจำดัจำำาห้นา่ยผ่านช่อ้งที่างอ้อ้นไลน์ (Online Distribution) เป็นช่อ้งที่างการ 

จำดัจำำาห้นา่ยให้มู ่ผูบ้รโิภคส่ามูารถืส่ั�งซื�อ้ผลติ์ภณัีฑ์ผ์า่นชอ่้งที่าง Online ที่ี�มีูคว็ามูห้ลากห้ลาย ดงันี� 

ส่ั�งซื�อ้ช่อ้งที่างเว็็บไซด์ข้อ้งบริษััที่ฯ ได้แก่ www.auramove.net, www.tipcoherb.com  

ช่อ้งที่าง Online Channel ได้แก่ LAZADA, SHOPEE, JD Central, Food Panda, Lineman  

และช่อ้งที่าง Media Partner ได้แก่ Amado, RS Mall เป็นต์้น 
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ผลิต์ภัณีฑ์์ให้มู่ ข้อ้งธุุรกิจำส่ารส่กัดส่มูุนไพรและธุุรกิจำเครื�อ้งดื�มู มูีรายละเอ้ียดดังนี�

1. ฟ้้าท่ะลายโจรีสุกิัดื่แคปซู้ล บายท่ิปโกิ้

 ที่ี�มูปีรมิูาณีส่ารอ้อ้กฤที่ธุิ� ห้รอื้ต์วั็ยาส่ำาคัญ เรยีกว่็า แอ้นโดรการ์โฟ้ไลด์ (Andrographolide) ส่งูถืง่ 20 มูลิลกิรมัูต่์อ้แคปซลู 

บรรจำุกล่อ้งข้นาด 50 แคปซูล

2. นำ�าสุ�ม้แม้นดื่ารีินผู้สุม้นำ�าสุ�ม้สุีท่อง

 เน้นจำุดเด่นจำากการคิดค้นและพัฒนา จำนได้สู่ต์รเฉพาะ และมูีคุณีค่าว็ิต์ามูินซีแที่้จำากธุรรมูชาต์ิสู่งถื่ง 110% RD 

3. นำ�าผู้ลไม้�ผู้สุม้นำ�าผู้ักิรีวม้ 100% สุ้ตรีหุ้วานน�อย กิล่องสุีแดื่ง

 ว็ิจำัยและพัฒนาผลิต์ภัณีฑ์์นำ�าผลไมู้แที่้ 100% ด้ว็ยการนำานว็ัต์กรรมูการผส่มูผส่านระห้ว็่างนำ�าผักและนำ�าผลไมู้ ที่ำาให้้

ได้รส่ชาต์ิกลมูกล่อ้มู ลงต์ัว็ เจำาะกลุ่มูผู้บริโภคที่ี�รักสุ่ข้ภาพ ผิว็พรรณี และคว็ามูงามู

4. ผู้ลิตภััณฑ์์ Plant-Based เนื�อท่ี�ม้าจากิพืืช

 คิดค้น ว็ิจัำยและพัฒนาผลิต์ภัณีฑ์์เนื�อ้ที่ี�มูาจำากพืช (Plant-Based) คัดส่รรว็ัต์ถืุดิบคุณีภาพ นำาการปรุงเป็นเมูนูอ้าห้าร

พร้อ้มูที่าน จำัดจำำาห้น่ายโดย Squeeze by Tipco 

5. ผู้ลิตภััณฑ์์เครีื�องดื่ื�ม้ท่ี�มี้สุ่วนผู้สุม้ของกิัญชา

 อ้าที่ิ ชากัญชาผส่มูมูะพร้าว็, เครื�อ้งดื�มูส่มููที่ต์ี� , เครื�อ้งดื�มูกัญชาโซดาผส่มูนำ�าผ่�งมูะนาว็จำัดจำำาห้น่ายโดย  

Squeeze by Tipco

6. ท่ิปโกิ� กิรีะชายขาวม้ะนาวนำ�าผู้้�ง

 เข้้มูข้้น ว็ิต์ามูินซีสู่ง 200% มูีส่ารส่ำาคัญต์้านอ้นุมููลอ้ิส่ระ 

 • บรษิัทัี่ ที่ปิโก้ฟ้ดูส์่ จำำากดั (มูห้าชน) ได้รบัรางว็ลั Superbrands 2021 รางว็ลัส่ดุยอ้ดแบรนด์ประจำำาปี 2564 ในส่่ว็นข้อ้งนำ�าแร่อ้อ้รา 

   จำาก Superbrands Thailand ซ่�งเป็นห้น่ว็ยงานอ้ิส่ระนานาชาต์ิที่ี�ประเมิูนผลคว็ามูเป็นเลิศข้อ้งแบรนด์  

 • บริษััที่ ที่ิปโก้ เอ้ฟ้แอ้นด์บี จำำากัด ได้รับรางว็ัล Superbrands 2021 รางว็ัลสุ่ดยอ้ดแบรนด์ประจำำาปี 2564 ในส่่ว็นข้อ้ง 

   นำ�าผลไมู้ที่ิปโก้ จำาก Superbrands Thailand  

 • บริษััที่ ที่ิปโก้ เอ้ฟ้แอ้นด์บี จำำากัด ได้รับรางว็ัล The Most Powerful Brands of Thailand 2020 ซ่�งเป็นการจัำดอั้นดับให้้ 

   เปน็แบรนดท์ี่ี�ที่รงพลงัที่ี�ส่ดุในห้มูว็ดนำ�าผลไมู ้จำากภาคว็ชิาการต์ลาด คณีะพาณีชิยศาส่ต์รแ์ละการบญัช ีจำฬุาลงกรณีม์ูห้าว็ทิี่ยาลยั

 • บรษิัทัี่ ที่ปิโก ้เอ้ฟ้แอ้นดบ์ ีจำำากดั ไดร้บัมูอ้บใบรบัรอ้งมูาต์รฐานการปอ้้งกนัและแกไ้ข้ปัญห้ายาเส่พต์ดิในส่ถืานประกอ้บกจิำการ 

   เป็นปีที่ี� 9 ต์ิดต์่อ้กัน จำากกระที่รว็งแรงงาน 

 • บรษัิัที่ ที่ปิโก ้ไพนแ์อ้ปเปิ�ล จำำากัด ไดร้บัรางว็ลัเกยีรต์ยิศส่ถืานประกอ้บกจิำการดเีดน่ดา้นแรงงานส่มัูพนัธุแ์ละส่ว็สั่ดกิารแรงงาน 

   ประจำำาปี 2564 ระดับประเที่ศ ปีทีี่� 11

ปี 2564 รางวัลแห่งความสำาเร็จ
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 • บริษัทัี่ ที่ิปโก้ ไบโอ้เท็ี่ค จำำากัด ได้รับเกียรต์ิบัต์รร่ว็มูงานเปิดโลกว็ิชาการต์ลาดนัดแห้่งการเรียนรู้ ณี โรงเรียนบ้านที่างห้ว็าย  

   ปี 2564 

 • บริษััที่ ที่ิปโก้ เอ้ฟ้แอ้นด์บี จำำากัด ได้รับรางว็ัลเกียรต์ิยศส่ถืานประกอ้บกิจำการต์้นแบบดีเด่นด้านคว็ามูปลอ้ดภัยอ้าชีว็อ้นามูัย 

   และส่ภาพแว็ดล้อ้มูในการที่ำางานประจำำาปี พ.ศ. 2564 ระดับประเที่ศ (ระดับเพชร) ปีที่ี� 5

 • บริษััที่ ที่ปิโก ้เอ้ฟ้แอ้นดบ์ ีจำำากัด ไดร้บัการรบัรอ้งพจิำารณีาผลงานโครงงานนว็ตั์กรรมูดา้นคว็ามูปลอ้ดภัยและชีว็อ้นามัูยโครงการ 

   พัฒนานว็ัต์กรรมูด้านคว็ามูปลอ้ดภัยและชีว็อ้นามัูย ประจำำาปี 2564 

 • บริษัทัี่ ที่ิปโก้ เอ้ฟ้แอ้นด์บี จำำากัด ได้รับใบรับรอ้งมูาต์ราฐานการป้อ้งกันและแก้ไข้ปัญห้ายาเส่พต์ิดในส่ถืานประกอ้บกิจำการ 

   ส่ามูารถืบริห้ารจัำดการด้านการป้อ้งกันและแก้ไข้ปญัห้ายาเส่พติ์ดในส่ถืานประกอ้บกิจำการได้ต์ามูเกณีฑ์ม์ูาต์ราฐานการป้อ้งกัน 

   และแก้ไข้ปัญห้ายาเส่พต์ิดในส่ถืานประกอ้บการ

1.2 ลักิษณะกิารีปรีะกิอบธุ้รีกิิจ

1.2.1 โครีงสุรี�างรีายไดื่�ท่ี�เกิิดื่จากิกิารีขายผู้ลิตภััณฑ์์ 

ปี 2564 รางวัลผลงานด้านส่ิงแวดล้อม

ผู้ลิตภััณฑ์์/บรีิกิารี

รีวม้

ผลิต์ภัณีฑ์์จำากพืช ผัก และผลไมู้

เครื�อ้งดื�มู

อ้ื�นๆ

บจำ.ที่ิปโก้ ไบโอ้เท็ี่ค

บจำ.ที่ิปโก้ ไพน์แอ้ปเปิ�ล

รว็มู

บมูจำ.ทิี่ปโก้ฟู้ดส่์

บจำ.ที่ิปโก้ รีเที่ล

บจำ.ที่ิปโก้ เอ้ฟ้แอ้นด์บี

รว็มู

100

100

100

100

1,418

2,107

36

834

1,648

18

860

1,547

21

40%

59%

1%

33%

66%

1%

35%

64%

1%

ดื่ำาเนินกิารีโดื่ย % กิารีถืือหุ้้�น

ของบริีษัท่

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รีายไดื่�

3,561 

รีายไดื่�

2,500

รีายไดื่�

2,428

%

100%

%

100%

%

100%

(หน่วย : ล้านบาท)
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(1) ลักษัณีะผลิต์ภัณีฑ์์ห้รือ้บริการ และการพัฒนานว็ัต์กรรมูธุุรกิจำ

 ลักิษณะของผู้ลิตภััณฑ์์พืืช ผัู้กิ และผู้ลไม้�แปรีรี้ป ดื่ังนี�

1.  ส่ับปะรดกระป๋อ้ง  (Canned Pineapple) 

2.  นำ�าส่ับปะรดเข้มู้ข้้น (Pineapple Juice Concentrate) 

3.  ส่ับปะรดบดละเอี้ยดบรรจำุถืุงปลอ้ดเชื�อ้  (Aseptic Crushed) 

4.  ส่ับปะรดบรรจำุในถื้ว็ยพลาส่ติ์ก (Pineapple in plastic cup) 

5.  ส่ับปะรดบรรจำุในถืุง retort pouch (Pineappple in retort pouch) 

6.  ผลไมู้รว็มูบรรจำุกระป๋อ้ง (Canned Tropical Fruit Salad) 

7.  ผลไมู้รว็มูบรรจำุในถื้ว็ยพลาส่ต์ิก (Tropical fruit salad in plastic cup) 

8.  ว็่านห้างจำระเข้้กระป๋อ้ง (Canned Aloe Vera) 

9.  ว็่านห้างจำระเข้้บดละเอ้ียดบรรจำุถืุงปลอ้ดเชื�อ้ (Aseptic Crush) 

10.  ว็่านห้างจำระเข้้บรรจุำในถุืง retort pouch 

11. ผลิต์ภัณีฑ์์กะที่ิบรรจำุในกระป๋อ้งข้นาด และนำ�ามูะพร้าว็บรรจำุกระป๋อ้ง 

12.แกนสั่บปะรดอ้บแห้้ง (Dehydrated Pineapple core) และมูะมู่ว็งอ้บแห้้งแบบนำ�าต์าลน้อ้ย  

      (Dehydrated Mango)

 กิารีพัืฒนานวัตรีกิรีรีม้ธุ้รีกิิจ

 บริษััที่ฯกำาห้นดแผนงานและนโยบายในการพัฒนาผลิต์ภัณีฑ์์ให้มู่ เพื�อ้ต์อ้บส่นอ้งคว็ามูต้์อ้งการข้อ้งลูกค้า 

ที่ั�งในประเที่ศ และต์่างประเที่ศ ซ่�งในปัจำจำุบันได้มูีการพัฒนาผลิต์ภัณีฑ์์ผลไมู้แปรรูปด้ว็ยนว็ัต์กรรมูและกระบว็นการแปรรูป 

ที่ี�ที่ันส่มัูย เพื�อ้ เพิ�มูคว็ามูห้ลากห้ลายข้อ้งผลไมู้แปรรูป ส่ร้างประส่บการณ์ีให้มู่ๆในการบริโภค นอ้กจำากนี�  

บริษััที่ฯมีูแผนในการพัฒนารูปแบบข้อ้งบรรจุำภัณีฑ์์ที่ี�แต์กต่์างจำากคู่แข้่งในต์ลาด เพื�อ้ข้ยายฐานการส่่งอ้อ้กไปยัง 

ลูกค้าทุี่กกลุ่มูเป้าห้มูาย ให้้คว็ามูส่ำาคัญรักษัาคุณีภาพและมูาต์รฐานข้อ้งผลิต์ภัณีฑ์์ต่์างๆ ทีี่�บริษััที่ฯได้รับการรับรอ้ง 

จำากห้น่ว็ยงานที่ี�เป็นที่ี�ยอ้มูรับในระดับนานาชาต์ิ รว็มูที่ั�งชื�อ้เส่ียงข้อ้งบริษััที่ฯในด้านการผลิต์ที่ี�มูีมูาอ้ย่างยาว็นาน 

เพื�อ้ส่ร้างคว็ามูเชื�อ้มูั�นในด้านคุณีภาพส่ินค้าให้้กับผู้นำาเข้้า และผู้บริโภค

(2) การต์ลาดและการแข้่งข้ัน

 1. นโยบายกิารีแข่งขัน และจำาหุ้น่ายผู้ลิตภััณฑ์์ของบรีิษัท่

  1.1 กลุ่มูลูกค้าเป้าห้มูาย 

 บริษััที่ฯมุู่งเน้นพัฒนาผลิต์ภัณีฑ์์ เพื�อ้ต์อ้บส่นอ้งคว็ามูต้์อ้งการข้อ้งลูกค้ารายให้ญ่จำากต์ลาดต่์างประเที่ศ   

โดยแบ่งต์ลาดส่่งอ้อ้กอ้อ้กเป็น 4 ภูมิูภาคห้ลัก ดังนี�

ท่วีปอเม้รีิกิา: ปรีะเท่ศสุหุ้รีัฐอเม้ริีกิา ปรีะเท่ศแคนาดื่า และกิล้่ม้ปรีะเท่ศในแถืบลาตินอเม้รีิกิา 

 ประเที่ศส่ห้รัฐอ้เมูริกา เป็นประเที่ศคูค้่าที่ี�มูมีูลูค่านำาเข้า้ผลไมู้แปรสู่งส่ดุที่ี�รอ้้ยละ 44 ข้อ้งปริมูาณีการส่ง่อ้อ้กผลิต์ภณัีฑ์์ 

ผลไมู้แปรรูปทัี่�งห้มูด ในอ้ดีต์บริษััที่ฯเคยมีูคว็ามูได้เปรียบที่างการค้าในประเที่ศส่ห้รัฐอ้เมูริกา เนื�อ้งจำากได้รับการยกเว็้นจำาก 

ระบบภาษัีทีุ่่มูต์ลาดข้อ้งกระที่รว็งพาณีิชย์ข้อ้งส่ห้รัฐอ้เมูริกาที่ี�มูีต์่อ้บริษััที่ที่ั�ว็ไป ต์่อ้มูาเมูื�อ้มูีการยกเลิกระบบภาษัีทีุ่่มูต์ลาด 

ที่ำาให้้การแข้่งข้ันมูีคว็ามูรุนแรงมูากข้่�น เนื�อ้งจำากประเที่ศส่ห้รัฐอ้เมูริกาเป็นต์ลาดให้ญ่ที่ี�มูีกำาลังซื�อ้สู่ง โดยคู่ค้าที่ี�ส่ำาคัญข้อ้ง 

บริษััที่ฯในประเที่ศส่ห้รัฐอ้เมูริกาได้แก่ ห้้างค้าปลีกรายให้ญ่ระดับ Top 10 ข้อ้งประเที่ศ

1.2.2 ข�อม้้ลเกิี�ยวกิับผู้ลิตภััณฑ์์

 ธุ้รีกิิจผู้ลิตภััณฑ์์พืืช ผู้ักิ และผู้ลไม้�
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ท่วีปย้โรีป: กิล้่ม้ปรีะเท่ศย้โรีปตะวันออกิ และสุหุ้พืันธุรีัฐรีัสุเชีย 

 บรษิัทัี่ฯ ส่่งอ้อ้กผลไมู้แปรรปูในสั่ดส่่ว็นร้อ้ยละ 21 ข้อ้งปรมิูาณีการส่่งอ้อ้กผลิต์ภัณีฑ์์ผลไมู้แปรรปูที่ั�งห้มูด ต์ลาดกลุมู่นี� 

เป็นห้น่�งในต์ลาดส่ำาห้รับผลิต์ภัณีฑ์์นำ�าส่ับปะรดเข้้มูข้้น ซ่�งส่่ว็นให้ญ่เป็นการส่่งอ้อ้กไปยัง Blending houses ต์่างๆ 

ในกลุ่มูประเที่ศยุโรป ในส่่ว็นข้อ้งการส่่งอ้อ้กสั่บปะรดกระป๋อ้งกลุ่มูลูกค้าในที่วี็ปยุโรปมีูคว็ามูอ่้อ้นไห้ว็ต่์อ้ราคาสู่งมูาก และ 

ประเที่ศไที่ยไมู่ได้รับส่ิที่ธิุประโยชน์ที่างด้านภาษัี GSP และ FTA จำากกลุ่มูประเที่ศยุโรปแล้ว็ จำ่งมูีผลต์่อ้การแข้่งข้ันกับประเที่ศ 

คู่แข้่ง เช่น ฟ้ิลิปปินส่์ อ้ินโดนิเซีย เว็ียดนามู และ อ้ื�นๆ 

ท่วีปเอเชีย ออสุเตรีเลีย และนิวซูีแลนดื่์ 

 โดยในปี 2564 บริษััที่ฯ ส่่งอ้อ้กผลไมู้แปรรูปในสั่ดส่่ว็นร้อ้ยละ 18 ข้อ้งปริมูาณีการส่่งอ้อ้กผลิต์ภัณีฑ์์ผลไมู้แปรรูป 

ที่ั�งห้มูด ในปัจำจำุบันบริษััที่ฯ ไมู่ได้ส่ิที่ธิุประโยชน์ที่างด้าน Anti-dumping duty จำากประเที่ศอ้อ้ส่เต์รเลีย ที่ำาให้้บริษััที่ฯ มูี 

ปริมูาณีการส่่งอ้อ้งผลไมู้แปรรูปไปยังประเที่ศอ้อ้ส่เต์รเลียน้อ้ยมูาก ในข้ณีะเดียว็กัน ประเที่ศจีำนได้มูีการปิดประเที่ศจำาก 

ส่ถืานการณี์โคว็ิด จำ่งเน้นต์ลาดส่่งอ้อ้กในประเที่ศญี�ปุ่นที่ี�มีูคว็ามูต์้อ้งการส่ินค้าคุณีภาพสู่งเป็นห้ลัก 

กิล้่ม้ปรีะเท่ศในตะวันออกิกิลาง 

 ในปี 2564 บริษััที่ฯ มีูส่ัดส่่ว็นการส่่งอ้อ้กผลไมู้แปรรูปที่ี�ร้อ้ยละ 17 ข้อ้งปริมูาณีการส่่งอ้อ้กผลิต์ภัณีฑ์์ผลไมู้แปรรูป 

ที่ั�งห้มูด นบัว็า่เปน็อ้กีต์ลาดที่ี�มีูศกัยภาพ และต์ลาดส่ง่อ้อ้กห้ลกัส่ำาห้รบัผลติ์ภณัีฑ์ ์นำ�าสั่บปะรดเข้มู้ข้น้ แต์ใ่นส่ว่็นข้อ้งการส่ง่อ้อ้ก 

ส่ับปะรดกระป๋อ้งกลุ่มูลูกค้าในที่วี็ปต์ะว็ันอ้อ้กกลางมูีคว็ามูอ่้อ้นไห้ว็ต่์อ้ราคาสู่งเช่นเดียว็กับกลุ่มูประเที่ศยุโรป แต์่เนื�อ้งจำาก 

กลุ่มูประเที่ศในต์ะว็ันอ้อ้กกลางนี�ไมู่ได้ มูีส่ิที่ธุิประโยชน์ที่างด้านภาษัี จำ่งเป็นเป้าห้มูายที่างการต์ลาดที่ี�ผูป้ระกอ้บการพยายามู 

ทีี่�จำะข้ยายต์ลาดในกลุ่มูประเที่ศนี� เพื�อ้ที่ดแที่นส่ว่็นแบ่งการต์ลาดที่ี�ห้ายไปจำากกลุ่มูประเที่ศยุโรปและยุโรปต์ะว็ันอ้อ้ก

 2. ภัาวะกิารีตลาดื่และกิารีแข่งขัน

แนว็โน้มูคว็ามูต้์อ้งการข้อ้งต์ลาดส่่งอ้อ้ก และราคาข้ายผลิต์ภัณีฑ์์

 แนว็โน้มูคว็ามูต้์อ้งการข้อ้งต์ลาดต์่างประเที่ศในปี 2565 คาดว็่าต์้นทีุ่นวั็ต์ถืุดิบจำะปรับต์ัว็สู่งข้่�น แต์่ในแง่ราคาซื�อ้ข้าย 

ยงัมูลีกัษัณีะใกล้เคยีงกับปีก่อ้น ยงัไมู่ส่ามูารถืปรบัราคาข้ายให้้สู่งข้่�นได้ เนื�อ้งจำาก มูคีูแ่ข่้งที่ี�ส่ามูารถืที่ำาราคาข้ายภายใต้์ต้์นที่นุที่ี� 

ต์ำ�ากว่็า ข้ณีะทีี่�ในการส่่งอ้อ้กสิ่นค้าในที่วี็ปยุโรปมีูราคาข้ายทีี่�ค่อ้นข้้างต์ำ�า จำ่งไมู่เน้นการจำำาห้น่ายในยุโรปมูากนัก ส่่ว็นในข้อ้ง 

ลูกค้าในประเที่ศคู่ค้าอ้ื�นๆ ส่่ว็นให้ญ่ส่ั�งซื�อ้สิ่นค้าในลักษัณีะ FOB จำ่งมีูภาระค่าใช้จำ่ายทีี่�ค่อ้นข้้างสู่ง ที่ำาให้้การปรับราคาข้าย 

ต์ามูราคาว็ัต์ถืุดิบที่ี�เพิ�มูข้่�น ที่ำาได้ยาก ซ่�งเป็นคว็ามูที่้าที่ายในการเพิ�มูข้ีดคว็ามูส่ามูารถืในการแข้่งข้ันกับคูแ่ข้่งในอ้นาคต์

กลยุที่ธุ์ในการแข่้งข้ัน

 1. กลยุที่ธ์ุในปีนี�ยังเน้นการคัดส่รรลูกค้า ในกลุ่มู High Margin และ High Market ที่ี�ส่ามูารถืบริห้ารจำัดการได้ 

 2. การพัฒนาผลิต์ภัณีฑ์์ให้มู่ส่ำาห้รับต์ลาดส่่งอ้อ้ก จำะเน้นการพัฒนาบรรจำุภัณีฑ์์ (Packaging) และคว็ามูห้ลากห้ลาย 

ข้อ้งส่นิคา้ เพื�อ้ต์อ้บส่นอ้งคว็ามูต์อ้้งการข้อ้งลกูค้าไดอ้้ยา่งครอ้บคลมุูที่ี�สุ่ด ข้ณีะที่ี�ต์ลาดในประเที่ศจำะเนน้การพฒันาส่นิคา้ที่ี�เปน็ 

snack จำากผลไมู้แปรรูป
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(3) การจำัดห้าผลิต์ภัณีฑ์์และบริการ

ลักิษณะของฤดื่้กิาลของกิารีปรีะกิอบธุ้รีกิิจ

 ธุุรกิจำผลิต์ภัณีฑ์์ พืช ผัก และผลไมู้แปรรูป ดำาเนินการผลิต์ และจำัดจำำาห้น่าย ภายใต์้บริษััที่ ที่ิปโก้ ไพน์แอ้ปเปิ�ล จำำากัด  

โดยปกต์ิบริษััที่ฯ จำะที่ำาการผลิต์ผลไมู้แปรรูปประมูาณี 11 เดือ้นใน 1 ปี และที่ำาการปิดโรงงานจำำานว็น 1 เดือ้น เพื�อ้ที่ำาการ 

บำารุงรักษัาเครื�อ้งจำักรและอุ้ปกรณ์ี โดยในรอ้บการผลิต์ 11 เดือ้น ส่ามูารถืแบ่งผลผลิต์อ้อ้กเป็นส่อ้งฤดูกาล คือ้ ในช่ว็งฤดูร้อ้น 

(มูีนาคมู ถื่ง พฤษัภาคมู) และในช่ว็งฤดูห้นาว็ (ต์ุลาคมู ถื่ง ธุันว็าคมู) ส่ำาห้รับราคาว็ัต์ถืุดิบจำะมูีการข้่�นลงต์ามูปริมูาณีข้อ้ง 

ส่ับปะรดที่ี�มูีในแต์่ละช่ว็งเว็ลาข้อ้งการผลิต์

กิารีผู้ลิต

 บริษัทัี่ ทิี่ปโก้ ไพน์แอ้ปเปิ�ล จำำากัด 

 โรงงานผลิต์ผลไมู้แปรรูป 

 212 ห้มูู่ 16 ต์ำาบลอ้่าว็น้อ้ย ถืนนเพชรเกษัมู อ้ำาเภอ้เมูือ้ง จำังห้ว็ัดประจำว็บคีรีข้ันธุ์ 77000

วัตถื้ดื่ิบและผู้้�จำาหุ้น่ายวัตถื้ดื่ิบ 

 วั็ต์ถืุดิบที่ี�ส่ำาคัญในการผลิต์ผลไมู้แปรรูป ได้แก่ ส่ับปะรดส่ด นำ�าต์าล กระป๋อ้งบรรจำุส่ับปะรด และว็ัส่ดุหี้บห้่อ้ 

โดยมูีรายละเอ้ียด ดังนี� 

กิรีะป๋องบรีรีจ้ผู้ลไม้�แปรีรี้ป 

 กระป๋อ้งที่ี�ใช้บรรจำุผลไมู้แปรรูป แบ่งเป็น 5 ข้นาด ดังนี� ข้นาด 8 อ้อ้นซ์, 15 อ้อ้นซ์, 20 อ้อ้นซ์, 30 อ้อ้นซ์ และ 

108 อ้อ้นซ์ บริษััที่ฯ ดำาเนินการจำัดซื�อ้จำากผู้ผลิต์ในประเที่ศที่ั�งห้มูด

สุับปะรีดื่สุดื่

 เนื�อ้งจำากที่ี�ต์ั�งข้อ้งโรงงานอ้ยู่ในจำังห้ว็ัดประจำว็บคีรีข้ันธุ์ซ่�งเป็นแห้ล่งเพาะปลูกส่ับปะรดส่ดแห้ล่งให้ญ่ที่ี�มูีปริมูาณี 

ผลผลิต์ส่ับปะรดทีี่�ประมูาณีร้อ้ยละ 50 ข้อ้งผลผลิต์สั่บปะรดส่ดในประเที่ศไที่ย บริษััที่ฯจำ่งดำาเนินการส่ร้างนโยบายในการ 

รับซื�อ้สั่บปะรดจำากชาว็ไร่ในเข้ต์บริเว็ณีใกล้เคียงและรอ้บๆ โรงงานเพื�อ้เป็นการส่ร้างเส่ริมูคุณีภาพชีวิ็ต์ข้อ้งชาว็ไร่ให้้ส่ามูารถื 

ประกอ้บอ้าชีพต์่อ้ไปได้อ้ย่างมัู�นคง และเป็นการดูแลชาว็ไร่ให้้ได้รับผลต์อ้บแที่นทีี่�เห้มูาะส่มูอ้ย่างยั�งยืน และในข้ณีะเดียว็กัน 

เพื�อ้ให้บ้ริษัทัี่ฯ มูวี็ตั์ถืดุบิเพยีงพอ้ส่ำาห้รับการผลติ์และส่อ้ดคล้อ้งกบักำาลงัการผลิต์ที่ี�เปน็ไปต์ามูแผนการผลิต์ในระยะยาว็ บริษัทัี่ฯ 

ได้มูีการจำัดต์ั�งโครงการเพื�อ้ส่่งเส่ริมูและพัฒนาการปลูกสั่บปะรดข้อ้งชาว็ไร่อ้ย่างคว็ามูยั�งยืน โดยแบ่งอ้อ้กเป็น 3 รูปแบบ ดังนี�

 1. โครงการประกันรายได้ต์่อ้ไร่ให้้กับส่มูาชิก โดยมูีว็ัต์ถืุประส่งค์เพื�อ้ส่่งเส่ริมูให้้ชาว็ไร่มูุ่งเน้นการปรับปรุงผลผลิต์ 

ต์่อ้ไร่ โดยที่ีมูส่่งเส่ริมูการเกษัต์รข้อ้งบริษััที่ฯ เข้้าไปที่ำางานร่ว็มูกับชาว็ไร่อ้ย่างใกล้ชิดและให้้คว็ามูรู้เกี�ยว็กับการเพาะปลูกและ 

การจำัดการไร่ ส่ำาห้รับบริษััที่นอ้กจำากราคาส่ับปะรดที่ี�จำ่ายให้้กับชาว็ไร่จำะอ้ยู่ในเกณีฑ์์ที่ี�ส่ามูารถืแข้่งข้ันได้แล้ว็ ผลผลิต์ทีี่�ได้ยัง 

ส่ามูารถืคว็บคุมูคุณีภาพได้มูากกว่็าที่ั�งในแง่ข้อ้งข้นาดผล คว็ามูสุ่ก และการป้อ้งกันส่ารต์กค้าง

 2. โครงการประกนัราคาต์อ่้กโิลกรมัู โดยบรษิัทัี่ฯ และชาว็ไรจ่ำะที่ำาการต์กลงราคาประกนัที่ี�เปน็ ที่ี�พง่พอ้ใจำข้อ้งที่ั�งส่อ้ง

ฝ่่าย

 3. โครงการประกนัต์ลาดให้ก้บัชาว็ไร ่เปดิกว็า้งให้ก้บัส่มูาชกิที่ี�ต์อ้้งการอ้สิ่ระในการเพาะปลกูดแูลส่บัปะรดในว็ถิืขี้อ้ง 

ชาว็ไร่ต์นเอ้ง โดยจำะมีูการประกันการรับซื�อ้ผลผลิต์ที่ั�งห้มูดข้อ้งส่มูาชิก ชาว็ไร่ต์้อ้งแจำ้งข้้อ้มููลการปลูกและบังคับผลที่ี�ชัดเจำน

                2562            2563            2564

ส่ัดส่่ว็นการซื�อ้ว็ัต์ถืุดิบในประเที่ศ : ต่์างประเที่ศ          99.0 : 1.0            99.0 : 1.0          99.0 : 1.0

เครีื�องจักิรีสุำาหุ้รีับกิารีผู้ลิต

 บริษััที่ฯ ต์ิดต์ั�งเครื�อ้งจำักรผลิต์ผลไมู้แปรรูปจำำานว็น 15 ส่ายการผลิต์ ส่ามูารถืผลิต์ผลไมู้แปรรูปได้เพียงพอ้ต์่อ้ 

คว็ามูต์้อ้งการข้อ้งลูกค้า พร้อ้มูกันนี�บริษััที่ฯ มูีคลังส่ินค้าที่ี�เก็บสิ่นค้าได้ถื่ง 1.7 ล้านห้ีบมูาต์รฐาน 
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แนวโน�ม้ปรีิม้าณผู้ลผู้ลิตและรีาคาวัตถื้ดื่ิบ

 ในปี 2565 คาดว่็าปริมูาณีวั็ต์ถืุดิบจำะลดลงเล็กน้อ้ย เนื�อ้งจำากฤดูกาล ส่ภาพอ้ากาศ รว็มูที่ั�งเกษัต์รกรชะลอ้การ 

เพาะปลูกอ้อ้กไป เนื�อ้งจำากต์้นทีุ่นการเพาะปลูก โดยเฉพาะราคาปุ๋ยทีี่�ปรับต์ัว็สู่งข้่�น ส่่งผลให้้ผลผลิต์มูีปริมูาณีไมู่มูากต์ามูที่ี� 

คาดการณ์ีไว็้ และราคาต้์นทุี่นว็ัต์ถืุดิบในการผลิต์ผลไมู้แปรรูปปรับต์ัว็สู่งข้่�นเป็นช่ว็งสั่�นๆ ดังนั�นโดยภาพรว็มูในปี 2565 

คาดว็่าราคาวั็ต์ถืุดิบในการผลิต์ จำง่ไมู่แต์กต์่างจำากปีที่ี�แล้ว็มูากนัก

ผู้ลิตภััณฑ์์เพืื�อสุ้ขภัาพื และกิารีเกิษตรี

ผลิต์ภัณีฑ์์เพื�อ้สุ่ข้ภาพ

(1) ลักษัณีะผลิต์ภัณีฑ์์ห้รือ้บริการ และการพัฒนานว็ัต์กรรมูธุุรกิจำ

 ธุุรกิจำส่ารส่กัด เป็นธุุรกิจำรับจำ้างผลิต์ส่ารส่กัดจำากพืชและส่มูุนไพรด้ว็ยต์ัว็ที่ำาละลายข้นาดให้ญ่ที่ี�สุ่ดข้อ้งประเที่ศไที่ย 

ซ่�งมูีประส่ิที่ธุิภาพในการส่กัด และมูีระบบคว็ามูปลอ้ดภัยในระดับสู่ง โดยธุุรกิจำส่ารส่กัด ครอ้บคลุมูต์ั�งแต์่การจำัดห้าว็ัต์ถืุดิบ 

อ้บแห้้ง บดผงและผลิต์เป็นส่ารส่กัด เพื�อ้ใช้เป็นว็ัต์ถืุดิบที่ี� เป็นส่่ว็นประกอ้บข้อ้งอ้าห้าร เครื�อ้งดื�มู เครื�อ้งส่ำาอ้าง 

ผลิต์ภัณีฑ์์เส่ริมูอ้าห้ารและยา

กิารีพัืฒนานวัตกิรีรีม้ธุ้รีกิิจ

 ในปี 2564 บริษััที่ฯว็ิจำัยและพัฒนาผลิต์ภัณีฑ์์ส่มูุนไพรเส่ริมูอ้าห้าร และยา ด้ว็ยการนำานวั็ต์กรรมูและเที่คโนโลยีทีี่� 

ที่ันส่มูัย เพื�อ้ให้้ได้ส่ารส่ำาคัญทีี่�เป็นจำุดเด่นข้อ้งส่มุูนไพรแต่์ละชนิด อ้าที่ิ ข้มูิ�นชัน บ้านต์าขุ้นบายทิี่ปโก้ ที่ี�ช่ว็ยข้ับลมู 

แก้ท้ี่อ้งอ้ดืท้ี่อ้งเฟ้้อ้ โรคกระเพาะ กรดไห้ลย้อ้น เส่ริมูส่ร้างภมููต้ิ์านที่าน ต้์านอ้นมุูลูอ้สิ่ระ และฟ้้าที่ะลายโจำรแคปซูลส่กดั บายที่ปิโก้ 

ช่ว็ยรักษัาโรคห้วั็ด ลดอ้าการเจำ็บคอ้จำากต์่อ้มูที่อ้มูซิลอ้ักเส่บ เป็นต์้น จำำาห้น่ายผ่านช่อ้งที่าง Online และที่ี�ร้านข้ายยาชั�นนำา

 ในปี 2565 บริษััที่ฯให้้คว็ามูส่ำาคัญกับการผลิต์ผลิต์ภัณีฑ์์ทีี่�มูีประสิ่ที่ธิุภาพเพื�อ้ต์อ้บส่นอ้งคว็ามูต้์อ้งการข้อ้งลูกค้า 

พร้อ้มูมูุ่งเน้นพัฒนาส่ารส่กัดทีี่�มูีมููลค่าสู่ง (High Value Ingredient) เพื�อ้ใช้เป็นส่ว่็นประกอ้บในผลิต์ภัณีฑ์์ข้อ้งบริษััที่ รว็มูถื่ง 

พัฒนาผลิต์ภัณีฑ์์ส่มุูนไพรส่กัดทีี่�เป็นทีี่�ต์้อ้งการข้อ้งผู้บริโภค พร้อ้มูที่ำางานร่ว็มูกับพันธุมิูต์รในการข้ยายช่อ้งที่างจัำดจำำาห้น่ายให้้ 

เข้้าถื่งผู้บริโภคมูากข้่�น

(2) การต์ลาดและการแข้่งข้ัน

1. นโยบายกิารีแข่งขัน และจำาหุ้น่ายผู้ลิตภััณฑ์์ของบรีิษัท่

 1.1 กลุ่มูลูกค้าเป้าห้มูาย จำัดจำำาห้น่ายที่ั�งในประเที่ศ และต่์างประเที่ศ โดยมูี 2 รูปแบบห้ลัก

  1. บริการรับจำ้างส่กัดส่ารส่กัดจำากพืชและส่มุูนไพรต์ามูคว็ามูต้์อ้งการข้อ้งลูกค้าเพื�อ้ใช้เป็นส่่ว็นประกอ้บ 

  ข้อ้งอ้าห้าร ผลิต์ภัณีฑ์์เส่ริมูอ้าห้าร เครื�อ้งส่ำาอ้างและยา (OEM)

  2. ส่กัดและจำำาห้นา่ยส่ารส่กดัจำากพชืและส่มูนุไพรเพื�อ้ใช้เปน็ส่ว่็นประกอ้บข้อ้งอ้าห้าร ผลติ์ภณัีฑ์เ์ส่รมิูอ้าห้าร 

  เครื�อ้งส่ำาอ้างและยา (Ingredient)

2. กิารีตลาดื่และกิารีแข่งขันท่างธุ้รีกิิจ 

แนว็โน้มูภาว็ะอุ้ต์ส่าห้กรรมูและส่ภาพการแข้่งข้ัน

 ในช่ว็งห้ลายปีที่ี�ผ่านมูา ผลิต์ภัณีฑ์์ด้านสุ่ข้ภาพและคว็ามูงามูในประเที่ศยังมูีแนว็โน้มูข้ยายต์ัว็เพิ�มูข้่�นอ้ย่างต์่อ้เนื�อ้ง 

จำ่งเป็นโอ้กาส่ข้อ้งบริษััที่ฯ ที่ี�จำะข้ยายฐานลูกค้า และส่ร้างการเต์ิบโต์ข้อ้งยอ้ดจำำาห้น่าย ด้ว็ยผลิต์ภัณีฑ์์ที่ี�เป็นวั็ต์ถืุดิบห้ลักให้้กับ 

ผู้ผลิต์อ้าห้าร เครื�อ้งดื�มู อ้าห้ารเส่ริมู เครื�อ้งส่ำาอ้าง และยา ภายในประเที่ศ ข้ณีะเดียว็กันยังมูุ่งเน้นการส่ร้างคว็ามูร่ว็มูมูือ้กับ 

พันธุมูิต์ร และคู่ค้าจำากต์่างประเที่ศ ที่ี�มูีคว็ามูต์้อ้งการว็ัต์ถืุดิบจำากส่ารส่กัดพืชและส่มุูนไพรที่ี�มูีคุณีภาพและต์้นทีุ่นที่ี�ต์ำ�ากว่็า

 ข้ณีะเดียว็กัน การแพร่ระบาดข้อ้งไว็รัส่โคโรนา (Covid-19) ได้ส่ร้างโอ้กาส่การเต์ิบโต์ในต์ลาดส่มูุนไพรไที่ย อ้าที่ิ 

ฟ้้าที่ะลายโจำร ทีี่�มูฤีที่ธุิ�ยบัยั�งการเพิ�มูจำำานว็นข้อ้งไว็รสั่โควิ็ด-19 ห้รอื้ข้มูิ�นชนั ทีี่�ชว่็ยเส่ริมูส่ร้างภูมูติ์า้นที่านให้กั้บรา่งกาย บริษัทัี่ฯ 

จำง่ได้นำาจำดุเด่นข้อ้งส่มุูนไพรเห้ล่านั�นมูาพฒันาส่นิค้า อ้าที่ ิข้มิู�นชนั บ้านต์าข้นุต์ราที่ปิโก้ และฟ้้าที่ะลายโจำรแคปซลูส่กดั ต์ราที่ปิโก้ 

เป็นต์้น จำำาห้น่ายผ่านช่อ้งที่าง Online และทีี่�ร้านข้ายยาชั�นนำา นับเป็นผลิต์ภัณีฑ์์ทีี่�ที่ันกระแส่คว็ามูต้์อ้งการและได้รับการ 

ต์อ้บรับจำากผู้บริโภคเป็นอ้ย่างดี
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(3) การจำัดห้าผลิต์ภัณีฑ์์และบริการ

กิารีผู้ลิต

 บริษััที่ ที่ิปโก้ ไบโอ้เท็ี่ค จำำากัด 

 โรงงานผลิต์ส่ารส่กัด

 504 ห้มูู่ 16 ต์ำาบลประจำว็บคีรีขั้นธุ์ อ้ำาเภอ้เมูือ้ง จำังห้ว็ัดประจำว็บคีรีข้ันธุ์ 77210

ผลิต์ภัณีฑ์์การเกษัต์ร

(1) ลักษัณีะผลิต์ภัณีฑ์์ห้รือ้บริการ และการพัฒนานว็ัต์กรรมูธุุรกิจำ

 ธุุรกิจำการเกษัต์ร ดำาเนินธุุรกิจำว็ิจำัยและพัฒนาพันธ์ุุพืชและการเพาะปลูก โดยผลิต์ภัณีฑ์์ห้ลัก ได้แก่ สั่บปะรด 

พันธุุ์ที่ิปโก้ห้อ้มูสุ่ว็รรณี ทีี่�มีูเอ้กลักษัณ์ีด้านรส่ชาต์ิและคุณีค่าที่างอ้าห้ารที่ี�เกิดจำากการวิ็จำัยและพัฒนาอ้ย่างต์่อ้เนื�อ้ง

กิารีพัืฒนานวัตรีกิรีรีม้ธุ้รีกิิจ

 ในปี 2564 บรษัิัที่ฯ ได้พฒันาผลติ์ภณัีฑ์์แปรรปูจำากสั่บปะรดพนัธุุท์ี่ปิโก้ห้อ้มูสุ่ว็รรณี ได้แก่ สั่บปะรดห้อ้มูสุ่ว็รรณีกว็นนำ�าผ่�ง 

แครกเกอ้ร์ส่ับปะรดห้อ้มูสุ่ว็รรณีกว็นนำ�าผ่�ง ชีส่เชคสั่บปะรดห้อ้มูสุ่ว็รรณีกว็นนำ�าผ่�ง และที่๊อ้ฟ้ฟ้ี�ส่ับปะรดห้อ้มูสุ่ว็รรณีกว็นนำ�าผ่�ง 

เป็นต์้น

(2) การต์ลาดและการแข้่งข้ัน

 1. กิารีตลาดื่และกิารีแข่งขันท่างธุ้รีกิิจ 

แนว็โน้มูภาว็ะอุ้ต์ส่าห้กรรมูและส่ภาพการแข้่งข้ัน

 ที่ี�ผ่านมูา คนไที่ยนิยมูบริโภคส่ับปะรดเป็นปริมูาณีปีละ 600,000 ต์ันต์่อ้ปี ซ่�งส่่ว็นให้ญ่เป็นส่ับปะรดพันธุุ์ปัต์ต์าเว็ีย 

(ส่ับปะรดศรีราชา) ส่ำาห้รับสั่บปะรดพันธุุ์ที่ิปโก้ห้อ้มูสุ่ว็รรณี มูีคุณีลักษัณีะที่ี�แต์กต์่างจำากสั่บปะรดที่ั�ว็ไป ในด้านคว็ามูห้อ้มู 

รส่ห้ว็านอ้มูเปรี�ยว็ เนื�อ้แน่นนุ่มู ไมู่กัดลิ�น มูีว็ิต์ามูินสู่งกว่็าส่ับปะรดที่ั�ว็ไป เป็นเอ้กลักษัณี์ที่ี�โดดเด่นในต์ลาดและไร้การต์ัดแต์่ง 

พันธุกุรรมู ที่ำาให้เ้ปน็ที่ี�ชื�นชอ้บข้อ้งผูบ้รโิภค แมูมู้รีาคาคอ่้นข้า้งส่งูเมูื�อ้เที่ยีบกบัคูแ่ข้ง่ในต์ลาด อ้นัเนื�อ้งมูาจำากการดแูลเพื�อ้ให้้ได้ 

ผลผลิต์ที่ี�มูีคุณีภาพดีกว็่าส่ับปะรดที่ั�ว็ไป ที่ั�งยังมูีลักษัณีะพิเศษั คือ้ เปลือ้กบาง ปอ้กง่าย ไมู่ต์้อ้งคว็ั�นต์า ผูบ้ริโภค จำ่งส่ามูารถืซื�อ้ 

ผลส่ดและนำากลับไปปอ้กเอ้งทีี่�บ้านได้ 

กลยุที่ธุ์ในการแข่้งข้ัน

 1. ธุุรกิจำการเกษัต์รให้้คว็ามูส่ำาคัญกับการพัฒนารูปแบบการแปรรูปผลิต์ภัณีฑ์์ รักษัา และคว็บคุมูคุณีภาพข้อ้ง 

ส่ับปะรดพันธุุ์ที่ิปโก้ห้อ้มูสุ่ว็รรณี รว็มูถืง่คว็บคุมูต์้นทุี่นการผลิต์ และข้ยายช่อ้งที่างจำัดจำำาห้น่ายที่ั�งในประเที่ศและต์่างประเที่ศ

 2. การพัฒนาผลผลิต์ส่ัปปะรดพันธุุ์ที่ิปโก้ห้อ้มูสุ่ว็รรณี เนื�อ้งจำากคว็ามูคลาดเคลื�อ้นจำากการว็างแผนเพาะปลูกรว็มูถื่ง 

ส่ภาพอ้ากาศที่ี�ที่ำาให้้ผลผลิต์ในไต์รมูาส่ที่ี� 1 ค่อ้นข้้างน้อ้ยกว่็าแผน บริษััที่ฯ จำ่งพยายามูปรับปรุงในส่่ว็นการเพิ�มูคุณีภาพให้้เป็น 

เกรดเอ้มูากข้่�น และมูุง่เน้นการคัดส่รรส่ับปะรดพันธุุ์อ้ื�นๆ ที่ี�มูีคุณีภาพและรส่ชาต์ิดี เพื�อ้ชดเชยผลผลิต์ทีี่�ลดลง
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ธุ้รีกิิจเครีื�องดืื่�ม้

(1) ลักษัณีะผลิต์ภัณีฑ์์ห้รือ้บริการ และการพัฒนานว็ัต์กรรมูธุุรกิจำ

ลักิษณะของผู้ลิตภััณฑ์์เครีื�องดื่ื�ม้ ดื่ังนี�

1. นำ�าผลไมู้และนำ�าผักพร้อ้มูดื�มู 

 1. ที่ิปโก้ นำ�าผลไมู้ 100% บรรจำุในกล่อ้งข้นาด 200 มูิลลิลิต์ร, 750 มิูลลิลิต์ร และ 1 ลิต์ร

 2. ที่ิปโก้ นำ�าส่้มูแมูนดาริน ผส่มูนำ�าส่้มูสี่ที่อ้ง 100% จำัมูโบ้ไซส่์ บรรจุำในกล่อ้งข้นาด 225 มิูลลิลิต์ร

 3. ที่ปิโก้ ส่คว็ซี นำ�าผลไมู้และนำ�าผกัผส่มูผลไมู้รว็มู 100% แบบพาส่เจำอ้ร์ไรส์่ บรรจำใุนกล่อ้ง 300 มูลิลิลิต์ร และ 1 ลิต์ร

 4. ที่ิปโก้ เว็จำจำี� นำ�าผักผส่มูนำ�าผลไมู้รว็มู 100% บรรจำุในกล่อ้งข้นาด 200 มิูลลิลิต์ร และ 1 ลิต์ร

 5. ที่ิปโก้ โปรไฟ้เบอ้ร์ นำ�าผักผส่มูนำ�าผลไมู้และใยอ้าห้ารรว็มู 100% บรรจำุในกล่อ้งข้นาด 1 ลิต์ร 

 6. ที่ิปโก้ ฟ้รุ๊ต์ต์ี� มิูกซ์ สู่ต์รนำ�าผักผลไมู้รว็มู 40% บรรจำุในกล่อ้งข้นาด 225 มิูลลิลิต์ร

 7. ที่ิปโก้ คูลฟ้ิต์ นำ�าผักผส่มูนำ�าผลไมู้รว็มู 40% บรรจำุในกล่อ้งข้นาด 200 มิูลลิลิต์รและ 1 ลิต์ร

 8. ที่ิปโก้ ซุปเปอ้ร์ฟ้รุต์ เอ้ส่เซนส์่ นำ�าที่ับที่ิมูส่กัดเข้้มูข้้น บรรจุำในกล่อ้งข้นาด 110 มูิลลิลิต์ร

 9.ที่ิปโก้ ซุปเปอ้ร์คิด นำ�าผลไมู้และนำ�าผักผส่มูนำ�าผลไมู้รว็มู 100% ส่ำาห้รับเด็ก บรรจำุในกล่อ้งข้นาด 110 มิูลลิลิต์ร

 10. ทิี่ปโก้ แอ้ปเปิ�ลไซเดอ้ร์ เครื�อ้งดื�มูนำ�าที่ับที่ิมู 30% ผส่มูนำ�าแอ้ปเปิ�ลไซเดอ้ร์ บรรจุำในกล่อ้งข้นาด 1 ลิต์ร

 11. ทิี่ปโก้ นำ�าผักผส่มูนำ�าผลไมู้ 100% สู่ต์รนำ�าต์าลน้อ้ย บรรจำุในกล่อ้งข้นาด 200 มูิลลิลิต์ร

 12. ทิี่ปโก้ นำ�าผลไมู้ผส่มูนำ�าผัก 100% สู่ต์รนำ�าต์าลน้อ้ย บรรจำุในกล่อ้งข้นาด 200 มูิลลิลิต์ร

2. ผลิต์ภัณีฑ์์นำ�าแร่ธุรรมูชาต์ิบรรจำุข้ว็ด

 1. อ้อ้รา นำ�าแร่ธุรรมูชาต์ ิ100% บรรจำขุ้ว็ดข้นาด 330 มูลิลิลิต์ร 500 มูลิลลิิต์ร และ 1.5 ลติ์ร จำากแห้ล่งนำ�าแร่ธุรรมูชาต์ทิี่ี� 

 ต์ำาบลโป่งแยง อ้ำาเภอ้แมู่ริมู จำังห้ว็ัดเชียงให้มู่

 2. อ้คว็อ้เร่ นำ�าแร่ธุรรมูชาต์ ิ100% บรรจำขุ้ว็ดข้นาด 500 มูลิลลิติ์ร และ 1.5 ลติ์ร จำากแห้ล่งนำ�าแร่ธุรรมูชาต์ทิี่ี� ต์ำาบลพขุ้ามู 

 อ้ำาเภอ้วิ็เชียรบุรี จำังห้ว็ัดเพชรบูรณ์ี

กิารีพัืฒนานวัตรีกิรีรีม้ธุ้รีกิิจ

 บริษััที่ฯ ว็างแผนจัำดซื�อ้วั็ต์ถืุดิบในการผลิต์ คัดส่รรวั็ต์ถืุดิบที่ี�มีูคุณีภาพ และเลือ้กวิ็ธุีจำัดเก็บว็ัต์ถืุดิบให้้ได้คุณีค่าที่าง 

อ้าห้ารสู่งสุ่ดรว็มูที่ั�งค้นคว็้า ว็ิจำัยและพัฒนาผลิต์ภัณีฑ์์เครื�อ้งดื�มูให้มู่ๆ ที่ี� มีูคว็ามูห้ลากห้ลายด้ว็ยคุณีประโยชน์ 

รว็มูที่ั�งคิดค้นนว็ัต์กรรมูให้มู่ๆ เพื�อ้ต์อ้บส่นอ้งคว็ามูต์้อ้งการข้อ้งผู้บริโภค อ้ีกที่ั�งมูุ่งเน้นในเรื�อ้งการรักษัามูาต์รฐานในการผลิต์ 

ส่ินค้า ที่ั�งด้านคุณีภาพและมูาต์รฐานการผลิต์ นอ้กจำากนี� กลยุที่ธ์ุกระจำายส่ินค้าโดยการเพิ�มูช่อ้งที่างการจำำาห้น่ายที่ี�มูีคว็ามู 

ห้ลากห้ลายมูากข้่�น

(2) การต์ลาดและการแข้่งข้ัน

 1. การต์ลาดและการแข้่งข้ันที่างธุุรกิจำ 

แนว็โน้มูภาว็ะอุ้ต์ส่าห้กรรมูและส่ภาพการแข่้งข้ัน

นำ�าผู้ลไม้�และนำ�าผู้ักิพืรี�อม้ดื่ื�ม้

 ในปี 2565 คาดการณ์ีแนว็โน้มูการบริโภคนำ�าผลไมู้และนำ�าผักพร้อ้มูดื�มูภายในประเที่ศ จำะที่รงตั์ว็ใกล้เคียงกับปีก่อ้น 

ข้ณีะเดยีว็กนั ส่ถืานการณีก์ารแพรร่ะบาดข้อ้งไว็รสั่โคโรนา (Covid-19) ส่ายพนัธุุใ์ห้มู ่ยงัส่ง่ผลกระที่บต์อ่้กำาลังซื�อ้ข้อ้งผู้บรโิภค 

อ้ย่างต่์อ้เนื�อ้ง ที่ำาให้้ผู้บริโภคระมัูดระวั็งการใช้จำ่ายมูากข่้�น รว็มูไปถื่งเที่รนด์สุ่ข้ภาพทีี่�ที่ำาให้้ผู้บริโภคลดการบริโภคเครื�อ้งดื�มูที่ี� 

ส่่งผลกระที่บห้รือ้มูีผลข้้างเคียง เช่น เครื�อ้งดื�มูที่ี�มูีนำ�าต์าลสู่ง และห้ันไปดื�มูเครื�อ้งดื�มูที่างเลือ้กให้มู่อ้ย่างนำ�าดื�มูผส่มูวิ็ต์ามูิน 

(Vitamin Water) มูากข้่�น ผู้ประกอ้บการจำง่ต์้อ้งปรับเปลี�ยนและพัฒนาสิ่นค้าให้มู่ เพื�อ้ต์อ้บส่นอ้งคว็ามูต์้อ้งการข้อ้งผู้บริโภค 

ในส่ภาว็ะการแข้่งข้ันทีี่�รุนแรงในอุ้ต์ส่าห้กรรมูนำ�าผลไมู้และนำ�าผักพร้อ้มูดื�มูในประเที่ศ
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ที่ี�มูา: The Nielsen Company (Thailand) Limited

 กลุ่มู Premium คือ้ นำ�าผลไมู้และนำ�าผัก 100% ที่ั�งแบบยูเอ้ชที่ี และพาส่เจำอ้ร์ไรส์่

 กลุ่มู Medium คือ้ นำ�าผลไมู้และนำ�าผัก 40% ข้่�นไป แต์่ไมู่เกิน 90% แบบยูเอ้ชที่ี 

 กลุ่มู Economy คือ้นำ�าผลไมู้และนำ�าผัก 20% ข้่�นไป แต์่ไมู่เกิน 30% แบบยูเอ้ชที่ี

 กลุ่มู Super Economy คือ้นำ�าผลไมู้และนำ�าผักต์ำ�ากว็่า 10% แบบยูเอ้ชที่ี 

สุ่วนแบ่งท่างกิารีตลาดื่ของบริีษัท่ฯ ในปี 2562-2564

ม้้ลค่าตลาดื่นำ�าผู้ลไม้�และนำ�าผู้ักิพืรี�อม้ดื่ื�ม้โดื่ยรีวม้ของปรีะเท่ศไท่ยในปี 2562-2564

ในปี 2564 นำ�าผู้ลไม้�และนำ�าผู้ักิพืรี�อม้ดื่ื�ม้กิล้่ม้ Premium แบ่งออกิเป็น 3 ปรีะเภัท่ ดื่ังนี�

ที่ี�มูา: The Nielsen Company (Thailand) Limited

สุ่วนแบ่งท่างกิารีตลาดื่ของบรีิษัท่ฯ

นำ�าผลไมู้และนำ�าผักกลุ่มู Premium

2562

31%

2563

27%

2564

23%

หน่วย : ล้านบาท



แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)24

 ในปี 2564 ต์ลาดนำ�าผลไมู้และนำ�าผกัพร้อ้มูดื�มูในประเที่ศไที่ย มูมีูลูค่า 8,721 ล้านบาที่ ลดลงร้อ้ยละ 10 เนื�อ้งจำากยงัคง 

ได้รับผลกระที่บอ้ย่างต่์อ้เนื�อ้งจำากส่ถืานการณ์ีการแพร่ระบาดข้อ้งไว็รัส่โคโรนา (Covid-19) ทีี่�ส่่งผลให้้ภาว็ะเศรษัฐกิจำ 

ในประเที่ศชะลอ้ต์ัว็ รว็มูไปถื่งกำาลังซื�อ้ข้อ้งผู้บริโภคที่ี�ห้ดต์ัว็ เช่นกัน นอ้กจำากนี� กระแส่รักษั์สุ่ข้ภาพในปัจำจำุบัน ที่ำาให้ผู้้บริโภค 

ลดอั้ต์ราการบริโภคอ้าห้ารและเครื�อ้งดื�มูทีี่�ส่่งผลกระที่บห้รือ้มีูผลข้้างเคียงต่์อ้สุ่ข้ภาพ โดยเฉพาะเครื�อ้งดื�มูทีี่�มีูส่่ว็นผส่มูข้อ้ง 

นำ�าต์าลสู่ง ประกอ้บกับภาครัฐกำาห้นดมูาต์รการเรียกเก็บอั้ต์ราภาษีัต์ามูปริมูาณีนำ�าต์าลห้รือ้ภาษีัคว็ามูห้ว็านในอั้ต์ราทีี่�เพิ�มูข้่�น 

ที่ำาให้ผู้ป้ระกอ้บการมูภีาระต์น้ทุี่นส่งูข้่�น ส่ง่ผลให้ต้์ลาดเครื�อ้งดื�มูในประเที่ศมูกีารแข้ง่ข้นัที่ี�รนุแรงมูากยิ�งข้่�น เพื�อ้แยง่ชงิส่ว่็นแบง่ 

ที่างการต์ลาด อ้ยา่งไรก็ต์ามู บรษิัทัี่ฯ ยงัคงคว็ามูเปน็ผู้นำาอ้นัดบั 1 ในต์ลาดนำ�าผลไมู้ และนำ�าผักพรอ้้มูดื�มู 100% (กลุมู่ Premium) 

ไว้็ได้ จำากการรกัษัาคณุีภาพข้อ้งผลติ์ภณัีฑ์์ ต์ลอ้ดจำนบรษิัทัี่ฯ ยงัคงมูุง่เน้นการว็จิำยัและพฒันานว็ตั์กรรมู เพื�อ้นำาเส่นอ้ผลิต์ภัณีฑ์์ให้มู่ๆ 

ทีี่�เห้มูาะส่ำาห้รับผูบ้ริโภคต์่อ้ไป จำ่งยังคงได้รับคว็ามูไว็้ว็างใจำอ้ย่างต่์อ้เนื�อ้ง

นำ�าแรี่ธุรีรีม้ชาติบรีรีจข้วดื่

 ในปี 2564 นำ�าแร่ธุรรมูชาต์อิ้อ้รามูส่ี่ว็นแบ่งการต์ลาดเป็นอ้นัดบั 4 ที่ี�ร้อ้ยละ 18 โดยต์ลาดนำ�าแร่ มูมีูลูค่า 3,207 ล้านบาที่ 

ลดลงร้อ้ยละ 7 เมูื�อ้เทีี่ยบกับปีก่อ้น ส่าเห้ต์ุห้ลักยังคงเป็นการแพร่ระบาดข้อ้งไว็รัส่โคโรนา (Covid-19) อ้ย่างต์่อ้เนื�อ้ง อี้กที่ั�ง 

ผู้บริโภคปรับเปลี�ยนพฤติ์กรรมูการบริโภค จำากเดิมูการอ้อ้กไปใช้ชีว็ิต์นอ้กบ้านที่ำาให้้นิยมูบริโภคนำ�าดื�มูบรรจุำข้ว็ด เนื�อ้งจำาก 

มูคีว็ามูส่ะดว็กส่บาย แต่์เมูื�อ้ผูบ้รโิภคที่ั�ว็ไปใช้ชวี็ติ์นอ้กบ้านลดลง การบรโิภคนำ�าดื�มูบรรจำขุ้ว็ดกล็ดลงต์ามูไปด้ว็ย ข้ณีะที่ี�ภาพรว็มู 

ต์ลาดนำ�าดื�มูยังมีูการแข้่งข้ันที่ี�รุนแรง เนื�อ้งจำากราคาจำำาห้น่ายนำ�าแร่มูีคว็ามูใกล้เคียงกับนำ�าดื�มูที่างเลือ้ก เช่น นำ�าแร่ที่ี�มูีส่ว่็นผส่มู 

ข้อ้งวิ็ต์ามิูน ซ่�งเป็นที่างเลือ้กทีี่�ได้รับคว็ามูนิยมูอ้ย่างมูากในปัจำจำุบัน คาดว่็าในปี 2565 แนว็โน้มูต์ลาดนำ�าแร่จำะมีูอ้ัต์ราการ 

เต์ิบโต์ที่ี�ที่รงต์ัว็ใกล้เคียงกับปีที่ี�ผ่านมูา

ทีี่�มูา: The Nielsen Company (Thailand) Limited

หน่วย : ล้านบาท
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กลยุที่ธุ์ในการแข้่งข้ัน

 1. รักษัามูาต์รฐานในการผลิต์ ที่ั�งด้านคุณีภาพและคุณีประโยชน์ข้อ้งส่ินค้า

 2. ค้นคว้็า ว็ิจำัย และพัฒนาผลิต์ภัณีฑ์์ให้มู่ๆ ที่ี�มีูคุณีประโยชน์สู่ง รว็มูที่ั�งคิดค้นนว็ัต์กรรมูให้มู่ๆ เพื�อ้ต์อ้บส่นอ้ง 

 คว็ามูต์้อ้งการข้อ้งผูบ้ริโภค

 3. ว็างแผนการจัำดซื�อ้วั็ต์ถุืดิบในการผลิต์ คัดส่รรวั็ต์ถุืดิบทีี่�มีูคุณีภาพ และเลือ้กวิ็ธุีจำัดเก็บวั็ต์ถุืดิบ ให้้ได้คุณีค่า 

 ที่างอ้าห้ารสู่งสุ่ด

 4. ใช้กลยุที่ธ์ุกระจำายสิ่นค้าโดยเพิ�มูช่อ้งที่างการจำำาห้น่ายที่ี�มูีคว็ามูห้ลากห้ลายมูากข้่�น

(3) การจำัดห้าผลิต์ภัณีฑ์์และบริการ

กิารีผู้ลิต

 บริษััที่ ทิี่ปโก้ เอ้ฟ้แอ้นด์บี จำำากัด

 โรงงานผลิต์นำ�าผลไมู้และนำ�าผักพร้อ้มูดื�มู

 เลข้ทีี่� 90/1 ห้มูู่7 ต์ำาบลส่นับที่บ่ อ้ำาเภอ้ว็ังน้อ้ย จำังห้ว็ัดพระนครศรีอ้ยุธุยา 13170

 บริษััที่ ทิี่ปโก้ฟู้ดส่์ จำำากัด (มูห้าชน)

 โรงงานผลิต์นำ�าแร่ธุรรมูชาต์ิบรรจุำข้ว็ด

 1. เลข้ที่ี� 205/1 ห้มูู่ 2 ต์ำาบลโป่งแยง อ้ำาเภอ้แมู่ริมู จำังห้ว็ัดเชียงให้มู่ 50180 ซ่�งเป็นแห้ล่งนำ�าพุเย็นข้นาดให้ญ่ 

 ที่ี�เกิดข้่�นเอ้งต์ามูธุรรมูชาต์ิ มีูกำาลังการผลิต์ประมูาณี 120 ล้านข้ว็ดต์่อ้ปี 

 2. เลข้ที่ี� 999 ห้มูู่ 7 ต์ำาบลพุข้ามู อ้ำาเภอ้วิ็เชียรบุรี จำังห้วั็ดเพชรบูรณี์ 67180 ซ่�งเป็นต์้นกำาเนิดนำ�าแร่ธุรรมูชาติ์ที่ี�ชื�อ้ว่็า 

 “ภูนำ�าห้ยด” มูีกำาลังการผลิต์ประมูาณี 140 ล้านข้ว็ดต์่อ้ปี

ที่ี�มูา: The Nielsen Company (Thailand) Limited

สุ่วนแบ่งท่างกิารีตลาดื่ของบรีิษัท่ฯ ในปี 2564
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ธุ้รีกิิจอื�นๆ

ธุุรกิจำค้าปลีก

(1) ลักษัณีะผลิต์ภัณีฑ์์ห้รือ้บริการ และการพัฒนานว็ัต์กรรมูธุุรกิจำ

 ธุุรกิจำค้าปลีก เป็นธุุรกิจำผลิต์และจำำาห้น่ายอ้าห้ารและเครื�อ้งดื�มู ภายใต้์แบรนด์ “Squeeze by Tipco” 

เน้นวั็ต์ถุืดิบทีี่�มูีคุณีภาพ และมีูผลิต์ภัณีฑ์์ทีี่�มีูคว็ามูห้ลากห้ลาย เน้นรส่ชาติ์อ้ร่อ้ย เช่น ส่มููต์ต์ี�จำากผลไมู้แท้ี่ห้ลากห้ลายชนิด 

ผลิต์ภัณีฑ์์ให้มู่เครื�อ้งดื�มูทีี่�มีูส่่ว็นผส่มูข้อ้งใบกัญชา เมูนูอ้าห้ารและเครื�อ้งดื�มูจำากพืช (Plant Based) เช่น Almond Milk, 

Tonkatsu with steamed rice, Tsukune Salad เป็นต์้น นอ้กจำากนี� ธุุรกิจำค้าปลีก ยังเป็นช่อ้งที่างการจำำาห้น่ายผลิต์ภัณีฑ์์ 

ข้อ้งบริษััที่ในเครือ้ เช่น นำ�าผลไมู้และนำ�าผักพร้อ้มูดื�มู สั่บปะรดส่ดพันธุุ์ที่ิปโก้ห้อ้มูสุ่ว็รรณี นำ�าแร่ธุรรมูชาติ์อ้อ้รา ผลิต์ภัณีฑ์์ 

อ้าห้ารจำากพืช (Plant-based) และผลิต์ภัณีฑ์์อ้ื�นๆ ที่ี�จำะว็างจำำาห้น่ายในอ้นาคต์

(2) การต์ลาดและการแข้่งข้ัน

 1. การต์ลาดและการแข้่งข้ันที่างธุุรกิจำ 

แนว็โน้มูภาว็ะอุ้ต์ส่าห้กรรมูและส่ภาพการแข้่งข้ัน

 ในปี 2565 ธุุรกิจำร้านเครื�อ้งดื�มูเพื�อ้สุ่ข้ภาพ ยังมีูแนว็โน้มูเติ์บโต์ต่์อ้เนื�อ้ง โดยมีูปัจำจำัยส่นับส่นุนจำากการปรับเปลี�ยน 

ไลฟ์้ส่ไต์ลข์้อ้งผูบ้รโิภค ส่ว่็นห้น่�งมูาจำากการแพรร่ะบาดข้อ้งไว็รัส่โคโรนา (Covid-19) ที่ี�ที่ำาให้ผู้้บรโิภคห้นัมูาใส่่ใจำการดแูลส่ขุ้ภาพ 

และเลอื้กรบัประที่านอ้าห้ารห้รอื้เครื�อ้งดื�มูที่ี�ชว่็ยเส่รมิูส่รา้งภมููคิุมู้กนั ห้รอื้มูคุีณีประโยชนต์์อ่้รา่งกาย เชน่ เครื�อ้งดื�มูที่ี�มูส่ี่ว็นผส่มู 

ข้อ้งวิ็ต์ามูนิซี เครื�อ้งดื�มูที่ี�ช่ว็ยบำารงุส่มูอ้ง ผวิ็พรรณี ห้รอื้กระต์ุน้ระบบข้บัถ่ืาย ซ่�งผู้ประกอ้บการต้์อ้งปรบัเปลี�ยนและพฒันาส่นิค้าให้มู่ 

เพื�อ้ต์อ้บส่นอ้งคว็ามูต์้อ้งการข้อ้งผู้บริโภคที่ี�ห้ลากห้ลายมูากข้่�น

กลยุที่ธุ์ในการแข้่งข้ัน

 ส่คว็ีซ บาย ที่ิปโก้ มูุง่เน้นการพัฒนาเครื�อ้งดื�มูในรูปแบบให้มู่ๆ ต์ลอ้ดที่ั�งปี รว็มูถื่งเครื�อ้งดื�มูเฉพาะฤดูกาล โดยเน้น 

ผลิต์ภัณีฑ์์ที่ี�ดีต์่อ้สุ่ข้ภาพและผลิต์จำากวั็ต์ถืุดิบจำากธุรรมูชาต์ิ ซ่�งนอ้กจำากการพัฒนาเครื�อ้งดื�มูแล้ว็ ส่คว็ีซ บาย ที่ิปโก้ ยังมูุ่งเน้น 

การพัฒนาและว็างจำำาห้น่ายผลิต์ภัณีฑ์์อ้ื�นๆ เพิ�มูเต์ิมู อ้าที่ิ ผลิต์ภัณีฑ์อ์้าห้ารภายใต์้แบรนด์ ส่ควี็ซ อ้ีที่ ผลิต์ภัณีฑ์อ์้าห้ารจำากพืช 

(Plant-based) และผลิต์ภัณีฑ์์ข้นมูข้บเคี�ยว็ เป็นต์้น รว็มูที่ั�งข้ยายช่อ้งที่างการจำัดจำำาห้น่ายให้้มูีคว็ามูห้ลากห้ลาย เช่น 

การจำัดจำำาห้น่ายผ่านอ้อ้นไลน์ การจำัดจำำาห้น่ายผ่านช่อ้งที่างฟู้้ดเดลิเว็อ้รี� เป็นต์้น

แบรีนดื่์

จำำานว็นส่าข้า

รูปแบบการให้้บริการ

สุควีซู บาย ท่ิปโกิ�

รว็มูที่ั�งห้มูด 31 ส่าข้า

ส่าข้าข้อ้งบริษััที่ 22 ส่าข้า

ส่าข้าแฟ้รนไชส์่ 9 ส่าข้า

1. การรับประที่านที่ี�ร้าน (Dine in)

2. การซื�อ้กลับบ้าน (Take Away)

3. การบริการจำัดส่่ง (Delivery)

4. การบริการจำัดเลี�ยง (Catering)
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1.3 โครีงสุรี�างกิารีถืือหุ้้�นของกิล้่ม้บรีิษัท่

1.3.1 โครีงสุรี�างกิารีถืือหุ้้�นของกิล้่ม้บรีิษัท่

 นโยบายการแบ่งการดำาเนนิงานข้อ้งบรษิัทัี่ฯ ในกลุ่มู  ที่มีูผู้บรหิ้ารข้อ้งบรษิัทัี่จำะรบัผดิชอ้บดแูลการดำาเนนิงานในบรษิัทัี่ 

ที่ิปโก้ฟู้ดส่์ จำำากัด (มูห้าชน), บริษัทัี่ ที่ิปโก้ ไพน์แอ้ปเปิ�ล จำำากัด, บริษััที่ ที่ิปโก้ เอ้ฟ้แอ้นด์บี จำำากัด, บริษััที่ ที่ิปโก้ รีเที่ล จำำากัด 

และ บริษััที่ ที่ิปโก้  ไบโอ้เท็ี่ค จำำากัด  เรียกรว็มูเป็นกลุ่มูธุุรกิจำอ้าห้ารที่ิปโก้โดยที่ี�บริษััที่ร่ว็มูและบริษััที่ที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งอ้ื�นมูีที่ีมูบริห้าร

แยกต์่างห้ากจำากกัน 

ภัาพืรีวม้กิารีปรีะกิอบธุ้รีกิิจของบรีิษัท่ฯบรีิษัท่ย่อย

บรีิษัท่รี่วม้และบรีิษัท่ท่ี�เกิี�ยวข�องกัิน แผู้นภั้ม้ิแสุดื่งความ้สุัม้พัืนธุ์

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด

บริษัทท่ีมีผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการร่วมกัน

บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเป้ิล บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน) (บริษัทร่วม)

บริษัท ทิปโก้ไบโอเท็ค จำ�กัด

บริษัท ถนอมวงศ์บริก�ร จำ�กัด

บริษัท สย�มคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล

บริษัท รวมทรัพย์สิน จำ�กัด

บริษัท ทิปโก้ ท�วเวอร์ จำ�กัด

บริษัท ไทยสเลอร่ี ซิล จำ�กัด

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำ�กัด

บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำ�กัด

บริษัท ม�ร์เก็ตต้ิงคอนซัลเท็น จำ�กัด

บริษัท รัตนะจิตต์ จำ�กัด

บริษัท จิตต์ษด� จำ�กัด

100% 23.43%

100%

100%

12.5%

87.75%
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ข�อม้้ลของบรีิษัท่ย่อย และ บรีิษัท่ร่ีวม้

 

1. บริีษัท่ ท่ิปโกิ�แอสุฟ้ัลท่์ จำากิัดื่ (ม้หุ้าชน) (บรีิษัท่รี่วม้)

ประเภที่กิจำการ : โรงงานผลิต์และจำำาห้น่าย ยางแอ้ส่ฟ้ัลที่์ ยางมูะต์อ้ยนำ�า ผลิต์ภัณีฑ์์ที่ี�ที่ำาจำากยางมูะต์อ้ย ห้รือ้ มีูส่่ว็นผส่มูข้อ้ง

    ยางมูะต์อ้ยอ้ื�นๆ และผลิต์ภัณีฑ์์ปิโต์รเลียมูทีุ่กชนิด

ที่ี�ต์ั�งส่ำานักงานให้ญ่ : 118/1 ถืนนพระรามู 6 แข้ว็งพญาไที่ เข้ต์พญาไที่ กรุงเที่พฯ โที่รศัพที่์ 0-2273-6000

ทีุ่นจำดที่ะเบียน : 1,579.88 ล้านบาที่ มููลค่าหุ้้นละ 1 บาที่ 

ทีุ่นที่ี�เรียกชำาระแล้ว็ : 1,578.36  ล้านบาที่  

ห้ลักที่รัพย์ : เป็นห้ลักที่รัพย์รับอ้นุญาต์ในต์ลาดห้ลักที่รัพย์แห้่งประเที่ศไที่ย เมูื�อ้ว็ันทีี่�  1 มูีนาคมู 2534 

  

2. บริีษัท่ ท่ิปโกิ� ไพืน์แอปเป้�ล จำากิัดื่ 

ประเภที่กิจำการ : ผลิต์และส่่งอ้อ้กส่ับปะรดกระป๋อ้ง  นำ�าส่ับปะรดและผลไมู้รว็มู                          

ที่ี�ต์ั�งส่ำานักงานให้ญ่  : 118/1 ถืนนพระรามู 6 แข้ว็งพญาไที่ เข้ต์พญาไที่ กรุงเที่พฯ โที่รศัพที่์ 0-2273-6200

ทีุ่นจำดที่ะเบียน : 700  ล้านบาที่ มููลค่าหุ้้นละ 10 บาที่

ทีุ่นที่ี�เรียกชำาระแล้ว็ : 700  ล้านบาที่

3. บริีษัท่ ท่ิปโกิ� เอฟ้แอนดื่์บี จำากัิดื่ 

ประเภที่กิจำการ : ผลิต์และจำำาห้น่ายเครื�อ้งดื�มูบรรจำุพร้อ้มูดื�มู                          

ที่ี�ต์ั�งส่ำานักงานให้ญ่ : 118/1 ถืนนพระรามู 6 แข้ว็งพญาไที่ เข้ต์พญาไที่ กรุงเที่พฯ โที่รศัพที่์ 0-2273-6200

ทีุ่นจำดที่ะเบียน : 600  ล้านบาที่ มููลค่าหุ้้นละ 10 บาที่

ทีุ่นที่ี�เรียกชำาระแล้ว็ : 600  ล้านบาที่

4. บริีษัท่ ท่ิปโกิ� ไบโอเท่็ค จำากิัดื่ 

ประเภที่ข้อ้งกิจำการ : ที่ำาฟ้าร์มู ปลูกพืช และส่มูุนไพร ซ่�งใช้เป็นส่ว่็นผส่มูในการเภส่ัชกรรมู รว็มูที่ั�งจำัดต์ั�งโรงงานเพื�อ้การผลิต์ ห้รือ้

    แปรส่ภาพส่่ว็นผส่มูข้อ้งเภส่ัชภัณีฑ์์ และผลิต์ภัณีฑ์์ที่างการแพที่ย์

ที่ี�ต์ั�งส่ำานักงานให้ญ่ : 118/1 ถืนนพระรามู 6 แข้ว็งพญาไที่ เข้ต์พญาไที่ กรุงเที่พฯ โที่รศัพที่์ 0-2273-6200

ทีุ่นจำดที่ะเบียน : 50 ล้านบาที่

ทีุ่นเรียกชำาระแล้ว็   : 36.8 ล้านบาที่ 

5. บริีษัท่ ท่ิปโกิ� รีีเท่ล จำากิัดื่

ประเภที่ข้อ้งกิจำการ : ร้านค้าปลีก เครื�อ้งดื�มูและอ้าห้าร

ที่ี�ต์ั�งส่ำานักงานให้ญ่  : 118/1 ถืนนพระรามู 6 แข้ว็งพญาไที่ เข้ต์พญาไที่ กรุงเที่พฯ โที่รศัพที่์ 0-2273-6200

ทีุ่นจำดที่ะเบียน : 200 ล้านบาที่

ทีุ่นเรียกชำาระแล้ว็   : 200 ล้านบาที่
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1.3.2 บ้คคลท่ี�อาจม้ีความ้ขัดื่แย�ง

         -ไมู่มีู-

1.3.3 ความ้สุัม้พืันธุ์กิับกิล้่ม้ธุ้รีกิิจของผู้้�ถืือหุ้้�นใหุ้ญ่

 บุคคลที่ี�มีูผลประโยชน์ร่ว็มูกันส่่ว็นได้เสี่ยข้อ้งผู้บริห้ารในบริษััที่ฯ รายละเอ้ียดการประกอ้บธุุรกิจำข้อ้งแต์่ละบริษััที่ที่ี�มูี

คว็ามูเกี�ยว็ข้้อ้งกัน บริษััที่ย่อ้ย บริษััที่ร่ว็มู และบริษััที่ที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งบางบริษััที่เป็นลูกค้าข้อ้งบริษััที่ที่ิปโก้ฟู้ดส์่ จำำากัด (มูห้าชน)  

บางบริษััที่เป็น Supplier ให้้บริการข้นส่่งส่ินค้า ห้รือ้วั็ต์ถืุดิบ โดยที่ี�ราคาข้อ้งสิ่นค้าที่ี�ข้ายให้้ ห้รือ้อั้ต์ราค่าบริการที่ี�บริษััที่ 

ดังกล่าว็คิดกับบริษััที่ฯ จำะเป็นราคาต์ลาดมีูนโยบายราคาระห้ว็่างกันเป็นไปต์ามูห้มูายเห้ต์ุ ประกอ้บงบการเงิน และไมู่มูีส่ัญญา

ผูกพันระห้ว็่างกัน กรรมูการข้อ้งบริษัทัี่ที่ี�มูีส่ว่็นได้เสี่ยในฐานะกรรมูการห้รือ้เป็นผู้ถืือ้หุ้้น ดังรายละเอ้ียดต์่อ้ไปนี�

 1. นางส่าว็ลักษัณีา ที่รัพย์ส่าคร

 2. นางอ้นุรัต์น์ เที่ียมูทัี่น

 3. นายสุ่รเชษัฐ์ ที่รัพย์ส่าคร

 4. นายส่ิที่ธิุลาภ ที่รัพย์ส่าคร 

 5. นายกฤษัฎิ์ิ� เศรษัฐิน

ตารีางแสุดื่งความ้สุัม้พืันธุ์รีะหุ้ว่างคณะกิรีรีม้กิารีของบรีิษัท่ฯกัิบบรีิษัท่ท่ี�เกิี�ยวข�องกิันท่ี�สุำาคัญ มี้ดื่ังนี�

บรีิษัท่ท่ี�เกิี�ยวข�อง ปรีะเภัท่และลักิษณะธุ้รีกิิจ ความ้สุัม้พืันธุ์กิับบรีิษัท่ท่ี�เกิี�ยวข�อง
ความ้สุัม้พืันธุ์กิับบรีิษัท่/

ชื�อผู้้�ถืือหุ้้�นและรี�อยละของหุ้้�นท่ี�ถืือต่อหุ้้�น

ท่ั�งหุ้ม้ดื่ในบรีิษัท่ท่ี�เกิี�ยวข�อง

บจำ.ถืนอ้มูว็งศ์บริการ  จำำาห้น่ายผลิต์ภัณีฑ์ป์ิโต์รเลียมู

รับเห้มูาก่อ้ส่ร้างอ้าคาร ถืนนและ

ซ่อ้มูบำารุงผิว็   

ผลิต์และจำำาห้น่ายยางแอ้ส่ฟ้ัลที่์

อ้มิูลัชนัและจำำาห้น่ายนำ�ามัูนเชื�อ้เพลงิ 

ที่ำาการจำดัต์ั�งส่ถืานีบรรจุำและรบัจ้ำาง

บรรจำสุ่นิค้าเข้้าต์ูค้อ้นเที่นเนอ้ร์และ

ที่ำาธุุรกรรมูด้านข้นส่่งและบริการ

ด้านShipping 

ที่ำาการจำดัซื�อ้ จำดัห้า รบั เช่า เช่าซื�อ้ 

ถืือ้กรรมูส่ิที่ธุิ� ครอ้บครอ้งปรับปรุง 

ใช้ และจำดัการโดยประการอ้ื�นๆซ่�ง

ที่รพัยสิ์่นใดๆ ต์ลอ้ดจำนดอ้กผลข้อ้ง

ที่รัพย์ส่ินนั�น 

ค่าเช่า,บริการส่ำานักงานรับเห้มูา

ก่อ้ส่ร้างอ้าคาร ถืนนและรับที่ำางาน

โยธุาทีุ่กประเภที่

นางส่าว็ลักษัณีา ที่รัพย์ส่าคร        

นายส่ิที่ธิุลาภ ที่รัพย์ส่าคร

  

นางส่าว็ลักษัณีา ที่รัพย์ส่าคร

นายส่ิที่ธุิลาภ ที่รัพย์ส่าคร

นางส่าว็ลักษัณีา ที่รัพย์ส่าคร

นางอ้นุรัต์น์ เที่ียมูที่ัน

นายส่ิที่ธิุลาภ ที่รัพย์ส่าคร

นางส่าว็ลักษัณีา ที่รัพย์ส่าคร

นางอ้นุรัต์น์ เที่ียมูทัี่น

นายส่ิที่ธุิลาภ ที่รัพย์ส่าคร

นายสุ่รเชษัฐ์  ที่รัพย์ส่าคร

นางส่าว็ลักษัณีา ที่รัพย์ส่าคร

นางอ้นุรัต์น์ เที่ียมูทัี่น

นายส่ิที่ธุิลาภ ที่รัพย์ส่าคร

นายสุ่รเชษัฐ์  ที่รัพย์ส่าคร

นางส่าว็ลักษัณีา ที่รัพย์ส่าคร 

นายส่ิที่ธุิลาภ ที่รัพย์ส่าคร

บมูจำ.ทิี่ปโก้ฟู้ดส่์               

นางส่าว็ลักษัณีา  ที่รัพย์ส่าคร

นางอ้นุรัต์น์  เที่ียมูที่ัน

นายส่ิที่ธุิลาภ ที่รัพย์ส่าคร 

นางส่าว็ลักษัณีา  ที่รัพย์ส่าคร

นางอ้นุรัต์น์  เที่ียมูที่ัน

นายส่ิที่ธิุลาภ  ที่รัพย์ส่าคร                         

-ไมู่มีู-                  

นางส่าว็ลักษัณีา  ที่รัพย์ส่าคร

นางอ้นุรัต์น์  เที่ียมูที่ัน

นายส่ิที่ธุิลาภ  ที่รัพย์ส่าคร                         

-ไมู่มูี-                  

บมูจำ.ที่ิปโก้แอ้ส่ฟ้ัลท์ี่       

บจำ.รว็มูที่รัพย์ส่ิน       

บจำ.ที่ิปโก้ ที่าว็เว็อ้ร์       

บจำ.ส่ยามูคอ้นเที่นเนอ้ร์

เที่อ้ร์มูินอ้ล 

1 หุ้้น

1 หุ้้น   

23.43%    

16.67%

16.67%

16.67%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

10.20%

20.00%

กรรมูการ

กรรมูการ

กรรมูการ

กรรมูการ

กรรมูการ

กรรมูการ

กรรมูการ

กรรมูการ

กรรมูการ

กรรมูการ

กรรมูการ

กรรมูการ

กรรมูการ

กรรมูการ

กรรมูการ
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บรีิษัท่ท่ี�เกิี�ยวข�อง

ลำาดื่ับท่ี�

ลำาดื่ับท่ี�

รีายชื�อผู้้�ถืือหุ้้�น

รีายชื�อผู้้�ถืือหุ้้�น

จำานวนหุ้้�น

จำานวนหุ้้�น

รี�อยละ

รี�อยละ

ปรีะเภัท่และลักิษณะธุ้รีกิิจ ความ้สุัม้พืันธุ์กัิบบริีษัท่ท่ี�เกิี�ยวข�อง
ความ้สุัม้พัืนธุ์กิับบรีิษัท่/

ชื�อผู้้�ถืือหุ้้�นและรี�อยละของหุ้้�นท่ี�ถืือต่อหุ้้�น

ท่ั�งหุ้ม้ดื่ในบรีิษัท่ท่ี�เกิี�ยวข�อง

บจำ.ไที่ยส่เลอ้รี� ซิล จำำากัด 

บจำ. มูาร์เก็ต์ต์ิ�งคอ้นซัลเที่็น 

บจำ. รัต์นะจำิต์ต์์

บจำ. จำิต์ต์์ษัดา

ส่ร้างและซ่อ้มูแซมูถืนน   

บรกิารส่ถืานที่ี�จำอ้ด ยานพาห้นะ ให้้

เช่าอ้าคารทีี่�จำอ้ดรถื

การเช่าและการดำาเนนิการเกี�ยว็กบั

อ้ส่งัห้ารมิูที่รพัย์ทีี่�เป็นข้อ้ง ต์นเอ้งห้รอื้

เช่าจำากผูอ้้ื�นที่ี�ไมู่ใช่เพื�อ้เป็นที่ี�พกัอ้าศยั

การเช่าและการดำาเนินการเกี�ยว็กับ

อ้ส่งัห้ารมิูที่รพัย์ทีี่�เป็นข้อ้ง ต์นเอ้งห้รอื้

เช่าจำากผูอ้้ื�นที่ี�ไมู่ใช่เพื�อ้เป็นที่ี�พกัอ้าศยั

นางส่าว็ลักษัณีา ที่รัพย์ส่าคร        

นายส่ิที่ธิุลาภ ที่รัพย์ส่าคร

  

นางส่าว็ลักษัณีา ที่รัพย์ส่าคร         

นางอ้นุรัต์น์ เที่ียมูทัี่น       

นายส่ิที่ธิุลาภ ที่รัพย์ส่าคร     

นายกฤษัฎิิ์� เศรษัฐิน                

นายกฤษัฎิิ์� เศรษัฐิน                

นายกฤษัฎิ์ิ� เศรษัฐิน                

นายกฤษัฎิ์ิ� เศรษัฐิน                

นางส่าว็ลักษัณีา ที่รัพย์ส่าคร         

นางอ้นุรัต์น์ เทีี่ยมูที่ัน       

นายสิ่ที่ธุิลาภ ที่รัพย์ส่าคร     

นางส่าว็ลักษัณีา ที่รัพย์ส่าคร 

นายสิ่ที่ธุิลาภ ที่รัพย์ส่าคร

1.76%

4.62%   

20.00%  

20.00%  

20.00%  

50.00%  

50.00%  

กรรมูการ

กรรมูการ

กรรมูการ

กรรมูการ

กรรมูการ

กรรมูการ

กรรมูการ

1.3.4 ผู้้�ถืือหุ้้�น

 รายชื�อ้กลุ่มูผู้ถืือ้หุ้้นสู่งสุ่ด 10 รายแรก  ณี ว็ันทีี่� 27 สิ่งห้าคมู 2564 มีูรายละเอ้ียดดังนี� 

บริษััที่ฯ ไมู่มูีการถืือ้หุ้น้ไข้ว็้กันในกลุ่มูข้อ้งบริษััที่และไมู่มูีการถืือ้หุ้้นแบบปิรามูิดในกลุ่มูข้อ้งบริษััที่

 ผู้ถือื้หุ้้นผ่านบริษััที่ไที่ยเอ้็นวี็ดีอ้าร์ จำำากัด ณี ว็ันที่ี� 27 สิ่งห้าคมู 2564  ต์ั�งแต์่ร้อ้ยละ 0.5 ข้อ้งจำำานว็นหุ้้นที่ี�ชำาระแล้ว็

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

กลุ่มูที่รัพย์ส่าคร

กลุ่มูเทีี่ยมูที่ัน

กลุ่มูเศรษัฐิน

นายอ้ภิรุมู ปัญญาพล

บริษััที่ ไที่ยเอ้็นวี็ดีอ้าร์ จำำากัด

นางส่าว็ว็านิส่ส่า ธุูปจำินดา

นายส่มูมูารถื ธุูปจำินดา

นายส่มูเกียรต์ิ ลิมูที่รง

นายนันที่พันธุ์ มูห้ัที่ธุนธัุญ

นางพิริยาพร แซ่ฮึ้่�ง

รว็มูผู้ถืือ้หุ้้น 10 อ้ันดับแรก

ผู้ถืือ้หุ้้นอ้ื�น

รว็มู

175,277,894

34,566,865

19,599,846

22,100,000

11,896,820

11,143,074

7,201,300

3,455,135

3,273,200

2,971,100

291,485,234

191,094,406

482,579,640

36.32

7.16

4.06

4.58

2.47

2.31

1.49

0.72

0.68

0.62

60.40

39.40

100.00

CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 3,000,0001 0.62
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1.4 จำานวนท่้นจดื่ท่ะเบียนและท่้นชำารีะแล�ว

 บริษัทัี่มีูที่นุจำดที่ะเบียน 500 ลา้นบาที่ เรยีกชำาระแล้ว็ 482.58 ลา้นบาที่ แบ่งเป็นหุ้น้ส่ามัูญ 482.58 ล้านหุ้น้ มูลูค่าหุ้น้ละ 1 บาที่ 

(มููลค่าหุ้้นที่ี�ต์ราไว็้ เปลี�ยนจำากหุ้้นละ 10 บาที่เป็นหุ้้นละ 1 บาที่เมูื�อ้ว็ันที่ี� 19 ธัุนว็าคมู 2546)

1.5 กิารีออกิท่รีัพืย์อื�น

   - ไมู่มูี –

1.6 นโยบายกิารีจ่ายเงินปันผู้ล

 บริษัทัี่ฯและบริษัทัี่ย่อ้ย จำะจำ่ายเงินปันผล เมูื�อ้มีูกำาไรส่ะส่มูเป็นผลบว็ก อ้ัต์ราการจำ่ายเงินปันผลข้่�นอ้ยู่กับผลประกอ้บการข้อ้ง 

บริษััที่และโครงการลงทีุ่นในอ้นาคต์โดยกำาห้นดว็่าไมู่ต์ำ�ากว็่า 1 ใน 3 ข้อ้งกำาไรสุ่ที่ธุิข้อ้งเฉพาะกิจำการ

ปี

อ้ัต์รากำาไรสุ่ที่ธุิ/หุ้น้

อ้ัต์ราเงินปันผล/หุ้้น

อ้ตั์ราการจ่ำายเงนิปันผลต่์อ้กำาไรส่ทุี่ธุ(ิ%)

2564 2563

0.66

0.94

142%

1.15

0.77

67%

2562

0.25

0.34

134%

2561

0.72

0.25

35%

2560

0.98

0.75

77%
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2.1 นโยบายและแผู้นกิารีบรีิหุ้ารีความ้เสุี�ยง

 บริษัทัี่ ที่ิปโก้ฟู้ดส่์ จำำากัด (มูห้าชน) ได้ดำาเนินการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงอ้งค์กร (Enterprise Risk Management :ERM) อ้ย่างต์่อ้

เนื�อ้งครอ้บคลมุูที่กุกจิำการในกลุมู่ธุรุกิจำเพื�อ้คว็ามูเปน็มูาต์รฐานเดยีว็กนั และเพื�อ้ให้ส้่อ้ดคลอ้้งกบัการข้ยายธุรุกจิำส่ร้างการเจำรญิเต์บิโต์ข้อ้ง

บรษิัทัี่ในเครือ้ธุรุกิจำ การดำาเนินงานข้อ้งอ้งค์กรจำะต้์อ้งเผชิญกับส่ภาพคว็ามูไมู่แน่นอ้นที่ั�งปัจำจัำยภายในและปัจำจัำยภายนอ้กอ้งค์กร ซ่�งก่อ้ให้้

เกิดเห้ต์ุการณี์ที่ั�งที่ี�เป็นคว็ามูเส่ี�ยงและโอ้กาส่ (Risk and Opportunities) ต์่อ้อ้งค์กร ดังนั�นการบริห้ารจำัดการคว็ามูเส่ี�ยงจำ่งเป็นเครื�อ้งมูือ้

ทีี่�ส่ำาคญัที่ี�จำะชว่็ยปอ้้งกนั รกัษัาและส่ง่เส่รมิูให้อ้้งคก์รส่ามูารถืบรรลวุ็ตั์ถืปุระส่งคแ์ละเปา้ห้มูายได ้นอ้กจำากนี�การบรหิ้ารจำดัการคว็ามูเส่ี�ยง

ยงัเปน็อ้งคป์ระกอ้บส่ำาคัญข้อ้งการกำากับดแูลกิจำการทีี่�ด ี(Good Corporate Governance) โดยมูุง่เนน้ให้ท้ี่กุกระบว็นการดำาเนนิงานดว้็ย

คว็ามูโปร่งใส่มูีประส่ิที่ธิุภาพ ส่่งผลที่ี�ดีต์่อ้ภาพลักษัณี์และการส่ร้างมููลค่าเพิ�มูให้้แก่อ้งค์กร ดังนั�น บริษััที่ฯ จำง่มีูการจำัดต์ั�ง

คณะกิรีรีม้กิารีบริีหุ้ารีความ้เสุี�ยงองค์กิรี (Corporate Risk Management Committee) อ้ันประกอ้บด้ว็ย

  

 1. ประธุานเจำ้าห้น้าทีี่�บริห้าร    

 2. ผู้อ้ำานว็ยการส่ายบริห้ารเงิน 

 3. ผู้อ้ำานว็ยการฝ่่ายบัญชีและคว็บคุมูภายในอ้งค์กร 

 4. ผู้อ้ำานว็ยการฝ่่ายที่รัพยากรบุคคล

 5. ผู้อ้ำานว็ยการฝ่่ายเที่คโนโลยีส่ารส่นเที่ศ

 เพื�อ้ที่ำาห้น้าที่ี�ประเมิูนคว็ามูเส่ี�ยงที่ี�อ้าจำส่่งผลต์่อ้การดำาเนินธุุรกิจำข้อ้งอ้งค์กรที่ั�งในระยะส่ั�นและระยะยาว็ ต์ลอ้ดจำนห้ามูาต์รการ

เพื�อ้บริห้าร และลดคว็ามูเส่ี�ยงดังกล่าว็ให้้อ้ยู่ ในระดับที่ี� เห้มูาะส่มู ห้รือ้ยอ้มูรับได้  เพื�อ้ให้้การดำาเ นินงานข้อ้งอ้งค์กร 

ส่ำาเร็จำต์ามูว็ัต์ถืุประส่งค์ที่ี�ว็างไว็้ ที่ั�งนี�อ้าจำมูอ้บห้มูายให้้อ้นุกรรมูการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงที่ำาห้น้าที่ี�ว็างแผนดำาเนินการย่อ้ยโดยมูี 

คณีะกรรมูการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงอ้งค์กรดูแล ต์ิดต์ามูเป็นระยะๆ และรายงานผลการดำาเนินงานให้้คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บและ 

คณีะกรรมูการบริษััที่ฯ ที่ราบทุี่กไต์รมูาส่

 ในปี 2564 คณีะกรรมูการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง ได้ว็ิเคราะห้์และประเมูินคว็ามูเส่ี�ยงอ้งค์กรภายใต์้กรอ้บ 5 ด้าน ดังนี�

1. ความ้เสุี�ยงดื่�านกิลย้ท่ธุ์ (Strategic Risk : S)

 เป็นคว็ามูเส่ี�ยงที่ี�เกิดจำากการกำาห้นดแผนกลยุที่ธุ์ ห้รือ้ การปฎิิ์บัติ์ต์ามูแผนกลยุที่ธุ์ไมู่เป็นไปต์ามูเป้าห้มูายทีี่�ว็างไว็้ 

ซ่�งเกิดจำากปัจำจัำยภายในห้รือ้ภายนอ้ก เช่น โครงส่ร้างอ้งค์กร ส่ภาว็การณ์ีการแข้่งขั้น ที่รัพยากร และ ส่ภาพแว็ดล้อ้มูต่์างๆ 

ล้ว็นส่่งผลกระที่บต์่อ้เป้าห้มูายอ้งค์กร ดังนี�

 1.1 ส่ถืานการณ์ีการแพร่ระบาดข้อ้งไว็รัส่โคโรนา ส่่งผลให้้ธุุรกิจำและเศรษัฐกิจำโดยรว็มูมีูการชะลอ้ต์ัว็ 

 1.2 การเต์ิบโต์ข้อ้งธุุรกิจำห้ลักในปัจำจำุบันไมู่เป็นไปต์ามูแผน

 1.3 คว็ามูไมู่พร้อ้มูข้อ้งอ้งค์กรกับการเปลี�ยนแปลงในกลยุที่ธุ์ให้มู่ๆ 

 บริษััที่ฯ ได้ประเมูินคว็ามูเสี่�ยงข้้างต์้นและจำัดการลดคว็ามูเสี่�ยงโดยการปรับเปลี�ยนกลยุที่ธ์ุที่ั�งในระยะส่ั�นและ 

ระยะยาว็ พร้อ้มูที่ั�งปรับโครงส่ร้างการบริห้ารจัำดการภายในเพื�อ้ให้้ส่อ้ดรับกับการปรับกลยุที่ธุ์ให้มู่ 

การบริหารจัดการความเส่ียง

2
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2. ความ้เสุี�ยงดื่�านกิารีดื่ำาเนินงาน (Operation Risk : O)

 เป็นคว็ามูเส่ี�ยงที่ี�เกิดจำากการปฎิ์ิบัต์ิงานในแต์่ละข้ั�นยังไมู่เห้มูาะส่มู ไมู่ส่อ้ดคล้อ้งกับส่ภาว็การณี์ในยุคปัจำจุำบัน ได้แก่ 

 2.1 ธุุรกิจำนำ�าผลไมู้ไมู่เติ์บโต์ต์ามูแผน โดยในระห้ว่็างปี บริษััที่ฯ มูีการปรับปรุงและพัฒนาผลิต์ภัณีฑ์์ให้มู่ๆ 

       เพื�อ้ให้้ต์อ้บส่นอ้งคว็ามูต์้อ้งการข้อ้งลูกค้ามูากข้่�น ร่ว็มูกับการพิจำารณีานำาที่รัพยากรและเครื�อ้งจำักรที่ี�มูีอ้ยู่มูาใช้ 

        ให้้เกิดประโยชน์สู่งสุ่ด

 2.2  คว็ามูไมู่พร้อ้มูข้อ้งผู้ส่ืบที่อ้ดในต์ำาแห้น่งงานที่ี�ส่ำาคัญ ที่ำาให้้การปฏิบัต์ิงานอ้าจำมูีคว็ามูไมู่ต์่อ้เนื�อ้ง ดังนั�นบริษัทัี่ฯ  

        จำ่งมูุ่งเน้นการว็างแผนและให้้คว็ามูส่ำาคัญในการพัฒนาบุคคลากรข้อ้งอ้งค์กร รว็มูที่ั�งการปรับเปลี�ยนโครงส่ร้าง 

        การบริห้ารจำัดการให้้มีูที่ิศที่างส่อ้ดคล้อ้งกับแผนงานทีี่�ว็างไว็้ 

3. ความ้เสุี�ยงดื่�านกิารีเงิน (Financial Risk : F)

 เปน็คว็ามูเส่ี�ยงเกี�ยว็กับส่ภาพคลอ่้งที่างการเงนิ การบรหิ้ารที่างการเงนิและงบการเงนิ ซ่�งในปีที่ี�ผา่นมูาจำากส่ถืานการณี์

การแพร่ระบาดข้อ้งไว็รัส่โคโรนา ที่ำาให้้กิจำกรรมูที่างเศรษัฐกิจำภายในประเที่ศมูีการห้ยุดชะงัก ส่่งผลต่์อ้รายได้และกำาลังซื�อ้ข้อ้ง

ผู้บริโภค อ้ีกที่ั�งคว็ามูผันผว็นข้อ้งราคาว็ัต์ถืุดิบ และพฤต์ิกรรมูผู้บริโภคที่ี�เปลี�ยนแปลงไป ที่ำาให้้ผลการดำาเนินงานในภาพรว็มู 

ข้อ้งบริษัทัี่ฯ ที่ั�งธุุรกิจำคอ้นซูมูเมูอ้ร์ ธุุรกิจำผลไมู้แปรรูป และธุุรกิจำค้าปลีก ไมู่เป็นไปต์ามูเป้าที่ี�ว็างไว็้ อ้ย่างไรก็ต์ามูบริษััที่ฯ ได้

ดำาเนินการในห้ลายด้านเพื�อ้ปรับปรุงกระบว็นการต์่างๆ เร่งพัฒนาผลิต์ภัณีฑ์์และส่ร้างส่รรค์นว็ัต์กรรมูให้มู่ๆ นำาเที่คโนโลยีเข้้า

มูามูีบที่บาที่มูากข้่�น เพื�อ้ลดต์้นทุี่นและเพิ�มูผลประกอ้บการให้้แก่กิจำการ นอ้กจำากนี� บริษััที่ฯ ยังมูีคว็ามูสั่มูพันธุ์ที่ี�ดีเยี�ยมูและ

เป็นพันธุมิูต์รกับแห้ล่งเงินทีุ่น ที่ำาให้้คว็ามูเส่ี�ยงด้านการเงินข้อ้งบริษััที่ฯ อ้ยู่ในระดับค่อ้นข้้างต์ำ�า 

4. ความ้เสุี�ยงดื่�านกิฎหุ้ม้ายและกิฎรีะเบียบ (Compliance Risk : C)

 เปน็คว็ามูเส่ี�ยงเกี�ยว็กับการต้์อ้งปฎิิ์บตั์ติ์ามูกฎิ์ห้มูายและกฎิ์ระเบียบต่์างๆ อ้ยา่งถูืกต้์อ้งครบถ้ืว็น ได้แก่ พระราชบัญญัต์ิ

คุ้มูครอ้งข้้อ้มููลส่ว่็นบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act) ซ่�งมูีผลกระที่บต์่อ้อ้งค์กร จำำาเป็นต์้อ้งมูี “มูาต์รฐาน” 

ในการจำัดการข้้อ้มููลส่่ว็นบุคคลอ้ย่างเห้มูาะส่มูและเพียงพอ้ เพื�อ้ป้อ้งกันคว็ามูเส่ี�ยงที่ี�จำะมูีผลกระที่บไปถื่งการรักษัาคว็ามูลับ 

(Confidentiality) คว็ามูถูืกต์้อ้งส่มูบูรณ์ี (Integrity) และคว็ามูพร้อ้มูใช้งาน (Availability) ข้อ้งข้้อ้มููลส่ว่็นบุคคล ทีี่�ก่อ้ให้้เกิด

แนว็โนมู้ให้เ้กดิผลกระที่บเชงิลบห้รอื้คว็ามูเส่ยีห้ายในระดบับคุคลห้รอื้อ้งคก์รได ้ซ่�งปจัำจำบุนั บรษิัทัี่ฯ อ้ยูร่ะห้ว็า่งการดำาเนนิการ

ต์ามูแผน 

5. ความ้เสุี�ยงดื่�านรีะบบเท่คโนโลยีสุารีสุนเท่ศ (Information System Risk : I) 

 เป็นคว็ามูเส่ี�ยงจำากระบบทีี่�ใช้อ้ยู่ในอ้งค์กร ด้านการจำัดการและว็างแผนที่รัพยากรที่างธุุรกิจำ ห้รือ้ ERP (Enterprise 

Resource Planning) โดยระบบงานบางส่ว่็นอ้าจำมูีคว็ามูล้าส่มัูย และการป้อ้งกันคว็ามูปลอ้ดภัยที่างไซเบอ้ร์ยังไมู่เป็นปัจำจำุบัน 

ซ่�งบริษัทัี่ฯ อ้ยู่ระห้ว็่างการพัฒนาระบบต์ามูแผนเพื�อ้ให้มู้ีคว็ามูที่ันส่มัูย พร้อ้มูที่ั�งจำัดการด้านคว็ามูปลอ้ดภัยที่างไซเบอ้ร์ให้้เป็น

ปัจำจำุบัน 

2.2 ปัจจัยความ้เสุี�ยงต่อกิารีดื่ำาเนินธุ้รีกิิจของบรีิษัท่
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2.2.1 ความ้เสุี�ยงในกิารีปรีะกิอบธุ้รีกิิจ

2.2.1 กิ) ความ้เสุี�ยงจากิความ้ผู้ันผู้วนของปริีม้าณและรีาคาวัตถื้ดิื่บ 

 การเปลี�ยนแปลงข้อ้งส่ภาว็ะอ้ากาศ มีูผลต์่อ้ผลผลิต์ที่างการเกษัต์รที่ั�งในแง่ข้อ้งปริมูาณี และราคา บริษััที่จำำาเป็นต์้อ้ง

ปรับต์ัว็และบริห้ารจำัดการเพื�อ้ลดคว็ามูเส่ี�ยงที่ี�อ้าจำจำะเกิดข้่�นต์่อ้ธุุรกิจำ รว็มูถื่งการคว็บคุมูคุณีภาพข้อ้งวั็ต์ถืุดิบ ดังนั�น บริษัทัี่จำ่งมูี

การว็างแผนการส่ั�งซื�อ้ล่ว็งห้น้า การนำาระบบ Contract Farming เข้้ามูาบริห้ารจำัดการเพื�อ้คว็บคุมูคุณีภาพและคว็ามูต์่อ้เนื�อ้ง

ข้อ้งปริมูาณีว็ัต์ถืุดิบรว็มูถื่งราคาข้อ้งว็ัต์ถืุดิบให้อ้้ยู่ในระดับที่ี�รับได้

2.2.1 ข) ความ้เสุี�ยงจากิพืฤติกิรีรีม้ผู้้�บรีิโภัคท่ี�เปลี�ยนไป

 ในปจัำจำบุนัพฤต์กิรรมูผูบ้รโิภคมูกีารเปลี�ยนแปลงอ้ยา่งรว็ดเรว็็ และมีูคว็ามูห้ลากห้ลาย การดำาเนินธุรุกจิำให้มีู้การเต์บิโต์

อ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้ง จำะต์อ้้งมีูการปรับเปลี�ยนรปูแบบและผลิต์ภัณีฑ์ใ์ห้มีู้คว็ามูห้ลากห้ลาย น่าดง่ดดู เพื�อ้ต์อ้บส่นอ้งคว็ามูต้์อ้งการข้อ้ง

ลูกค้า ดังจำะเห้็นได้จำากการที่ี�บริษัทัี่ได้คิดค้นผลิต์ภัณีฑ์์ให้มู่ๆ การปรับแต์่งตั์ว็ผลิต์ภัณีฑ์์ ภาชนะบรรจำุ การให้้คว็ามูส่ำาคัญกับ

ผลิต์ภัณีฑ์์ที่ี�ดีต์่อ้สุ่ข้ภาพ เป็นต์้น นอ้กจำากนี� บริษััที่ยังมูุ่งเน้นการบริห้ารจำัดการในด้านการกระจำายสิ่นค้าให้ส้่ามูารถืครอ้บคลุมู

กลุ่มูลูกค้าในแต์่ละพื�นทีี่�เพื�อ้ให้้บริษััที่มีูยอ้ดข้ายเพิ�มูข้่�นและส่ร้างแบรนด์ให้้เป็นที่ี�จำดจำำา

2.2.1 ค) ความ้เสุี�ยงเกิี�ยวกิับผู้ลกิรีะท่บต่อสุิ�งแวดื่ล�อม้

 ในกระบว็นการผลิต์สิ่นค้าอ้าจำที่ำาให้้เกิดข้ยะและข้อ้งเสี่ย ซ่�งมีูผลกระที่บต์่อ้ส่ิ�งแว็ดล้อ้มู โดยทีี่�ผ่านมูาบริษััที่ 

ได้จัำดกิจำกรรมูที่ี�เกี�ยว็กับส่ิ�งแว็ดล้อ้มู อ้าที่ิ เช่น การนำาข้ว็ดพลาส่ต์ิกที่ี�ใช้แล้ว็มูารีไซเคิล (Recycle) ให้้เป็นสิ่�งข้อ้งมูีค่า เช่น  

เส่ื�อ้และผ้าห้่มู นอ้กจำากนี� เปลือ้กส่ับปะรดที่ี�ได้จำากกระบว็นการผลิต์ บริษััที่นำามูาส่ร้างมููลค่าเพิ�มูโดยการที่ำาเป็นภาชนะ 

บรรจำอุ้าห้าร เป็นการลดการที่ิ�งข้ยะอ้อ้กสู่ภ่ายนอ้กและลดค่าใช้จำา่ยในการกำาจำดัข้อ้งเสี่ย ซ่�งเป็นการลดผลกระที่บต่์อ้สิ่�งแว็ดลอ้้มู

2.2.2 ความ้เสุี�ยงเกิี�ยวกิับกิารีผู้ลิต

ความ้เสุี�ยงเรีื�องแรีงงาน 

 ในส่ถืานการณี์ทีี่�มูีการเปลี�ยนแปลงข้อ้งส่ภาว็ะเศรษัฐกิจำ การแข้่งข้ันที่างการต์ลาดที่ี�สู่งข้่�น ส่่งผลต์่อ้การข้าดแคลน

แรงงาน ซ่�งแรงงานถืือ้เป็นปัจำจัำยที่ี�ส่ำาคัญข้อ้งบริษััที่ในการผลักดันให้้เกิดการดำาเนินธุุรกิจำ อี้กที่ั�งแนว็โน้มูอ้ัต์ราค่าแรงทีี่�เพิ�มูข้่�น

อ้ย่างต์่อ้เนื�อ้ง ส่่งผลต์่อ้การเพิ�มูข้่�นข้อ้งต์้นทีุ่นสิ่นค้า บริษััที่จำ่งมีูการปรับโครงส่ร้างอ้งค์กร คัดส่รรบุคคลากรทีี่�มูีคว็ามูรู้คว็ามู

ส่ามูารถื รว็มูที่ั�ง ปรับเปลี�ยนกระบว็นการที่ำางาน เพื�อ้คว็บคุมูค่าใช้จำ่ายด้านแรงงาน และที่ำาให้้การที่ำางานมีูคว็ามูยืดห้ยุ่น และ

มูีประส่ิที่ธุิภาพสู่งสุ่ด 

2.2.3 ความ้เสุี�ยงดื่�านกิารีเงิน

2.2.3 กิ) ความ้เสุี�ยงจากิอัตรีาแลกิเปลี�ยน 

 ธุุรกรรมูการซื�อ้วั็ต์ถุืดิบและข้ายสิ่นค้าในบางธุุรกิจำข้อ้งกลุ่มูธุุรกิจำอ้าห้ารทิี่ปโก้ ใช้ส่กุลเงินต์ราต่์างประเที่ศ  

ซ่�งอ้ตั์ราแลกเปลี�ยนมีูคว็ามูผันผว็นและอ้าจำกระที่บต์อ่้ราคาข้อ้งว็ตั์ถุืดิบและสิ่นคา้ อ้ยา่งไรกต็์ามู บรษิัทัี่ปอ้้งกนัคว็ามูเส่ี�ยงที่ี�อ้าจำ

เกดิข้่�นโดยการที่ำาส่ญัญาซื�อ้-ข้ายเงินต์ราต่์างประเที่ศล่ว็งห้น้าบางส่ว่็นในการที่ำาธุรุกรรมูเพื�อ้ลดคว็ามูเส่ี�ยงจำากอั้ต์ราแลกเปลี�ยน 

 2.2.3 ข) ความ้เสุี�ยงจากิอัตรีาดื่อกิเบี�ย 

 บรษิัทัี่มีูเงินกูยื้มูที่ั�งระยะส่ั�นและระยะยาว็ เพื�อ้นำามูาใชเ้ป็นเงินทุี่นห้มุูนเว็ยีนและข้ยายธุรุกิจำ บริษัทัี่จำะพิจำารณีาเงื�อ้นไข้

และอ้ัต์ราดอ้กเบี�ยข้อ้งแต์่ละส่ถืาบันการเงินก่อ้นการต์ัดส่ินใจำที่ำาธุุรกรรมูใดๆ เพื�อ้ให้้บริษััที่ได้รับประโยชน์สู่งสุ่ด 
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3.1 นโยบายและเป้าหุ้ม้ายกิารีจัดื่กิารีดื่�านความ้ยั�งยืน

นโยบายกิารีจัดื่กิารีดื่�านความ้ยั�งยืน

 บริษััที่ฯมีูคว็ามูมูุ่งมูั�นในการพัฒนารูปแบบการดำาเนินธุุรกิจำ ที่ั�ง 3 มูิต์ิ มิูต์ิเศรษัฐกิจำ มูิต์ิส่ังคมู และมิูต์ิส่ิ�งแว็ดล้อ้มู 

โดยส่ร้างการรับรู้และต์ระห้นักถื่งการดำาเนินธุุรกิจำอ้ย่างยั�งยืนไปสู่่กลุ่มูผู้มูีส่่ว็นได้เส่ียที่ั�งภายในและภายนอ้กข้อ้งอ้งค์กรเพื�อ้ให้้ผู้มูีส่่ว็นได้

เ ส่ี ยทีุ่ กภาคส่่ ว็นมูี ส่่ ว็นร่ ว็มู ในการพัฒนาธุุ รกิ จำ  มูุ่ ง เน้น ใน เรื� อ้ งคุณีภาพข้อ้งส่ินค้ า  การพัฒนาผลิต์ภัณีฑ์์ปรับปรุ ง 

กระบว็นการผลิต์ด้ว็ยการนำาเที่คโนโลยีที่ี�ทัี่นส่มัูยเข้้ามูาปรับใช้ ต์ระห้นักถื่งคว็ามูปลอ้ดภัย อ้าชีว็อ้นามูัย และรส่ชาต์ิทีี่�ชว็น 

บริโภคได้ทีุ่กว็ันอ้ย่างมูีคว็ามูสุ่ข้ รว็มูถื่งส่ภาพแว็ดล้อ้มูในการที่ำางานข้อ้งพนักงาน การพัฒนาชุมูชนและสั่งคมูในทีุ่กด้าน 

ต์ลอ้ดจำนการลดผลกระที่บด้านส่ิ�งแว็ดล้อ้มูทีุ่กส่ว่็นงานข้อ้งห้่ว็งโซ่คุณีค่า เพื�อ้ส่ร้างคว็ามูส่มูดุลที่างธุุรกิจำทีี่�ยั�งยืนได้ในอ้นาคต์

เป้าหุ้ม้ายกิารีจัดื่กิารีและพืัฒนาดื่�านความ้ยั�งยืน

“Enjoy Healthier Life – สุน้กิและมี้ความ้สุ้ขกัิบชีวิตท่ี�ม้ีสุ้ขภัาพืดีื่ข้�น”

 การพฒันาผลติ์ภณัีฑ์ท์ี่ี�มูคีณุีภาพอ้ยา่งยั�งยนื เพื�อ้ยกระดบัคณุีภาพชวี็ติ์ให้ก้บัผู้บรโิภคผา่นธุุรกจิำอ้าห้าร เครื�อ้งดื�มู และผลติ์ภัณีฑ์์

ด้านสุ่ข้ภาพทีี่�มูีคว็ามูห้ลากห้ลายรส่ชาติ์อ้ร่อ้ย  โดยการนำานว็ัต์กรรมูมูาผส่มูผส่านกับเที่คโนโลยีทีี่�ที่ันส่มูัยรว็มูที่ั�งการนำาระบบดิจำิที่ัล 

มูาปรับใช้ในกระบว็นการที่ำางานให้้เกิดคว็ามูถูืกต์้อ้ง รว็ดเร็ว็ และแมู่นยำา ซ่�งเป็นการส่ร้างคว็ามูเชื�อ้มัู�นและไว็้ว็างใจำให้้กับผู้บริโภค 

เพื�อ้โลกที่ี�ดีข้่�น และคว็ามูสุ่ข้ที่ี�ยั�งยืน

3.2 กิารีจัดื่กิารีผู้ลกิรีะท่บต่อผู้้�ม้ีสุ่วนไดื่�เสุียในหุ้่วงโซู่คณ้ค่าของธุ้รีกิิจ
3.2.1 หุ่้วงโซู่ค้ณค่าของธุ้รีกิิจ

การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน

3



แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)36

1. กิารีตลาดื่/กิารีพืัฒนาธุ้รีกิิจองค์กิรี (Marketing/Business Group Head)

 ข้ับเคลื�อ้นกลยุที่ธ์ุด้านการพัฒนาผลิต์ภัณีฑ์์และธุุรกิจำให้มู่ รว็มูถื่งว็างกรอ้บแผนงานในทุี่กส่่ว็นข้อ้งห่้ว็งโซ่คุณีค่า 

(Value Chain) ต์ั�งแต่์การจัำดห้าว็ัต์ถุืดิบ การผลิต์ การต์ลาด การข้นส่่ง และช่อ้งที่างการจำัดจำำาห้น่ายที่ี�เห้มูาะส่มู พร้อ้มูที่ั�ง 

ว็ิเคราะห้์ภาพรว็มูข้อ้งธุุรกิจำ และพัฒนาแผนงานเพื�อ้นำาไปสู่ค่ว็ามูยั�งยืนที่างธุุรกิจำ

 การต์ลาด (Marketing) บริห้ารจำัดการรูปแบบที่างการต์ลาดระดับอ้งค์กร (Master Branding) และการต์ลาด 

ส่ำาห้รับผลิต์ภัณีฑ์์ (Products Branding) รว็มูที่ั�งแผนงานเกี�ยว็กับ Marketing Campaign เพื�อ้ต์อ้บส่นอ้งคว็ามูต์้อ้งการข้อ้ง 

ลูกค้าและผู้บริโภคทีุ่กกลุ่มูเป้าห้มูาย

2. กิารีเพืิ�ม้ค้ณค่าของผู้ลิตภััณฑ์์ (Innovation)

 มูุง่เน้นการพัฒนาและส่ร้างคุณีค่าในด้านคว็ามูแปลกให้มู่ข้อ้งผลิต์ภัณีฑ์์ที่ี�ยังไมู่เคยมูีมูาก่อ้นในที่้อ้งต์ลาด รว็มูที่ั�งการ

พฒันาผลิต์ภัณีฑ์เ์ดิมูอ้ย่างส่ร้างส่รรค์ ยกระดับคุณีภาพข้อ้งสิ่นค้าให้มู่ต์ามูมูาต์รฐาน ดว้็ยการใชวั้็ต์ถุืดิบทีี่�มูคุีณีภาพ บรรจุำภณัีฑ์์

ที่ี�ที่นัส่มัูย นำานว็ตั์กรรมูและเที่คโนโลยเีข้า้มูาปรบัใช ้ดง่จำดุเดน่และส่ร้างคว็ามูแต์กต์า่งข้อ้งผลิต์ภัณีฑ์ ์เพื�อ้ให้ผ้ลิต์ภัณีฑ์ ์มูคีณุีค่า

ด้านราคาที่ี�เห้มูาะส่มูต์ามูคว็ามูต์้อ้งการข้อ้งต์ลาด

3. จัดื่ซูื�อสุินค�าวัตถื้ดื่ิบ (Sourcing) 

 ธุุรกิจำการเกษัต์รและสิ่นค้าวั็ต์ถุืดิบจำากภายในอ้งค์กร (Internal Sourcing) ทีี่�ผ่านมูาบริษััที่ฯ ว็ิจำัยและพัฒนา 

ส่ายพันธุุ์สั่บปะรดที่ิปโก้ห้อ้มูสุ่ว็รรณีจำากการที่ดลอ้งในห้้อ้งปฎิิ์บัต์ิการ ซ่�งเป็นส่ายพันธุุ์ที่ี�มีูคุณีส่มูบัต์ิพิเศษั เปลือ้กบาง รส่ชาต์ิ

ห้ว็าน ไมู่กัดลิ�น ในปัจำจำุบันได้มูีการพัฒนากระบว็นการเพาะปลูกอ้ย่างพิถืีพิถืัน เพื�อ้ส่ร้างมูาต์รฐานและรักษัาคุณีภาพ 

ข้อ้งผลผลิต์ ส่ำาห้รับในอ้นาคต์บริษััที่ฯกำาห้นดแผนด้านการต์รว็จำว็ัดคุณีภาพข้อ้งผลผลิต์ด้ว็ยการนำาเที่คโนโลยีมูาประยุกต์์ใช้ 

ในการคัดเกรดข้อ้งว็ัต์ถืุดิบ เพื�อ้ส่ร้างคว็ามูเชื�อ้มูั�นในด้านคุณีภาพข้อ้งสิ่นค้าและรักษัามูาต์รฐานผลิต์ภัณีฑ์์ภายใต้์แบรนด์ที่ิปโก้

 การส่นับส่นุนส่นิคา้ที่างการเกษัต์รข้อ้งชุมูชน และคูค้่าจำากภายนอ้ก (External Sourcing) บริษัทัี่ฯ กำาห้นดมูาต์รฐาน 

และคัดส่รรวั็ต์ถืุดิบที่ี�มูีคุณีภาพจำากเกษัต์รกรในชุมูชน รว็มูที่ั�งคู่ค้าและพันธุมิูต์รที่างธุุรกิจำจำากภายนอ้กอ้งค์กร เพื�อ้ส่ร้าง 

ผลิต์ภัณีฑ์์ให้มู่ที่ี�มูีคว็ามูห้ลากห้ลาย ต์อ้บส่นอ้งคว็ามูต์้อ้งการข้อ้งต์ลาดได้อ้ย่างรว็ดเร็ว็ซ่�งเป็นการส่ร้างรายได้คว็บคู่ไปกับ 

การพัฒนาคุณีภาพชีวิ็ต์คว็ามูเป็นอ้ยู่ข้อ้งคนในชุมูชนใกล้เคียง

4. กิารีผู้ลิตภัายใน / กิารีสุั�งผู้ลิตจากิภัายนอกิ (Production / OEM OUT)

กิารีผู้ลิตภัายใน (Production) 

 บริษััที่ฯกำาห้นดแผนการพัฒนากระบว็นการผลิต์ด้ว็ยนว็ัต์กรรมูที่ี�ที่ันส่มูัย ซ่�งปัจำจำุบันบริษััที่ฯ ส่ามูารถืผลิต์ส่ินค้า 

ทีี่�ห้ลากห้ลาย มีูโรงงานผลิต์ ที่ั�งห้มูด 5 แห้่ง ดังนี� โรงงานผลิต์ผลไมู้แปรรูป ผลิต์ส่ินค้าส่ับปะรดกระป๋อ้งมูาต์รฐานส่่งอ้อ้ก 

โรงงานผลิต์ส่ารส่กัดส่มูุนไพรข้นาดให้ญ่ ส่ามูารถืส่กัดส่ารส่ำาคัญในส่มูุนไพรไที่ยได้ห้ลากห้ลายชนิด โรงงานผลิต์นำ�าผลไมู้ ผลิต์

นำ�าผลไมู้ได้ห้ลายรูปแบบทัี่�ง UHT และ Pasteurized โรงงานผลิต์นำ�าแร่ธุรรมูชาติ์แมู่ริมู เป็นแห้ล่งนำ�าพุเย็นจำาก 

เที่ือ้กเข้าสู่งและ โรงงานผลิต์นำ�าแร่ธุรรมูชาต์ิภูนำ�าห้ยดที่ี�มีูปริมูาณีแร่ธุาต์ุที่ี�ส่ำาคัญและจำำาเป็นต่์อ้ร่างกาย

กิารีสุั�งผู้ลิตจากิภัายนอกิ (OEM OUT) 

 บริษััที่ฯคัดส่รรผู้ผลิต์จำากภายนอ้กที่ี�ได้รับมูาต์รฐานด้านการผลิต์ และกระบว็นการผลิต์ที่ี�ที่ันส่มูัย ว็ิจำัยและพัฒนา 

ผลิต์ภัณีฑ์์ให้มู่ร่ว็มูกับผู้ผลิต์จำากภายนอ้ก เพื�อ้ส่ร้างโอ้กาส่ที่างธุุรกิจำด้ว็ยการส่่งมูอ้บผลิต์ภัณีฑ์์ให้มู่ที่ี�มูีคว็ามูห้ลากห้ลาย ด้ว็ย

มูาต์รฐาน และคุณีภาพข้อ้งส่ินค้าในระดับข้อ้งที่ิปโก้
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5. กิารีจัดื่สุ่งสุินค�า (Logistic)

กิารีจัดื่สุ่งสุินค�าในปรีะเท่ศ

 บริษััที่ฯ ส่ร้างระบบการกระจำายส่ินค้าที่ี�มูีประส่ิที่ธุิภาพ ครอ้บคลุมูพื�นที่ี�ที่ั�ว็ประเที่ศไที่ย ด้ว็ยการว็างระบบการ 

กระจำายสิ่นค้าจำากโรงงานผลิต์ไปยังศูนย์กระจำายสิ่นค้าต์ามูภูมูิภาค และที่ำาการกระจำายสิ่นค้าผ่านตั์ว็แที่นจำำาห้น่ายรายย่อ้ย 

ไปยังห้้างส่รรพส่ินค้าต์่างๆ ที่ั�งในกรุงเที่พฯ และร้านค้าในต์่างจำังห้ว็ัด เน้นรูปแบบการจำัดส่่งในประเที่ศด้ว็ยรถืบรรทีุ่กส่ินค้าทีี่�มูี

คว็ามูเห้มูาะส่มูกับผลิต์ภัณีฑ์์ โดยเฉพาะส่ินค้าที่างการเกษัต์ร เพื�อ้รักษัาคุณีภาพ และคว็ามูส่ดให้มู่ข้อ้งผลิต์ภัณีฑ์์ คว็บคู่กับ 

การดูแลส่ิ�งแว็ดล้อ้มูด้ว็ยการลดปริมูาณีคาร์บอ้นที่ี�เกิดจำากการข้นส่่งให้อ้้ยู่ในระดับมูาต์รฐาน

 ส่ำาห้รับการส่ั�งซื�อ้สิ่นค้าผ่านเว็็บไซด์ข้อ้งลูกค้ารายย่อ้ย บริษััที่ฯ จำัดที่ำาระบบดิจำิที่ัลส่ำาห้รับการจำัดส่่งสิ่นค้าในรูปแบบ 

Delivery ต์ั�งแต์่ระบบการจำัดเก็บสิ่นค้า (Warehouse) ว็างแผนการจำัดส่่งส่ินค้า (Online Distribution) และการว็ิเคราะห้์ 

คว็ามูต์้อ้งการข้อ้งลูกค้ารายย่อ้ย เพื�อ้ส่ร้างคว็ามูเชื�อ้มูั�นและไว็้ว็างใจำในแบรนด์ที่ิปโก้ได้อ้ย่างยั�งยืน

กิารีจัดื่สุ่งสุินค�าในต่างปรีะเท่ศ

 บริษััที่ฯ ดำาเนินการจำัดส่่งส่ินค้าไปยังประเที่ศคู่ค้าได้อ้ย่างมูีประส่ิที่ธุิภาพ ด้ว็ยการคัดเลือ้กรูปแบบการจำัดส่่งส่ินค้าที่ี� 

เห้มูาะส่มูกับต์ัว็ส่ินค้าและประเที่ศคู่ค้า รว็มูที่ั�งการต์ิดต์่อ้และคัดเลือ้กบริษััที่ข้นส่่งที่ี�มีูคุณีภาพ ที่ำาการเปรียบเที่ียบค่าระว็าง 

และคา่บรกิารข้นส่ง่ ว็างแผนระยะเว็ลาการจัำดส่ง่สิ่นคา้ ต์รว็จำส่อ้บข้อ้้มูลูข้อ้งต์ูสิ้่นค้าที่างระบบ รว็มูที่ั�งจัำดเต์รยีมูเอ้กส่ารทีี่�ใชใ้น

การส่่งอ้อ้ก เพื�อ้ส่ร้างคว็ามูเชื�อ้มูั�นให้้กับลูกค้า

6. กิารีจัดื่จำาหุ้น่ายผู้่านช่องท่างต่างๆ (Distribution)

 บริษััที่ฯ ส่่งมูอ้บผลิต์ภัณีฑ์์ให้้กับผู้บริโภคผ่านช่อ้งที่างการจำัดจำำาห้น่ายที่ี�มูีประส่ิที่ธุิภาพในห้ลากห้ลายช่อ้งที่าง 

แบ่งเป็นการจำัดจำำาห้น่ายที่ั�งในประเที่ศและต์่างประเที่ศ ดังนี�

กิารีจัดื่จำาหุ้น่ายในปรีะเท่ศ

 Offline Channels จำัดจำำาห้น่ายผลิต์ภัณีฑ์์ผ่านผู้แที่นจำำาห้น่าย (Distributor) ซ่�งเป็นช่อ้งที่างจำัดจำำาห้น่ายห้ลัก 

ข้อ้งบริษัทัี่ฯ ในรูปแบบข้ายส่ง่ และข้ายปลกี และข้นส่ง่สิ่นคา้ไปยงัห้า้งส่รรพสิ่นคา้ รา้นส่ะดว็กซื�อ้ ซปุเปอ้รม์ูารเ์กต็์ในกรงุเที่พฯ 

และรา้นคา้ในต์า่งจำงัห้ว็ดั และที่างบรษิัทัี่ฯ เปน็ผูจ้ำดัจำำาห้นา่ยเอ้งโดยการจำดับูธุรา้นจำำาห้นา่ยสิ่นคา้ และชอ่้งที่างการจำดัจำำาห้นา่ย

พิเศษัอ้ื�นๆ 

 Online Channels จำัดจำำาห้น่ายผลิต์ภัณีฑ์์ผ่านการข้ายอ้อ้นไลน์ ซ่�งเป็นช่อ้งที่างการจำัดจำำาห้น่ายให้มู่ที่ี�มูีคว็ามู 

ห้ลากห้ลาย ช่ว็ยอ้ำานว็ยคว็ามูส่ะดว็กในเรื�อ้งการข้นส่่งสิ่นค้าโดยเฉพาะสิ่นค้าที่ี�มีูนำ�าห้นัก อ้ย่างเช่น นำ�าแร่ธุรรมูชาติ์อ้อ้รา และ

นำ�าผลไมู้ที่ิปโก้ ด้ว็ยการบริการข้นส่่งส่ินค้าในรูปแบบ Delivery โดยการจำัดที่ำาระบบจำัดการเส่้นที่างการข้นส่่งที่ี�ทัี่นส่มูัย 

เพื�อ้ให้้เกิดคว็ามูส่ะดว็กและรว็ดเร็ว็ในการจำัดส่่ง

 Retail Channels จัำดจำำาห้น่ายผลิต์ภัณีฑ์ผ่์านห้น้าร้านภายใต้์แบรนด์ “Squeeze by Tipco” ทีี่�มูีผลิต์ภัณีฑ์์อ้าห้าร

และเครื�อ้งดื�มูที่ี�ได้รับการคัดส่รรคุณีภาพ เน้นอ้าห้ารและเครื�อ้งดื�มูที่ี�มูีรส่ชาติ์อ้ร่อ้ย เพิ�มูคว็ามูส่ะดว็กส่บายในการส่ั�งซื�อ้ส่ินค้า 

ด้ว็ยส่าข้าทีี่�ครอ้บคลุมู ที่ั�งในโรงพยาบาล ห้้างส่รรพสิ่นค้า และ ส่ถืานทีี่�ที่ำางานต์่างๆ 

กิารีจัดื่จำาหุ้น่ายในต่างปรีะเท่ศ

 การจำัดจำำาห้น่ายผลิต์ภัณีฑ์์ในต์่างประเที่ศ ปัจำจำุบันบริษััที่ฯ ส่่งอ้อ้กสิ่นค้าภายใต์้แบรนด์ “Tipco” อ้ย่างเช่น นำ�าผลไมู้

ที่ิปโก้ ไปยังประเที่ศในที่วี็ปเอ้เชีย และประเที่ศในที่วี็ปยุโรป รว็มูที่ั�งการจัำดจำำาห้น่ายในรูปแบบรับจ้ำางผลิต์ผลไมู้ 

แปรรูปให้้กับลูกค้าในต์่างประเที่ศ ส่่ว็นให้ญ่ส่่งอ้อ้กไปยังประเที่ศส่ห้รัฐอ้เมูริกา และประเที่ศในที่ว็ีปยุโรป ซ่�งในอ้นาคต์ 

กลยุที่ธุ์ห้ลักในการดำาเนินธุุรกิจำข้อ้งอ้งค์กรในการข้ยายช่อ้งที่างการต์ลาดและส่่งอ้อ้กผลิต์ภัณีฑ์ต์์่างๆ ในต์่างประเที่ศมูากข้่�น
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7. กิารีบริีหุ้ารีจัดื่กิารีบรีรีจ้ภััณฑ์์หุ้ลังกิารีบรีิโภัค 

 บริษััที่ฯดำาเนินธุุรกิจำอ้ย่างรับผิดชอ้บต่์อ้ส่ิ�งแว็ดล้อ้มูและสั่งคมู ด้ว็ยการบริห้ารจัำดการบรรจุำภัณีฑ์์ห้ลังบริโภคทีี่�มูี 

ประส่ิที่ธุิภาพ โดยกำาห้นดแผนงาน ต์ั�งแต์่ข้ั�นต์อ้นการคัดเลือ้กว็ัต์ถืุดิบข้อ้งบรรจำุภัณีฑ์์ การผลิต์บรรจำุภัณีฑ์์ รว็มูที่ั�งการจำัดเก็บ 

บรรจุำภัณีฑ์์ข้ว็ดนำ�าพลาส่ติ์กทีี่�ใช้แล้ว็จำากผู้บริโภค และนำากลับมูาผ่านกระบว็นการรีไซเคิล (Recycle) ซ่�งทีี่�ผ่านมูาบริษััที่ฯ 

ได้จำัดโครงการแปลงร่างข้ว็ดพลาส่ต์ิกให้้เป็นส่ิ�งข้อ้งมูีค่า ด้ว็ยการเรียกเก็บข้ว็ดพลาส่ต์ิกคืนจำากผู้บริโภค และนำาข้ว็ดพลาส่ต์ิก

มูารีไซเคิลถืักถือ้เป็นเส่ื�อ้และผ้าห้่มูด้ว็ยนว็ัต์กรรมูที่ี�ทัี่นส่มูัย เพื�อ้เส่ริมูส่ร้างการดำาเนินธุุรกิจำอ้ย่างยั�งยืนทีุ่กส่่ว็นในห้่ว็งโซ่คุณีค่า 

(Value Chain) และในอ้นาคต์ที่างบริษััที่ฯ กำาห้นดแผนทีี่�จำะดำาเนินการต่์อ้เนื�อ้งในโครงการดังกล่าว็ รว็มูที่ั�งนำาข้อ้งเสี่ยจำาก 

กระบว็นการผลิต์ในโรงงานต่์างๆ อ้ย่างเช่นเปลือ้กส่ับปะรด ข้อ้งเสี่ยจำากการผลิต์ผลไมู้แปรรูป ส่ร้างมููลค่าเพิ�มูด้ว็ยการนำา 

เปลือ้กสั่บปะรดแปรรูปที่ำาเป็นภาชนะใส่่อ้าห้าร เพื�อ้ลดข้อ้งเสี่ย และเป็นการส่ร้างรายได้เพิ�มูจำากสิ่�งทีี่�มูีอ้ยู่ อ้ีกที่ั�งยังเป็นการ 

ช่ว็ยลดข้ยะและช่ว็ยลดผลกระที่บจำากการผลิต์ในด้านส่ิ�งแว็ดล้อ้มู เพื�อ้ให้้บริษััที่ฯ การดำาเนินธุุรกิจำได้อ้ย่างยั�งยืนต์ลอ้ดที่ั�ง 

ห้่ว็งโซ่คุณีค่า

3.2.2 กิารีวิเครีาะหุ้์ผู้้�มี้สุ่วนไดื่�เสุียในหุ้่วงโซู่ค้ณค่าของธุ้รีกิิจ

กิล้่ม้ผู้้�ม้ีสุ่วนไดื่�สุ่วนเสุีย

ผู้้�ม้ีสุ่วนไดื่�เสุียภัายในองค์กิรี

ผู้้�ม้ีสุ่วนไดื่�เสุียภัายนอกิองค์กิรี

ผู้บริห้ารและพนักงาน

(Executive & Employee)

ผู้บริโภค (Consumer)

1. ผลต์อ้บแที่น และส่ว็ัส่ดิการที่ี�เห้มูาะส่มู

2. คว็ามูมูั�นคงและคว็ามูก้าว็ห้น้าในห้น้าทีี่�การงาน

3. การพัฒนาศักยภาพ คว็ามูรูค้ว็ามูส่ามูารถืในการ 

ที่ำางานข้อ้งพนักงาน

4. พัฒนารูปแบบการที่ำางาน ส่ร้างเส่ริมูสุ่ข้ภาพที่ี�ด ี

และมีูคว็ามูปลอ้ดภัยในการที่ำางาน

1. พัฒนาผลิต์ภัณีฑ์์ให้มู่ ส่ร้างคว็ามูห้ลากห้ลายและ

ที่ันส่มูัย

2. ผลิต์ภัณีฑ์์ที่ี�ได้รับรอ้งมูาต์รฐานในด้านคุณีภาพ 

3. ใส่่ใจำสุ่ข้ภาพและคว็ามูปลอ้ดภัยข้อ้งผู้บริโภค

4. ส่ื�อ้ส่ารและเปิดเผยข้อ้้มููลข้อ้งส่นิคา้อ้ย่างครบถ้ืว็น

5. มูีช่อ้งที่างการจำัดจำำาห้น่ายที่ี�ห้ลากห้ลาย และมูี

บริการข้นส่่ง เพื�อ้อ้ำานว็ยคว็ามูส่ะดว็กในการส่ั�งซื�อ้

ส่ินค้า

6. กำาห้นดราคาข้ายที่ี�มีูคว็ามูเห้มูาะส่มูกับมููลค่า

ส่ินค้า

1. จำัดส่รรผลต์อ้บแที่น และส่ว็ัส่ดิการทีี่�มูีคว็ามูเห้มูาะส่มู

ส่ำาห้รับพนักงานทุี่กภาคส่่ว็น

2. กำาห้นดแผนการที่ำางาน เป้าห้มูาย และกลยุที่ธุ์ 

ที่างธุรุกจิำที่ี�ชดัเจำน และดำาเนนิธุรุกจิำต์ามูแผนงานที่ี�กำาห้นดไว้็

3. กำาห้นดต์ัว็ชี�ว็ัดผลการดำาเนินงานเพื�อ้ประเมูินผลงาน 

อ้ย่างโปร่งใส่ 

4. จำัดอ้บรมูพัฒนาศักยภาพในทีุ่กด้าน รว็มูที่ั�งกำาห้นด 

มูาต์รการ และรณีรงค์ให้้พนักงานเห้็นถ่ืงคว็ามูส่ำาคัญ 

ในเรื�อ้งคว็ามูปลอ้ดภัยในการที่ำางาน

1. ค้นห้าคว็ามูต้์อ้งการข้อ้งผู้บริโภค และนำานว็ัต์กรรมู 

ให้มู่เข้้ามูาปรับใช้ในกระบว็นการผลิต์

2. คัดส่รรว็ัต์ถืุดิบในการผลิต์ทีี่�มูีคุณีภาพ

3. เน้นกระบว็นการในการผลิต์ทีี่�มูีประส่ิที่ธิุภาพ และ 

ได้รับการรับรอ้งต์ามูมูาต์รฐานส่ากลจำากส่ถืาบันต์่างๆ 

ในระดับโลก

4. ส่ื�อ้ส่ารข้้อ้มููลที่ี�ครบถื้ว็น เลือ้กช่อ้งที่างการส่ื�อ้ส่าร 

ที่ี�ห้ลากห้ลาย เพื�อ้ให้้ลูกค้าเข้้าถื่งข้้อ้มููลได้

5. เพิ�มูช่อ้งที่างการจำัดจำำาห้น่ายผ่านที่าง Online และจำัด

ส่่งสิ่นค้าในรูปแบบ Home Delivery

6. ส่ร้างมููลค่าเพิ�มูให้้กับส่ินค้าด้ว็ยการพัฒนาส่ินค้าให้มู่

ความ้คาดื่หุ้วังของผู้้�ม้ีสุ่วนไดื่�สุ่วนเสุีย
กิารีตอบสุนองความ้คาดื่หุ้วัง

ของผู้้�ม้ีสุ่วนไดื่�เสุีย
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ผู้ถืือ้หุ้้น นักว็ิเคราะห้์

(Stockholders & Analysts)

คู่ค้า พันธุมูิต์รธุุรกิจำ

(Business partner)

ผู้จำัดจำำาห้น่าย

(Distributor)

ชุมูชน ส่ังคมู

(Social community)

ส่ื�อ้มูว็ลชน 

(Mass media)

1. บริษัทัี่ฯ มูผีลการดำาเนินงานในส่่ว็นข้อ้งยอ้ดข้าย

และกำาไรจำากการดำาเนินงานเต์ิบโต์อ้ย่างต์่อ้เนื�อ้ง

2. บริษััที่ฯ จำ่ายเงินปันผลอ้ย่างส่มูำ�าเส่มูอ้

3. ได้รับข้้อ้มููลข้่าว็ส่ารทีี่�ส่ำาคัญข้อ้งบริษััที่ ในส่่ว็น

ข้อ้งแผนธุรุกจิำ การว็เิคราะห้ผ์ลการดำาเนนิงาน และ 

การพัฒนาธุุรกิจำอ้ย่างยั�งยืน

1. บริษััที่ฯ ส่นับส่นุนและยกระดับการดำาเนินงาน

ข้อ้งคู่ค้า เพื�อ้ให้้เกิดคว็ามูร่ว็มูมืูอ้ที่ี�มีูประส่ิที่ธุิภาพ

สู่งสุ่ด

2. ส่ร้างรายได้ให้้กับคู่ค้าและพันธุมูิต์รที่างธุุรกิจำที่ี�

เต์ิบโต์อ้ย่างส่มูำ�าเส่มูอ้

3. การคัดเลือ้กคู่ค้าอ้ย่างโปร่งใส่ และเป็นธุรรมู

1. การกำาห้นดราคาข้ายส่ินค้าอ้ย่างเป็นธุรรมู และ 

เห้มูาะส่มู

2. ส่ินค้ามูีคุณีภาพต์ามูมูาต์รฐานที่ี�กำาห้นด

3. อ้อ้กผลติ์ภัณีฑ์ใ์ห้มู่เพื�อ้ต์อ้บส่นอ้งคว็ามูต์อ้้งการ

ข้อ้งต์ลาดอ้ย่างส่มูำ�าเส่มูอ้

4. ได้รบัสิ่นค้าในปริมูาณีทีี่�เห้มูาะส่มูและต์รงต่์อ้เว็ลา

5. มีูการที่ำาการต์ลาด ส่่งเส่ริมูการข้ายอ้ย่างต่์อ้เนื�อ้ง

1. พัฒนาคุณีภาพชีว็ิต์และเส่ริมูส่ร้างประโยชน์ใน

ด้านต์่างๆ ข้อ้งชุมูชนและส่ังคมู

2. กระบว็นการผลติ์ทีี่�ลดผลกระที่บดา้นสั่งคมู และ 

ส่ิ�งแว็ดล้อ้มู

3. ช่ว็ยดูแลพื�นทีี่�ภายในชุมูชนใกล้เคียง

4. เคารพส่ิที่ธิุมูนุษัยชนข้อ้งชุมูชนใกล้เคียง

1. ส่ื�อ้ส่ารข้้อ้มููลทีี่�ถืูกต้์อ้ง ครบถ้ืว็น และทัี่นต่์อ้

ส่ถืานการณี์ 

2. การมูสี่ว่็นรว่็มูและส่านส่มัูพนัธุท์ี่ี�ดกีบัส่ื�อ้มูว็ลชน

3. นำาเส่นอ้และรบัฟ้งัคว็ามูคดิเห้น็ที่ี�เปน็ประโยชน์ 

กับบริษััที่ฯ

1. บริห้ารธุุรกิจำ และจำัดการคว็ามูเส่ี�ยงที่ั�งภายในและ 

ภายนอ้กอ้งค์กรได้อ้ย่างมูีประส่ิที่ธิุภาพ

2. กำาห้นดและประกาศนโยบายเงินปันผลทีี่�ชัดเจำน 

รว็มูที่ั�งส่ร้างคว็ามูเต์ิบโต์ข้อ้งผลการดำาเนินงานอ้ย่าง 

ต์่อ้เนื�อ้งและยั�งยืน

3. จำัดที่ำาและนำาเส่นอ้ข้้อ้มููลทีี่�ส่ำาคัญข้อ้งบริษััที่ที่ี�ถูืก

ต์้อ้งและครบถื้ว็น ผ่านเว็็บไซด์ข้อ้งบริษััที่ฯ และ

เอ้กส่ารรายงานประจำำาปี 

1. จำัดประชุมูร่ว็มูกันระห้ว่็างบริษััที่ฯ และคู่ค้า เพื�อ้ 

ยกระดับการดำาเนินงานข้อ้งคู่ค้า

2. กำาห้นดแผนงานระห้ว็า่งบริษัทัี่ฯ อ้ย่างชดัชำาระเงิน

ค่าส่ินค้าต์รงต์ามูระยะเว็ลาที่ี�กำาห้นด

3. กำาห้นดห้ลักเกณีฑ์์ในการคัดเลือ้กคู่ค้าอ้ย่างเป็น

ธุรรมู รว็มูที่ั�งรกัษัาและป้อ้งกนัข้อ้้มููลระห้ว่็างบริษัทัี่ฯ

กับคู่ค้าและพันธุมิูต์รที่างธุุรกิจำ

1. กำาห้นดราคาข้ายสิ่นค้าทีี่�มีูคว็ามูเห้มูาะส่มู และ 

เป็นธุรรมูกับทีุ่กฝ่่าย

2. ผลิต์สิ่นค้าต์ามูมูาต์รฐานทีี่�กำาห้นดและต์รว็จำส่อ้บ 

คุณีภาพข้อ้งสิ่นค้า

3. กำาห้นดแผนการพัฒนาสิ่นค้า และช่ว็งเว็ลาในการ 

อ้อ้กผลิต์ภัณีฑ์์ให้มู่

4. ว็างแผนการจำดัห้าว็ตั์ถืดุบิ การผลติ์ส่นิคา้ และการ 

ส่่งมูอ้บส่ินค้าทีี่�มูีคว็ามูชัดเจำน

5. ค้นห้าช่อ้งที่างการส่ื�อ้ส่ารที่างการต์ลาดทีี่�ห้ลาก

ห้ลาย เพื�อ้การเข้้าถื่งผูบ้ริโภคในทีุ่กกลุ่มูเป้าห้มูาย

1. การที่ำาส่ัญญากับเกษัต์รกร (Contract Farming) 

เพื�อ้จำัดซื�อ้ว็ัต์ถืุดิบทีี่�มูีคุณีภาพจำากชุมูชนใกล้เคียง 

2. บริห้ารจำัดการข้อ้งเส่ียจำากกระบว็นการผลิต์อ้ย่าง

มูีประส่ิที่ธิุภาพ รว็มูที่ั�งปรับเปลี�ยนกระบว็นการผลิต์

ให้้มีูคุณีภาพ และเป็นมิูต์รกับส่ิ�งแว็ดล้อ้มู

3. รักษัาและฟ้้�นฟู้คว็ามูห้ลากห้ลายที่างชีว็ภาพ

4. ประเมูนิคว็ามูพง่พอ้ใจำและรบัฟ้งัคว็ามูคิดเห้น็ข้อ้ง

คนในชุมูชน

1. จำดักจิำกรรมูและเข้้าร่ว็มูงานจัำดแส่ดงส่นิค้า เพื�อ้ส่ื�อ้ส่าร

ข้้อ้มููลข้อ้งบริษััที่ฯที่ี�ส่ำาคัญ

2. นำาเส่นอ้ข้้อ้มููลต่์างๆ ผ่านช่อ้งที่างการส่ื�อ้ส่ารทีี่�มูี

คว็ามูห้ลากห้ลาย

3. ส่่งข้่าว็ส่ารประชาส่ัมูพันธุ์ และเปิดโอ้กาส่ให้้แส่ดง 

คว็ามูคิดเห้็นผ่านช่อ้งที่างต์่างๆ

ความ้คาดื่หุ้วังของผู้้�ม้ีสุ่วนไดื่�สุ่วนเสุีย
กิารีตอบสุนองความ้คาดื่หุ้วัง

ของผู้้�ม้ีสุ่วนไดื่�เสุีย
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ห้น่ว็ยงานภาครัฐ

(Government agencies)

นักว็ิจำัย นักว็ิชาการ นว็ัต์กรรมู 

ด้ านสุ่ข้ภาพ (Wel lness  

Special ist ,  Innovator,  

nutritionist, researcher)

1. ปฎิ์ิบัติ์ต์ามูกฎิ์ระเบียบข้้อ้บังคับด้านส่ังคมูและ 

ส่ิ�งแว็ดล้อ้มู

2. ให้้คว็ามูร่ว็มูมืูอ้กับห้น่ว็ยงานราชการ และนำา

เส่นอ้แนว็ที่างที่ี�ดีเพื�อ้มูุ่งสู่่การพัฒนาอ้ย่างยั�งยืน

1. การร่ว็มูกันที่ำากาว็ิจำัยและพัฒนาผลิต์ภัณีฑ์์เพื�อ้

สุ่ข้ภาพ

2. ส่นับส่นุนงานวิ็จำัย เพื�อ้ต่์อ้ยอ้ดอ้งค์คว็ามูรู ้

เที่คโนโลยี และนว็ัต์กรรมูที่ี�ได้จำาการวิ็จำัย 

3. การส่ร้างประส่บการณี์และคว็ามูเชี�ยว็ชาญใน

การว็ิจัำย

1. ปฎิิ์บัต์ิต์ามูห้ลักเกณีฑ์์ ข้้อ้บังคับด้านส่ังคมู และ 

ส่ิ�งแว็ดล้อ้มู 

2. ให้้คว็ามูร่ว็มูมูือ้กับภาครัฐในเรื�อ้งต์่างๆ รว็มูที่ั�งจำัด

กิจำกรรมูอ้นุรักษั์ส่ิ�งแว็ดล้อ้มูอ้ย่างยั�งยืน ร่ว็มูกับ 

ห้น่ว็ยงานภาครัฐ

1. การที่ำางานวิ็จำัยร่ว็มูกับนักวิ็ชาการ เพื�อ้ส่ร้างเส่ริมู

และพัฒนาผลิต์ภัณีฑ์์ด้ว็ยเที่คโนโลยีและนวั็ต์กรรมู

2. ส่นับส่นุนและพัฒนาห้้อ้งปฎิ์ิบัต์ิการ รว็มูที่ั�ง

อุ้ปกรณี์ต์่างๆ ส่ำาห้รับการที่ำาว็ิจำัย

3. ส่่งเส่ริมูให้้พนักงานผู้เชี�ยว็ชาญภายในอ้งค์กรที่ำา

ว็ิจำัยร่ว็มูกับนักว็ิจำัยจำากภายนอ้กในด้านการพัฒนา

ผลิต์ภัณีฑ์์เครื�อ้งดื�มูเพื�อ้สุ่ข้ภาพ เพื�อ้ส่ร้างเส่ริมูการ

แลกเปลี�ยนอ้งค์คว็ามูรู้ระห้ว็่างพนักงานและนักว็ิจำัย

จำากภายนอ้ก

ความ้คาดื่หุ้วังของผู้้�ม้ีสุ่วนไดื่�สุ่วนเสุีย
กิารีตอบสุนองความ้คาดื่หุ้วัง

ของผู้้�ม้ีสุ่วนไดื่�เสุีย

3.3 กิารีจัดื่กิารีดื่�านความ้ยั�งยืนในมิ้ติสุิ�งแวดื่ล�อม้

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิิบัติดื่�านสุิ�งแวดื่ล�อม้

นโยบายดื่�านสุิ�งแวดื่ล�อม้

1. บริษััที่ฯมูุง่มูั�นดำาเนินงานให้้ส่อ้ดคล้อ้งกับข้้อ้กำาห้นดข้อ้งกฎิ์ห้มูาย ส่ิ�งแว็ดล้อ้มู ข้้อ้ผูกพันธ์ุ พันธุส่ัญญา และข้้อ้กำาห้นดอ้ื�นๆ  

   ที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกับธุุรกิจำที่างด้านส่ิ�งแว็ดล้อ้มู 

2. บริษััที่ฯมุู่งมัู�นที่ี�จำะลดผลกระที่บด้านส่ิ�งแว็ดล้อ้มูที่ี�ส่ำาคัญ รว็มูที่ั�งการปกป้อ้งสิ่�งแว็ดล้อ้มู และการป้อ้งกันมูลพิษั 

    อ้ย่างมีูประส่ิที่ธุิภาพ

3. บริษััที่ฯมุู่งมัู�นทีี่�จำะต์ิดต์ามูและประเมิูนการดำาเนินงานด้านสิ่�งแว็ดล้อ้มู ให้้เป็นไปต์ามูแผนการจัำดการที่ี�ว็างไว็้พร้อ้มูทัี่�ง 

    มูุ่งมูั�นที่ี�จำะปรับปรุงระบบการบริห้ารจำัดการส่ิ�งแว็ดล้อ้มูอ้ย่างต์่อ้เนื�อ้ง

4.  บริษััที่ฯมูุง่มูั�นทีี่�จำะเส่ริมูส่ร้างจำิต์ส่ำานก่ที่างด้านส่ิ�งแว็ดล้อ้งให้้กับผู้มีูส่่ว็นได้เสี่ย รว็มูที่ั�งส่ื�อ้ส่ารไปยังส่าธุารณีะชนที่ั�ว็ไป

แนวปฏิิบัติดื่�านสุิ�งแวดื่ล�อม้

1. คว็บคุมู ดูแล ป้อ้งกันไมู่ให้้เกิดมูลพิษั จำากการดำาเนินกิจำกรรมู ผลิต์ภัณีฑ์์ และการบริการต่์างๆ ซ่�งรว็มูถื่งการบ่งชี� 

  แห้ล่งกำาเนิดมูลพิษั การต์รว็จำว็ัด เก็บบันที่่ก และการรายงานผลข้อ้งมูลพิษั การกำาห้นดมูาต์รการเพื�อ้ป้อ้งกันมูลพิษั 

  และข้อ้งเส่ีย การเปิดเผยข้้อ้มููลเกี�ยว็กับมูลพิษัต์่อ้ส่าธุารณีะ และการดำาเนินการเพื�อ้การเต์รียมูพร้อ้มูในการป้อ้งกัน 

    อุ้บัต์ิเห้ต์ุจำากส่ารเคมูี และมูลพิษัจำากการดำาเนินงาน

2. ดูแลและคว็บคุมูให้้มูีการใช้ที่รัพยากรอ้ย่างยั�งยืน โดยมูีการชี�บ่งแห้ล่งการใช้พลังงาน นำ�า และที่รัพยากรอ้ื�นๆ และ 

    ดำาเนินมูาต์รการการใช้ที่รัพยากรอ้ย่างมูีประส่ิที่ธุิภาพ

3. ดำาเนินมูาต์รการที่ั�งที่างต์รงและที่างอ้้อ้มูอ้ย่างต์่อ้เนื�อ้ง เพื�อ้บรรเที่าผลกระที่บจำากการเปลี�ยนแปลงส่ภาพภูมูิอ้ากาศ 

    ที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการดำาเนินการข้อ้งบริษััที่ฯ

4. ปกป้อ้งและฟ้้�นฟู้แห้ล่งที่ี�อ้ยู่อ้าศัยต์ามูธุรรมูชาต์ิในทีุ่กกิจำกรรมู ผลิต์ภัณีฑ์์ และการให้้บริการ โดยการบ่งชี�ผลกระที่บ 

  และกำาห้นดมูาต์รการเพื�อ้ลดห้รือ้ กำาจำัดผลกระที่บอ้ย่างเห้มูาะส่มู รว็มูถื่งการดำาเนินการเพื�อ้ฟ้้�นฟู้  รักษัา 

    ระบบนิเว็ศน์ที่ี�ส่่งเส่ริมู การอ้นุรักษั์การใช้ที่รัพยากรธุรรมูชาต์ิอ้ย่างยั�งยืน
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โรงงานผลิต์ผลไมู้แปรรูป

ไร่ส่ับปะรด และการเกษัต์ร 

(ส่ำานักงาน,ห้อ้้งส่ำาห้รับบรรจำุภัณีฑ์์)

โรงงานผลิต์นำ�าผลไมู้ที่ิปโก้

โรงงานผลิต์นำ�าแร่

โรงงานส่ารส่กัด

13.61

0.02

9.54

2.82

0.74

8.36

0.02

7.81

2.12

0.64

8.81

0.02

7.80

2.40

0.90

ปรีิม้าณกิารีใช�ไฟ้ฟ้้า

หุ้น่วย : M.kWh
2562 2563 2564

3.3.2 ผู้ลกิารีดื่ำาเนินงานดื่�านสุิ�งแวดื่ล�อม้ 

 1. กิารีบรีิหุ้ารีจัดื่กิารีพืลังงาน (Energy Management)

  บริษััที่ฯกำาห้นดนโยบายและเป้าห้มูายการลดใช้พลังงานที่ั�งในโรงงานผลิต์และส่ำานักงาน ด้ว็ยการนำา 

 นว็ตั์กรรมูเข้า้มูาพัฒนาในกระบว็นการผลิต์ กำาห้นดระบบการจำดัการพลังงานและแผนการใชพ้ลงังานอ้ย่างเห้มูาะส่มู  

 รว็มูที่ั�งส่ื�อ้ส่ารให้้พนักงานทุี่กคนที่ราบและต์ระห้นักถื่งการลดใช้พลังงาน เพื�อ้ให้้บริษััที่ฯ บริห้ารจำัดการพลังงาน 

 ในทีุ่กส่ว่็นงานข้อ้งห้่ว็งโซ่คุณีค่าได้อ้ย่างคุ้มูค่าและมูีประสิ่ที่ธุิภาพสู่งสุ่ด

  โดยในปี2564 บริษััที่ฯบริห้ารจำัดการพลังงานไฟ้ฟ้้าและเชื�อ้เพลิงได้อ้ย่างมูีประสิ่ที่ธุิภาพส่ำาห้รับ 

 โรงงานผลไมู้แปรรูป ได้มีูการจำัดต์ารางเว็ลาการเปิดใช้เครื�อ้งจำักรให้้ส่อ้ดคล้อ้งกับปริมูาณีว็ัต์ถืุดิบ และ 

 เลอื้กใชเ้ครื�อ้งจัำกรที่ี�ใชพ้ลงังานจำากไอ้นำ�าแที่นการใชไ้ฟ้ฟ้า้ เพื�อ้ลดต์น้ที่นุในการผลิต์ และส่ง่เส่ริมูการใชพ้ลังงานอ้ยา่ง 

 รู้คุณีค่า ในส่่ว็นข้อ้งโรงงานนำ�าผลไมู้ที่ิปโก้ จำัดที่ำาโครงการว็างระบบ Solar Rooftop ซ่�งเป็นพลังงานที่ดแที่นจำาก 

 ธุรรมูชาต์ิ เป็นมิูต์รต์่อ้ส่ิ�งแว็ดล้อ้มู และส่ามูารถืลดมูลพิษัที่ี�ที่ำาลายชั�นบรรยากาศข้อ้งโลก กำาห้นดเป้าห้มูายใน 

 ปี 2565-2567ลดใช้ไฟ้ฟ้้าและพลังอ้ย่างน้อ้ยร้อ้ยละ 5 เมูื�อ้เที่ียบกับปี 2564

 2. กิารีบรีิหุ้ารีจัดื่กิารีนำ�า (Water Management)

  บริษััที่ฯกำาห้นดแผนงานการบริห้ารจัำดการนำ�าให้้มีูประสิ่ที่ธิุภาพสู่งสุ่ด ส่ำาห้รับโรงงานผลไมู้แปรรูป  

 ได้ดำาเนินการต์ิดต์ั�งระบบ Reuse RO เพื�อ้ลดปริมูาณีการใช้นำ�าในกระบว็นการล้างลูกส่ับปะรด ในส่ว่็นข้อ้งโรงงาน 

 นำ�าผลไมู้ มูีระบบบำาบัดนำ�าเส่ียจำากกระบว็นการผลิต์ และพักนำ�าที่ี�บำาบัดแล้ว็ไว็้ในบ่อ้ภายในโรงงาน ก่อ้นจำะปล่อ้ยนำ�า 

 สู่แ่ห้ล่งนำ�าธุรรมูชาต์ต่ิ์างๆ อ้กีที่ั�งบรษิัทัี่ฯส่่งเส่รมิูให้้พนกังานที่กุคนต์ระห้นักในเรื�อ้งการลดใช้นำ�า การใช้ซำ�า และนำานำ�า 

 กลับมูาใช้ให้มู่ให้้พนักงานทีุ่กคนที่ราบ และนำาไปปฎิ์ิบัต์ิ กำาห้นดเป้าห้มูายในปี 2565-2567 ลดปริมูาณีการใช้นำ�า 

 อ้ย่างน้อ้ยร้อ้ยละ 5 เมูื�อ้เที่ียบกับปี 2564

ปริีม้าณกิารีใช�พืลังงาน (ไฟ้ฟ้้าและเชื�อเพืลิง)

โรงงานผลิต์ผลไมู้แปรรูป

ไร่ส่ับปะรด และการเกษัต์ร 

(ส่ำานักงาน,ห้อ้้งส่ำาห้รับบรรจำุภัณีฑ์์)

โรงงานผลิต์นำ�าผลไมู้ที่ิปโก้

โรงงานผลิต์นำ�าแร่

734,390

24,704

301,418

92,384

426,731

26,574

239,397

66,667

520,478

27,986

226,196

82,904

ปรีิม้าณกิารีใช�นำ�า

หุ้น่วย : Cu.m
2562 2563 2564

ปรีิม้าณกิารีใช�นำ�า 
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 3. กิารีบรีิหุ้ารีจัดื่กิารีขยะ ของเสุีย และม้ลพืิษ 

  บริษััที่ฯกำาห้นดมูาต์รการในเรื�อ้งคว็ามูรับผิดชอ้บต์่อ้สิ่�งแว็ดล้อ้มู และการลดปริมูาณีข้อ้งเส่ียในกระบว็น 

 การผลิต์เป็นส่ำาคัญ ดังนั�นบริษััที่ฯ จำ่งปรับปรุงการบริห้ารจำัดการข้อ้งเส่ีย โดยใช้ห้ลักลดข้อ้งเสี่ย เพิ�มูการใช้ซำ�า  

 และนำากลับมูาใช้ให้มู่ เพื�อ้พัฒนาการดำาเนินธุุรกิจำอ้ย่างยั�งยืนคว็บคู่กับการป้อ้งกันปัญห้ามูลพิษั

  ในปี 2564 บริษััที่ฯจัำดการข้ยะและข้อ้งเส่ียจำากกระบว็นการผลิต์ ส่ำาห้รับโรงงานผลไมู้แปรรูป ส่ว่็นให้ญ่ 

 ผลิต์ส่ับปะรดกระป๋อ้งแปรรูป ที่างบริษััที่ฯ นำาแกนกลางข้อ้งส่ับปะรดไปผลิต์เป็นผลิต์ภัณีฑ์์แปรรูปส่ับปะรดอ้บแห้้ง  

 และนำาเปลือ้กส่ับปะรดผ่านกระบว็นการส่กัดส่ารส่ำาคัญในเปลือ้กส่ับปะรด และนำากากสั่บปะรดที่ี�เห้ลือ้จำาการผลิต์ 

 มูาเป็นส่ว่็นผส่มูในอ้าห้ารสั่ต์ว์็ ที่ำาให้ป้ริมูาณีข้ยะและข้อ้งเสี่ยจำากกระบว็นการผลิต์ลดลง ในส่ว่็นข้อ้งโรงงานนำ�าผลไมู้  

 ได้มูีการจัำดที่ำาเต์าเผาข้ยะจำากถัืงดรัมูบรรจุำวั็ต์ถืุดิบนำ�าผลไมู้ เพื�อ้นำาไปกำาจำัดข้ยะจำากกระบว็นการผลิต์  

 กำาห้นดเปา้ห้มูายในปี 2565-2567 ลดข้ยะและข้อ้งเสี่ยจำากกระบว็นการผลิต์อ้ย่างนอ้้ยรอ้้ยละ 5 เมูื�อ้เที่ยีบกบัป ี2564

 4. กิารีจัดื่กิารีเพืื�อลดื่ปัญหุ้ากิ๊าซูเรีือนกิรีะจกิ 

  บริษััที่ฯ ให้้คว็ามูส่ำาคัญกับการลดผลกระที่บที่ี�เกิดจำากการเปลี�ยนแปลงข้อ้งส่ภาว็ะอ้ากาศ (Climate  

 Change) บริษััที่ฯ ได้มูีการประเมิูนคว็ามูเส่ี�ยงจำากปริมูาณีก๊าชเรือ้นกระจำก และบริห้ารจัำดการคว็ามูเส่ี�ยงจำากการ 

 เปลี�ยนแปลงภาว็ะอ้ากาศ รว็มูที่ั�งการบรหิ้ารจำดัการปรมิูาณีการปล่อ้ยกา๊ซเรอื้นกระจำกให้เ้ปน็ไปต์ามูมูาต์รฐานต์ั�งแต์่ 

 ต์้นนำ�าจำนถื่งปลายนำ�า ได้แก่ การผลิต์ การข้นส่่ง รว็มูที่ั�งการบริห้ารจำัดการข้ยะและข้อ้งเส่ีย โดยกำาห้นดข้อ้บเข้ต์ส่ำา 

 ห้รับการดำาเนินงานที่ั�ง 5 โรงงาน เพื�อ้คว็บคุมูการปล่อ้ยก๊าซเรือ้นกระจำก จัำดเว็ลาการเดินเครื�อ้งจำักรให้้ส่อ้ดคล้อ้งกับ 

 ปริมูาณีว็ัต์ถืุดิบ และเลือ้กใช้ถื่านห้ินที่ี�มูีคุณีภาพดีให้้ค่าคว็ามูร้อ้นสู่ง ต์ั�งเป้าห้มูายในปี 2565-2567 ลดการปล่อ้ย 

 ก๊าซเรือ้นกระจำกในกระบว็นการผลิต์อ้ย่างน้อ้ยร้อ้ยละ 5 เมูื�อ้เที่ียบกับปี 2564

โรงงานผลิต์ผลไมู้แปรรูป

- เปลือ้กผลไมู้

- เศษัว็ัส่ดุ

ไร่ส่ับปะรด และการเกษัต์ร 

- เปลือ้กผลไมู้จำากการต์ัดแต่์ง

โรงงานผลิต์นำ�าผลไมู้ที่ิปโก้

- พส่าส่ต์ิก

- กระดาษั

- ข้ยะอ้ันต์ราย

โรงงานผลิต์นำ�าแร่

- พลาส่ต์ิกจำากการผลิต์ข้ว็ดนำ�า

- กระดาษัจำากส่ำานักงาน

26,166

25,969

197

26

643

70

196

377

84

59

25

6,133

5,889

144

305

502

56

150

296

61

43

18

12,332

12,268

64

686

442

55

115

272

47

27

20

ปรีมิ้าณขยะและของเสุยีจากิกิรีะบวนกิารีผู้ลติ

หุ้น่วย : ตันต่อปี
2562 2563 2564

ปรีิม้าณขยะ และของเสุียจากิกิรีะบวนกิารีผู้ลิต

โรงงานผลิต์ผลไมู้แปรรูป

โรงงานผลิต์นำ�าผลไมู้ที่ิปโก้

8.18

8.42

5.39

5.86

5.70

4.61

ปรีิม้าณกิ๊าซูเรีือนกิรีะจกิ

หุ้น่วย : M. kGCO2eq
2562 2563 2564

ปรีิม้าณกิ๊าซูเรืีอนกิรีะจกิ
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3.4 กิารีจัดื่กิารีความ้ยั�งยืนในมิ้ติสุังคม้ 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิิบัติดื่�านสุังคม้  

 บริษััที่ฯกำาห้นดนโยบายด้านคว็ามูรับผิดชอ้บต์่อ้ชุมูชนและส่ังคมู ปลูกฝ่ังแนว็คว็ามูคิดเรื�อ้งห้น้าที่ี�เป็นพลเมูือ้งดี 

และการอ้ยู่ร่ว็มูกับผู้อ้ื�นในสั่งคมูได้อ้ย่างเต็์มูภาคภูมูิให้้กับพนักงานทุี่กคนได้ย่ดถืือ้เป็นแนว็ปฏิบัต์ิ โดยพนักงานกลุ่มูธุุรกิจำ 

อ้าห้ารทิี่ปโก้ มูีห้ลักประจำำาใจำดังนี� “ที่ิปโก้ พัฒนาธุุรกิจำคว็บคู่กับสิ่�งแว็ดล้อ้มูและสั่งคมู” ต์ลอ้ดจำนการดำาเนินธุุรกิจำอ้ย่าง 

รับผิดชอ้บต่์อ้ส่ังคมู มูุ่งเน้นการมีูส่่ว็นร่ว็มูในการพัฒนาชุมูชนในด้านเศรษัฐกิจำ ด้านสั่งคมู และด้านส่ิ�งแว็ดล้อ้มู ในส่่ว็นข้อ้ง

พนักงาน บริษััที่ฯ ให้้คว็ามูส่ำาคัญในเรื�อ้งการปฎิ์ิบัต์ิต์ามูส่ัญญาจำ้างแรงงานอ้ย่างเคร่งครัดรว็มูที่ั� งการเคารพ 

ส่ิที่ธุิมูนุษัยชน (Human Rights) เส่รีภาพ คว็ามูเส่มูอ้ภาคสื่�อ้ส่ารให้้พนักงานทีุ่กคนที่ราบในแนว็ที่างการปฎิ์ิบัต์ิด้าน 

จำรรยาบรรณีเกี�ยว็กับส่ทิี่ธิุมูนษุัยชน ที่ำาให้พ้นักงานที่กุคน ต์ระห้นักถืง่ข้อ้้กำาห้นดและนโยบายการรบัแจำง้เบาะแส่ การรอ้้งเรยีน 

เพื�อ้ให้้การบริห้ารจำัดการเรื�อ้งส่ิที่ธิุมูนุษัยชนมีูประสิ่ที่ธุิภาพมูากข้่�น 

3.4.2 ผู้ลกิารีดื่ำาเนินงานดื่�านสุังคม้

1. พืนักิงานและแรีงงาน 

 บริษััที่ฯกำาห้นดแนว็การปฏิบัต์ิด้านแรงงาน สุ่ข้ภาพและคว็ามูปลอ้ดภัยในการที่ำางานส่ำาห้รับพนักงาน 

ต์ามูพระราชบัญญัต์ิคุ้มูครอ้งแรงงานและมูาต์รฐานแรงงานไที่ย รว็มูถื่งการเก็บรักษัาข้้อ้มููลส่่ว็นต์ัว็ และข้้อ้มููลเกี�ยว็กับค่า

ต์อ้บแที่น ผลประโยชน์ต่์างๆ โดยในปี 2564 บรษิัทัี่ฯ ดำาเนนิการบรหิ้ารจำดัการที่รพัยากรบคุคลให้้มูปีระส่ทิี่ธุภิาพมูากข้่�น โดยการปรบั 

แผนการดำาเนินงานให้้ส่อ้ดคล้อ้งกับกลยุที่ธ์ุที่างธุุรกิจำให้มู่ รว็มูที่ั�งการพัฒนาระบบการติ์ดต่์อ้สื่�อ้ส่ารและการประชุมูภายใน 

อ้งค์กรให้้ทัี่นส่มัูยมูากข้่�น ด้ว็ยการนำาเที่คโนโลยีเข้้ามูาปรับใช้ เพื�อ้อ้ำานว็ยคว็ามูส่ะดว็ก ที่ำาให้้เกิดคว็ามูรว็ดเร็ว็ในการดำาเนิน 

งานระห้ว่็างห้น่ว็ยงาน ลดการสั่มูผสั่ระห้ว่็างบุคคล กำาห้นดนโยบายให้พ้นักงานส่ามูารถืที่ำางานจำากทีี่�บ้าน เพื�อ้รอ้งรับส่ถืานการณ์ี

การแพร่ระบาดข้อ้งไว็รัส่โคโรน่า (Covid-19) ทีี่�เกิดข้่�นในปัจำจำุบัน อ้ีกที่ั�งมูุ่งเน้นการเส่ริมูส่ร้างและพัฒนารูปแบบการที่ำางาน 

ส่ร้างโอ้กาส่คว็ามูก้าว็ห้น้าในการที่ำางาน ต์ลอ้ดจำนกำาห้นดห้ลักเกณีฑ์์ค่าจำ้าง ผลต์อ้บแที่น และส่วั็ส่ดิการต์่างๆ ข้อ้งพนักงาน

อ้ย่างเป็นธุรรมู เท่ี่าเที่ียมู และไมู่เลือ้กปฎิ์ิบัต์ิ โดยในปี 2564 บริษััที่ฯ มูีการดำาเนินงานด้านพนักงานที่ี�ส่ำาคัญดังนี�
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กิารีฝึึกิอบรีม้พืนักิงาน

 บริษััที่ฯ ให้้คว็ามูส่ำาคัญกับการพัฒนาศักยภาพข้อ้งพนักงานทีุ่กคน ทีุ่กระดับ ให้้มูีคว็ามูรู้คว็ามูส่ามูารถื โดยกำาห้นด 

แผนการฝึ่กอ้บรมูในห้ลักสู่ต์รบังคับ ห้รือ้ห้ลักสู่ต์รที่ี�เป็นประโยชน์ต่์อ้พนักงาน เพื�อ้ให้้พนักงานมีูการพัฒนาศักยภาพ 

คว็ามูส่ามูารถืในการที่ำางาน และที่ำาให้บ้ริษัทัี่ฯ มูบุีคลากรทีี่�มูคุีณีภาพ เพื�อ้รอ้งรับการเติ์บโต์ข้อ้งธุรุกิจำในอ้นาคต์ โดยในปี 2564  

บริษัทัี่ฯ จำดัห้ลกัส่ตู์รอ้บรมูพนกังาน  เพื�อ้เพิ�มูที่กัษัะและศกัยภาพในการที่ำางาน จำำานว็น  64 ห้ลกัสู่ต์ร คดิเป็นจำำานว็นชั�ว็โมูงอ้บรมู 

ห้รือ้กิจำกรรมูพัฒนาคว็ามูรู้เฉลี�ย 3.08 ชั�ว็โมูงต์่อ้คนต์่อ้ปีจำากเป้าห้มูาย 6 ชั�ว็โมูงต์่อ้คนต์่อ้ปี

1. ส่ำานักงานให้ญ่กรุงเที่พฯ

2. คลังส่ินค้าประชาชื�น

3. โรงงานผลิต์ผลไมู้แปรรูป

4. โรงงานผลิต์นำ�าผลไมู้ทิี่ปโก้

5. โรงงานผลิต์นำ�าแร่ 

6. โรงงานส่ารส่กัด

พนักงานระดับผู้บริห้าร

พนักงานระดับที่ั�ว็ไป

พนักงานระดับปฎิ์ิบัต์ิการ

1. ส่ำานักงานให้ญ่กรุงเที่พฯ

2. คลังส่ินค้าประชาชื�น

3. โรงงานผลิต์ผลไมู้แปรรูป

4. โรงงานผลิต์นำ�าผลไมู้ทิี่ปโก้

5. โรงงานผลิต์นำ�าแร่ 

6. โรงงานส่ารส่กัด

69

11

48

106

46

19

32

78

490

-

3

197

7

4

90

150

10

46

129

28

20

42

180

673

-

-

386

40

6

80

219

21

94

235

74

39

74

258

1,163

-

3

583

47

10

170

รีายละเอียดื่

รีายละเอียดื่

พืนักิงานปรีะจำา

พืนักิงานรีายวัน

รีวม้

รีวม้

จำานวนพืนักิงาน (คน)

จำานวนพืนักิงาน (คน)

ชาย

ชาย

600

600

หุ้ญิง

หุ้ญิง

895

895

รีวม้

รีวม้

1,495

1,495

กิารีจ�างงาน

จำานวนพืนักิงานแยกิตาม้เพืศ

จำานวนพืนักิงานแยกิตาม้รีะดื่ับงาน
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ความ้ปลอดื่ภััย อาชีวอนาม้ัย และสุภัาพืแวดื่ล�อม้ในกิารีท่ำางาน

 บริษััที่ฯ กำาห้นดนโยบายคว็ามูปลอ้ดภัย อ้าชีว็อ้นามูัย และส่ภาพแว็ดล้อ้มูในการที่ำางานข้อ้งพนักงาน พัฒนาและ 

ปรับปรุงประส่ทิี่ธิุภาพในการดำาเนินงานดา้นคว็ามูปลอ้ดภยัอ้ยา่งต์อ่้เนื�อ้ง และต์รว็จำส่อ้บส่ถืานที่ี�ปฎิิ์บตั์งิาน เครื�อ้งจำกัรให้พ้รอ้้มู

ใช้ งาน และปลอ้ดภัยต์่อ้พนักงาน จำัดที่ำาคู่ มืูอ้คว็ามูปลอ้ดภัยในการที่ำางานส่ำาห้รับอ้บรมูพนักงานเข้้ า ให้มู่ 

จำัดที่ำาแผนงานประจำำาปีด้านคว็ามูปลอ้ดภัย อ้าชีว็อ้นามัูยในการที่ำางาน บริษััที่ฯ ให้้คว็ามูส่ำาคัญด้านการดูแลคุณีภาพชีว็ิต์ และ

สุ่ข้ภาพข้อ้งพนักงานอ้ย่างเห้มูาะส่มู จัำดส่ว็ัส่ดิการต์่างๆ  อ้าที่ิ การต์รว็จำสุ่ข้ภาพประจำำาปี ส่ว็ัส่ดิการค่ารักษัาพยาบาล 

กำาห้นดมูาต์รการในการเฝ่้าระว็ังและป้อ้งกันการแพร่ระบาดข้อ้งเชื�อ้ไว็รัส่โคโรน่า (Covid-19) เป็นต์้น โดยในปี 2564 บริษััที่ฯ 

มูีการเกิดอุ้บัต์ิเห้ต์ุทีี่�ที่ำาให้้พนักงานบาดเจำ็บในระห้ว็่างการที่ำางานถื่งข้ั�นห้ยุดงาน จำำานว็น 5 ราย 

ความ้ผู้้กิพืันของพืนักิงาน

 ในปี 2564 บริษัทัี่ฯ มูีการปรับแผนกิจำกรรมูด้านการพัฒนาคว็ามูผูกพันข้อ้งพนักงานต์่อ้อ้งค์กรให้้มีูคว็ามูเห้มูาะส่มู 

กับส่ถืานการณี์การแพร่ระบาดข้อ้งเชื�อ้ไว็รัส่โคโรน่า (COVID-19) และการปรับรูปแบบการปฏิบัต์ิงาน โดยในปี 2564 

มูีจำำานว็นพนักงานลาอ้อ้กจำากงานโดยส่มัูครใจำ (Turnover rate) คิดเป็นร้อ้ยละ 24.35 ซ่�งมีูอ้ัต์ราเพิ�มูข้่�น ร้อ้ยละ 3.98 เมูื�อ้

เที่ียบกับปีก่อ้น

2. ล้กิค�า

 บริษััที่ฯ มูุ่งเน้นเรื�อ้งการพัฒนาผลิต์ภัณีฑ์์ที่ี�มีูคุณีภาพ รว็มูที่ั�งการส่ร้างคว็ามูพ่งพอ้ใจำให้้กับลูกค้า ด้ว็ยการ 

พัฒนากระบว็นการผลิต์ การส่ร้างมูาต์รฐานด้านกระบว็นการผลิต์ การข้นส่่ง พร้อ้มูที่ั�งการส่ื�อ้ส่ารข้้อ้เที่็จำจำริงด้านคุณีภาพข้อ้ง

ส่ินค้า รับฟ้ังข้้อ้เส่นอ้แนะ ข้อ้้คิดเห้็นข้อ้งลูกค้า เพื�อ้นำามูาปรับรูปแบบผลิต์ภัณีฑ์์และบรรจำุภัณีฑ์์ทีี่�ที่ันส่มูัย ต์อ้บโจำที่ย์ผู้บริโภค

ทีุ่กกลุ่มูเป้าห้มูาย ส่ร้างคว็ามูพ่งพอ้ใจำให้้กับผู้บริโภคที่ี�เพิ�มูข้่�น และส่ร้างคว็ามูสั่มูพันธ์ุที่ี�ดีระห้ว็่างผู้บริโภคและบริษััที่ฯ อ้ย่าง

ยั�งยนื ในอ้นาคต์ ด้ว็ยบรษัิัที่ฯ เลง็เห้น็ถืง่คว็ามูส่ำาคญัในเรื�อ้งคว็ามูรบัผิดชอ้บต่์อ้ผู้บรโิภคมูาเป็นลำาดบัแรก จำง่กำาห้นดว็สัิ่ยที่ศัน์ที่ี�ว่็า 

“เราจำะผลิต์ส่ินค้าและบริการที่ี�ต์อ้บโจำที่ย์ เพื�อ้นำาสุ่ข้ภาว็ะที่ี�ดีสู่่สั่งคมู” โดยการว็ัดผลคว็ามูพ่งพอ้ใจำอ้ย่างส่มูำ�าเส่มูอ้ เพื�อ้ส่ร้าง 

คว็ามูเชื�อ้มูั�นในผลิต์ภัณีฑ์์ภายใต์้แบรนด์ที่ิปโก้ และส่ร้างคว็ามูพ่งพอ้ใจำให้้กับผู้บริโภคเพิ�มูข้่�นในอ้นาคต์

ล้กิค�าในปรีะเท่ศ 

 จำากส่ถืานการณี์การแพร่ระบาดข้อ้งเชื�อ้ไว็รัส่โคโรน่า (Covid-19) บริษััที่ฯ เพิ�มูช่อ้งที่างการจำัดจำำาห้น่ายผ่านช่อ้งที่าง 

Online เว็็บไซด์ส่ำาห้รับส่ั�งซื�อ้ส่ินค้าข้อ้งบริษััที่ ได้แก่ www.auramove.net , www.tipcoshop.com และจัำดส่่งสิ่นค้าในรูป

แบบ Home Delivery จำัดส่่งในพื�นทีี่�ที่ั�ว็ประเที่ศไที่ย เพื�อ้ป้อ้งกันแพร่ระบาดข้อ้ง COVID-19 และอ้ำานว็ยคว็ามูส่ะดว็กให้ก้ับ 

ผู้บริโภค 

 บริษััที่ฯ เน้นเรื�อ้งคว็ามูรับผิดชอ้บต่์อ้ผู้บริโภคมูาเป็นลำาดับแรก จำากว็ิสั่ยที่ัศน์ที่ี�ว็่า “เราจำะผลิต์ส่ินค้าและบริการที่ี� 

ต์อ้บโจำที่ย์ข้อ้งการนำาสุ่ข้ภาว็ะทีี่�ดีสู่่ส่ังคมู” รว็มูที่ั�งการส่ร้างคว็ามูพ่งพอ้ใจำให้้กับผู้บริโภค ด้ว็ยมูาต์รฐานด้านกระบว็นการผลิต์ 

การข้นส่่ง รว็มูที่ั�งการเผยแพร่และส่ื�อ้ส่ารข้้อ้เที่็จำจำริงด้านคุณีภาพข้อ้งสิ่นค้า และรับฟ้ังข้้อ้เส่นอ้แนะ ข้อ้้คิดเห้็นผ่านการติ์ดต์่อ้

ฝ่่ายลูกค้าส่ัมูพันธ์ุ เพื�อ้นำามูาปรับปรุงพัฒนากระบว็นการผลิต์ และผลิต์ภัณีฑ์์ เพื�อ้ส่ร้างคว็ามูพ่งพอ้ใจำให้้กับผู้บริโภคที่ี�เพิ�มูข้่�น 

ในอ้นาคต์ส่ร้างคว็ามูส่ัมูพันธุ์ทีี่�ดี เพื�อ้ส่ร้างคว็ามูพ่งพอ้ใจำให้้กับลูกค้า บริษััที่ฯ ได้ที่ำาการประเมูินคว็ามูพ่งพอ้ใจำข้อ้งลูกค้าผ่าน 

ที่างอ้อ้นไลน์เกี�ยว็กับคว็ามูส่ะดว็กในการต์ิดต์่อ้ฝ่่ายลูกค้าสั่มูพันธ์ุลูกค้าได้รับข้้อ้มููลที่ี�ครบถื้ว็นชัดเจำน และลูกค้ามูีคว็ามู 

พ่งพอ้ใจำต์่อ้ส่ินค้าและการบริการข้อ้งฝ่่ายลูกค้าส่ัมูพันธุ์โดยรว็มู โดยในปี 2564 บริษััที่ฯ ได้รับผลการประเมิูนคว็ามูพง่พอ้ใจำ 

ข้อ้งลูกค้าในประเที่ศอ้ยู่ที่ี�ระดับ 4.79 จำากคะแนนเต์็มู 5 อ้ย่างไรก็ต์ามู บริษััที่ฯ กำาห้นดเป้าห้มูายในการพัฒนารูปแบบการ 

บริการข้อ้งฝ่่ายลูกค้าส่ัมูพันธ์ุให้้มูีประส่ิที่ธุิภาพมูากข้่�น
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ล้กิค�าต่างปรีะเท่ศ

 บริษััที่ฯมูุ่งมูั�นในการพัฒนาผลิต์ภัณีฑ์์และรูปแบบการให้้บริการห้ลังการข้าย เพื�อ้ส่ร้างคว็ามูสั่มูพันธุ์ทีี่�ดีระห้ว่็าง 

ลูกค้าและบริษััที่ฯ และต์อ้บส่นอ้งคว็ามูต้์อ้งการข้อ้งลูกค้าในประเที่ศคู่ค้า โดยบริษััที่ฯ ได้มูีการจัำดที่ำาแบบประเมิูนคว็ามู 

พง่พอ้ใจำข้อ้งลกูคา้ เพื�อ้ส่ำารว็จำคณุีภาพการให้บ้รกิารข้อ้งฝ่า่ยข้ายและฝ่า่ยอ้ื�นๆ ที่ี�เกี�ยว็ข้อ้้ง ประจำำาที่กุป ีโดยกำาห้นดห้ลกัเกณีฑ์์

ข้อ้งแบบประเมิูนคว็ามูพ่งพอ้ใจำข้อ้งลูกค้า ในส่่ว็นข้อ้งการให้้บริการข้อ้งฝ่่ายข้าย (Commercial) การให้้บริการห้ลังการข้าย 

การให้้ข้้อ้มููลเกี�ยว็กับการข้นส่่งสิ่นค้า (Shipment) การที่ำาฉลากและบรรจุำภัณีฑ์์ การส่่งมูอ้บ การจัำดเต์รียมูเอ้กส่ารส่่งอ้อ้ก 

ข้้อ้มููลการผลิต์ และคุณีภาพข้อ้งสิ่นค้า โดยในปี 2564 บริษััที่ฯ ได้รับผลการประเมูินคว็ามูพง่พอ้ใจำจำากลูกค้าในระดับดีเยี�ยมู 

ที่ี�ร้อ้ยละ 99 จำากเป้าห้มูายที่ี�ระดับ ร้อ้ยละ 95 

3. ช้ม้ชนและสุังคม้

 บริษััที่ฯดำาเนินธุุรกิจำ ด้ว็ยคว็ามูย่ดมูั�นในเรื�อ้งคว็ามูรับผิดชอ้บต์่อ้ชุมูชนและส่ังคมู ปฎิ์ิบัต์ิห้น้าที่ี�เป็นพลเมูือ้งดีทีี่� 

อ้ยู่ร่ว็มูกับผู้อ้ื�นในส่ังคมูได้อ้ย่างเต์็มูภาคภูมิู และปลูกฝ่ังแนว็คว็ามูคิดดังกล่าว็ให้้กับพนักงานทีุ่กคนย่ดถืือ้แนว็ปฏิบัต์ิและ 

กำาห้นดให้้เป็นบรรที่ัดฐานเดียว็กัน ให้้คว็ามูส่ำาคัญกับการลดผลกระที่บด้านส่ิ�งแว็ดล้อ้มู รว็มูที่ั�งการกำาห้นดรูปแบบการพัฒนา

ชุมูชนในด้านต่์างๆ เพื�อ้ลดผลกระที่บเชิงลบต่์อ้คุณีภาพชีว็ิต์ข้อ้งชุมูชนและสั่งคมูโดยรอ้บโรงงานและส่ถืานประกอ้บการ 

กำาห้นดแนว็ที่างในการปฏิบัต์ิต์ามูกฎิ์ห้มูายอ้ย่างจำริงจำัง ปฏิบัต์ิงานอ้ย่างรับผิดชอ้บ ที่ั�งต์่อ้ชุมูชน ส่ังคมูและส่ิ�งแว็ดล้อ้มู

นโยบายความ้รีับผู้ิดื่ชอบต่อช้ม้ชนและสุังคม้

1. ส่นับส่นุนให้้มีูการร่ว็มูปร่กษัาห้ารือ้กับต์ัว็แที่นข้อ้งกลุ่มูชุมูชนอ้ย่างเป็นระบบในการตั์ดส่ินใจำลงทีุ่นในกิจำกรรมู 

    การพัฒนาชุมูชน

2.ส่่ ง เส่ ริมูและส่นับส่นุนการศ่กษัาในทีุ่กระดับ และเข้้าร่ ว็มูในกิจำกรรมูที่ี� ส่่ ง เส่ ริมูการพัฒนาคุณีภาพ และ 

  การเข้้าถื่งการศ่กษัา และส่่งเส่ริมูคว็ามูรู้ในที่้อ้งถืิ�นอ้ย่างส่มูำ�าเส่มูอ้ โดยเฉพาะการศ่กษัาข้อ้งเด็ก รว็มูถื่งการส่่งเส่ริมู 

   การอ้นุรักษั์วั็ฒนธุรรมูและข้นบประเพณีทีี่้อ้งถืิ�น

3. ส่่งเส่ริมูให้้มูีการส่ร้างงานและการพัฒนาที่ักษัะข้อ้งคนในระดับที่้อ้งถืิ�นเพื�อ้การส่ร้างงานอ้ย่างเห้มูาะส่มู

4. ส่่งเส่ริมูการเข้้าร่ว็มูห้ารือ้ ประชุมู เพื�อ้ให้้เกิดการพัฒนาเที่คโนโลยีที่ี�เห้มูาะส่มูส่ำาห้รับชุมูชน

5. ส่่ว็นร่ว็มูในการส่ร้างรายได้ให้้แก่ชุมูชน โดยการชำาระภาษีัที่้อ้งถืิ�น และให้้ข้้อ้มููลทีี่�จำำาเป็นอ้ย่างถูืกต์้อ้ง แก่ชุมูชนและ 

    ห้น่ว็ยงานราชการ

6. ดำาเนินงานเพื�อ้ลด ห้รือ้ข้จำัดผลกระที่บด้านลบต์่อ้สุ่ข้ภาพ อ้ันเกิดจำากกระบว็นการผลิต์ ผลิต์ภัณีฑ์์ ห้รือ้การบริการ 

    รว็มูถืง่การส่นบัส่นุนการมีูส่ขุ้ภาพที่ี�ด ีและการจัำดบรกิารสุ่ข้ภาพพื�นฐาน เช่น การจำดัห้านำ�าส่ะอ้าด และสุ่ข้อ้นามัูยที่ี�เห้มูาะส่มู

7. การลงทีุ่นที่างธุุรกิจำนั�น จำะคำาน่งถื่งการเปิดโอ้กาส่ให้้คนในชุมูชนก่อ้น โดยห้ลีกเลี�ยงห้รือ้ลดการดำาเนินงานทีี่�ชุมูชน 

    ต์้อ้งพ่�งพากิจำกรรมูการบริจำาคที่ี�ไมู่ก่อ้ให้้เกิดการพัฒนาอ้ย่างยั�งยืน
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แนวปฎิบัติดื่�านความ้รีับผิู้ดื่ชอบต่อสุังคม้

1. นำาเส่นอ้เพื�อ้พิจำารณีาให้้การส่นับส่นุนกิจำกรรมูเพื�อ้สั่งคมูส่ำาห้รับห้น่ว็ยงานราชการและชุมูชนในแต์่ละพื�นที่ี�ทีี่�ส่ังกัด

2. ประส่านงานและดำาเนินกิจำกรรมูเพื�อ้ส่ังคมูต์ามูงบประมูาณีที่ี�ได้รับอ้นุมัูต์ิ

3. ดูแล ส่อ้ดส่่อ้ง และนำาเส่นอ้กิจำกรรมูเพื�อ้ให้้การจำัดการด้านสั่งคมูข้อ้งโรงงานเป็นไปต์ามูข้้อ้กำาห้นดกฎิ์ห้มูายและมูาต์รฐาน 

    ที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้ง

4. เป็นศูนย์กลางการประชาส่ัมูพันธุ์ข้่าว็ส่ารเกี�ยว็กับการดำาเนินกิจำกรรมูด้านสั่งคมูผ่านส่ื�อ้ที่้อ้งถืิ�น

5. จำัดที่ำาแผนกิจำกรรมูประจำำาปี และเส่นอ้งบประมูาณีดำาเนินการส่ำาห้รับโครงการส่นับส่นุนด้านส่ังคมู

6. กิจำกรรมูอ้ื�นๆ ที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการส่่งเส่ริมูภาพลักษัณี์ที่ี�ดีด้านส่ังคมูข้อ้งบริษััที่ฯ ต์ามูที่ี�ได้รับมูอ้บห้มูาย

 ในปี 2564 บริษััที่ฯ จัำดกิจำกรรมูส่นับส่นุนผลิต์ภัณีฑ์์ต่์างๆข้อ้งบริษััที่ฯ และส่ิ�งข้อ้งต์่างๆ ให้้แก่ภาครัฐ ภาคเอ้กชน 

และชุมูชนใกล้เคียง เพื�อ้พัฒนาคุณีภาพชีวิ็ต์ และส่่งเส่ริมูการมูีส่ว่็นร่ว็มูกับชุมูชน รว็มูมููลค่า 947,260 บาที่ โดยมูีรายละเอี้ยด

การจำัดกิจำกรรมูเพื�อ้ส่ังคมู ดังนี�

สุำานักิงานใหุ้ญ่ 

 จำากส่ถืานการณี์การแพร่ระบาดข้อ้งเชื�อ้ไว็รัส่โคโรน่า (Covid-19) บริษััที่ฯ มูีนโยบายส่นับส่นุนผลิต์ภัณีฑ์ต์์่างๆ ข้อ้ง 

บริษััที่ฯ ได้แก่ นำ�าแร่อ้อ้รา นำ�าผลไมู้ทิี่ปโก้ ยาฟ้้าที่ะลายโจำรแคปซูลส่กัดต์ราทิี่ปโก้ ให้้กับห้น่ว็ยงานภาครัฐและภาคเอ้กชน  

เพื�อ้ส่่งต์่อ้คว็ามูช่ว็ยเห้ลือ้ไปยังผูท้ี่ี�ได้รับผลกระที่บและผู้ต์ิดเชื�อ้ไว็รัส่โคโรน่า (Covid-19) ดังนี�

1. ด้านส่ังคมู

 •  ส่นับส่นุนนำ�าแร่อ้อ้รา นำ�าผลไ มู้ที่ิปโก้  ให้้แก่  โรงพยาบาลธุรรมูศาส่ต์ร์ ,  ส่ถืาบันบำาราศนราดูร , 

    โรงพยาบาลรามูาธิุบดี, โรงพยาบาลราชว็ิถืี, โรงพยาบาลบางบัว็ที่อ้ง 2 และโรงพยาบาลกรมูราชที่ัณีฑ์์ เป็นต์้น 

 • ส่นับส่นุนนำ�าแร่อ้อ้รา นำ�าผลไมู้ที่ิปโก้  และยาฟ้้าที่ลายโจำรส่กัดต์ราที่ิปโก้  ให้้แก่  มููลนิธุิดว็งประที่ีป 

    ชุมูชนคลอ้งเต์ย, มููลนิธิุส่ืบส่ัมูพันธุว็งศ์

 • ส่นับส่นุนนำ�าแร่อ้อ้รา ให้้แก่ ห้น่ว็ยงานภาครัฐ กรมูราชที่ัณีฑ์์ จำังห้ว็ัดนนที่บุรี และศูนย์การเรียนต์ำารว็จำ 

    ต์ระเว็นชายแดนบ้านดอ้ยแส่ง

 •  จำัดที่ำา กิจำกรรมูเพื�อ้ส่ั งคมูร่ว็มูกับห้น่ว็ยงาน SocialGiver ในรูปแบบข้อ้ง Social  Enterpr ise  

   โดยการจัำดจำำาห้น่าย GiveCard ส่่ว็นลด ผ่านช่อ้งที่าง Social Media ซ่�ง GiveCard ส่่ว็นลดดังกล่าว็ 

   ส่ำาห้รับใช้แที่นเงินส่ดส่ั�งซื�อ้ผลิต์ภัณีฑ์์ข้อ้งบริษััที่ฯ ผ่านเว็็บไซด์ www.tipcoshop.com ข้อ้ง SocialGiver  

   และรายได้จำากการจำำาห้น่าย GiveCard ที่ั�งห้มูด นำามูาช่ว็ยเห้ลือ้และส่นับส่นุนโครงการ Food4Good  

    มูอ้บอ้าห้ารที่ี�มูีคุณีค่าที่างโภชนาการให้้กับเด็กยากไร้ โดยที่างมููลนิธุิยุว็พัฒน์ ผู้รับผิดชอ้บโครงการ

2. ด้านศิลปวั็ฒนธุรรมูและศาส่นา

 • ส่นับส่นุนนำ�าแร่อ้อ้ราให้้กับกฐินส่ามูัคคีว็ัดป่าเย็นบุญ 

3. ด้านการศ่กษัา 

 • ส่นับส่นุนนำ�าผลไมู้ทิี่ปโก้ ซุปเปอ้ร์คิดส์่ ให้้กับเด็กชาว็เข้าในจำังห้วั็ดเชียงราย  

 • ส่นับส่นุนนำ�าผลไมู้ทิี่ปโก้ ให้้แก่ส่มูาคมูนักเรียนเก่าเต์รียมูอุ้ดมูศ่กษัา ในพระบรมูราชูปถืัมูภ์ ส่ำาห้รับงาน  

   “เดิน-ว็ิ�ง ปิ�นห้ที่ัย ครั�งที่ี� 20”
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โรีงงานผู้ลไม้�แปรีรีป้

1. ด้านส่ังคมู 

 • ส่นับส่นุนห้มู้อ้หุ้งข้้าว็ให้้กับส่ำานักงานต์รว็จำคนเข้้าเมูือ้งจัำงห้ว็ัดประจำว็บคีรีข้ันธุ์ ในกิจำกรรมูว็ันปีให้มู่

 • ส่นับส่นุนผลิต์ภัณีฑ์์ข้อ้งบริษััที่ฯ ได้แก่ นำ�าแร่อ้อ้รา ให้้กับส่ำานักงานป้อ้งกันและบรรเที่าส่าธุารณีภัย 

   จำังห้วั็ดประจำว็บฯ ในกิจำกรรมูจัำดต์ั�งจุำดบริการประชาชนป้อ้งกันและลดอุ้บัต์ิเห้ตุ์ที่างถืนนช่ว็งเที่ศกาลส่งการนต์ ์

    ประจำำาปี 2564

 • ส่นับส่นุนผลิต์ภัณีฑ์์ข้อ้งบริษััที่ฯ ได้แก่ นำ�าแร่อ้อ้รา รว็มูที่ั�งอ้าห้าร และอุ้ปกรณี์ที่ี�จำำาเป็นส่ำาห้รับการกักตั์ว็  

   ให้้กับส่ำานักงานอุ้ต์ส่ห้กรรมูจำังห้ว็ัดประจำว็บฯ และห้น่ว็ยงานราชการ ศูนย์พักคอ้ยทีุ่่งกระต์่ายข้ัง ศูนย์พักคอ้ย 

    บ้านนิคมู กมู.5 ในกิจำกรรมูช่ว็ยเห้ลือ้ผูท้ี่ี�ต์ิดเชื�อ้ไว็รัส่โควิ็ด-19

2. ด้านการศ่กษัา 

 • ส่นับส่นุนและเงินช่ว็ยเห้ลือ้ค่าจำ้างครูอ้นุบาล ให้้กับโรงเรียนบ้างบ่ง ในกิจำกรรมูโครงการอ้าห้ารกลางว็ัน

โรีงงานนำ�าแรี่ ออรีา

1. ด้านส่ังคมู 

 • ส่นับส่นุนผลิต์ภัณีฑ์์นำ�าแร่ อ้อ้รา ให้้แก่ โรงพยาบาลส่่งเส่ริมูสุ่ข้ภาพต์ำาบลบ้านโป่งแยง อ้ำาเภอ้แมู่ริมู  

   จำังห้ว็ัดเชียงให้มู่, ศูนย์ฉีดว็ัคซีนโคว็ิด-19 ห้้างส่รรพส่ินค้าเมูญ่า ห้น่ว็ยงานส่ำานักงานประกันสั่งคมูในการ 

   จำัดกิจำกรรมูศูนย์ฉีดว็ัคซีนป้อ้งกันโคว็ิด-19ให้้กับประชาชนในพื�นที่ี�ต์ำาบลโป่งแยง และส่ำานักงานส่ว็ัส่ดิการ 

   และคุ้มูครอ้งแรงงาน จำังห้ว็ัดเชียงให้มู่ ในการจำัดกิจำกรรมูว็ันเจำ้าห้น้าที่ี�คว็ามูปลอ้ดภัยในการที่ำางาน 

    ประจำำาปี 2564 เป็นต์้น

2. ด้านส่ิ�งแว็ดล้อ้มู

 • ส่นับส่นุนผลิต์ภัณีฑ์์นำ�าแร่ แก่อุ้ที่ยานแห่้งชาติ์ขุ้นข้าน ต์ำาบลแมู่ส่าบ อ้ำาเภอ้ส่ะเมิูง จำังห้วั็ดเชียงให้มู่  

    ในกิจำกรรมูปลูกป่าและป้อ้งกันไฟ้ป่า
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โรีงงานนำ�าผู้ลไม้�

1. ด้านส่ังคมู

 • ส่นับส่นุนนำ�าผลไมู้ทิี่ปโก้ ให้้แก่ห้น่ว็ยงานภาครัฐ อ้งค์การบริการส่่ว็นต์ำาบลส่นับที่่บ อ้ำาเภอ้ว็ังน้อ้ย  

   จำังห้ว็ัดพระนครศรีอ้ยุธุยา ในกิจำกรรมูรณีรงค์ป้อ้งกันและลดอุ้บัต์ิ เห้ตุ์ที่างถืนนช่ว็งเที่ศกาลปีให้มู่ 

   กอ้งบังคับการต์ำารว็จำที่างห้ลว็ง จำังห้ว็ัดพระนครศรีอ้ยุธุยา ในกิจำกรรมูรณีรงค์ข้ับข้ี�ปลอ้ดภัยในเที่ศกาลส่งกรานต์์

 •  ส่นับส่นุนนำ�าผลไมู้ที่ิปโก้ และเครื�อ้งใช้ส่าธุารณีูปโภค ในกิจำกรรมูช่ว็ยเห้ลือ้ชุมูชน ผู้ประส่บภัยอ้ัคคีภัย

 •  ส่นับส่นุนนำ�าผลไมู้ที่ิปโก้ และนำ�าแร่อ้อ้รา พร้อ้มูที่ั�งส่ิ�งข้อ้งจำำาเป็นที่างการแพที่ย์ ให้้กับห้น่ว็ยงานส่าธุารณีสุ่ข้  

   เพื�อ้ช่ว็ยเห้ลือ้ผู้ติ์ดเชื�อ้ในโรงพยาบาลส่นามู จำังห้วั็ดพระนครศรีอ้ยุธุยา โรงพยาบาลส่นามู จำังห้วั็ดส่ระบุรี  

   รว็มูที่ั�ง ศูนย์พักคอ้ยส่ำาห้รับผู้ป่ว็ยโคว็ิค-19 ในพื�นที่ี�ต์ำาบลส่นับที่่บ อ้ำาเภอ้ว็ังน้อ้ย จำังห้ว็ัดพระนครศรีอ้ยุธุยา

 • ส่นับส่นุนนำ�าผลไมู้ที่ิปโก้ และนำ�าแร่อ้อ้รา ให้้แก่ ส่ว็ัส่ดิการคุ้มูครอ้งแรงงาน จำังห้ว็ัดพระนครศรีอ้ยุธุยา 

    เนื�อ้งในกิจำกรรมูวั็นเจำ้าห้น้าที่ี�คว็ามูปลอ้ดภัยในการที่ำางาน ประจำำาปี 2564 

2. ด้านศิลปว็ัฒนธุรรมูและศาส่นา

 • บริษััที่ฯ ร่ว็มูที่ำาบุญถืว็ายผ้ากฐินพระราชที่านข้อ้งกระที่รว็งส่าธุารณีสุ่ข้ ณี วั็ดพุที่ไศว็รรย์ พระนครศรีอ้ยุธุยา  

3. ด้านส่ิ�งแว็ดล้อ้มู

 • ส่นับส่นุนกล่อ้งกระดาษัทีี่� ใช้แล้ว็ เนื�อ้งในโครงการไปรษัณีีย์ REBOX กล่อ้งบุญ ประจำำาปี  2564 

    โดยมีูคณีะผู้บริห้ารข้อ้งบริษััที่ฯ เป็นผู้ส่่งมูอ้บ และคณีะผู้บริห้ารส่ำานักงานไปษัรณีีย์ เข้ต์ 1 เป็นผู้รับมูอ้บ 
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

4

งบกิำาไรีขาดื่ท่้นเบ็ดื่เสุรี็จตาม้งบกิารีเงินรีวม้

โครีงสุรี�างของรีายไดื่�จากิขาย ปี 2564

งบกิำาไรีขาดื่ท่น้เบ็ดื่เสุรี็จ

 2,427,550,913 

 96,427,071 

2,523,977,984 

 1,835,088,518 

 332,440,076 

 408,699,925 

 16,035,352 

2,592,263,871 

(68,285,887)

 520,178,467 

 15,295 

 (38,703,506)

413,204,369 

 15,397,866 

428,602,235 

 2,500,123,559 

 75,687,763 

2,575,811,322 

 2,064,387,522 

 311,001,624 

 477,038,964 

 24,191,743 

2,876,619,853 

(300,808,531)

 836,967,622 

 52,264 

 (50,962,001)

485,249,354 

 (3,436,893)

481,812,461 

 (72,572,646)

 20,739,308 

(51,833,338)

 (229,299,004)

 21,438,452 

 (68,339,039)

 (8,156,391)

(284,355,982)

232,522,644 

 (316,789,155)

 (36,969)

 (12,258,495)

(72,044,985)

 18,834,759 

(53,210,226)

(3%)

27% 

(2%)

(11%)

7% 

(14%)

(34%)

(10%)

77% 

(38%)

(71%)

(24%)

(15%)

548% 

(11%)

หุ้น่วย : บาท่

รายได้จำากการข้าย

รายได้อ้ื�น

รีวม้รีายไดื่�

ค่าใช�จ่าย

ต์้นทีุ่นข้าย

ค่าใช้จำ่ายในการข้ายและจำัดจำำาห้น่าย

ค่าใช้จำ่ายในการบริห้าร

ข้าดทีุ่นจำากอ้ัต์ราแลกเปลี�ยน

รีวม้ค่าใช�จ่าย

กิำาไรี (ขาดื่ท่้น) จากิกิารีดื่ำาเนินงาน

ส่่ว็นแบ่งกำาไรจำากเงินลงทุี่นในบริษััที่ร่ว็มู

รายได้ที่างการเงิน

ต์้นทีุ่นที่างการเงิน

กิำาไรีกิ่อนค่าใช�จ่ายภัาษีเงินไดื่�

ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่ำาย) ภาษัีเงินได้

กิำาไรีสุำาหุ้รีับงวดื่

งบกิารีเงินรีวม้ กิารีเปลี�ยนแปลง

เพืิ�ม้ (ลดื่)2564 รี�อยละ2563

ผลิตภัณฑ์พืช ผัก และผลไม้
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์์จากพืช ผัก และผลไม้
ผลิตภัณฑ์์เพ่ือสุขภาพ และการเกษตร

เคร่ืองด่ืม
ประกอบด้วย ธุรกิจน้ำาผลไม้และน้ำาผักพร้อมด่ืม 
และธุรกิจน้ำาแร่ธรรมชาติบรรจุขวด

อ่ืนๆ 1%
ผลิตภัณฑ์พืช
ผัก และผลไม้

35%

เคร่ืองด่ืม 64%
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โครีงสุรี�างของรีายไดื่�จากิขาย ปี 2564

 ในปี 2564 บริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อ้ย มีูรายได้จำากการข้าย 2,428 ล้านบาที่ ลดลงร้อ้ยละ 3 จำากงว็ดเดียว็กันข้อ้งปีก่อ้น 

และมูีกำาไรข้ั�นต์้น 592 ล้านบาที่ เพิ�มูข้่�นร้อ้ยละ 36 จำากงว็ดเดียว็กันข้อ้งปีก่อ้น โดยมูีรายละเอ้ียด ดังนี�

ผู้ลิตภััณฑ์์จากิพืืช ผู้ักิ และผู้ลไม้�

 ธุรุกจิำผลติ์ภณัีฑ์จ์ำากพชื ผกั ผลไมู ้มีูรายไดจ้ำากการข้าย 860 ล้านบาที่ เพิ�มูข้่�นรอ้้ยละ 3 จำากงว็ดเดยีว็กนัข้อ้งปกีอ่้น ส่าเห้ต์หุ้ลกั 

มูาจำากราคาข้ายผลไมู้แปรรูปที่ี�ปรับต์ัว็สู่งข้่�น และการจำำาห้น่ายผลิต์ภัณีฑ์์ให้มู่ในกลุ่มูผลิต์ภัณีฑ์์เพื�อ้สุ่ข้ภาพ ได้แก่ ฟ้้าที่ะลายโจำรส่กัด 

แคปซูลต์ราที่ิปโก้ที่ี�มูีส่ารแอ้นโดรกราโฟ้ไลด์สู่งถื่ง 20 มูิลลิกรัมู รว็มูที่ั�งการบริห้ารจำัดการต์้นทีุ่นว็ัต์ถืุดิบที่ี�มูีประส่ิที่ธุิภาพ ส่่งผลให้้ใน 

ปี 2564 บริษัทัี่ฯ มูีกำาไรข้ั�นต์้น 155 ล้านบาที่ เพิ�มูข้่�นร้อ้ยละ 96 เมูื�อ้เที่ียบกับปีก่อ้น

เครีื�องดื่ื�ม้

 ธุุรกิจำเครื�อ้งดื�มู มีูรายได้จำากการข้าย 1,547 ล้านบาที่ ลดลงร้อ้ยละ 6 จำากงว็ดเดียว็กันข้อ้งปีก่อ้น เนื�อ้งจำากกำาลังซื�อ้ภายใน 

ประเที่ศทีี่�ชะลอ้ตั์ว็ลงจำากส่ถืานการณ์ี COVID-19 อ้ย่างไรก็ต์ามูบริษััที่ฯ ส่ามูารถืคว็บคุมูต้์นทีุ่นการผลิต์ ที่ำาให้้ในปี 2564 บริษััที่ฯ 

มูีกำาไรข้ั�นต์้น 433 ล้านบาที่ เพิ�มูข้่�นร้อ้ยละ 20 เมูื�อ้เที่ียบกับปีก่อ้น

อื�นๆ

 ธุุรกิจำอ้ื�นๆ มูีรายได้จำากการข้าย 21 ล้านบาที่ เพิ�มูข้่�นร้อ้ยละ 17 จำากงว็ดเดียว็กันข้อ้งปีก่อ้น ส่าเห้ต์ุห้ลักมูาจำากการจำำาห้น่าย 

ผลิต์ภัณีฑ์์ให้มู่ ส่่งผลให้้บริษััที่ฯ มูีกำาไรข้ั�นต์้น 4 ล้านบาที่ เพิ�มูข้่�นร้อ้ยละ 180 เมูื�อ้เที่ียบกับปีก่อ้น

ค่าใช�จ่ายในกิารีดื่ำาเนินงาน

 ในปี 2564 บรษิัทัี่ฯ และบรษิัทัี่ย่อ้ย มูค่ีาใช้จ่ำายในการดำาเนินงาน 2,592 ล้านบาที่ ลดลงร้อ้ยละ 10 จำากปีก่อ้น มูสี่าเห้ต์หุ้ลักมูาจำาก 

 • ต์้นทุี่นข้ายลดลงร้อ้ยละ 11 จำากปีก่อ้น อ้ันเป็นผลจำากการคว็บคุมูต้์นทีุ่นการผลิต์ที่ี�มูีประสิ่ที่ธุิภาพ

 • ค่าใช้จำ่ายในการข้ายและจำัดจำำาห้น่ายเพิ�มูข่้�นร้อ้ยละ 7 จำากปีก่อ้น เนื�อ้งจำากการที่ำาการต์ลาด และส่่งเส่ริมูการข้ายผ่าน 

 ช่อ้งที่างต่์างๆ

 • ค่าใช้จำ่ายในการบริห้ารลดลงร้อ้ยละ 14 จำากปีก่อ้น เนื�อ้งจำากการคว็บคุมูค่าใช้จำ่ายได้อ้ย่างมูีประส่ิที่ธิุภาพมูากข้่�น

สุ่วนแบ่งกิำาไรีจากิเงินลงท่้นในบริีษัท่ร่ีวม้

 ในปี 2564 บริษััที่ฯ รับรู้กำาไรจำากเงินลงทีุ่นในบริษััที่ร่ว็มู จำำานว็น 520 ล้านบาที่ ลดลงร้อ้ยละ 38 จำากปีก่อ้น

ค่าใช�จ่ายท่างกิารีเงิน

 ในปี 2564 บริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อ้ย มีูค่าใช้จำ่ายที่างการเงิน จำำานว็น 39 ล้านบาที่ ลดลงร้อ้ยละ 24 จำากปีก่อ้น เนื�อ้งจำากการ 

ลดลงข้อ้งเงินกูร้ะยะส่ั�นและเงินกูร้ะยะยาว็

(ห้น่ว็ย : ล้านบาที่)

 860 

 155 

18%

1,547 

 433 

28%

 21 

 4 

19%

2,428

592

24%

 834 

 79 

9%

1,648 

 361 

22%

 18 

 (5)

(28%)

2,500

435

17%

26 

76

9% 6% 47% 7%

(101)

 72

3

9

 (72)

 157

3% 

96% 

(6%)

20%

17%

180%

(3%)

36%

รายได้จำากการข้าย

กำาไร (ข้าดทุี่น ) ข้ั�นต้์น

อ้ัต์รากำาไร (ข้าดทุี่น) ข้ั�นต้์น

ผู้ลิตภััณฑ์์

จากิพืืช

ผู้ักิ และผู้ลไม้�

เครีื�องดืื่�ม้ อื�นๆ
งบกิารี

เงินรีวม้
งบกิารีเงินรีวม้

กิารี

เปลี�ยนแปลง

กิารี

เปลี�ยนแปลง

กิารี

เปลี�ยนแปลง

กิารี

เปลี�ยนแปลง

2564 2564 2564 2564 รี�อยละ2563 2563 2563 2563 เพืิ�ม้ (ลดื่)รี�อยละเพืิ�ม้ (ลดื่)รี�อยละเพืิ�ม้ (ลดื่)รี�อยละเพืิ�ม้ (ลดื่)
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งบแสุดื่งฐานะกิารีเงินตาม้งบกิารีเงินรีวม้

งบแสุดื่งฐานะกิารีเงิน

 1,119,600,084 

5,318,504,636 

6,438,104,720

 1,528,317,303 

 508,892,761 

2,037,210,064

4,400,894,656

6,438,104,720

 980,510,187 

5,506,748,838 

6,487,259,025

 1,601,400,008 

 666,358,539 

2,267,758,547

4,219,500,478

6,487,259,025

139,089,897

(188,244,202)

(49,154,305)

 (73,082,705) 

(157,465,778)

(230,548,483)

 181,394,178 

 (49,154,305)

14% 

(3%)

(1%)

(5%)

(24%)

(10%)

4% 

(1%)

หุ้น่วย : บาท่

สิุนท่รัีพืย์

  ส่ินที่รัพย์ห้มูุนเว็ียน

  ส่ินที่รัพย์ไมู่ห้มุูนเว็ียน

รีวม้สุินท่รีัพืย์

หุ้นี�สุินและสุ่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

หุ้นี�สุิน

  ห้นี�ส่ินห้มูุนเว็ียน

  ห้นี�ส่ินไมู่ห้มุูนเว็ียน

รีวม้หุ้นี�สุิน

สุ่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น 

รีวม้สุ่วนผู้้�ถืือหุ้้�น

รีวม้หุ้นี�สุินและสุ่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

งบกิารีเงินรีวม้ กิารีเปลี�ยนแปลง

เพืิ�ม้ (ลดื่) รี�อยละ

สุินท่รีัพืย์

ณี ว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564 บริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อ้ยมูีส่ินที่รัพย์รว็มู 6,438 ล้านบาที่ ลดลงร้อ้ยละ 1 จำากส่ิ�นปี 2563 โดย 

ส่ินที่รัพย์ห้มูุนเว็ียนเพิ�มูข้่�น 139 ล้านบาที่ห้รือ้ร้อ้ยละ 14 ส่าเห้ต์ุห้ลักมูาจำากส่ินค้าคงเห้ลือ้ที่ี�เพิ�มูข้่�น ในส่่ว็นส่ินที่รัพย์ไมู่ห้มูุนเว็ียน 

ลดลง 188 ล้านบาที่ห้รือ้ร้อ้ยละ 3 จำากการลดลงข้อ้งที่ี�ดิน อ้าคารและอุ้ปกรณี์

หุ้นี�สุิน

ณี ว็นัที่ี� 31 ธุนัว็าคมู 2564 บริษัทัี่ฯ และบริษััที่ย่อ้ยมีูห้นี�สิ่นรว็มู 2,037 ลา้นบาที่ ลดลงร้อ้ยละ 10 จำากส่ิ�นป ี2563 โดยมีูการเปลี�ยนแปลง 

ห้ลักจำากห้นี�สิ่นห้มุูนเว็ียนลดลง 73 ล้านบาที่ห้รือ้ร้อ้ยละ 5 จำากการลดลงข้อ้งเงินกู้ยืมูระยะสั่�น และห้นี�สิ่นไมู่ห้มุูนเวี็ยนลดลง 

157 ล้านบาที่ห้รือ้ร้อ้ยละ 24 จำากเงินกู้ระยะยาว็ที่ี�ลดลง

31 ธุค 2564 31 ธุค 2563
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งบแสุดื่งฐานะกิารีเงินตาม้งบกิารีเงินรีวม้

อัตรีาสุ่วนท่างกิารีเงินท่ี�สุำาคัญตาม้งบกิารีเงินรีวม้ 

ความ้สุาม้ารีถืในกิารีท่ำากิำาไรี

ความ้สุาม้ารีถืในกิารีชำารีะหุ้นี�และสุภัาพืคล่อง

งบกิรีะแสุเงินสุดื่

24.4%

33.7%

17.0%

9.7%

0.46

0.73

235,450,089 

510,388,094 

(723,274,062)

22,564,121 

55,544,446 

78,108,567 

17.4%

35.6%

18.7%

11.4%

0.54

0.61

7% 

(2%)

(2%)

(2%)

(7%)

12% 

อั้ต์รากำาไรข้ั�นต์้น

อั้ต์รากำาไรก่อ้นค่าใช้จำ่ายที่างการเงิน ภาษัี ค่าเส่ื�อ้มูและค่าต์ัดจำำาห้น่าย

อั้ต์รากำาไรสุ่ที่ธุิ

ผลต์อ้บแที่นต์่อ้ผู้ถืือ้หุ้น้

อั้ต์ราส่ว่็นห้นี�ส่ินรว็มูต์่อ้ส่่ว็นข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นรว็มู (เที่่า)

อั้ต์ราส่ภาพคล่อ้ง (เที่่า)

หุ้น่วย : บาท่

กิรีะแสุเงินสุดื่จากิกิิจกิรีรีม้ดื่ำาเนินงาน

 เงินส่ดสุ่ที่ธุิจำากกิจำกรรมูดำาเนินงาน

กิรีะแสุเงินสุดื่จากิกิิจกิรีรีม้ลงท่น้

 เงินส่ดสุ่ที่ธุิจำากกิจำกรรมูลงทุี่น

กิรีะแสุเงินสุดื่จากิกิิจกิรีรีม้จัดื่หุ้าเงิน

 เงินส่ดสุ่ที่ธุิใช้ไปในกิจำกรรมูจัำดห้าเงิน

เงินสุดื่และรีายกิารีเท่ียบเท่่าเงินสุดื่เพืิ�ม้ข้�นสุ้ท่ธิุ

เงินส่ดและรายการเที่ียบเท่ี่าเงินส่ดต์้นงว็ด

เงินสุดื่และรีายกิารีเท่ียบเท่่าเงินสุดื่ปลายงวดื่ 

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินรีวม้

กิารีเปลี�ยนแปลง

กิารีเปลี�ยนแปลง

2564

31 ธุค 2564

2563

31 ธุค 2563

 ณี ว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564 บริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อ้ยมูีเงินส่ดและรายการเที่ียบเที่่าเงินส่ดเพิ�มูข้่�นสุ่ที่ธุิ จำำานว็น 23 ล้านบาที่ 

โดยที่ี�บริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อ้ยมูีกระแส่เงินส่ดสุ่ที่ธิุได้มูาจำากกิจำกรรมูดำาเนินงาน 235 ล้านบาที่ กระแส่เงินส่ดสุ่ที่ธุิได้มูาจำากกิจำกรรมู 

ลงทีุ่นจำำานว็น 510 ล้านบาที่ จำากเงินปันผลรับจำากบริษััที่ร่ว็มู และกระแส่เงินส่ดสุ่ที่ธุิใช้ไปในกิจำกรรมูจำัดห้าเงินจำำานว็น 723 ล้านบาที่ 

จำากการจำ่ายคืนเงินกู้ยืมูระยะส่ั�นและเงินกู้ยืมูระยะยาว็ และเงินปันผลจำ่าย

31 ธุค 2564
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ข�อม้้ลสุำาคัญท่างกิารีเงิน

ณ วันท่ี� หุ้รืีอ สุำาหุ้รีับปีสุิ�นสุ้ดื่วันท่ี� 31 ธุันวาคม้

1.00

9.12

0.89

2,427,550,913

2,523,977,984

592,462,395

451,907,875

428,602,235

1,119,600,084

6,438,104,720

1,528,317,303

2,037,210,064

482,579,640

4,400,894,656

4,400,894,656

24.4% 

17.9% 

17.0% 

86.7%*

9.7% 

8.1% 

6.7% 

11.7

0.7

0.3

0.5

1.00

4.80

1.15

295,836,756

914,871,808

110,976,524

579,096,842

552,925,314

524,275,467

3,329,073,549

682,570,315

1,013,160,388

482,579,640

2,315,913,161

2,315,913,161

37.5% 

63.3% 

60.4% 

67.2%*

23.9% 

19.7% 

16.6% 

22.0

0.8

0.7

0.4

1.00

8.74

1.00

2,500,123,559

2,575,811,322

435,736,037

536,211,355

481,812,461

980,510,187

6,487,259,025

1,601,400,008

2,267,758,547

482,579,640

4,219,500,478

4,219,500,478

17.4% 

20.8% 

18.7% 

94.1% 

11.4% 

8.7% 

7.4% 

10.5

0.6

0.3

0.5

1.00

4.53

0.66

255,066,768

858,701,883

81,413,835

351,238,734

317,549,351

498,771,349

3,317,897,440

723,895,691

1,130,244,861

482,579,640

2,187,652,579

2,187,652,579

31.9% 

40.9% 

37.0% 

142.9% 

14.5% 

11.3% 

9.6% 

10.9

0.7

0.6

0.5

1.00

8.10

0.43 

3,561,064,263

3,687,017,406

382,486,783

262,629,329

207,667,159

1,256,513,591

6,669,002,920

1,844,007,417

2,762,208,235

482,579,640

3,906,794,685

3,906,794,685

10.7% 

7.1% 

5.6% 

79.0% 

5.3% 

3.8% 

3.1% 

3.8

0.7

0.3

0.7

1.00

4.23

0.25 

353,565,577

714,031,368

108,682,651

162,690,434

122,481,331

372,339,023

3,406,202,762

769,706,782

1,363,120,709

482,579,640

2,043,082,053

2,043,082,053

30.7% 

22.8% 

17.2% 

134.0% 

6.0% 

4.0% 

3.6% 

3.8

0.5

0.4

0.7

ข�อม้้ลเกิี�ยวกิับหุ้้�นสุาม้ัญ (ต่อหุ้้�น)

มููลค่าทีี่�ต์ราไว็้ 

มููลค่าต์ามูบัญชี

กำาไร (ข้าดทุี่น) ต์่อ้หุ้้นข้ั�นพื�นฐาน

ผู้ลกิารีดื่ำาเนินงาน (บาท่)

รายได้จำากการข้าย 

รายได้รว็มู 

กำาไรข้ั�นต์้น

กำาไรก่อ้นดอ้กเบี�ยและภาษีัเงินได้

กำาไร (ข้าดทุี่น) สุ่ที่ธุิ 

ข�อม้้ลเกิี�ยวกิับงบดื่้ล (บาท่)

สิ่นที่รัพย์ห้มูุนเว็ียน 

สิ่นที่รัพย์รว็มู 

ห้นี�ส่ินห้มูุนเว็ียน 

ห้นี�ส่ินรว็มู 

ทุี่นที่ี�อ้อ้กและเรียกชำาระแล้ว็

ส่ว่็นข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นบริษััที่ให้ญ่

ส่่ว็นข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้น 

อัตรีาสุ่วนท่างกิารีเงิน

อ้ัต์ราส่่ว็นกำาไรข้ั�นต์้นต่์อ้ยอ้ดข้าย (%)

อ้ัต์ราส่่ว็นกำาไรก่อ้นดอ้กเบี�ยและภาษีัเงินได้ (%)

อ้ัต์ราส่่ว็นกำาไรสุ่ที่ธุิต์่อ้รายได้รว็มู (%) 

อ้ัต์ราการจำ่ายเงินปันผล (%) 

ผลต์อ้บแที่นต์่อ้ส่่ว็นผู้ถืือ้หุ้้น(%)    

ผลต์อ้บแที่นต์่อ้ส่ินที่รัพย์ไมู่ห้มูุนเว็ียน (%)    

ผลต์อ้บแที่นต์่อ้ส่ินที่รัพย์รว็มู (%)                  

อ้ตั์ราส่่ว็นคว็ามูส่ามูารถืในการชำาระดอ้กเบี�ย (เท่ี่า)

อ้ตั์ราส่่ว็นส่นิที่รพัย์ห้มูนุเว็ยีนต่์อ้ห้นี�ส่นิห้มูนุเว็ยีน (เท่ี่า) 

อ้ัต์ราส่่ว็นส่ภาพคล่อ้งต์่อ้ห้นี�ส่ินห้มุูนเวี็ยน (เท่ี่า) 

อ้ัต์ราส่่ว็นห้นี�ส่ินต์่อ้ส่่ว็นผู้ถืือ้หุ้้น (เที่่า)              

 

*อ้ัต์ราการจำ่ายเงินปันผลคำานว็ณีจำากเงินปันผลทีี่�จำ่ายจำากกำาไรข้อ้งปีดังกล่าว็ รว็มูเงินปันผลส่ำาห้รับการดำาเนินงานคร่�งปีห้ลังทีี่� 0.58 บาที่ต์่อ้หุ้้น ซ่�งข้่�นอ้ยู่กับการ

อ้นุมูัต์ิโดยที่ี�ประชุมูส่ามูัญผูถ้ืือ้หุ้น้ ประจำำาปี 2565

2564

(รีวม้)

2563

(รีวม้)

2562

(รีวม้)

2564

(บริีษัท่)

2563

(บรีิษัท่)

2562

(บรีิษัท่)
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5.1 ข�อม้้ลท่ั�วไป

5.1.1 ข�อม้้ลบรีิษัท่

บรีิษัท่  ท่ิปโกิ�ฟ้้ดื่สุ์ จำากิัดื่ (ม้หุ้าชน) [เดิมูชื�อ้ บริษััที่ ทิี่ปโก้ฟู้ดส่์ (ประเที่ศไที่ย) จำำากัด (มูห้าชน)]

ประกอ้บธุุรกิจำห้ลักประเภที่ผลิต์และจำำาห้น่ายนำ�าแร่พร้อ้มูดื�มู ปัจำจำุบันมูีทีุ่นชำาระแล้ว็ 482.58  ล้านบาที่

ส่ถืานที่ี�ต์ั�งส่ำานักงานให้ญ่ เลข้ที่ี� 118/1 อ้าคารที่ิปโก้  ถืนนพระรามู 6 แข้ว็งพญาไที่ เข้ต์พญาไที่ กรุงเที่พมูห้านคร 10400 

เลข้ที่ะเบียนบริษััที่ บมูจำ.0107535000052        Home Page www.tipco.net

โที่รศัพที่์  0-2273-6200        โที่รส่าร 0-2271-4304, 0-2271-1600

ส่ถืานที่ี�ต์ั�งส่ำานักงานโรงงาน เลข้ทีี่�  205/1 ห้มูู่ 2 ต์ำาบลโป่งแยง  อ้ำาเภอ้แมู่ริมู จัำงห้ว็ัดเชียงให้มู่ 50180

ส่ถืานที่ี�ต์ั�งส่ำานักงานโรงงาน เลข้ทีี่�  999 ห้มูู่ 7 ต์ำาบลพุข้ามู อ้ำาเภอ้ว็ิเชียรบุรี จัำงห้วั็ดเพชรบูรณี์ 67180

5.1.2 บรีิษัท่ย่อยและบริีษัท่รี่วม้

บรีิษัท่ ท่ิปโกิ�แอสุฟ้ัลท่์ จำากัิดื่ (ม้หุ้าชน)  

ส่ถืานที่ี�ต์ั�งส่ำานักงานให้ญ่ เลข้ที่ี� 118/1 อ้าคารที่ิปโก้ ถืนนพระรามู 6 แข้ว็งพญาไที่ เข้ต์พญาไที่ กรุงเที่พมูห้านคร 10400 

บรีิษัท่ ท่ิปโกิ� ไพืน์แอปเป้�ล จำากิัดื่

ส่ถืานที่ี�ต์ั�งส่ำานักงานให้ญ่ เลข้ที่ี� 118/1 อ้าคารที่ิปโก้ ถืนนพระรามู 6 แข้ว็งพญาไที่ เข้ต์พญาไที่ กรุงเที่พมูห้านคร 10400 

ส่ถืานที่ี�ต์ั�งส่ำานักงานโรงงาน เลข้ที่ี� 212 ห้มูู่ 16 ต์ำาบลอ่้าว็น้อ้ย อ้ำาเภอ้เมืูอ้ง จำังห้ว็ัดประจำว็บคีรีขั้นธุ์ 77210

บรีิษัท่ ท่ิปโกิ� เอฟ้แอนดื่์บี จำากิัดื่

ส่ถืานที่ี�ต์ั�งส่ำานักงานให้ญ่ เลข้ทีี่� 118/1 อ้าคารที่ิปโก้ ถืนนพระรามู 6 แข้ว็งพญาไที่ เข้ต์พญาไที่ กรุงเที่พมูห้านคร 10400 

ส่ถืานที่ี�ต์ั�งส่ำานักงานโรงงาน เลข้ทีี่� 90/1 ห้มูู่ 7 ต์ำาบลส่นับที่่บ อ้ำาเภอ้ว็ังน้อ้ย จำังห้ว็ัดพระนครศรีอ้ยุธุยา 13170

ส่ถืานที่ี�ต์ั�งส่ำานักงานโรงงาน เลข้ทีี่� 212 ห้มูู1่6 ต์ำาบลอ้่าว็น้อ้ย อ้ำาเภอ้เมูือ้ง จำังห้วั็ดประจำว็บคีรีข้ันธ์ุ 77210

บรีิษัท่ ท่ิปโกิ� ไบโอเท่็ค จำากิัดื่

ส่ถืานที่ี�ต์ั�งส่ำานักงานให้ญ่ เลข้ที่ี� 118/1 อ้าคารที่ิปโก้ ถืนนพระรามู 6 แข้ว็งพญาไที่ เข้ต์พญาไที่ กรุงเที่พมูห้านคร 10400 

ส่ถืานที่ี�ต์ั�งส่ำานักงานโรงงาน เลข้ที่ี� 504 ต์ำาบลประจำว็บคีรีข้ันธุ์ อ้ำาเภอ้เมูือ้ง จำังห้ว็ัดประจำว็บคีรีข้ันธ์ุ 77210

บรีิษัท่ ท่ิปโกิ� รีีเท่ล จำากิัดื่

ส่ถืานที่ี�ต์ั�งส่ำานักงานให้ญ่ เลข้ทีี่� 118/1 อ้าคารที่ิปโก้ ถืนนพระรามู 6 แข้ว็งพญาไที่ เข้ต์พญาไที่ กรุงเที่พมูห้านคร 10400 

ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสำาคัญอ่ืน

5
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5.1.3 บ้คคลอ�างอิง

นายท่ะเบียนหุ้้�น :  บริษััที่ ศูนย์รับฝ่ากห้ลักที่รัพย์ (ประเที่ศไที่ย) จำำากัด

  เลข้ที่ี� 93 อ้าคารต์ลาดห้ลักที่รัพย์แห้่งประเที่ศไที่ย (ข้้างส่ถืานทีู่ต์จำีน) ชั�น 14

  ถืนนรัชดาภิเษัก แข้ว็งดินแดง เข้ต์ดินแดง กรุงเที่พฯ 10400 โที่รศัพที่์ 0-2009-9000

ผู้้�สุอบบัญชี : นายณีัฐว็ุฒิ ส่ันต์ิเพ็ชร ผู้ส่อ้บบัญชีรับอ้นุญาต์ ที่ะเบียนเลข้ที่ี� 5730 และ/ห้รือ้

  นางส่าว็อ้ิศราภรณี์ ว็ิสุ่ที่ธุิญาณี ผู้ส่อ้บบัญชีรับอ้นุญาต์ เลข้ที่ะเบียน 7480 และ/ห้รือ้   

  นางส่าว็ว็ราพร ประภาศิริกุล ผู้ส่อ้บบัญชีรับอ้นุญาต์ เลข้ที่ะเบียน 4579                                                   

  บริษัทัี่ ส่ำานักงาน อ้ีว็าย จำำากัด : เลข้ที่ี� 193/136-137 ชั�น33 อ้าคารเลครัชดา ถืนนรัชดาภิเษัก   

  เข้ต์คลอ้งเต์ย กรุงเที่พฯ 10110 โที่รศัพที่์ 0-2264-9090

ท่ี�ปรี้กิษาท่างกิฎหุ้ม้าย : นายธุว็ัชชัย จำรณีะกรัณีย์

   ส่ำานักงานที่นายคว็ามู ซ.ชนะส่งครามู

   เลข้ที่ี� 52/3 ถืนนพระสุ่เมูรุ กรุงเที่พฯ 10200 โที่รศัพที่์ 0-2282-2955

5.2 ข�อม้้ลสุำาคัญอื�น
 -ไมู่มูี- 

5.3 ข�อพืิพืาท่ท่างกิฎหุ้ม้าย
 -ไมู่มูี-

5.4 ตลาดื่รีอง
 -ไมู่มูี-
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ส่วนท่ี 2
การกำากับดูแลกิจการ
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

6

6.1 ภัาพืรีวม้ของนโยบายและแนวปฏิิบัติกิารีกิำากิับดื่แ้ลกิิจกิารี

 บรษิัทัี่ฯได้นำาห้ลักการกำากับดแูลกจิำการที่ี�ด ีส่ำาห้รบับรษิัทัี่ฯจำดที่ะเบยีนป ี2555 ข้อ้งต์ลาดห้ลกัที่รัพยแ์ห้ง่ประเที่ศไที่ย 

และห้ลักการกำากับดูแลกิจำการทีี่�ดีส่ำาห้รับบริษััที่จำดที่ะเบียน ปี 2560 ข้อ้งส่ำานักงาน ก.ล.ต์. (Corporate Governance Code 

for Listed Companies 2017) กำาห้นดเป็นนโยบายการกำากับดูแลกิจำการและจำรรยาบรรณีที่างธุุรกิจำข้อ้งกลุ่มูธุุรกิจำอ้าห้าร 

ที่ิปโก้  ที่ี�เป็นลายลักษัณี์อ้ักษัรและให้้มีูการที่บที่ว็นเป็นประจำำาทีุ่กปี 

 บริษััที่ฯกำาห้นดแนว็ปฏิบัต์ิการกำากับดูแลกิจำการที่ี�ดี เพื�อ้ส่่งเส่ริมูการปฏิบัต์ิงานที่ี�มูีธุรรมูาภิบาลให้้กับพนักงานทีุ่ก 

ระดับชั�น โดยมูีว็ัต์ถืุประส่งค์เพื�อ้ให้้ผู้ถืือ้หุ้้น ผู้ลงทีุ่น ลูกค้า และผู้มูีส่่ว็นได้เส่ีย เชื�อ้มูั�นว็่า บริษััที่ฯมูีระบบบริห้ารจำัดการที่ี�มูี 

ประส่ิที่ธุิภาพ โปร่งใส่ ต์รว็จำส่อ้บได้ และเป็นธุรรมูต์่อ้ทีุ่กฝ่่ายที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้ง เพื�อ้ส่ร้างมููลค่าเพิ�มูและส่่งเส่ริมูการเต์ิบโต์อ้ย่างยั�งยืน

ข้อ้งบริษััที่ฯ ซ่�งส่อ้ดคล้อ้งกับว็ิส่ัยที่ัศน์ข้อ้งบริษััที่ฯที่ี�มูุ่งให้้ธุุรกิจำเต์ิบโต์อ้ย่างต์่อ้เนื�อ้งส่ามูารถืแข้่งข้ันได้ และเป็นที่ี�ได้รับคว็ามู 

ไว้็ว็างใจำจำากลูกค้าที่ั�งในประเที่ศ และต์่างประเที่ศ 

 ผลการประเมิูนการกำากับดูแลกิจำการข้อ้งบริษััที่ฯ ประจำำาปี 2564 โดยบรรษััที่ภิบาลแห้่งชาต์ิ บริษััที่ฯได้คะแนนรว็มู 

92% อ้ยู่ในระดับ“ดีเลิศ” สู่งกว็่าปี 2563 ซ่�งได้คะแนนรว็มู 91% และสู่งกว็่าคะแนนเฉลี�ยโดยรว็มูข้อ้งบริษััที่จำดที่ะเบียน 

ทีี่� 84% โดยมูีรายละเอ้ียดคะแนน ดังนี�

นโยบายกิารีกิำากิับดื่้แลกิิจกิารี

 เพื�อ้ให้้บรรลุวั็ต์ถืุประส่งค์ข้อ้งบริษััที่ฯ ส่ร้างคว็ามูรับผิดชอ้บต์่อ้ผลการปฏิบัต์ิงานต์ามูห้น้าที่ี� ส่ร้างคว็ามูโปร่งใส่ 

บนพื�นฐานข้อ้งคว็ามูซื�อ้ส่ัต์ย์ เพิ�มูข้ีดคว็ามูส่ามูารถืในการแข้่งข้ันข้อ้งกิจำการอ้ย่างยั�งยืน และเพิ�มูคว็ามูเชื�อ้มูั�นให้้ผู้มูีส่ว่็นได้เส่ีย 

(Stakeholders) คณีะกรรมูการบริษััที่ฯ จำง่มูีนโยบายให้้ดำาเนินการต์ามูบรรษััที่ภิบาล ดังต่์อ้ไปนี�

1. ดูแลให้้คณีะกรรมูการบริษััที่ฯปฏิบัต์ิห้น้าที่ี�ต์ามูบที่บาที่และคว็ามูรับผิดชอ้บที่ี�ได้รับมูอ้บห้มูายอ้ย่างมีูประสิ่ที่ธิุภาพ 

2. จำัดให้้มีูระบบการคว็บคุมู และการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงที่างธุุรกิจำอ้ย่างมูีระบบและมูีประส่ิที่ธุิภาพ

3. ให้้นโยบายและที่บที่ว็นแผนยุที่ธุศาส่ต์ร์/แผนธุุรกิจำกับฝ่่ายบริห้าร

4. ดูแลไมู่ให้้เกิดปัญห้าการข้ัดแย้งที่างผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

5. ปฏิบัต์ิต์่อ้ผู้ถืือ้หุ้้นและผู้มูีส่ว่็นได้เส่ียอ้ย่างเที่่าเที่ียมูกันและเป็นธุรรมูต์่อ้ทีุ่กฝ่่าย

6. ดำาเนินงานด้ว็ยคว็ามูโปร่งใส่ มีูคุณีธุรรมู  ส่ามูารถืต์รว็จำส่อ้บได้

7. เปิดเผยข้้อ้มููลอ้ย่างเพียงพอ้แก่ผู้มีูส่่ว็นได้เส่ียโดยเฉพาะเรื�อ้งผลประกอ้บการและงบการเงิน

8. จำัดให้้มีูคู่มูือ้จำรรยาบรรณีข้อ้งบริษัทัี่ฯ เพื�อ้ให้้กรรมูการ ฝ่่ายบริห้าร และพนักงานทีุ่กคนถืือ้ปฏิบัต์ิ

9. ดำาเนนิกิจำกรรมูเพื�อ้ส่ิ�งแว็ดลอ้้มูและส่งัคมูอ้ย่างเปน็รูปธุรรมูและฝ่า่ยบรหิ้ารไดน้ำานโยบายดงักล่าว็ไปใชป้ฏิบตั์พิรอ้้มูที่ั�งส่ื�อ้ส่าร 

   ให้้พนักงานในอ้งค์กรเข้้าใจำและปฏิบัต์ิอ้ย่างที่ั�ว็ถื่ง

    2564  2563

ส่ิที่ธุิข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้น          99%    99%

การปฏิบัต์ิต์่อ้ผู้ถืือ้หุ้้นอ้ย่างเที่่าเที่ียมู 96%    96%

ส่ิที่ธุิข้อ้งผู้มูีส่่ว็นได้เส่ีย  91%    91%

การเปิดเผยข้้อ้มููลและคว็ามูโปร่งใส่ 95%    95%

คว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้งคณีะกรรมูการ 86%    87%



แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน) 61

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิิบัติท่ี�เกิี�ยวกิับคณะกิรีรีม้กิารี

 องค์ปรีะกิอบของคณะกิรีรีม้กิารีบรีิษัท่และกิารีแต่งตั�ง

1. คณีะกรรมูการข้อ้งบริษััที่จำะพ่งมูีจำำานว็นเที่่าใด ให้้ที่ี�ประชุมูผู้ถืือ้หุ้้นเป็นผู้กำาห้นด แต์่ต์้อ้งไมู่น้อ้ยกว็่า 5 คน และต์้อ้ง 

ประกอ้บด้ว็ยกรรมูการอ้ิส่ระซ่�งมูิได้เป็นกรรมูการบริห้ารและไมู่ได้มูีส่่ว็นเกี�ยว็ข้้อ้งกับการบริห้ารงานประจำำา และไมู่เป็น 

ผู้ถืือ้หุ้้นรายให้ญ่ในบริษัทัี่ฯ จำำานว็นไมู่น้อ้ยกว็่า 3 คน กรรมูการไมู่น้อ้ยกว่็าก่�งห้น่�งข้อ้งจำำานว็นกรรมูการที่ั�งห้มูดต์้อ้งมูีถืิ�นที่ี�อ้ยู ่

ในราชอ้าณีาจำักร

2. คณีะกรรมูการบริษััที่ประกอ้บด้ว็ยกรรมูการที่ี�มูีคว็ามูเป็นอิ้ส่ระอ้ย่างน้อ้ย 3 คน

3. คณีะกรรมูการบริษััที่ฯ ประกอ้บด้ว็ย ผู้ที่รงคุณีว็ุฒิที่ี�มูีคว็ามูรู้คว็ามูเข้้าใจำด้านการเงิน ห้รือ้การพาณีิชยกรรมู ห้รือ้การ 

อุ้ต์ส่าห้กรรมูและมีูประส่บการณ์ี เกี�ยว็กับการบริห้ารธุุรกิจำ พร้อ้มูที่ั�งมีูการพัฒนาต์นเอ้งต์ามูห้ลักสู่ต์รส่มูาคมูส่่งเส่ริมูส่ถืาบัน 

กรรมูการบริษััที่ไที่ย (IOD) อ้ย่างต์่อ้เนื�อ้ง

 ความ้เป็นอิสุรีะของคณะกิรีรีม้กิารี

 คณีะกรรมูการจำะต์้อ้งส่ามูารถืปฏิบัต์ิห้น้าที่ี�แส่ดงคว็ามูคิดเห้็นโดยใช้ดุลยพินิจำข้อ้งต์นเอ้งอ้ย่างเป็นอ้ิส่ระ และ 

มูีจำริยธุรรมูโดยย่ดถืือ้ประโยชน์ข้อ้งอ้งค์กรเป็นห้ลัก โดยไมู่ได้คำาน่งถื่งเฉพาะประโยชน์ข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นรายให้ญ่ ห้รือ้ผู้ถืือ้หุ้้นราย

ย่อ้ย ห้รือ้ต์นเอ้ง คณีะกรรมูการบริษัทัี่จำ่งได้กำาห้นดนิยามูและคุณีส่มูบัต์ิข้อ้งกรรมูการอิ้ส่ระที่ี�เข้้มูงว็ดกว็่าห้ลักเกณีฑ์์ที่ี�กำาห้นด

โดยคณีะกรรมูการกำากับต์ลาดทีุ่น ในเรื�อ้งการถืือ้หุ้้นไมู่เกินร้อ้ยละ 0.75 ข้อ้งจำำานว็นหุ้้นที่ี�มีูส่ิที่ธุิอ้อ้กเสี่ยงที่ั�งห้มูดข้อ้งบริษัทัี่ฯ 

บริษััที่ให้ญ่ บริษััที่ย่อ้ย บริษััที่ร่ว็มู ผู้ถืือ้หุ้้นรายให้ญ่ ห้รือ้ผู้มีูอ้ำานาจำคว็บคุมูข้อ้งบริษััที่ฯ ที่ั�งนี� ให้้นับรว็มูการถืือ้หุ้้นข้อ้ง 

ผู้ที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งข้อ้งกรรมูการอ้ิส่ระ

 กิารีสุรีรีหุ้ากิรีรีม้กิารี

 บริษััที่ฯ จำะส่รรห้าบุคคลที่ี�มูีประส่บการณี์เกี�ยว็กับการบริห้ารธุุรกิจำ มูีคว็ามูรู้คว็ามูเข้้าใจำด้านการเงิน ไมู่มูีประว็ัต์ิการ

ที่ำางานที่ี�ด่างพรอ้้ย  มูวิี็ส่ยัที่ศันส์่ามูารถืมูอ้งภาพรว็มูข้อ้งธุรุกจิำไดด้ ีรว็มูที่ั�ง มีูมูนษุัยสั์่มูพนัธุท์ี่ี�ด ีมูคุีณีธุรรมู และมูบีคุลกิที่ี�เห้มูาะส่มู 

ต์ลอ้ดจำนมีูที่ักษัะในการสื่�อ้คว็ามูอ้ย่างมูีประส่ิที่ธิุภาพ มูีเว็ลาพอ้เพียงต์่อ้การปฏิบัต์ิห้น้าที่ี�กรรมูการ และเป็นผู้ที่ี�มูีลักษัณีะ 

ครบถืว้็นต์ามูพระราชบญัญตั์บิรษิัทัี่มูห้าชน ไมูมีู่ลกัษัณีะต์อ้้งห้า้มูต์ามูห้ลกัเกณีฑ์์ข้อ้งส่ำานกังานคณีะกรรมูการกำากบัห้ลกัที่รพัย์

และต์ลาดห้ลักที่รัพย์ฯ โดยมีูกระบว็นการทีี่�โปร่งใส่ส่ร้างคว็ามูมูั�นใจำให้้กับผูถ้ืือ้หุ้้น

 การส่รรห้ากรรมูการ จำะมูีคว็ามูห้ลากห้ลายข้อ้งคว็ามูชำานาญที่ี�เป็นประโยชน์ต์่อ้การกำาห้นดที่ิศที่าง และคว็บคุมูการ

ดำาเนินงานข้อ้งบริษััที่ฯ 

 กิารีปรีะช้ม้คณะกิรีรีม้กิารีบรีิษัท่

 • บริษัทัี่ฯกำาห้นดให้้มูีการประชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ฯอ้ย่างน้อ้ย 3 เดือ้นต์่อ้ครั�ง และคณีะกรรมูการบริษััที่ฯ ต์้อ้ง

พร้อ้มูเข้้าร่ว็มูประชุมูเส่มูอ้ ห้ากมีูการประชุมูว็าระพิเศษั 

 • ในการประชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ฯ ต์้อ้งมูีกรรมูการมูาประชุมูไมู่น้อ้ยกว็่าก่�งห้น่�งข้อ้งจำำานว็นกรรมูการที่ั�งห้มูด จำ่ง

จำะเป็นอ้งค์ประชุมู 

 • ในกรณีีที่ี�ประธุานกรรมูการไมู่อ้ยู่ในที่ี�ประชุมูห้รือ้ไมู่ส่ามูารถืปฏิบัต์ิห้น้าที่ี�ได้ ถื้ามูีรอ้งประธุานกรรมูการ ให้้ 

รอ้งประธุานกรรมูการเปน็ประธุาน ถืา้ไมูมู่รีอ้งประธุานกรรมูการห้รอื้มูแีต์ไ่มูส่่ามูารถืปฏบิติั์ห้นา้ที่ี�ได ้ให้ก้รรมูการซ่�งมูาประชมุู

เลือ้กกรรมูการคนห้น่�งเป็นประธุานในทีี่�ประชุมูการว็ินิจำฉัยชี�ข้าดข้อ้งที่ี�ประชุมูให้้ถืือ้เส่ียงข้้างมูาก 

 • กรรมูการคนห้น่�งมีูเส่ียงห้น่�งในการลงคะแนน เว็้นแต์่กรรมูการซ่�งมูีส่่ว็นได้เสี่ยในเรื�อ้งใดไมู่มูีสิ่ที่ธุิอ้อ้กเส่ียงลง 

คะแนนในเรื�อ้งนั�น ถื้าคะแนนเส่ียงเที่่ากันให้้ประธุานในที่ี�ประชุมูอ้อ้กเส่ียงเพิ�มูข้่�นอ้ีกเส่ียงห้น่�งเป็นเสี่ยงชี�ข้าด

 • ในการจำัดส่่งห้นังสื่อ้เชิญประชุมูพร้อ้มูระเบียบว็าระการประชุมูและเอ้กส่ารประกอ้บการประชุมู เพื�อ้เป็นข้้อ้มููลให้้

คณีะกรรมูการบริษััที่ฯก่อ้นการประชุมูไมู่น้อ้ยกว็่า 7 ว็ัน 

 • บรษิัทัี่ฯไดมู้กีารกำาห้นดต์ารางการประชมุูคณีะกรรมูการที่กุคณีะลว่็งห้นา้เปน็ประจำำา  ที่กุปกีอ่้นการประชมุูในปถีืดั

ไป ที่ั�งนี�ไมู่รว็มูการประชุมูว็าระพิเศษั

 • กำาห้นดให้้มูีการประชุมูกรรมูการที่ี�ไมู่ได้เป็นผูบ้ริห้าร อ้ย่างน้อ้ย 1 ครั�งต์่อ้ปี เพื�อ้เปิดโอ้กาส่ได้แส่ดงคว็ามูคิดเห้็น 

ห้รือ้อ้ภิปรายปัญห้าต์่าง ๆ ที่ี�อ้ยู่ในคว็ามูส่นใจำ
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 วารีะกิารีดื่ำารีงตำาแหุ้น่ง

 ในการประชุมูผูถ้ืือ้หุ้้นส่ามูัญประจำำาปีทีุ่กครั�ง ให้้กรรมูการอ้อ้กจำากต์ำาแห้น่ง 1 ใน 3 เป็นอ้ัต์รา ถื้าจำำานว็นกรรมูการทีี่�

จำะแบ่งอ้อ้กให้้ต์รงเป็นส่ามูส่่ว็นไมู่ได้ ก็ให้้อ้อ้กโดยจำำานว็นใกล้ทีี่�สุ่ดกับส่่ว็น 1 ใน 3 กรรมูการที่ี�จำะต์้อ้งอ้อ้กจำากต์ำาแห้น่ง 

ในปีแรกและปีทีี่�ส่อ้งภายห้ลังจำดที่ะเบียนบริษััที่ฯ นั�น ให้้จำับส่ลากกันว็่าผู้ใดจำะอ้อ้ก ส่่ว็นปีห้ลังๆ ต์่อ้ไปให้้กรรมูการคนทีี่�อ้ยู่ 

ในต์ำาแห้น่งนานทีี่�สุ่ดนั�น เป็นผู้อ้อ้กจำากต์ำาแห้น่ง

 กิารีปรีะเม้ินผู้ลกิารีปฎิบัติงานของคณะกิรีรีม้กิารี

 คณีะกรรมูการและคณีะกรรมูการชุดย่อ้ยข้อ้งบริษััที่ฯ มูีการประเมิูนผลการปฏิบัต์ิงานด้ว็ยต์นเอ้งอ้ย่างน้อ้ยปีละ 

 1 ครั�ง เพื�อ้ให้้คณีะกรรมูการร่ว็มูกันพิจำารณีาผลงานและปรับปรุงแก้ไข้ โดยการประเมิูนจำัดที่ำาที่ั�งแบบรายคณีะและรายบุคคล

 กิารีกิำาหุ้นดื่ค่าตอบแท่นกิรีรีม้กิารีและผู้้�บรีิหุ้ารี

 บริษััที่ฯ ได้กำาห้นดนโยบายค่าต์อ้บแที่นกรรมูการไว็้อ้ย่างชัดเจำนและโปร่งใส่ โดยค่าต์อ้บแที่นอ้ยู่ในระดับเห้มูาะส่มู 

ต์ามูอุ้ต์ส่าห้กรรมู ผลต์อ้บแที่นอ้ยู่ในระดับค่าเฉลี�ยกลางข้อ้งต์ลาด ค่าต์อ้บแที่นที่ี�ได้รับผ่านการพิจำารณีาจำากคณีะกรรมู 

การส่รรห้าและกำาห้นดค่าต์อ้บแที่น และเพื�อ้ให้้เกิดคว็ามูโปร่งใส่และคว็ามูชัดเจำนในการกำาห้นดค่าต์อ้บแที่นกรรมูการ 

ผู้จำัดการและผู้บริห้ารระดับสู่ง มูีดังนี�

 1. การกำาห้นดค่าต์อ้บแที่นกรรมูการผูจ้ำดัการและผู้บรหิ้ารระดบัส่งู ซ่�งรว็มูถืง่เงนิเดือ้น ส่ว็สั่ดิการและผลประโยชน์อ้ื�นๆ  

ให้้เป็นไปต์ามูค่าข้อ้งงานในแต์่ละต์ำาแห้น่ง

 2. ค่าต์อ้บแที่นต์้อ้งคำานง่ถืง่

  2.1 คว็ามูส่ามูารถืในการจำ่าย (Ability to Pay) ข้อ้งบริษััที่ฯ

  2.2 คว็ามูส่ามูารถืในการแข้่งข้ันได้ในต์ลาดแรงงาน (Competitiveness) และ

  2.3 เป็นการจำ่ายต์ามูคว็ามูส่ามูารถืและต์ามูผลการที่ำางาน (Pay for Performance)  ข้อ้งพนักงาน

 3. คณีะกรรมูการบรษิัทัี่ฯ เปน็ผูอ้้นุมูตั์งิบประมูาณีเกี�ยว็กบัค่าต์อ้บแที่นการที่ำางานในแต์ล่ะปี โดยพจิำารณีาจำากฐานะ

ที่างการเงินข้อ้งบริษััที่ฯ  ผลการดำาเนินงาน  และประมูาณีการที่างธุุรกิจำข้อ้งบริษััที่ฯ

 กิารีพัืฒนากิรีรีม้กิารี

 บริษััที่ฯ กำาห้นดให้้กรรมูการทีี่�เข้้าให้มู่ได้รับการปฐมูนิเที่ศเกี�ยว็กับการดำาเนินธุุรกิจำ กฎิ์ระเบียบข้อ้งบริษััที่ฯ  

การกำากบัดแูลกจิำการที่ี�ดแีละจำรรยาบรรณีที่างธุรุกจิำ เพื�อ้คว็ามูรูแ้ละคว็ามูเข้้าใจำในบที่บาที่และห้น้าที่ี�ต์ลอ้ดจำนข้้อ้มูลูทีี่�จำำาเป็นและ 

เป็นประโยชน์ในการปฏิบัต์ิห้น้าทีี่�กรรมูการบริษััที่ และได้รับเอ้กส่ารทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งเพื�อ้ใช้อ้้างอิ้ง ต์ลอ้ดจำนจัำดให้้กรรมูการได้ไป 

เยี�ยมูชมูส่ถืานที่ี�ปฏิบัต์ิงานที่ั�งส่ำานักงานให้ญ่และโรงงานต์ามูคว็ามูเห้มูาะส่มูด้ว็ย นอ้กจำากนี�บริษััที่ฯยังส่่งเส่ริมูให้้กรรมูการ 

ทีุ่กคนมูีโอ้กาส่ได้เข้้ารับ การอ้บรมูในห้ลักสู่ต์รต์่างๆ ทีี่�จำะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัต์ิห้น้าทีี่�ได้อ้ย่างเห้มูาะส่มู รว็มูที่ั�งให้้มูี 

การนำาเส่นอ้ข้้อ้มููลที่ี�จำำาเป็นในการประชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่อ้ย่างส่มูำ�าเส่มูอ้ เพื�อ้เป็นข้้อ้มููลในการพัฒนากรรมูการ 

อ้ย่างต์่อ้เนื�อ้ง

 คณะอน้กิรีรีม้กิารี

 คณีะกรรมูการบริษััที่ได้จำัดต์ั�งคณีะอ้นุกรรมูการข้่�น 4 คณีะได้แก่ คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ คณีะกรรมูการส่รรห้า 

และกำาห้นดค่าต์อ้บแที่น คณีะกรรมูการบรรษััที่ภิบาล และ คณีะกรรมูการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง ประกอ้บด้ว็ยกรรมูการที่ี�มูี 

คุณีส่มูบัต์ิและห้น้าที่ี�รับผิดชอ้บต์ามูข้้อ้กำาห้นดข้อ้งต์ลาดห้ลักที่รัพย์แห้่งประเที่ศไที่ย ซ่�งได้มูีการกำาห้นดบที่บาที่และ 

ภาระห้น้าที่ี�คว็ามูรับผิดชอ้บระห้ว็่างคณีะกรรมูการกับ ฝ่่ายจำัดการและคณีะกรรมูการกับผู้ถืือ้หุ้้นรายให้ญ่เป็นลายลักษัณี์ 

อ้ักษัรอ้ย่างชัดเจำน

 กิารีกิำากิับดื่้แลบริีษัท่ย่อยและบรีิษัท่รี่วม้

 การกำากับดูแลการดำาเนินงานข้อ้งบริษััที่ย่อ้ยและบริษััที่ร่ว็มูใช้ห้ลักเกณีฑ์์การปฏิบัติ์งานเห้มืูอ้นกัน ซ่�งเขี้ยนเป็น 

ลายลักษัณี์อ้ักษัรข้อ้งกลุ่มูธุุรกิจำอ้าห้าร ที่ิปโก้ มูีการดำาเนินธุุรกิจำผ่านบริษััที่ย่อ้ย บริษััที่ร่ว็มู รายละเอ้ียดปรากฎิ์ในหั้ว็ข้้อ้ 

1.3 โครงส่ร้างการถืือ้หุ้้น
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6.1.2 นโยบายและแนวปฏิิบัติท่ี�เกิี�ยวกิับผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มี้สุ่วนไดื่�เสุีย

 • สุิท่ธุิและความ้เท่่าเที่ยม้ของผู้้�ถืือหุ้้�น

 1. สุิท่ธุิของผู้้�ถืือหุ้้�น

 ในการประชุมูส่ามูัญผู้ถืือ้หุ้้น บริษัทัี่ฯ ได้กำาห้นดให้มู้ีข้ั�นต์อ้นในการประชุมูอ้ย่างถืูกต์้อ้งต์ามูกฎิ์ห้มูายต์ั�งแต์่การเรียก

ประชุมู การจำัดส่่งเอ้กส่าร และแจำ้งว็าระการประชุมู และยังให้้ส่ารส่นเที่ศที่ี�เพียงพอ้แก่ผู้ถืือ้หุ้้นในเว็ลาที่ี�เห้มูาะส่มูเพื�อ้ 

พิจำารณีาก่อ้นการประชุมู รว็มูที่ั�งเส่นอ้ที่างเลือ้กให้้ผู้ถืือ้หุ้้นที่ี�ไมู่ส่ามูารถืเข้้าประชุมูส่ามูารถืมูอ้บฉันที่ะให้้กรรมูการอิ้ส่ระเข้้า 

ประชุมูและอ้อ้กเสี่ยงลงคะแนนแที่น บริษััที่ฯใช้ระบบ barcode ในการลงที่ะเบียนเข้้าร่ว็มูประชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น เพื�อ้ให้ ้

ที่ราบจำำานว็นผู้เข้้าร่ว็มูประชุมูและการนับคะแนนลงมูต์ิแต์่ละว็าระได้รว็ดเร็ว็ยิ�งข้่�น และในการลงคะแนนเส่ียง ประธุานในที่ี� 

ประชุมูได้แจำ้งให้้ผู้ถืือ้หุ้้นที่ราบถื่งว็ิธีุการอ้อ้กเส่ียงลงคะแนน โดยใช้บัต์รลงคะแนนก่อ้นการประชุมู ในการนับคะแนนยัง 

กำาห้นดให้มีู้ต์วั็แที่นจำากกรรมูการอิ้ส่ระและผูส้่อ้บบัญชภีายนอ้กเป็นพยานในการนับคะแนนร่ว็มูกบัพนักงานข้อ้งบริษัทัี่ฯ และ

ยังมีูการบันที่่กภาพพร้อ้มูเสี่ยงในการประชุมูเพื�อ้ให้้เกิดคว็ามูโปร่งใส่ และต์รว็จำส่อ้บได้ นอ้กจำากนี�ยังเปิดโอ้กาส่ให้้ผู้ถืือ้หุ้้น 

มูีส่ิที่ธิุเที่่าเที่ียมูกันในการต์รว็จำส่อ้บการดำาเนินงานข้อ้งบริษััที่ฯ ส่อ้บถืามูและแส่ดงคว็ามูคิดเห้็น บริษััที่ฯให้้ผู้ถืือ้หุ้้นส่ามูารถื 

ส่่งคำาถืามูล่ว็งห้น้าก่อ้นว็ันประชุมูมูายังอ้ีเมูล์ข้อ้งเลข้านุการบริษััที่ โดยคณีะกรรมูการบริษััที่ฯ จำะจำัดคำาต์อ้บพร้อ้มูที่ั�งเปิดเผย 

รายงานการประชุมูดังกล่าว็ไว็้ในเว็็บไซต์์ข้อ้งบริษััที่ฯ อ้ย่างไรก็ต์ามูส่ำาห้รับเรื�อ้งการให้้ส่ิที่ธุิแก่ผู้ถืือ้หุ้้นส่่ว็นน้อ้ยในการเส่นอ้ 

ว็าระการประชุมูและเส่นอ้แต์่งต์ั�งกรรมูการเป็นการล่ว็งห้น้า และให้้เว็ลาแก่ผู้ถืือ้หุ้้นส่่ว็นน้อ้ยมูากพอ้ส่มูคว็ร ซ่�งได้ลงไว็้ใน 

Website ข้อ้งบริษัทัี่ฯ

 บริษััที่ฯได้รับการประเมิูนโครงการประเมิูนคุณีภาพการประชุมูผู้ถืือ้หุ้้นส่ามัูญประจำำาปี 2564 โดยผลการประเมิูน  

“ดีเยี�ยมู” ได้คะแนนเต์็มู 100 คะแนน 

 2. ความ้เท่่าเที่ยม้กิันของผู้้�ถืือหุ้้�น

 บริษััที่ฯ ต์ระห้นักถ่ืงส่ิที่ธุิและคว็ามูเที่่าเที่ียมูกันข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นในการได้รับข้้อ้มููลที่ี�ถืูกต์้อ้ง เพียงพอ้และมูีระยะเว็ลา 

ทีี่�เห้มูาะส่มูในการพิจำารณีา บริษััที่ฯ ได้จำัดส่่งห้นังสื่อ้นัดประชุมูแก่ผูถ้ืือ้หุ้้นพร้อ้มูที่ั�งข้้อ้มููลประกอ้บการประชุมูต์ามูว็าระต์่างๆ 

รว็มูที่ั�งเอ้กส่ารที่ี�ต์้อ้งใช้แส่ดงต์ัว็เพื�อ้เข้้าประชุมู ห้นังส่ือ้มูอ้บฉันที่ะและรายละเอ้ียดว็ิธุีการมูอ้บฉันที่ะให้้ผู้ถืือ้หุ้น้ที่ราบล่ว็งห้น้า

ก่อ้นว็ันประชุมู 14 ว็ัน บริษััที่ฯ ได้เปิดโอ้กาส่ให้้ผู้ถืือ้หุ้้นรับที่ราบข้้อ้มููลโดยเร็ว็ ได้เผยแพร่ข้้อ้มููลประกอ้บว็าระการประชุมู  

ผู้ถืือ้หุ้้นล่ว็งห้น้าไว้็ใน Website ก่อ้นการประชุมู 30 ว็ัน นอ้กจำากนี�บริษััที่ฯ ยังได้กำาห้นดเว็ลาการประชุมูและส่ถืานทีี่� 

จำัดประชุมูทีี่�เห้มูาะส่มู เพื�อ้อ้ำานว็ยคว็ามูส่ะดว็กให้้แก่ผู้ถืือ้หุ้้น ในการดำาเนินการปฏิบัต์ิจำริงในว็ันประชุมูผู้ถืือ้หุ้้น ได้เปิดให้้ 

ลงที่ะเบียนล่ว็งห้น้าก่อ้นการประชุมู 2 ชั�ว็โมูงและยังเปิดโอ้กาส่ให้้ผูถ้ืือ้หุ้้นแส่ดงคว็ามูคิดเห้็นและซักถืามูได้โดยอ้ิส่ระ การลง

คะแนนเสี่ยง ลงต์ามูลำาดบัว็าระทีี่�กำาห้นด ไมูมู่กีารเพิ�มูว็าระการประชุมูโดยไมูแ่จำง้ให้ผู้ถ้ือื้หุ้น้ที่ราบล่ว็งห้นา้ มูกีารแจำง้ว็ธิุกีารลง

คะแนนให้้ผู้ ถืือ้หุ้้นที่ราบก่อ้นลงคะแนน เปิดให้้มูีการชี�แจำงและอ้ภิปรายในที่ี�ประชุมูก่อ้นลงคะแนนในแต์่ละว็าระ 

ผู้ถืือ้หุ้้นทีุ่กรายส่ามูารถืลงคะแนนได้อ้ย่างเที่่าเที่ียมูกัน ยกเว็้นผู้ถืือ้หุ้้นที่ี�มูีส่่ว็นได้เสี่ยให้้งดอ้อ้กเสี่ยง ได้เผยแพร่ว็ัต์ถืุประส่งค์ 

และห้ลักเกณีฑ์์ให้้ผู้ถืือ้หุ้้นส่่ว็นน้อ้ยได้มูีโอ้กาส่เส่นอ้ว็าระการการประชุมูและชื�อ้บุคคลทีี่�มูีคุณีส่มูบัต์ิเห้มูาะส่มูเป็นกรรมูการ 

ผ่านที่าง Website ข้อ้งบริษััที่ฯ ว็าระการประชุมูในแต์่ว็าระมูีเนื�อ้ห้าเรื�อ้งรายละเอ้ียดทัี่�ว็ไป เห้ต์ุผลและผลกระที่บเพิ�มูเต์ิมู 

และคว็ามูเห้น็ข้อ้งคณีะกรรมูการฯ เพื�อ้ให้ผู้ถ้ือื้หุ้น้มูคีว็ามูเข้า้ใจำในเนื�อ้ห้าในแต์ล่ะว็าระและส่ามูารถืว็เิคราะห้ตั์์ดส่นิใจำไดช้ดัเจำน

มูากข้่�น เพื�อ้ให้้ผู้ถืือ้หุ้้นส่ามูารถืต์รว็จำส่อ้บได้ และบริษััที่ฯยังได้เพิ�มูที่างเลือ้กให้้กับผู้ถืือ้หุ้้นนอ้กจำากมูอ้บฉันที่ะให้้ผู้อื้�นมูา 

ประชุมูและลงคว็ามูเห็้นแที่นแล้ว็ผูถ้ือื้หุ้น้ทีี่�ไมู่ส่ามูารถืเข้า้ร่ว็มูประชุมูได้ยงัส่ามูารถืมูอ้บอ้ำานาจำให้ก้รรมูการอิ้ส่ระเป็นผูรั้บมูอ้บ

อ้ำานาจำจำากผู้ถืือ้หุ้้นลงคะแนนเส่ียงแที่น ในการประชุมูส่ามูัญผู้ถืือ้หุ้้นทีุ่กครั�ง กรรมูการบริษััที่ได้ให้้คว็ามูส่ำาคัญอ้ย่างมูาก  

กรรมูการทุี่กที่า่นมีูเป้าห้มูายทีี่�จำะเข้้าประชุมูร่ว็มูกนัที่กุครั�ง นอ้กจำากมีูเห้ต์จุำำาเป็นจำริงๆ นอ้กจำากนี�ผู้บรหิ้ารระดับส่งูข้อ้งบริษัทัี่ฯ 

ยังเข้้าร่ว็มูประชุมูเป็นประจำำา และส่มูำ�าเส่มูอ้อ้ีกด้ว็ย
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 รายงานการประชุมูมีูรายละเอี้ยดส่าระส่ำาคัญครบถ้ืว็น เช่น กรรมูการทีี่�เข้้าประชุมู คำาชี�แจำงข้อ้งประธุานคณีะ 

กรรมูการบริษัทัี่ ประธุานคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ กรรมูการผู้จัำดการ และกรรมูการที่่านอ้ื�นที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้ง ต์ลอ้ดจำนข้้อ้ซักถืามู 

และแส่ดงคว็ามูเห้็นข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้น ว็ิธุีการลงคะแนนและวิ็ธุีการนับคะแนน จำำานว็นคะแนนแยกเป็น เห้็นด้ว็ย ไมู่เห้็นด้ว็ย ห้รือ้ 

งดอ้อ้กเส่ียง และข้้อ้มููลอ้ื�นๆ ที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้ง นอ้กจำากนี�รายงานการประชุมูดังกล่าว็ยังส่่งให้้ต์ลาดห้ลักที่รัพย์ฯ ภายใน 14 ว็ัน  

มูกีารเผยแพรผ่า่น Website ข้อ้งบรษิัทัี่ฯ เพื�อ้ให้ผู้ถ้ือื้หุ้น้ส่ามูารถืต์รว็จำดคูว็ามูถืกูต์อ้้งข้อ้งมูต์ ิและเรื�อ้งที่ี�อ้ภิปราย ห้รือ้ชี�แจำงใน

ทีี่�ประชุมู และให้้คำาแนะนำาเพิ�มูเต์ิมูเกี�ยว็กับเรื�อ้งที่ี�คว็รบันที่่กเพิ�มูเต์ิมู ห้รือ้แก้ไข้ได้ก่อ้นที่ี�บริษััที่ฯ จำะนำารายงาน 

การประชุมูดังกล่าว็เส่นอ้เพื�อ้รับรอ้งในการประชุมูผูถ้ืือ้หุ้้นครั�งถืัดไป 

 บัต์รลงคะแนนต์ลอ้ดจำนเอ้กส่ารห้ลักฐานอ้ื�นๆ มูีระบบการจำัดเก็บที่ี�ดี ส่ามูารถืต์รว็จำส่อ้บและอ้้างอ้ิงได้ บริษััที่ฯ  

ได้แจำ้งมูต์ิที่ี�ประชุมูผู้ถืือ้หุ้้นผ่านระบบข้่าว็ข้อ้งต์ลาดห้ลักที่รัพย์ฯ ภายในว็ันถืัดไปโดยมูต์ิดังกล่าว็ระบุผลข้อ้งมูต์ิว็่า เห้็นด้ว็ย 

ไมู่เห็้นด้ว็ย งดอ้อ้กเสี่ยง และบัต์รเสี่ย ในแต่์ละว็าระอ้ย่างครบถ้ืว็นให้้ผู้ถืือ้หุ้้นทีี่�ไมู่ได้เข้้าประชุมูได้ที่ราบมูติ์ผลการประชุมู 

ได้อ้ย่างรว็ดเร็ว็

 ส่ำาห้รับส่ิที่ธิุในส่่ว็นแบ่งกำาไร บริษัทัี่ฯ มีูกลไกที่ี�ที่ำาให้้ผูถ้ืือ้หุ้้นมูีคว็ามูมูั�นใจำว็่าจำะได้รับผลต์อ้บแที่นอ้ย่างครบถื้ว็น โดย

บริษััที่ฯ มูีโครงส่ร้างการถืือ้หุ้้นทีี่�ชัดเจำน ไมู่มีูลักษัณีะการถืือ้หุ้้นไข้ว้็กัน แต่์มูีการถืือ้หุ้้นในลักษัณีะที่ี�มูีผู้ถืือ้หุ้้นร่ว็มูกันกับ 

บริษััที่ฯ ที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งคือ้ บริษัทัี่ ที่ิปโก้แอ้ส่ฟ้ัลที่์ จำำากัด (มูห้าชน) ในรูปข้อ้งเงินลงทีุ่นในหุ้้นส่ามูัญ ส่ำาห้รับมูาต์รการในการอ้นุมูัต์ิ

การที่ำารายการเกี�ยว็โยงกัน ผ่านการพิจำารณีาข้อ้งคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บแล้ว็นำาเส่นอ้คณีะกรรมูการบริษััที่เป็นผู้พิจำารณีา 

อ้นุมูัต์ิ โดยกรรมูการทีี่�มีูส่่ว็นได้เส่ียจำะงดอ้อ้กเสี่ยงในการอ้นุมูัต์ิรายการดังกล่าว็ นอ้กจำากนี�คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บยังมูี 

อ้ำานาจำห้น้าทีี่�ในการดูแลไมู่ให้้เกิดคว็ามูข้ัดแย้งที่างผลประโยชน์ และให้้มูีมูาต์รการดูแลข้้อ้มููลภายในเพื�อ้ป้อ้งกันการนำาไปใช้ 

เพื�อ้ประโยชน์ส่่ว็นต์นในที่างมูิชอ้บเพิ�มูเต์ิมู กำาห้นดให้้ต์้อ้งรายงานให้้เลข้านุการคณีะกรรมูการบริษััที่ที่ราบทีุ่กครั�งที่ี�มูีการ 

เคลื�อ้นไห้ว็ข้อ้งการถืือ้หุ้้นข้อ้งกรรมูการและผู้บริห้าร นอ้กเห้นือ้จำากได้กำาห้นดให้้กรรมูการและผู้บริห้ารเปิดเผยการถืือ้หุ้้น 

ข้อ้งบริษััที่ฯ ในการประชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ทีุ่กครั�ง

 • บท่บาท่ต่อผู้้�ม้ีสุ่วนไดื่�เสุีย

 บริษััที่ฯได้ให้้คว็ามูส่ำาคัญต์่อ้สิ่ที่ธิุข้อ้งผู้มีูส่่ว็นได้เสี่ยที่ั�งภายในและภายนอ้ก โดยได้มูีการกำาห้นด “จำริยธุรรมูในการ

ประกอ้บธุุร กิจำ” ซ่� ง ไ ด้แ ก่การต่์อ้ต้์านการคอ้ร์รัป ชัน การมีูส่่ ว็น ร่ว็มูที่างการเ มืูอ้งอ้ย่าง มีูคว็ามูรับผิดชอ้บ 

การปฏิบัต์ิเส่มูอ้ภาคและเป็นธุรรมูแก่ผู้ที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้ง คว็ามูรับผิดชอ้บต์่อ้ส่ังคมูและส่ิ�งแว็ดล้อ้มู และการปฏิบัติ์ด้านแรงงานและ 

คว็ามูเคารพในสิ่ที่ธิุข้อ้งพนักงาน และข้้อ้พ่งปฏิบัต์ิข้อ้งบุคคล 3 กลุ่มูห้ลักทีี่�มูีส่่ว็นร่ว็มูในการปฏิบัต์ิงานและมีูส่่ว็นได้เสี่ย 

ในบริษััที่ฯ ได้แก่ ฝ่่ายจำัดการ (ห้มูายถื่ง คณีะกรรมูการบริษััที่ ฝ่่ายบริห้ารระดับสู่ง ผู้จัำดการและเจำ้าห้น้าที่ี�ระดับบังคับบัญชา) 

พนักงาน และผู้ถืือ้หุ้้นรายให้ญ่ โดยเฉพาะข้้อ้พง่ปฏิบัต์ิข้อ้งฝ่่ายจำัดการมีูการระบุเป็นรายละเอี้ยด ข้้อ้พ่งปฏิบัต์ิข้อ้งฝ่่ายจำัดการ

ต์่อ้ผู้มีูส่่ว็นได้เส่ียกลุ่มูต์่างๆ 7 กลุ่มูได้แก่ ผู้ถืือ้หุ้้น พนักงาน ลูกค้าห้รือ้ผู้บริโภค คู่ค้าและ/ห้รือ้เจำ้าห้นี� คู่แข้่งที่างการค้า 

ส่ิ�งแว็ดล้อ้มู และการมีูส่่ว็นร่ว็มูและการพัฒนาชุมูชน โดยทีี่�จำริยธุรรมูในการประกอ้บธุรุกิจำและข้้อ้พง่ปฏิบตั์ดิงักล่าว็อ้ยูบ่นรากฐานข้อ้ง 

อุ้ดมูการณี์ในเรื�อ้งคุณีภาพและคุณีธุรรมู นอ้กจำากนี�ยังเน้นเรื�อ้งกระบว็นการกำากับดูแลกิจำการเพื�อ้ไมู่ให้้ผู้ถืือ้หุ้้นรายให้ญ่ 

แที่รกแซง การต์ัดสิ่นใจำใดๆ ข้อ้งนักบริห้ารที่ี�บริห้ารงานโดยสุ่จำริต์และ บนพื�นฐานข้อ้งคว็ามูเป็นมูือ้อ้าชีพ 

 นอ้กจำากนี�บริษััที่ฯ ยังต์ะห้นักดีว่็าเป็นส่่ว็นห้น่�งข้อ้งชุมูชน จ่ำงกำาห้นดเป็นนโยบายในการดำาเนินธุุรกิจำโดยคำาน่งถื่ง 

ห้น้าที่ี�และคว็ามูรับผิดชอ้บที่ี�ดีต์่อ้ส่ังคมูและส่ิ�งแว็ดล้อ้มู มูีการกำาห้นดบุคลากรที่ี�รับผิดชอ้บและกิจำกรรมูต์่างๆทีี่�ส่่งเส่ริมูให้้เป็น

ไปต์ามูนโยบาย ซ่�งกิจำกรรมูในด้านส่ิ�งแว็ดล้อ้มูและการช่ว็ยเห้ลือ้ชุมูชนดังตั์ว็อ้ย่าง เช่น การรับโรงเรยีนทีี่�ต์ั�งอ้ยูใ่กล้โรงงาน ห้รอื้

โรงเรียนอ้ื�นต์ามูคว็ามูเห้มูาะส่มู เป็นโรงเรียนในอุ้ปถืัมูภ์ โดยส่นับส่นุนทีุ่นการศ่กษัาแก่นักเรียน จำัดอุ้ปกรณี์การศ่กษัา 

ห้รอื้พัฒนาโรงเรยีนโดยว็ธิุกีารอ้ื�นๆ อ้ยา่งเห้มูาะส่มู การส่นบัส่นนุเงนิห้รอื้ผลติ์ภณัีฑ์ส์่ำาห้รบักจิำกรรมูต์า่งๆ ข้อ้งห้นว่็ยงานราชการ 

โรงเรียน ว็ดั อ้งคก์รอ้ื�นๆ และชาว็บา้นชมุูชนใกลเ้คยีงรกัษัาส่ิ�งแว็ดลอ้้มูในบรเิว็ณีโรงงานไมูใ่ห้มู้หี้รอื้มูผีลกระที่บต์อ่้ส่ิ�งแว็ดลอ้้มู

ชุมูชนโดยรอ้บและอ้ื�นๆ อ้ีก
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 • ความ้ขัดื่แย�งของผู้ลปรีะโยชน์

 บริษััที่ฯข้จำัดรายการที่ี�มูีคว็ามูข้ัดแย้งที่างผลประโยชน์ด้ว็ยการปฏิบัต์ิต์ามูนโยบายในจำริยธุรรมูธุุรกิจำ โดยได้มูีการ 

กำาห้นดข้้อ้พ่งปฏิบัต์ิข้อ้งผู้มีูส่่ว็นได้เสี่ยกลุ่มูต่์างๆ โดยเฉพาะผู้ถืือ้หุ้้นรายให้ญ่ซ่�งเน้นเรื�อ้งการคว็บคุมูไมู่ให้้เกิดผลกระที่บ 

ที่างลบต์่อ้ผู้มีูส่่ว็นได้เส่ียกลุ่มูอ้ื�น นอ้กจำากนี�คณีะกรรมูการได้ที่ราบถื่งรายการทีี่�มูีคว็ามูข้ัดแย้งที่างผลประโยชน์และรายการทีี่� 

เกี�ยว็โยงกนัและไดพ้จิำารณีาคว็ามูเห้มูาะส่มูอ้ยา่งรอ้บคอ้บที่กุครั�ง รว็มูที่ั�งยงัมูกีารปฏบัิติ์ต์ามูห้ลกัเกณีฑ์ข์้อ้งต์ลาดห้ลกัที่รพัยฯ์ 

และได้เพิ�มูเต์ิมูในข้้อ้บังคับข้อ้งบริษััที่ฯเพื�อ้รักษัาผลประโยชน์ข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นส่่ว็นน้อ้ยซ่�งได้รับอ้นุมูัต์ิจำากที่ี�ประชุมูผู้ถืือ้หุ้้น 

ในปี 2546 ให้้เพิ�มูเต์ิมูข้้อ้บังคับดังกล่าว็ ดังมูีรายละเอ้ียดดังนี�

 “ข้้อ้บังคับข้อ้งบริษััที่ฯ ห้มูว็ด 8 ข้้อ้ 48 ในกรณีีทีี่�บริษััที่ห้รือ้บริษััที่ย่อ้ยต์กลงเข้้าที่ำารายการทีี่�เกี�ยว็โยงกัน ห้รือ้ 

รายการเกี�ยว็กับการได้มูาห้รือ้จำำาห้น่ายไปซ่�งสิ่นที่รัพย์ข้อ้งบริษััที่ฯห้รือ้บริษััที่ย่อ้ย ต์ามูคว็ามูห้มูายที่ี�กำาห้นดต์ามูประกาศ 

ต์ลาดห้ลกัที่รพัยแ์ห้ง่ประเที่ศไที่ย ที่ี�ใช้บงัคบักบัการที่ำารายการที่ี�เกี�ยว็โยงกนัข้อ้งบรษิัทัี่จำดที่ะเบยีนห้รอื้การไดมู้าห้รอื้จำำาห้นา่ย 

ไปซ่�งสิ่นที่รัพย์ข้อ้งบริษััที่จำดที่ะเบียนแล้ว็แต่์กรณีี ให้้บริษััที่ฯปฏิบัติ์ต์ามูห้ลักเกณีฑ์์และวิ็ธุีการต์ามูทีี่�ประกาศดังกล่าว็กำาห้นด 

ไว็้ในเรื�อ้งนั�น ๆ ด้ว็ย”

 • กิารีเป้ดื่เผู้ยข�อม้้ลและความ้โปร่ีงใสุ

 บริษัทัี่ฯ ให้้คว็ามูส่ำาคัญเรื�อ้งการเปิดเผยส่ารส่นเที่ศ เนื�อ้งจำากเป็นเรื�อ้งที่ี�มูีผลกระที่บต่์อ้การตั์ดสิ่นใจำข้อ้งผู้ลงทุี่นและ

ผู้มูีส่่ว็นได้เสี่ย จำ่งมีูคว็ามูจำำาเป็นทีี่�ต์้อ้งมีูการคว็บคุมู และกำาห้นดมูาต์รการในการเปิดเผยส่ารส่นเที่ศที่ั�งทีี่�เป็นส่ารส่นเที่ศที่าง 

การเงินและไมู่ใช่ที่างการให้้ถืูกต์้อ้งต์ามูทีี่�กฎิ์ห้มูายกำาห้นด โดยมูีส่าระส่ำาคัญครบถ้ืว็นเพียงพอ้ เชื�อ้ถืือ้ได้ โปร่งใส่ และที่ันเว็ลา 

ที่ั�งภาษัาไที่ยและภาษัาอั้งกฤษั โดยเปิดเผยข้อ้้มูลูส่ารส่นเที่ศผ่านระบบ SET Portal ข้อ้งต์ลาดห้ลักที่รัพยแ์ห้ง่ประเที่ศไที่ย และ 

Website ข้อ้งบริษัทัี่ฯ

 บริษััที่ฯย่ดถืือ้ปฏิบัต์ิต์ามูกฎิ์ห้มูาย กฎิ์เกณีฑ์์ และข้้อ้บังคับต์่างๆที่ี�กำาห้นดโดยส่ำานงานคณีะกรรมูการกำากับ 

ห้ลักที่รัพย์และต์ลาดห้ลักที่รัพย์ (ก.ล.ต์.) ต์ลาดห้ลักที่รัพย์แห่้งประเที่ศไที่ย และห้น่ว็ยงานข้อ้งรัฐ อ้ย่างเคร่งครัด และ 

ต์ิดต์ามูการแก้ไข้เปลี�ยนแปลงอ้ยู่อ้ย่างส่มูำ�าเส่มูอ้ เพิ�อ้ให้้มูั�นใจำได้ว่็ากฎิ์ห้มูาย กฏเกณีฑ์์ ข้อ้้บังคับที่ี�บริษััที่ฯ ถืือ้ปฏิบัต์ินั�นมูีคว็ามู

ถืูกต์้อ้ง และเป็นห้ลักประกันให้ผู้้ถืือ้หุ้้นเชื�อ้มูั�นในการดำาเนินธุุรกิจำที่ี�โปร่งใส่ ถืูกต์้อ้ง ต์รงไปต์รงมูา

 คณีะกรรมูการบริษััที่ย่ดมัู�นแนว็ปฏิบัต์ิเรื�อ้งการเปิดเผยข้้อ้มููลที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกับบริษััที่ฯ เพื�อ้เป็นการจำัดระเบียบ  

การเปิดเผยข้้อ้มููลข้อ้งบริษััที่ฯให้้เป็นระบบ และป้อ้งกันคว็ามูเส่ียห้ายที่ี�อ้าจำเกิดข้่�นจำากการเปิดเผยข้้อ้มููลอ้ย่างไมู่ถืูกต้์อ้ง 

รว็มูที่ั�งเพื�อ้ให้้ผูถ้ืือ้หุ้้น นักลงทีุ่น ส่าธุารณีชน ห้รือ้ผู้มีูส่ว่็นได้เส่ียต์่างๆ มูั�นใจำว็่าการเปิดเผยข้อ้้มููลข้อ้งบริษััที่ฯ  มูีคว็ามูถืูกต์้อ้ง 

ชัดเจำนส่อ้ดคล้อ้งกับกฎิ์ห้มูาย และเที่่าเทีี่ยมูกันต์ามูนโยบายเปิดเผยข้อ้้มููล

 • กิารีไม้่ล่วงละเม้ิดื่ท่รีัพืย์สิุนท่างปัญญา

 บริษััที่ฯมีูนโยบายและแนว็ปฏิบัต์ิเกี�ยว็กับการไมู่ล่ว็งละเมิูดที่รัพย์สิ่นที่างปัญญา และลิข้สิ่ที่ธุิ� โดยกำาห้นดไว็้ใน 

จำรรยาบรรณีข้อ้งบริษััที่ฯ ดังนี� เคารพต์่อ้ส่ิที่ธุิในที่รัพย์สิ่นโดยการส่่งเส่ริมูให้้ผู้ที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งให้้คว็ามูเคารพในที่รัพย์ส่ินและ 

ภูมูิปัญญาที่้อ้งถืิ�น รว็มูถื่งการไมู่ซื�อ้ผลิต์ภัณีฑ์์ห้รือ้การบริการ และไมู่เข้้าร่ว็มูเป็นหุ้้นส่ว่็นกับอ้งค์กรที่ี�ละเมูิดส่ิที่ธุิมูนุษัยชน
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 • กิารีต่อต�านท่จ้รีิตคอร์ีรีัปชัน

 คณีะกรรมูการบริษััที่ฯพิจำารณีาส่่งเส่ริมูให้้บริษััที่ฯเข้้าร่ว็มูแส่ดงเจำต์จำำานงปฏิบัต์ิต์ามูห้ลักการต์่อ้ต์้านคอ้ร์รัปชันใน 

ประเที่ศไที่ย (Anti –Corruption Collective Action in Thailand) ดังนี�

 1. บริษััที่ฯมีูนโยบายในการดำาเนินการต์่อ้ต์้านการทีุ่จำริต์คอ้ร์รัปชัน โดยได้จัำดที่ำาแนว็ที่างการปฏิบัต์ิ เป็นลายลักษัณี์

อ้ักษัรไว็้ในเว็็บไซต์์ข้อ้งบริษัทัี่ฯซ่�งได้ผ่านการอ้นุมูัต์ิจำากคณีะกรรมูการบริษััที่แล้ว็

 2. คณีะกรรมูการบริษััที่ฯได้กำาห้นดนโยบายการต่์อ้ต้์านการทุี่จำริต์คอ้ร์รัปชัน โดยได้แส่ดงเจำต์นารมูณ์ีเข้้าร่ว็มูกับ 

โครงการแนว็ร่ว็มูปฏิบัต์ิข้อ้งภาคเอ้กชนไที่ยในการต่์อ้ต้์านการทุี่จำริต์ โดยบริษััที่ฯได้ร่ว็มูให้้สั่ต์ยาบรรณีเพื�อ้รับที่ราบข้้อ้ต์กลง 

ต์ามูคำาประกาศเจำต์นารมูณ์ีข้อ้งแนว็ร่ว็มูดังกล่าว็ในการต์่อ้ต์้าน การทีุ่จำริต์คอ้ร์รัปชันทีุ่กรูปแบบ 

 3. คณีะกรรมูการบริษััที่ฯได้อ้นุมัูต์ิมูาต์รการต์่อ้ต์้านคอ้ร์รัปชันเป็นลายลักษัณี์อ้ักษัรไว้็ในเว็็บไซต์์ข้อ้งบริษััที่ฯ 

เพื�อ้ให้้พนักงานทีุ่กคนถืือ้ปฏิบัต์ิในแนว็ที่างเดียว็กันอ้ย่างเคร่งครัด ในการดำาเนินธุุรกิจำอ้ย่างโปร่งใส่และเป็นธุรรมู 

ส่อ้ดคล้อ้งกับนโยบายการกำากับดูแลกิจำการที่ี�ดี และนโยบายการต์่อ้ต้์านคอ้ร์รัปชัน

 4. บริษััที่ฯจำัดต์ั�งคณีะที่ำางานเมืู�อ้ปี 2558 โดยประกอ้บด้ว็ยผู้รับผิดชอ้บทีุ่กฝ่่ายมูาร่ว็มูที่ำางาน เพื�อ้นำาเส่นอ้ข้อ้การ 

รับรอ้งเป็นส่มูาชิกแนว็ร่ว็มูปฏิบัต์ิข้อ้งภาคเอ้กชนไที่ยในการต์่อ้ต์้านการทีุ่จำริต์ (CAC)

 บรษิัทัี่ได้รบัรางวั็ลใบรับรอ้งการเป็นส่มูาชิกแนว็ร่ว็มูปฏิบตั์ขิ้อ้งภาคเอ้กชนไที่ยในการต่์อ้ต้์านการทุี่จำริต์ (CAC) ต์ั�งแต่์

เดือ้นตุ์ลาคมู 2559 และได้รับการรับรอ้งเป็นส่มูาชิกฯต่์อ้เนื�อ้งเมืู�อ้วั็นที่ี� 5 ส่ิงห้าคมู 2562 โดยการรับรอ้งดังกล่าว็จำะมีูอ้ายุ  

3 ปี นับจำากว็ันทีี่�มูีมูติ์ให้้การรับรอ้ง

6.2 จรีรียาบรีรีณธุ้รีกิิจ
 จำรรยาบรรณีที่างธุุรกิจำ คือ้ จำริยธุรรมูในการประกอ้บธุุรกิจำและข้้อ้พ่งปฏิบัต์ิข้อ้งผู้ที่ี�มูีส่่ว็นได้ส่่ว็นเสี่ยในบริษััที่ฯ ซ่�งมูี

รากฐานมูาจำากอุ้ดมูการณ์ีในการดำาเนินธุุรกิจำข้อ้งกลุ่มูบริษััที่ฯ เป็นแนว็ที่างและข้อ้้พ่งปฏิบัต์ิที่ี�ดี ซ่�งประกอ้บด้ว็ย อุ้ดมูการณี์ 

อ้ันได้แก่ เชื�อ้มูั�นในการกำากับดูแลกิจำการทีี่�ดี มูุ่งมูั�นในคว็ามูเป็นเลิศ และถืือ้มูั�นในคว็ามูรับผิดชอ้บต่์อ้ส่ังคมู 

 • จำริยธุรรมูในการประกอ้บธุุรกิจำ ได้แก่ การต่์อ้ต์้านการคอ้ร์รัปชัน การมีูส่่ว็นร่ว็มูที่างการเมืูอ้งอ้ย่างรับผิดชอ้บ 

การปฏิบัต์ิเส่มูอ้ภาคและเป็นธุรรมูแก่ผู้ที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้ง คว็ามูรับผิดชอ้บต่์อ้สั่งคมูและส่ิ�งแว็ดล้อ้มู และ การปฏิบัต์ิด้านแรงงานและ

คว็ามูเคารพในส่ิที่ธุิข้อ้งพนักงาน

 • ข้อ้้พง่ปฏบิตั์สิ่ำาห้รับผูมีู้ส่ว่็นไดเ้ส่ยี ไดแ้ก่ ข้อ้้พง่ปฏบัิต์ขิ้อ้งกรรมูการบรษิัทัี่ฯ ข้อ้้พง่ปฏบัิติ์ข้อ้งผูบ้รหิ้ารและพนกังาน 

และข้้อ้พ่งปฏิบัต์ิข้อ้งผูถ้ืือ้หุ้้นรายให้ญ่ 

 พรอ้้มูที่ั�งส่ื�อ้ส่ารให้ก้รรมูการและพนกังานที่กุคนที่ราบอ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้ง และให้ผู้้ที่ี�เกี�ยว็ข้อ้้งลงนามูรบัที่ราบที่กุ 1 ป ีโดย

ให้ถ้ือื้ปฏิบตั์ ินอ้กจำากนี�ฝ่า่ยจัำดการต้์อ้งรับผิดชอ้บในการดูแลให้พ้นักงานทีี่�อ้ยูใ่ต้์บงัคับบัญชาทุี่กคน ปฏิบตั์ติ์ามูข้อ้้กำาห้นดต่์าง ๆ  

อ้ย่างเคร่งครัด กรณีีพนักงานไมู่ปฏิบัติ์ต์ามูจำรรยาบรรณีข้อ้งบริษัทัี่ฯ จำะถืูกพิจำารณีาลงโที่ษัต์ามูระเบียบข้อ้งบริษััที่ฯ

6.3 กิารีเปลี�ยนแปลงและพืฒันากิารีท่ี�สุำาคัญของนโยบาย แนวปฏิบิติัและรีะบบกิารีกิำากิบัด้ื่แลกิจิกิารีในรีอบปีที่�ผู่้านม้า

6.3.1 กิารีเปลี�ยนแปลงและพืฒันากิารีท่ี�สุำาคญัเกิี�ยวกิบักิารีท่บท่วนนโยบาย แนวปฏิบิตัแิละรีะบบกิารีกิำากิบัดื่แ้ลกิจิกิารี 

                         ในรีอบปีท่ี�ผู้่านม้า

 คณีะกรรมูการบริษััที่ฯ ได้มีูการที่บที่ว็นนโยบายบรรษััที่ภิบาล และคู่มูือ้การกำากับดูแลกิจำการที่ี�ดีและ 

จำรรยาบรรณีในการดำาเนินธุุรกิจำ เป็นประจำำาทีุ่กปี และจำัดให้้มูีการอ้บรมูเกี�ยว็กับคู่มูือ้นี�ในทีุ่กส่ถืานประกอ้บการข้อ้ง 

บริษััที่ เพื�อ้ให้้พนักงานเข้้าใจำถื่งการปฏิบัต์ิต์ามูการกำากับดูแลกิจำการที่ี�ดีและจำรรยาบรรณีที่างธุุรกิจำดังกล่าว็อ้ย่าง 

ชัดเจำน และถืือ้ปฏิบัต์ิอ้ย่างเคร่งครัดต์ลอ้ดจำนผลักดันให้้เกิดว็ัฒนธุรรมูในการกำากับดูแลอ้ย่างต์่อ้เนื�อ้ง เพื�อ้เป็น 

รากฐานในการเต์ิบโต์อ้ย่างยั�งยืนและส่ร้างมููลค่าเพิ�มูให้้แก่ผู้มีูส่่ว็นได้เส่ียทีุ่กกลุ่มู
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6.3.2 กิารีปฏิิบัติตาม้หุ้ลักิกิารีกิำากิับดื่แ้ลกิิจกิารีท่ี�ดื่ีสุำาหุ้รีับบรีิษัท่จดื่ท่ะเบียนปี 2560 (CG Code)

 ในเรื�อ้งการนำาห้ลักปฏิบัต์ิข้อ้ง CG Code ไปปรับใช้ต์ามูบริบที่ที่างธุุรกิจำข้อ้งบริษััที่ฯ คณีะกรรมูการเข้้าใจำบที่บาที่

ห้ น้ า ที่ี�  ป ร ะ โ ย ช น์  แ ล ะ ห้ ลั ก ป ฏิ บั ต์ิ ข้ อ้ ง  C G  C o d e  ใ น ก า ร ส่ ร้ า ง คุ ณี ค่ า ใ ห้้ แ ก่ กิ จำ ก า ร อ้ ย่ า ง ยั� ง ยื น 

จำากการประชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ฯครั�งทีี่� 7/2564 ได้พิจำารณีาและที่บที่ว็นการนำาห้ลักปฏิบัต์ิต์ามูCG Codeไปปรับใช้ 

ต์ามูคว็ามูเห้มูาะส่มูกับธุุรกิจำ โดยพิจำารณีาที่บที่ว็นปีละ 1 ครั�ง ในห้ลักปฏิบัต์ิที่ี�ยังไมู่ส่ามูารถืห้รือ้ยังมูิได้นำาไป 

ปรับใช้ ได้มูีการบันที่่กเห้ต์ุผลไว็้เป็นส่่ว็นห้น่�งข้อ้งมูติ์คณีะกรรมูการแล้ว็

6.3.3 กิารีปฏิิบัติตาม้หุ้ลักิกิารีกิำากิับดื่แ้ลกิิจกิารีท่ี�ดีื่ในเรีื�องอื�นๆ

 ในเรีื�องกิารีบรีิหุ้ารีความ้เสุี�ยง 

 การที่บที่ว็นเรื�อ้งการบริห้ารคว็ามูเสี่�ยงจำะที่ำาทีุ่ก 3 เดือ้น พร้อ้มูให้้มูีระบบเต์ือ้นภัยและที่บที่ว็นเป็นประจำำา 

ถื่งข้นาดข้อ้งคว็ามูรุนแรงว่็ามีูการเปลี�ยนแปลงมูากข้่�นห้รือ้น้อ้ยลง รว็มูที่ั�งมูาต์รการทีี่�ใช้ในการแก้ไข้และป้อ้งกัน 

ว็่ามูีประส่ิที่ธุิภาพห้รือ้ไมู่ ระยะเว็ลาและคว็ามูถืี�ในการที่บที่ว็นข้่�นอ้ยู่กับลักษัณีะข้อ้งรายการคว็รที่ำาบ่อ้ยแค่ไห้น ซ่�งได้นำาไป

ปฏิบัต์ิต์ั�งแต์่ปี 2557 โดยมูีการกำาห้นดส่ัญญาณีเต์ือ้นภัยที่ี�ชัดเจำนข้่�น ระบุคว็ามูรุนแรงเป็นระดับพร้อ้มูใช้สี่ประกอ้บ เช่นส่ีแดง 

แปลว่็า รนุแรงมูาก เป็นต์น้ ซ่�งนอ้กจำากระบุระดบัคว็ามูรุนแรงแล้ว็ ยงัประเมิูนถืง่โอ้กาส่ทีี่�จำะเกิดและผลกระที่บทีี่�จำะได้รบั และ

ปลูกฝ่ังให้้เกิดการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงในทีุ่กระดับข้อ้งการปฏิบัต์ิงาน โดยมูีการประชุมูย่อ้ยเป็นประจำำาสั่ปดาห้์ละ 

1 ครั�งในระดับห้น่ว็ยงาน ประชุมูทุี่กเดือ้นในระดับฝ่่าย และระดับจำัดการ และประชุมูทีุ่ก 3 เดือ้น ในระดับคณีะกรรมูการ 

บริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง พร้อ้มูกันนี�คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บกำาห้นดให้้ฝ่่ายต์รว็จำส่อ้บการคว็บคุมูภายในต์รว็จำส่อ้บการบริห้าร 

คว็ามูเส่ี�ยงว็่าส่ามูารถืปฏิบัต์ิได้จำริงห้รือ้ไมู่ มูีคว็ามูคืบห้น้าในการแก้ไข้ในแต์่ละประเด็นอ้ย่างไรบ้าง ซ่�งมูีการพิจำารณีา 

ทีุ่กไต์รมูาส่ ถื้ามูีส่ิ�งใดที่ี�ต์้อ้งปรับปรุงคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บจำะนำาเส่นอ้ต่์อ้ที่ี�ประชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ฯต์่อ้ไป

 ในเรีื�องเลขาน้กิารีบรีิษัท่ฯ

 ได้กำาห้นดบุคคลทีี่�เกี�ยว็เนื�อ้งและมีูคว็ามูรู้คว็ามูส่ามูารถืเฉพาะ พร้อ้มูที่ั�งมูีคว็ามูเข้้าใจำในเรื�อ้งกฎิ์ห้มูายต์่าง ๆ รว็มูถื่ง

ห้ลักเกณีฑ์์ ข้้อ้กำาห้นด และห้ลักปฏิบัต์ิข้อ้งต์ลาดห้ลักที่รัพย์แห้่งประเที่ศไที่ย ส่ำานักงานคณีะกรรมูการกำากับห้ลักที่รัพย์และ

ต์ลาดห้ลักที่รัพย์เป็นอ้ย่างดี ซ่�งได้ผ่านการอ้บรมูห้ลักสู่ต์รเลข้านุการบริษััที่ฯแล้ว็ในปี 2559 โดยมูีห้น้าที่ี�รับผิดชอ้บต์ามูที่ี�

กฎิ์ห้มูายกำาห้นดไว็้ เลข้านุการบริษััที่ฯจำะรายงานต่์อ้ประธุานคณีะกรรมูการบริษััที่และกรรมูการผู้จัำดการ ที่ั�งนี� ประวั็ต์ิข้อ้ง

เลข้านุการ  บริษััที่ฯจำะอ้ยู่ในส่ว่็นประว็ัติ์กรรมูการและผู้บริห้าร

 ในเรีื�องกิารีเผู้ยแพืรี่ข�อม้ล้ปรีะกิอบวารีะกิารีปรีะช้ม้ผู้้�ถืือหุ้้�น

 ให้เ้ผยแพร่ข้อ้้มูลูประกอ้บว็าระการประชุมูผูถ้ือื้หุ้น้ล่ว็งห้น้าไว็ใ้นเว็บ็ไซต์ข์้อ้งบริษัทัี่ฯก่อ้นจัำดส่ง่เอ้กส่าร และก่อ้นการ

ประชมุูผูถ้ือื้หุ้น้อ้ย่างน้อ้ย 30 วั็น โดยเริ�มูปฏบัิต์ใินการประชมุูส่ามูญัผูถ้ือื้หุ้้นครั�งที่ี� 1/2551 ว็นัที่ี� 24 เมูษัายน 2551 เป็นต้์นไป

 ในเรีื�องใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นสุ่วนน�อยม้ีโอกิาสุเสุนอชื�อบค้คลเพืื�อเป็นกิรีรีม้กิารีอิสุรีะ

 ในปี 2549 บริษััที่ฯได้เริ�มูให้้ผู้ถืือ้หุ้้นส่่ว็นน้อ้ยเส่นอ้ชื�อ้บุคคลเพื�อ้เป็นกรรมูการอ้ิส่ระโดยส่่งห้นังสื่อ้ถื่งผู้จัำดการ 

ต์ลาดห้ลักที่รัพย์แห่้งประเที่ศไที่ย ให้้แจำ้งถื่งผู้ถืือ้หุ้้นข้อ้งบริษััที่ฯ ในเว็็บไซต์์ข้อ้งต์ลาดห้ลักที่รัพย์ฯ เพื�อ้เปิดโอ้กาส่ให้้ผู้ถืือ้หุ้้น 

ส่่ว็นน้อ้ยได้มูีโอ้กาส่เส่นอ้ชื�อ้บุคคลที่ี�มีูคุณีส่มูบัต์ิเห้มูาะส่มู เข้้าส่มูัครเพื�อ้พิจำารณีาเป็นกรรมูการอ้ิส่ระแที่นกรรมูการที่ี�อ้อ้ก 

ต์ามูว็าระต์ามูกระบว็นการส่รรห้าข้อ้งบริษัทัี่ฯ เพื�อ้ให้ท้ี่นัการคดัเลอื้กกรรมูการแที่นกรรมูการอิ้ส่ระที่ี�อ้อ้กต์ามูว็าระ และต์ั�งแต์่ 

ปี 2551 เส่นอ้ผ่านเว็็บไซต์์ข้อ้งบริษััที่ฯได้โดยต์รง 

 ในเรีื�องควรีม้ีม้าตรีกิารีใหุ้�ผู้้�ม้ีสุ่วนไดื่�เสุียสุาม้ารีถืติดื่ต่อสุื�อสุารีกิับคณะกิรีรีม้กิารี

 ในกรณีีทีี่�ผู้มีูส่่ว็นได้เสี่ยมีูประเด็นทีี่�เป็นห่้ว็งเกี�ยว็ข้้อ้งกับคว็ามูถูืกต้์อ้งข้อ้งรายงานที่างการเงินระบบคว็บคุมู 

ภายในที่ี�บกพร่อ้ง ห้รือ้การที่ำาผิดกฎิ์ห้มูายและผิดจำรรยาบรรณี ผู้มีูส่่ว็นได้เสี่ยส่ามูารถืต์ิดต์่อ้ส่ื�อ้ส่ารกับคณีะกรรมูการ  

ได้โดยส่่งถืง่คณีะกรรมูการบริห้ารโดยต์รงต์ามูเส่้นที่าง ดังนี�



แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)68

• www.tipco.net (ห้ัว็ข้อ้้การแจำ้งเบาะแส่และการกระที่ำาการทีุ่จำริต์คอ้ร์รัปชัน)

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

•  โที่รศัพที่์ห้มูายเลข้ ประธุานเจำ้ าห้น้ าที่ี� บริห้าร  02-273-6888 ,   ประธุานกรรมูการ 02-273-6400 

ห้รือ้ Call center ห้มูายเลข้ 095-205-1864

• นำาส่ง่ประธุานกรรมูการ / ประธุานเจำา้ห้นา้ที่ี�บรหิ้าร  บมูจำ.ทิี่ปโกฟู้้ดส่ ์เลข้ทีี่� 118/1 ถืนนพระรามู 6 แข้ว็งพญาไที่ เข้ต์พญาไที่ 

กรุงเที่พฯ 10400  

• กรณีีที่ี�เป็นเรื�อ้งเกี�ยว็ข้้อ้งกับผู้บริห้ารระดับสู่ง ห้รือ้ กรรมูการ ให้้แจำ้งเรื�อ้งโดยต์รงต์่อ้ประธุานกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ 

e-mail address: viratpt@hotmail.com

 ในเรีื�องควรีกิำาหุ้นดื่นโยบายในกิารีดื่้แลสุิ�งแวดื่ล�อม้และสุังคม้อย่างชัดื่เจน

 ซ่�งได้ปฏิบัต์ิแล้ว็ในปี 2549

 ในเรีื�องใหุ้�จัดื่ท่ำารีายงานความ้เหุ้็นจากิกิารีท่ำาหุ้น�าท่ี�ของคณะกิรีรีม้กิารีช้ดื่ย่อยใหุ้�รีายงานปรีะจำาปี

 ซ่�งเริ�มูต์ั�งแต์่รายงานประจำำาปี 2548

 ในเรีื�องปรีะธุานกิรีรีม้กิารี

 กำาห้นดให้้ประธุานกรรมูการไมู่ เป็นประธุานห้รือ้ส่มูาชิก ในคณีะกรรมูการชุดย่อ้ยต์ั� งแต์่ปี  2546 

 และประธุานกรรมูการไมู่เป็นประธุานคณีะกรรมูการบริห้ารเริ�มูในปี 2550

 ในเรีื�องจัดื่สุ่งรีายงานผู้ลกิารีดื่ำาเนินงานใหุ้�คณะกิรีรีม้กิารี

 ในกรณีีที่ี�บริษััที่ฯไมู่ได้มีูการประชุมูกรรมูการบริษััที่ทีุ่กเดือ้น บริษััที่ฯจำัดที่ำารายงานผลการดำาเนินงานเส่นอ้ให้้ 

คณีะกรรมูการที่ราบทุี่กเดือ้น โดยได้เริ�มูจำัดที่ำาต์ั�งแต์่ปี 2550 และปรับปรุงการรายงานให้มู่ในปี 2552

 ในเรีื�องหุ้ลักิกิารีและนโยบายค่าตอบแท่นของกิรีรีม้กิารีผู้้�จัดื่กิารีและผู้้�บรีิหุ้ารีรีะดัื่บสุ้ง

 คณีะกรรมูการส่รรห้าและกำาห้นดค่าต์อ้บแที่นได้ร่างห้ลักการและนโยบายให้้คณีะกรรมูการบริษััที่ฯพิจำารณีาและ 

นำาเส่นอ้ให้้ผู้ถืือ้หุ้้นอ้นุมูัต์ิแล้ว็ในการประชุมูส่ามูัญผู้ถืือ้หุ้้นครั�งที่ี�1/2549 คณีะกรรมูการส่รรห้าฯได้พิจำารณีาการปรับ 

ค่าต์อ้บแที่นข้อ้งพนักงานทุี่กระดับเพื�อ้ให้้ส่อ้ดคล้อ้งการดำาเนินธุุรกิจำข้อ้งบริษััที่ฯและเป็นไปในแนว็ที่างเดียว็กันกับกลุ่มูธุุรกิจำ 

ที่ี�มูีข้นาดใกล้เคียงกัน

 ในเรีื�องแผู้นสืุบท่อดื่ตำาแหุ้น่งกิรีรีม้กิารีผู้้�จัดื่กิารี

 ให้้กรรมูการผู้จำัดการรายงานเป็นประจำำาถื่งแผนส่ืบที่อ้ดต์ำาแห้น่งกรรมูการผู้จำัดการและผู้บริห้ารระดับสู่งจำัดที่ำา 

และรายงานโครงการส่ำาห้รับพัฒนาผู้บริห้ารเป็นประจำำาทุี่กปีโดยได้เริ�มูที่ำาต์ั�งแต์่ปี 2548

 ในกิารีปรีะช้ม้คณะกิรีรีม้กิารีบรีิษัท่ฯ

 ในปี 2564 มูีการประเมิูนต์นเอ้งเรื�อ้งการปฏิบัต์ิต์ามูห้ลักการกำากับดูแลกิจำการที่ี�ดีต์ามูหั้ว็ข้้อ้จำำานว็น 99 ข้้อ้ย่อ้ย 

ในแบบฟ้อ้ร์มูข้อ้งฝ่่ายพัฒนาธุรรมูาภิบาลเพื�อ้ต์ลาดทีุ่น ต์ลาดห้ลักที่รัพย์แห้่งประเที่ศไที่ย พฤษัภาคมู 2556 โดย 

คณีะกรรมูการมูีการประเมูินล่ว็งห้น้าก่อ้นการประชุมู และมูต์ิจำากที่ี�ประชุมูได้พิจำารณีาแลกเปลี�ยนคว็ามูคิดเห้็นเกี�ยว็กับการ 

ปฏิบัต์ิโดยข้้อ้ที่ี�กรรมูการเห้็นว็่ายังไมู่ได้ปฏิบัต์ิห้รือ้ไมู่แน่ใจำในคว็ามูส่มูบูรณี์ข้อ้งการปฏิบัต์ิดังต์่อ้ไปนี�
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  - ในเรีื�องปรีะธุานกิรีรีม้กิารีเป็นกิรีรีม้กิารีอิสุรีะ

 ยังไมู่ได้ปฏิบัต์ิด้ว็ยคว็ามูไมู่พร้อ้มูข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นให้ญ่และกรรมูการอิ้ส่ระไมู่ประส่งค์ที่ี�จำะรับต์ำาแห้น่ง อ้ย่างไรก็ต์ามู

ประธุานกรรมูการ ได้เปิดโอ้กาส่ให้้กรรมูการทุี่กคน รว็มูที่ั�งกรรมูการอิ้ส่ระได้แส่ดงคว็ามูคิดเห้็นและลงมูติ์อ้ย่าง 

อ้ิส่ระในเรื�อ้งคณีะกรรมูการกำาห้นดว็าระการดำารงต์ำาแห้น่งกรรมูการชัดเจำน 

  - ในเรีื�องคณะกิรีรีม้กิารีกิำาหุ้นดื่วารีะกิารีดื่ำารีงตำาแหุ้น่งกิรีรีม้กิารีชัดื่เจน 

 ยังไมู่ได้กำาห้นดว็าระที่ี�กรรมูการจำะดำารงต์ำาแห้น่งต์ิดต์่อ้กันได้นานที่ี�สุ่ด เนื�อ้งจำากเกรงว็่าจำะห้าผู้ที่ี�เห้มูาะส่มูมูาเป็น

กรรมูการไมู่ได้ ถื่งแมู้ข้ณีะนี� IOD ได้จำัดที่ำาที่ำาเนียบข้อ้ง Chartered director ข้่�น ซ่�งมีูผู้ผ่านเกณีฑ์น์้อ้ยมูาก แต์่ได้กำาห้นดอ้ายุ

เกษัียณีคือ้เมูื�อ้ครบอ้ายุ 75 ปีบริบูรณี์

  - ในเรีื�องคณะกิรีรีม้กิารีกิำาหุ้นดื่วารีะกิารีดื่ำารีงตำาแหุ้น่งของกิรีรีม้กิารีช้ดื่ย่อยชัดื่เจน

 ยังไมู่ได้ปฏิบัต์ิ เห้ต์ุผลเดียว็กันกับกำาห้นดว็าระการดำารงต์ำาแห้น่งกรรมูการ

  - ในเรีื�องคณะกิรีรีม้กิารีกิำาหุ้นดื่นโยบายกิารีดื่ำารีงตำาแหุ้น่งกิรีรีม้กิารีท่ี�บรีษิทั่อื�นของกิรีรีม้กิารีใหุ้�เหุ้ม้าะสุม้ 

     กิบัลักิษณะหุ้รืีอสุภัาพืธุ้รีกิิจ  

  มูีนโยบายกำาห้นดให้้กรรมูการดำารงต์ำาแห้น่งกรรมูการในบริษััที่จำดที่ะเบียนอ้ื�นได้ไมู่เกิน 3 บริษััที่ แต์่ไมู่ได้กำาห้นด

การเป็นกรรมูการในบริษััที่ที่ี�มิูได้จำดที่ะเบียน
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7.1 โครีงสุรี�างกิารีกิำากิับดื่้แลกิิจกิารี
โครีงสุรี�างองค์กิรี

7.2 ข�อม้้ลเกิี�ยวกัิบคณะกิรีรีม้กิารี

 คณีะกรรมูการบริษััที่ประกอ้บด้ว็ยบุคคลที่ี�มีูคว็ามูรู้ คว็ามูส่ามูารถืห้ลากห้ลายด้านที่ักษัะ มูีบที่บาที่ห้น้าที่ี� 

คว็ามูรับผิดชอ้บ และคว็ามูเห้มูาะส่มูข้อ้งคณีะกรรมูการมูีคว็ามูส่อ้ดคล้อ้งกับคว็ามูต์้อ้งการข้อ้งธุุรกิจำที่ั�งในมิูต์ิคว็ามูโปร่งใส่  

การต์รว็จำส่อ้บและถื่ว็งดุล ต์ามูห้ลักการกำากับดูแลที่ี�ดี  มูีรายชื�อ้ดังต์่อ้ไปนี�

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำาคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอ่ืน ๆ

7

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

คณะกรรมก�รสรรห�
และกำ�หนดค่�ตอบแทน คณะกรรมก�รตรวจสอบ

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียงคณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล

ผลิตภัณฑ์พืชผักและผลไม้ ธุรกิจเคร่ืองด่ืม ธุรกิจอ่ืนๆ

คณะผู้บริห�ร
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คณะกิรีรีม้กิารีบรีิษัท่

1. นางส่าว็ลักษัณีา  ที่รัพย์ส่าคร ประธุานกรรมูการ

2. พลอ้ากาศเอ้กพงศธุร บัว็ที่รัพย์  รอ้งประธุานกรรมูการ/กรรมูการอ้ิส่ระ

3. นางอ้นุรัต์น์  เที่ียมูทัี่น  กรรมูการ 

4. นายกฤษัฎิ์ิ�  เศรษัฐิน  กรรมูการ 

5. นายส่ิที่ธุิลาภ  ที่รัพย์ส่าคร กรรมูการ

6. นายสุ่รเชษัฐ์  ที่รัพย์ส่าคร กรรมูการ

7. นายว็ิรัช  ไพรัชพิบูลย์ กรรมูการอ้ิส่ระ

8. นายชลิต์  ลิมูปนะเว็ช กรรมูการอ้ิส่ระ

9. นางอ้ัจำฉรา  ปรีชา  กรรมูการอ้ิส่ระ

10. นายไพศาล  พงษ์ัประยูร กรรมูการอ้ิส่ระ

11. นายยงส่ิที่ธุิ�  โรจำนศรีกุล ประธุานเจ้ำาห้น้าที่ี�บริห้าร (ได้รับการแต์่งต์ั�งเมูื�อ้ว็ันที่ี� 13 มูกราคมู 2564)

12. นางส่าว็กุลกาน  จำีนปั�น  เลข้านุการ

7.2.1 องค์ปรีะกิอบของคณะกิรีรีม้กิารีบรีิษัท่

 คณีะกรรมูการบริษััที่ฯ มูีจำำานว็น 11 ที่่าน ประกอ้บด้ว็ยผู้มูีคว็ามูรู้และประส่บการณี์ห้ลากห้ลายซ่�งเป็น 

ประโยชน์ต์่อ้บริษััที่ฯ โดยประกอ้บด้ว็ย

  กรรมูการที่ี�เป็นผู้บริห้าร   1 ที่่าน คิดเป็นร้อ้ยละ 9

  กรรมูการที่ี�ไมู่เป็นผูบ้ริห้าร 10 ที่่าน คิดเป็นร้อ้ยละ 91

  กรรมูการอ้ิส่ระ    5 ที่่าน คิดเป็นร้อ้ยละ 46

 คณีะกรรมูการประกอ้บด้ว็ยกรรมูการทีี่�มูีคุณีส่มูบัต์ิข้อ้งกรรมูการอ้ิส่ระเกินกว็่าห้น่�งในส่ามูและมูีจำำานว็นกรรมูการ 

ที่ี�ไมู่ใช่ผู้บริห้ารมูากกว็่า 1 ใน 2 ข้อ้งจำำานว็นกรรมูการที่ั�งคณีะ

 จำำานว็นกรรมูการที่ี�เป็นต์ัว็แที่นข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นที่ี�มูีอ้ำานาจำคว็บคุมู เป็นสั่ดส่ว่็นทีี่�ยุต์ิธุรรมูต์่อ้ผูถ้ืือ้หุ้น้รายอ้ื�น

 ประธุานกรรมูการและกรรมูการ 4 ที่่าน รว็มูเป็น 5 ที่่านเป็นตั์ว็แที่นข้อ้งผูถ้ืือ้หุ้้นรายให้ญ่

 การกำาห้นดบที่บาที่และภาระห้น้าที่ี�คว็ามูรับผิดชอ้บระห้ว็่างคณีะกรรมูการกับฝ่่ายจำัดการและคณีะกรรมูการกับ 

ผู้ถืือ้หุ้้นรายให้ญ่เป็นลายลักษัณี์อ้ักษัรอ้ย่างชัดเจำน

 ประธุานกรรมูการไมู่ใช่บุคคลเดียว็กันกับผู้ดำารงต์ำาแห้น่งประธุานเจำ้าห้น้าที่ี�บริห้าร และ ไมู่ได้ดำารงต์ำาแห้น่งใด ๆ ใน

คณีะอ้นุกรรมูการ เพื�อ้ให้้มูีคว็ามูชัดเจำนในการแบ่งแยกห้น้าที่ี�และการปฎิิ์บัต์ิงาน

 ประธุานเจำ้าห้น้าที่ี�บริห้ารไมู่มูีส่่ว็นเกี�ยว็ข้้อ้งห้รือ้มูีคว็ามูสั่มูพันธุ์ใด ๆ กับผู้ถือื้หุ้้นรายให้ญ่

 กรรมูการที่ี�มีูคว็ามูรู้ที่างด้านการเงิน ได้แก่ นางส่าว็ลักษัณีา ที่รัพย์ส่าคร นายกฤษัฎิิ์� เศรษัฐิน นายยงสิ่ที่ธุิ� โรจำน์ศรกีลุ 

และนายว็ิรัช ไพรัชพิบูลย์
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7.2.2 ข�อม้้ลคณะกิรีรีม้กิารีและผู้้�ม้ีอำานาจควบค้ม้บรีิษัท่รีายบค้คล

 รีายชื�อคณะกิรีรีม้กิารีบริีษัท่ ณ วันท่ี� 31 ธุันวาคม้ 2564

 กรรมูการที่ี�มูีอ้ำานาจำลงนามูผูกพันบริษััที่ฯได้แก่ นางส่าว็ลักษัณีา ที่รัพย์ส่าคร นางอ้นุรัต์น์ เที่ียมูที่ัน 

นายส่ิที่ธุิลาภ ที่รัพย์ส่าคร นายสุ่รเชษัฐ์ ที่รัพย์ส่าคร นายกฤษัฎิ์ิ� เศรษัฐิน นายยงสิ่ที่ธุิ� โรจำน์ศรีกุล ส่อ้งในห้กคนนี�ลงลายมูือ้ชื�อ้ 

ร่ว็มูกันและประที่ับต์ราส่ำาคัญข้อ้งบริษัทัี่ฯ

7.2.3 บท่บาท่ หุ้น�าท่ี� และความ้รัีบผู้ิดื่ชอบของคณะกิรีรีม้กิารีบรีิษัท่

 อำานาจหุ้น�าท่ี�ของคณะกิรีรีม้กิารีบรีิษัท่ฯ

1. ดูแลและจำัดการให้้การดำาเนินการข้อ้งบริษััที่ฯ เป็นไปต์ามูกฎิ์ห้มูายว็ัต์ถืุประส่งค์และข้้อ้บังคับข้อ้งบริษััที่ฯ 

ต์ลอ้ดจำนมูต์ิทีี่�ประชุมูผู้ถืือ้หุ้้น และรักษัาผลประโยชน์ข้อ้งบริษััที่ฯ บนพื�นฐานข้อ้งห้ลักการกำากับดูแลกิจำการที่ี�ดี

2. กำาห้นดนโยบายและที่ิศที่างการดำาเนินงานข้อ้งบริษััที่ฯ และกำากับคว็บคุมูดูแลให้้ฝ่่ายจำัดการดำาเนินการให้้เป็นต์ามู 

นโยบายทีี่�กำาห้นดไว็้อ้ย่างมูีประสิ่ที่ธุิภาพและประสิ่ที่ธิุผลเพื�อ้เพิ�มูมููลค่าที่างเศรษัฐกิจำสู่งสุ่ดให้้แก่กิจำการและคว็ามูมูั�งคั�งสู่งสุ่ด 

ให้้แก่ผู้ถืือ้หุ้้น

3. จำัดให้้มูีการประชุมูผู้ถืือ้หุ้้นเป็นการประชุมูให้ญ่ส่ามูัญประจำำาปีภายในไมู่เกิน 4 เดือ้นนับแต์่ว็ันปิดบัญชีสิ่�นปีข้อ้ง 

บริษััที่ฯ และจำัดประชุมูผู้ถืือ้หุ้้นเป็นการประชุมูว็ิส่ามัูญเมูื�อ้มูีคว็ามูจำำาเป็น

4. จำัดประชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ฯทุี่กไต์รมูาส่และในการประชุมูต้์อ้งมีูกรรมูการไมู่น้อ้ยกว่็าก่�งห้น่�งข้อ้งทัี่�งห้มูด 

การว็ินิจำฉัยชี�ข้าดข้อ้งทีี่�ประชุมูให้้ถืือ้เอ้าเส่ียงข้้างมูากเป็นมูต์ิ ถื้าคะแนนเส่ียงเที่่ากันให้้ประธุานข้อ้งที่ี�ประชุมูอ้อ้กเสี่ยงเพิ�มูข้่�น 

อ้ีกเส่ียงห้น่�งเป็นเส่ียงชี�ข้าด

5. ให้้คำาปร่กษัาร่ว็มูอ้ภิปรายปัญห้าอ้ย่างกว้็างข้ว็างโดยที่ั�ว็กันและวิ็นิจำฉัยด้ว็ยดุลยพินิจำทีี่�รอ้บคอ้บเรื�อ้งทีี่�เส่นอ้ต์ามู 

ว็าระการประชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ฯ

6. จำัดให้้มูีการที่ำางบแส่ดงฐานะที่างการเงินและกำาไรข้าดทีุ่นเบ็ดเส่ร็จำ ณี ว็ันสิ่�นสุ่ดข้อ้งรอ้บปีบัญชีข้อ้งบริษััที่ฯเส่นอ้ต์่อ้ 

ที่ี�ประชุมูผู้ถืือ้หุ้้นในการประชุมูส่ามัูญประจำำาปีเพื�อ้พิจำารณีาอ้นุมัูต์ิงบแส่ดงฐานะที่างการเงินและกำาไรข้าดทุี่นเบ็ดเส่ร็จำ  

และคณีะกรรมูการบริษััที่ฯต์้อ้งจำัดให้้ผู้ส่อ้บบัญชี

ลำาดื่ับท่ี�

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

นางส่าว็ลักษัณีา ที่รัพย์ส่าคร

พล.อ้.อ้.พงศธุร บัว็ที่รัพย์ 

นางอ้นุรัต์น์ เที่ียมูทัี่น

นายสุ่รเชษัฐ์ ที่รัพย์ส่าคร

นายกฤษัฎิ์ิ� เศรษัฐิน

นายส่ิที่ธุิลาภ ที่รัพย์ส่าคร

นายว็ิรัช ไพรัชพิบูลย์

นายไพศาล พงษั์ประยูร

นางอ้ัจำฉรา ปรีชา

นายชลิต์ ลิมูปนะเว็ช

นายยงส่ิที่ธุิ� โรจำน์ศรีกุล

ประธุานกรรมูการ

รอ้งประธุานกรรมูการ/กรรมูการอิ้ส่ระ

กรรมูการ

กรรมูการ/กรรมูการส่รรห้าและกำาห้นดค่าต์อ้บแที่น

กรรมูการ

กรรมูการ

กรรมูการอ้ิส่ระ/ประธุานคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ

กรรมูการอ้ิส่ระ/กรรมูการต์รว็จำส่อ้บ/

ประธุานกรรมูการส่รรห้าและกำาห้นดค่าต์อ้บแที่น

กรรมูการอ้ิส่ระ/กรรมูการต์รว็จำส่อ้บ/

กรรมูการส่รรห้าและกำาห้นดค่าต์อ้บแที่น

กรรมูการอ้ิส่ระ

ประธุานเจำ้าห้น้าทีี่�บริห้าร

2 เมูษัายน 2555

11 พฤศจำิกายน 2562

22 มูีนาคมู 2519

14 ส่ิงห้าคมู 2546

11 พฤศจำิกายน 2562

2 เมูษัายน 2555

7 กันยายน 2550

2 เมูษัายน 2555

25 เมูษัายน 2557

24 เมูษัายน 2551

13 มูกราคมู 2564

รีายชื�อกิรีรีม้กิารี ตำาแหุ้น่ง วันท่ี�ไดื่�รีับกิารีแต่งตั�ง
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7.   แต์่งต์ั�งและกำาห้นดค่าต์อ้บแที่นประธุานเจำ้าห้น้าที่ี�บริห้าร

8.  มูอ้บอ้ำานาจำดำาเนินการให้้กรรมูการผู้จัำดการในการดำาเนินกิจำการข้อ้งบริษััที่ฯ ต์ลอ้ดจำนมีูอ้ำานาจำแต่์งตั์�งและถือ้ดถือ้น 

   พนักงานข้อ้งบริษััที่ฯ รว็มูที่ั�งกำาห้นดค่าต์อ้บแที่นในการที่ำางานต์ามูนโยบายข้อ้งคณีะกรรมูการ รว็มูที่ั�ง มูอ้บอ้ำานาจำ 

      ดำาเนินการแก่พนักงานที่ี�ส่อ้ดคล้อ้งกับส่ถืานการณี์ข้อ้งธุุรกิจำ

9.  พิจำารณีาอ้นุมัูต์ิงบประมูาณีในการลงทีุ่นและในการดำาเนินกิจำการข้อ้งบริษััที่ฯประจำำาปี รว็มูที่ั�งดูแลการใช้ที่รัพยากร 

      ข้อ้งบริษััที่ฯ

10.  กำาห้นดห้ลักการและนโยบายค่าต์อ้บแที่นการที่ำางานข้อ้งผู้บริห้ารระดับสู่ง

11. จำัดให้้มีูการคว็บคุมูและต์รว็จำส่อ้บภายในต์ลอ้ดจำนจัำดที่ำาระบบการคว็บคุมูที่างการเงินการดำาเนินงานและการกำากับ 

     ดูแลการปฏิบัต์ิงานรว็มูที่ั�งคว็บคุมูและบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง

12. จำัดให้้มูีการรายงานข้้อ้มููลที่างการเงิน และข้้อ้มููลที่ั�ว็ไปที่ี�ส่ำาคัญต์่อ้ผู้ถืือ้หุ้้นอ้ย่างครบถื้ว็นถืูกต์้อ้งเพียงพอ้ และยืนยัน 

      การต์รว็จำส่อ้บรับรอ้งข้้อ้มููลทีี่�รายงาน

13.กำาห้นดนโยบายการต่์อ้ต้์านคอ้ร์รัปชันและกำากับดูแลให้้ มีูระบบทีี่�ส่นับส่นุนการต่์อ้ต้์านการคอ้ร์รัปชันทีี่�มูี 

    ประส่ิที่ธุิภาพ เพื�อ้ให้้มัู�นใจำว็่าฝ่่ายบริห้ารได้ต์ระห้นักและให้้คว็ามูส่ำาคัญกับการต์่อ้ต์้านการคอ้ร์รัปชันและปลูกฝั่งจำนเป็น 

      ว็ัฒนธุรรมูอ้งค์กร

 อำานาจอน้ม้ัติของคณะกิรีรีม้กิารีบรีิษัท่ฯ

 คณีะกรรมูการบริษััที่มูีอ้ำานาจำอ้นุมูัต์ิเรื�อ้งต์่าง ๆ ข้อ้งบริษััที่ฯต์ามูข้อ้บเข้ต์ห้น้าที่ี�ที่ี�กำาห้นดโดยกฎิ์ห้มูายข้้อ้บังคับ 

ข้อ้งบริษััที่ฯ ห้น้าที่ี�ข้อ้งคณีะกรรมูการบริษััที่ฯ และมูต์ิที่ี�ประชุมูผู้ถืือ้หุ้้น ซ่�งรว็มูถื่งการกำาห้นด และที่บที่ว็นว็ิสั่ยที่ัศน์ พันธุกิจำ  

กลยุที่ธ์ุในการดำาเนินงาน แผนในการดำาเนินงานธุุรกิจำประจำำาปี นโยบายในการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง งบประมูาณีประจำำาปี  

การกำาห้นดเป้าห้มูายที่ี�ต์้อ้งการข้อ้งผลข้อ้งการดำาเนินงาน การต์ิดต์ามู และประเมูินผลการดำาเนินงานให้้เป็นไปต์ามูแผน 

ที่ี�กำาห้นดไว็้และการดูแลรายจ่ำายลงทุี่น รายการระห้ว่็างกันทีี่�ส่ำาคัญ การเข้้าคว็บรว็มูกิจำการการแบ่งแยกกิจำการและ 

การเข้้าร่ว็มูทุี่น

7.3 ข�อม้้ลเกิี�ยวกัิบคณะกิรีรีม้กิารีช้ดื่ย่อย

7.3.1 ข�อม้้ลคณะกิรีรีม้กิารีช้ดื่ย่อย

 คณีะกรรมูการบริษััที่ได้แต์่งต์ั�งคณีะกรรมูการชุดย่อ้ย 4 คณีะ ได้แก่ คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ คณีะกรรมูการส่รรห้า 

และกำาห้นดค่าต์อ้บแที่น คณีะกรรมูการบรรษััที่ภิบาล และคณีะกรรมูการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง ประกอ้บด้ว็ยกรรมูการที่ี�มูี 

คุณีส่มูบัติ์และห้น้าที่ี�รับผิดชอ้บต์ามูข้้อ้กำาห้นดข้อ้งต์ลาดห้ลักที่รัพย์แห้่งประเที่ศไที่ย

1. คณะกิรีรีม้กิารีตรีวจสุอบ

 คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ จำำานว็น 3 ที่า่น ประกอ้บดว้็ย ประธุานกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ 1 ที่า่น และกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ  

2 ที่่าน โดยทุี่กท่ี่านเป็นกรรมูการอิ้ส่ระ นอ้กจำากนั�นกรรมูการต์รว็จำส่อ้บอ้ย่างน้อ้ย 1 คน จำะต์้อ้งเป็นบุคคลทีี่�มูีคว็ามูรู้และ 

ประส่บการณี์ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับบัญชีห้รือ้การเงิน มูีว็าระการดำารงต์ำาแห้น่งคราว็ละ 3 ปี
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อำานาจหุ้น�าท่ี�ของคณะกิรีรีม้กิารีตรีวจสุอบ

1.  ส่อ้บที่านให้้บริษัทัี่ฯ มูีรายงานที่างการเงินที่ี�ถืูกต์้อ้งต์ามูมูาต์รฐานการบัญชี และ ต์ามูกฎิ์ห้มูายทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง เปิดเผยข้้อ้มููล 

อ้ย่างเพียงพอ้ ครบถื้ว็น และเชื�อ้ถืือ้ได้

2.  ส่อ้บที่านให้้บริษััที่ฯปฏิบัต์ิต์ามูกฎิ์ห้มูายว่็าด้ว็ยห้ลักที่รัพย์และต์ลาดห้ลักที่รัพย์ ข้้อ้กำาห้นดข้อ้งต์ลาดห้ลักที่รัพย์ ห้รือ้ 

กฎิ์ห้มูายที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกับธุุรกิจำข้อ้งบริษััที่ฯ

3.  ส่อ้บที่านและให้้คำาแนะนำาเพื�อ้ให้้บริษััที่ฯมีูระบบการคว็บคุมูภายใน ระบบบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง และการต์รว็จำส่อ้บภายใน 

ทีี่�เห้มูาะส่มู และมูีประส่ิที่ธิุผลเป็นไปต์ามูมูาต์รฐานส่ากล โดยส่อ้บที่านร่ว็มูกับผู้ส่อ้บบัญชี และผู้ต์รว็จำส่อ้บภายใน  

รว็มูไปถื่งการต์รว็จำส่อ้บและส่อ้บที่านการปฏิบัติ์งานว่็าเป็นไปอ้ย่างถูืกต้์อ้ง ต์รงต์ามูระเบียบปฎิิ์บัต์ิและกฎิ์ห้มูาย  

เพื�อ้ให้้มูั�นใจำว็่ามูีระบบคว็บคุมูทีี่�เห้มูาะส่มูและเพียงพอ้ต์่อ้คว็ามูเส่ี�ยงด้านคอ้ร์รัปชันที่ี�อ้าจำเกิดข้่�น

4.  พิจำารณีาคว็ามูเป็นอ้สิ่ระข้อ้งห้น่ว็ยงานต์รว็จำส่อ้บภายใน ต์ลอ้ดจำนให้้คว็ามูเห้น็ชอ้บในการพิจำารณีาแต่์งต์ั�งโยกย้าย เลกิจ้ำาง 

ห้ัว็ห้น้าห้น่ว็ยงานต์รว็จำส่อ้บภายใน ห้รือ้ ห้น่ว็ยงานอ้ื�นใดที่ี� รับผิดชอ้บเกี�ยว็กับการต์รว็จำส่อ้บภายใน ห้รือ้  

เห้็นชอ้บการพิจำารณีาว่็าจ้ำางผู้ต์รว็จำส่อ้บภายในจำากห้น่ว็ยงานภายนอ้กบริษััที่ฯ และพิจำารณีาให้้คว็ามูเห็้นชอ้บแผนการ 

ต์รว็จำส่อ้บประจำำาปีและค่าต์อ้บแที่น

5.  ร่ว็มูกับฝ่่ายจำัดการในการพิจำารณีาคัดเลือ้ก เส่นอ้แต์่งต์ั�ง ห้รือ้เลิกจำ้างผู้ส่อ้บบัญชีข้อ้งบริษััที่ฯ รว็มูถื่งพิจำารณีาคว็ามู 

เห้มูาะส่มูข้อ้งค่าต์อ้บแที่น โดยพิจำารณีาจำากคว็ามูเป็นอิ้ส่ระ ผลการปฏิบัต์ิงานและประส่บการณ์ีข้อ้งผู้ส่อ้บบัญชี เพื�อ้ให้้ 

คณีะกรรมูการบริษััที่ฯเห้็นชอ้บและนำาเส่นอ้ให้้ที่ี�ประชุมูส่ามูัญผูถ้ืือ้หุ้้นอ้นุมัูต์ิ

6.  พิจำารณีารายการทีี่�เกี�ยว็โยง ให้้เป็นไปต์ามูกฎิ์ห้มูาย และข้้อ้กำาห้นดข้อ้งต์ลาดลักที่รัพย์แห้่งประเที่ศไที่ย เพื�อ้ให้้มัู�นใจำ 

ว็่าส่มูเห้ต์ุผล และเป็นประโยชน์ต์่อ้บริษััที่ฯ 

7.  จำัดที่ำารายงานข้อ้งคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บโดยเปิดเผยไว็้ในรายงานประจำำาปีข้อ้งบริษััที่ฯ ซ่�งรายงานดังกล่าว็ 

ต์้อ้งลงนามูโดยประธุานคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ และต์้อ้งมูีคว็ามูเห้็นในเรื�อ้งต์่าง ๆ ต์ามูข้้อ้กำาห้นดข้อ้งต์ลาดห้ลักที่รัพย์ 

แห้่งประเที่ศไที่ย

8.  จำัดห้าทีี่�ปร่กษัาจำากภายนอ้กห้รือ้ผู้เชี�ยว็ชาญที่างวิ็ชาชีพในการให้้คำาแนะนำา ปร่กษัาห้รือ้ให้้คว็ามูเห็้นได้ ต์ามูทีี่� 

คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บพิจำารณีาว็่าเห้มูาะส่มู

9.   ที่บที่ว็นกฎิ์บัต์รคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บต์ามูคว็ามูจำำาเป็นและเห้มูาะส่มู ปีละ 1 ครั�ง

10. กำากับดูแลให้้บริษััที่ฯมีูกระบว็นการและการจำัดการรับเรื�อ้งร้อ้งเรียนจำากพนักงาน และบุคคลภายนอ้ก

11. ปฏิบัติ์การอ้ื�นใดต์ามูที่ี�คณีะกรรมูการข้อ้งบริษััที่ฯมูอ้บห้มูาย

2. คณะกิรีรีม้กิารีสุรีรีหุ้าและกิำาหุ้นดื่ค่าตอบแท่น

 คณีะกรรมูการส่รรห้าและกำาห้นดค่าต์อ้บแที่นประกอ้บด้ว็ย กรรมูการไมู่น้อ้ยกว็่า 3 คน ซ่�งต์้อ้งมูีกรรมูการอ้ิส่ระ 

เกินกว่็าก่�งห้น่�ง ประธุานกรรมูการส่รรห้าและกำาห้นดค่าต์อ้บแที่นต์้อ้งเป็นกรรมูการอ้ิส่ระ มีูว็าระการดำารงต์ำาแห้น่ง 

คราว็ละ 3 ปี

อำานาจหุ้น�าท่ี�ของคณะกิรีรีม้กิารีสุรีรีหุ้าและกิำาหุ้นดื่ค่าตอบแท่น

1. คณีะกรรมูการมูีห้น้าที่ี�ที่ำาการส่รรห้าและเส่นอ้บุคคลที่ี�มูีคุณีส่มูบัติ์เห้มูาะส่มูส่ำาห้รับการดำารงต์ำาแห้น่งกรรมูการต์ามู 

ระเบียบปฏิบัต์ิเรื�อ้งการคัดเลือ้กส่รรห้ากรรมูการบริษััที่ฯ และพิจำารณีาผลงาน คุณีส่มูบัต์ิ และคว็ามูเห้มูาะส่มูข้อ้งกรรมูการ 

ที่ี�พ้นต์ำาแห้นง่และส่มูคว็รไดร้บัเลอื้กต์ั�งให้มู ่เส่นอ้ต์อ่้คณีะกรรมูการบริษัทัี่ฯ เพื�อ้พจิำารณีาให้ค้ว็ามูเห้น็ชอ้บ และเส่นอ้ที่ี�ประชุมู 

ผู้ถืือ้หุ้้นเพื�อ้แต์่งต์ั�งเป็นกรรมูการบริษััที่ฯ

2. คณีะกรรมูการมีูห้น้าที่ี�เส่นอ้อ้ัต์ราค่าต์อ้บแที่นและกำาห้นดเงื�อ้นไข้ในการว็่าจ้ำาง และอั้ต์ราค่าจำ้างประธุานกรรมูการบริห้าร 

กรรมูการผู้จำัดการ และผู้บริห้ารระดับสู่งข้อ้งบริษััที่ฯต์ามูที่ี�คณีะกรรมูการบริษััที่มูอ้บห้มูาย
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3. คณีะกรรมูการมีูบที่บาที่ในการเส่นอ้คว็ามูเห้็นต์่อ้คณีะกรรมูการบริษััที่ฯ เพื�อ้อ้นุมัูต์ิเกี�ยว็กับอ้ัต์ราค่าต์อ้บแที่นข้อ้งประธุาน 

กรรมูการบริษััที่ฯ และกรรมูการบริษััที่ฯ ต์ามูระเบียบการพิจำารณีาผลต์อ้บการที่ำางาน เพื�อ้ข้อ้รับคว็ามูเห้็นชอ้บจำากที่ี� 

ประชุมูผู้ถืือ้หุ้้นในภายห้ลัง

4. คณีะกรรมูการมีูห้น้าทีี่�ให้้คว็ามูเห็้นต่์อ้คณีะกรรมูการบริษััที่ฯเกี�ยว็กับผู้สื่บที่อ้ดต์ำาแห้น่งประธุานกรรมูการบริห้าร 

กรรมูการผู้จำัดการ และที่บที่ว็นแผนการสื่บที่อ้ดต์ำาแห้น่งผู้บริห้ารระดับสู่ง ผู้บริห้าร และต์ำาแห้น่งที่ี�ส่ำาคัญที่ี�ประธุานกรรมูการ 

บริห้าร ห้รือ้กรรมูการผู้จำัดการได้จำัดเต์รียมูไว็้

5. คณีะกรรมูการ มูีห้น้าที่ี�คว็ามูรับผิดชอ้บเกี�ยว็กับกลยุที่ธุ์ดังต์่อ้ไปนี�

 5.1 กลยุที่ธ์ุด้านที่รัพยากรบุคคลส่ำาห้รับผูบ้ริห้ารระดับสู่ง

  5.1.1 พิจำารณีาและให้้คว็ามูเห้็นต์่อ้ข้้อ้เส่นอ้ข้อ้งประธุานกรรมูการบริห้าร และ/ห้รือ้ กรรมูการผู้จำัดการ 

 เพื�อ้นำาเส่นอ้ต์่อ้คณีะกรรมูการบริษััที่ฯ เกี�ยว็กับนโยบายด้านที่รัพยากรบุคคลส่ำาห้รับผู้บริห้ารระดับสู่ง เพื�อ้ให้้ 

 ส่อ้ดคล้อ้งกับกลยุที่ธุ์ในการที่ำาธุุรกิจำข้อ้งบริษััที่ฯ

  5.1.2 ส่ร้างคว็ามูมัู�นใจำว็่าแผนการสื่บที่อ้ดต์ำาแห้น่งผู้บริห้ารระดับสู่ง ผู้บริห้าร และต์ำาแห้น่งทีี่�ส่ำาคัญ  

 มูีรายชื�อ้ผู้ทีี่�อ้ยู่ในเกณีฑ์์ที่ี�จำะได้รับการพิจำารณีา และต์รว็จำส่อ้บให้้แน่ใจำว็่าแผนการสื่บที่อ้ดต์ำาแห้น่งผูบ้ริห้ารระดับสู่ง  

 ผู้บริห้าร และต์ำาแห้น่งที่ี�ส่ำาคัญ ได้รับการที่บที่ว็นอ้ยู่เส่มูอ้โดยประธุานกรรมูการบริห้าร และกรรมูการผู้จัำดการ

 5.2 กลยุที่ธุ์ด้านการประเมูินผลและผลประโยชน์ต์อ้บแที่นส่ำาห้รับผู้บริห้ารระดับสู่ง

  5.2.1 ที่บที่ว็นกลยุที่ธ์ุในการให้้ผลประโยชน์ต์อ้บแที่น และเส่นอ้คณีะกรรมูการบริษััที่ฯเพื�อ้รับรอ้ง

  5.2.2 ที่บที่ว็นผลประโยชน์ต์อ้บแที่นและเส่นอ้คณีะกรรมูการบริษััที่ฯ เพื�อ้การจูำงใจำให้้ผู้บริห้ารระดับสู่ง 

 เส่ริมูส่ร้างและพัฒนาศักยภาพข้อ้งต์น รว็มูถื่งผู้ใต์้บังคับบัญชาด้ว็ย และอุ้ที่ิศต์นเพื�อ้พัฒนาธุุรกิจำข้อ้งบริษััที่ฯ 

 อ้ย่างเต็์มูส่ติ์ปัญญาและคว็ามูส่ามูารถืในการปฏิบัต์ิงานที่ั�งระยะส่ั�นและระยะยาว็  รว็มูถื่งการพิจำารณีาให้้ถืือ้หุ้้น 

 ข้อ้งบริษััที่ฯด้ว็ย

  5.2.3 ให้้คำาเส่นอ้แนะแก่ประธุานเจำ้าห้น้าที่ี�บริห้าร และกรรมูการผู้จำัดการ ถื่งห้ลักการพิจำารณีาเงินเดือ้น 

 ส่ว็ัส่ดิการค่าต์อ้บแที่น และผลประโยชน์ต์่าง ๆ แก่ผู้บริห้ารระดับสู่งข้อ้งบริษััที่ฯ

  5.2.4 พิจำารณีาและให้้คว็ามูเห้็นต์่อ้คณีะกรรมูการบริษััที่ฯเกี�ยว็กับนโยบายและรูปแบบข้อ้งการ 

 ให้้ผลประโยชน์ต์อ้บแที่นซ่�งอ้อ้กแบบไว้็ส่ำาห้รับการจูำงใจำ และรักษัาไว็้ซ่�งพนักงานทีี่�มูีคว็ามูส่ามูารถื มูีคุณีภาพ 

 และมูีศักยภาพ

3. คณะกิรีรีม้กิารีบรีรีษัท่ภัิบาล 

 คณีะกรรมูการบรรษััที่ภิบาลประกอ้บด้ว็ยกรรมูการบริษััที่ที่ั�งคณีะ ว็าระดำารงต์ำาแห้น่งเท่ี่ากับว็าระดำารงต์ำาแห้น่ง 

กรรมูการบริษััที่

อำานาจหุ้น�าท่ี�ของคณะกิรีรีม้กิารีบรีรีษัท่ภัิบาล

1. กำาห้นดนโยบายบรรษัทัี่ภิบาลให้้เป็นไปต์ามูข้้อ้กำาห้นดข้อ้งต์ลาดห้ลักที่รัพย์แห้่งประเที่ศไที่ย

2. ที่บที่ว็นนโยบายบรรษััที่ภิบาลและการประเมูินผลการปฏิบัต์ิต์ามูนโยบายเป็นระยะ

3. พิจำารณีาอ้นุมูัต์ิจำรรยาบรรณีในการประกอ้บธุุรกิจำข้อ้งบริษััที่ฯ
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4. คณะกิรีรีม้กิารีบรีิหุ้ารีความ้เสุี�ยง

 คณีะกรรมูการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงประกอ้บด้ว็ยผูบ้ริห้ารสู่งสุ่ดข้อ้งแต์่ละส่ายงานข้อ้งบริษััที่ ประธุานเจำ้าห้น้าที่ี�บริห้าร 

เป็นประธุานคณีะกรรมูการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง ว็าระการดำารงต์ำาแห้น่งเที่่ากับการดำารงห้น้าทีี่�ข้อ้งแต์่ละส่ายงานข้อ้งบริษััที่

อำานาจหุ้น�าท่ี�คณะกิรีรีม้กิารีบริีหุ้ารีความ้เสุี�ยง

1. จำดัประชมุูเพื�อ้ประเมูนิคว็ามูเส่ี�ยงที่ี�อ้าจำส่ง่ผลต์อ่้การดำาเนนิธุุรกจิำที่ั�งในระยะสั่�นและระยะยาว็ และมูกีาร  ที่บที่ว็นคว็ามูเส่ี�ยง 

อ้ย่างน้อ้ยไต์รมูาส่ละ 1 ครั�ง

2. กำาห้นดแผนการดำาเนินงานเพื�อ้ลดคว็ามูเส่ี�ยงต์่อ้การดำาเนินธุุรกิจำ

3. ต์ิดต์ามูและรายงานผลการดำาเนินการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงให้้คณีะกรรมูการบริษััที่ที่ราบ

7.3.2 รีายชื�อของคณะกิรีรีม้กิารีช้ดื่ย่อย 4 คณะ

1. คณะกิรีรีม้กิารีตรีวจสุอบ

1. นายวิ็รัช ไพรัชพิบูลย์  ประธุานคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ 

2. นายไพศาล พงษั์ประยูร  กรรมูการ 

3. นางอ้ัจำฉรา ปรีชา   กรรมูการ

4. นางส่าว็กุลกาน จำีนปั�น  เลข้านุการ

 นายวิ็รัช ไพรัชพิบูลย์ ประธุานคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ เป็นผู้มีูคว็ามูรู้ คว็ามูเชี�ยว็ชาญ และประส่บการณ์ี 

เพียงพอ้ที่ี�จำะส่ามูารถืที่ำาห้น้าที่ี�ในการส่อ้บที่านคว็ามูน่าเชื�อ้ถืือ้ข้อ้งงบการเงิน

2. คณะกิรีรีม้กิารีสุรีรีหุ้าและกิำาหุ้นดื่ค่าตอบแท่น

1. นายไพศาล พงษ์ัประยูร  ประธุานคณีะกรรมูการส่รรห้าและกำาห้นดค่าต์อ้บแที่น

2. นายสุ่รเชษัฐ์ ที่รัพย์ส่าคร  กรรมูการ

3. นางอ้ัจำฉรา ปรีชา   กรรมูการ

3. คณะกิรีรีม้กิารีบรีรีษัท่ภัิบาล 

 คณีะกรรมูการบริษัทัี่ฯที่ั�งคณีะที่ำาห้น้าที่ี�เป็นคณีะกรรมูการบรรษััที่ภิบาล

4. คณะกิรีรีม้กิารีบรีิหุ้ารีความ้เสุี�ยง

1. ประธุานเจำ้าห้น้าทีี่�บริห้าร    ประธุานกรรมูการ

2. ผู้อ้ำานว็ยการส่ายงานบริห้ารการเงิน   กรรมูการ

3. ผู้อ้ำานว็ยการฝ่่ายที่รัพยากรบุคคล   กรรมูการ

4. ผู้จำัดการฝ่่ายเที่คโนโลยีส่ารส่นเที่ศ   กรรมูการ

5. ผู้อ้ำานว็ยการฝ่่ายบัญชีและคว็บคุมูภายในส่ว่็นกลาง กรรมูการและเลข้านุการ
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7.4 ข�อม้้ลเกิี�ยวกิับผู้้�บรีิหุ้ารี

7.4.1  รีายชื�อและตำาแหุ้น่งของผู้้�บรีิหุ้ารี ณ วันท่ี� 31 ธุันวาคม้ 2564 ดัื่งนี�

1. นายยงส่ิที่ธุิ� โรจำน์ศรีกุล  ประธุานเจำ้าห้น้าทีี่�บริห้าร

2. นายลือ้ชา พิศิษัฐการ  ประธุานเจ้ำาห้น้าทีี่�ด้านการเงิน/รักษัาการหั้ว็ห้น้าส่ายงานปฏิบตั์กิาร

3. นางส่าว็ธุัญพร ว็ณิีชย์กิจำไพศาล ผู้อ้ำานว็ยการฝ่่ายบัญชีและคว็บคุมูภายในส่ว่็นกลาง

4. นางศรัณียา บริสุ่ที่ธุิ�ส่ว็ัส่ดิ�  ผู้อ้ำานว็ยการฝ่่ายบริห้ารการเงินอ้งค์กร

5. นายพงศ์ธุร กาญจำนอั้ครเดช  ผู้จำัดการฝ่่ายว็างแผนอ้งค์กร

อำานาจหุ้น�าท่ี�ของปรีะธุานเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีิหุ้ารี

1. จำัดการงานและดำาเนินงานข้อ้งบริษัทัี่ฯต์ามูนโยบายและอ้ำานาจำที่ี�คณีะกรรมูการบริษััที่ฯกำาห้นด

2. กำาห้นดเป้าห้มูายธุุรกิจำที่ั�งในระยะส่ั�นและระยะยาว็ในแผนธุุรกิจำประจำำาปีรว็มูที่ั�งงบประมูาณีค่าใช้จำ่ายและแผนยุที่ธุศาส่ต์ร์ 

ระยะยาว็ให้้คณีะกรรมูการบริษัทัี่ฯอ้นุมัูต์ิ

3. บริห้ารการปฏิบัต์ิงานผ่านคณีะจำัดการให้้บรรลุเป้าห้มูายต์ามูที่ี�กำาห้นดไว็้ในแผนธุุรกิจำโดยส่ร้างคว็ามูส่ามูารถืการแข้่งข้ัน 

และให้้ผลต์อ้บแที่นทีี่�เห้มูาะส่มูแก่ผู้ถืือ้หุ้้น

4. จำัดส่รรที่รัพยากรและส่รรห้าบุคลากรที่ี�มูีศักยภาพให้้เกิดประโยชน์สู่งสุ่ด

5. ส่่งเส่ริมูและส่ร้างวั็ฒนธุรรมูอ้งค์กรให้้เข้้มูแข้็งและส่นับส่นุนว็ิสั่ยที่ัศน์และการเติ์บโต์ข้อ้งธุุรกิจำ

6. ต์ิดต์ามูการดำาเนินงานข้อ้งบริษััที่ฯอ้ย่างใกล้ชิด ว็ัดผลการดำาเนินการและรายงานถื่งกิจำการทีี่�ฝ่่ายจัำดการได้กระที่ำาไปแล้ว็ 

ต์่อ้คณีะกรรมูการบริษััที่ฯเป็นระยะและที่ันส่ถืานการณี์

7. พิจำารณีากลั�นกรอ้งและนำาเส่นอ้ข้อ้อ้นุมูัต์ิจำากคณีะกรรมูการบริษัทัี่ฯในเรื�อ้งเกี�ยว็กับนโยบายและทิี่ศที่างธุุรกิจำข้อ้งบริษััที่ฯ 

เรื�อ้งที่ี�ห้ากที่ำาไปแล้ว็จำะเกิดการเปลี�ยนแปลงอ้ย่างส่ำาคัญแก่กิจำการข้อ้งบริษััที่ฯและเรื�อ้งที่ี�ต้์อ้งปฏิบัต์ิต์ามูกฎิ์ห้มูายและ 

ข้้อ้บังคับข้อ้งต์ลาดห้ลักที่รัพย์แห้่งประเที่ศไที่ย 

8. จำัดที่ำารายละเอี้ยดอ้ำานาจำดำาเนินการภายในบริษััที่ฯเพื�อ้กระจำายอ้ำานาจำให้้พนักงานส่ามูารถืปฏิบัต์ิงานและตั์ดสิ่นใจำอ้ย่างมูี 

ประส่ิที่ธุิภาพมีูคว็ามูคล่อ้งต์ัว็โดยไมู่เส่ียการคว็บคุมู เพื�อ้นำาเส่นอ้คณีะกรรมูการบริษััที่ฯอ้นุมัูต์ิ

9. ที่ำารายงานส่ถืานะการเงินและงบการเงินให้้คณีะกรรมูการบริษััที่ฯพิจำารณีาอ้นุมูัต์ิทีุ่ก ๆ ไต์รมูาส่

7.4.2 นโยบายกิารีจ่ายค่าตอบแท่นผู้้�บรีิหุ้ารี 

บริษััที่ฯกำาห้นดนโยบายค่าต์อ้บแที่น มูีรายละเอ้ียด ดังนี�

1. การกำาห้นดค่าต์อ้บแที่นประธุานเจำา้ห้น้าทีี่�บริห้ารและผูบ้ริห้ารระดับสู่ง ซ่�งรว็มูถืง่เงินเดือ้น ส่วั็ส่ดิการและผลประโยชน์อื้�นๆ 

ให้้เป็นไปต์ามูค่าข้อ้งงานในแต์่ละต์ำาแห้น่ง

2. ค่าต์อ้บแที่นต์้อ้งคำาน่งถื่ง

 2.1 คว็ามูส่ามูารถืในการจำ่าย (Ability to Pay) ข้อ้งบริษััที่ฯ

 2.2 คว็ามูส่ามูารถืในการแข้่งข้ันได้ในต์ลาดแรงงาน (Competitiveness)

 2.3 เป็นการจำ่ายต์ามูคว็ามูส่ามูารถืและต์ามูผลการที่ำางาน (Pay for Performance)ข้อ้งพนักงาน

3. คณีะกรรมูการบริษััที่ฯ เป็นผู้อ้นุมูัต์ิงบประมูาณีเกี�ยว็กับค่าต์อ้บแที่นการที่ำางานในแต์่ละปี โดยพิจำารณีาจำากฐานะ 

ที่างการเงินข้อ้งบริษััที่ฯผลการดำาเนินงานและประมูาณีการที่างธุุรกิจำข้อ้งบริษััที่ฯ
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หุ้ลักิกิารี

1. คณีะกรรมูการบริษััที่ฯเป็นผู้พิจำารณีาผลต์อ้บแที่นประธุานเจำ้าห้น้าที่ี�บริห้ารและผู้บริห้ารระดับสู่ง โดยผ่านการพิจำารณีา 

ข้อ้งคณีะกรรมูการส่รรห้าและกำาห้นดค่าต์อ้บแที่น ต์ามูห้ลักเกณีฑ์์ที่ี�กำาห้นดไว็้ในนโยบาย

2. ประธุานเจำ้าห้น้าที่ี�บริห้ารเป็นผู้พิจำารณีาผลต์อ้บแที่นข้อ้งผู้ใต์้บังคับบัญชาต์ามูผลงานข้อ้งพนักงาน ต์ามูลำาดับชั�น ภายใน 

กรอ้บงบประมูาณีที่ี�คณีะกรรมูการอ้นุมูัต์ิ

3. การประเมูินผลงานให้้เป็นไปโดยระบบการประเมูินผลทีี่�มีูเป้าห้มูายชัดเจำนและเป็นรูปธุรรมู เพื�อ้ให้้ส่ามูารถืนำามูาพิจำารณีา 

ผลต์อ้บแที่นการที่ำางานและการปรับค่าจำ้าง เงินเดือ้น ส่ว็ัส่ดิการ และผลประโยชน์อ้ื�นๆ ส่ำาห้รับพนักงานทุี่กคนด้ว็ยคว็ามู 

เป็นธุรรมู

 โครงส่ร้างดังกล่าว็คณีะกรรมูการส่รรห้าและกำาห้นดค่าต์อ้บแที่นพิจำารณีาแล้ว็รว็มูที่ั�งคณีะกรรมูการบริษััที่ฯมูีคว็ามู 

เห้น็ว็า่คว็ามูเห้มูาะส่มูกับคว็ามูรับผดิชอ้บและส่ามูารถืจูำงใจำให้้กรรมูการและผูบ้รหิ้ารนำาพาอ้งคก์รให้ด้ำาเนนิงานต์ามูเปา้ห้มูาย 

ที่ั�งระยะส่ั�นและระยะยาว็ และส่ามูารถืเปรียบเที่ียบได้กับกลุ่มูอุ้ต์ส่าห้กรรมู Food and Beverage และกลุ่มูอุ้ต์ส่าห้กรรมู 

ที่ี�มูีรายได้ใกล้เคียงกัน

7.4.3 ค่าตอบแท่นรีวม้ของผู้้�บรีิหุ้ารี

ค่าตอบแท่นผู้้�บริีหุ้ารี

 ในปี 2564 บริษััที่ได้จำ่ายค่าต์อ้บแที่นประกอ้บด้ว็ย เงินเดือ้นและโบนัส่ ให้้กับผู้บริห้ารจำำานว็น 2 ราย 

รว็มูที่ั�งส่ิ�น 14,980,240 บาที่

ค่าตอบแท่นอื�นของผู้้�บรีิหุ้ารี

 บริษััที่ได้จัำดให้้มูีกอ้งทีุ่นส่ำารอ้งเลี�ยงชีพให้้แก่ผู้บริห้าร โดยบริษััที่ได้ส่มูที่บในอ้ัต์ราส่่ว็นร้อ้ยละ 5 ข้อ้งเงินเดือ้น 

โดยในปี 2564 บริษััที่ได้จ่ำายเงินส่บที่บกอ้งทีุ่นส่ำารอ้งเลี�ยงชีพส่ำาห้รับผู้บริห้าร 2 ราย รว็มูที่ั�งส่ิ�น 673,092 บาที่ 

กรรมูการบริห้ารและผู้บริห้ารรว็มู 1 ราย มูีรถืยนต์์ประจำำา และผู้บริห้าร 1 ราย ได้รับเงินช่ว็ยเห้ลือ้ค่ารถืยนต์์และ 

ค่าพาห้นะเดินที่างรว็มูกันเที่่ากับ 734,400 บาที่

7.5 ข�อม้้ลเกิี�ยวกัิบพืนักิงาน

นโยบายค่าตอบแท่นพืนักิงาน

 บรษิัทัี่ฯมูนีโยบายที่ี�จำะจำา่ยคา่จำา้งเงนิเดอื้นให้เ้ห้มูาะส่มูกบัห้นา้ที่ี�และคว็ามูรบัผดิชอ้บข้อ้งพนักงาน โดยให้ส้่อ้ดคลอ้้ง 

กับคว็ามูส่ามูารถืในการจำ่ายข้อ้งบริษัทัี่ฯ และส่ภาว็ะต์ลาดแรงงาน

 การบริห้ารค่าต์อ้บแที่นที่ี�ส่อ้ดคล้อ้งกับผลการดำาเนินงานข้อ้งบริษััที่ฯ ที่ั�งในระยะส่ั�นและระยะยาว็ โดยการจำ่าย 

คา่ต์อ้บแที่นในระยะส่ั�นพจิำารณีาจำากคว็ามูส่ามูารถืในการที่ำากำาไรในแต์ล่ะป ีโดยใชต้์วั็ชี�ว็ดัการปฎิ์บัิต์งิาน(KPI) เปน็ผลประเมูนิ

ต์ามูค่าข้อ้งงาน ส่่ว็นในระยะยาว็มูีนโยบายในการดูแลพนักงานในระยะยาว็มูาอ้ย่างต์่อ้เนื�อ้ง โดยได้จำัดให้้มูีเงิน 

กอ้งทีุ่นส่ำารอ้งเลี�ยงชีพ พนักงานที่ี�เป็นส่มูาชิกจำะจ่ำายส่ะส่มูเป็นรายเดือ้นเข้้ากอ้งทีุ่นในอ้ัต์ราร้อ้ยละ5-15ข้อ้งค่าจ้ำางพนักงาน 

และบริษััที่จำะจำ่ายส่มูที่บเป็นรายเดือ้นเข้้ากอ้งทีุ่นในอ้ัต์ราร้อ้ยละ5 ข้อ้งค่าจำ้างพนักงานต์ามูอ้ายุงานข้อ้งพนักงาน
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 การบริห้ารส่วั็ส่ดิการ มูีการกำาห้นดนโยบายและว็ิธุีปฏิบัต์ิในการบริห้ารส่วั็ส่ดิการพนักงานทีี่�ชัดเจำนและเปิดเผยไว็้ 

ในข้้อ้บังคับการบริห้าร งานบุคคล และระเบียบและแนว็ปฏิบตั์กิารบริห้ารงานบุคคลข้อ้งบริษัทัี่ฯ โดยมูุง่เน้นการจัำดส่วั็ส่ดิการต่์างๆ 

ให้้แก่พนักงานทีุ่กกลุ่มูอ้ย่างเห้มูาะส่มูและเป็นธุรรมู มูีการที่บที่ว็นการจัำดส่วั็ส่ดิการต์่าง ๆ  อ้ย่างส่มูำ�าเส่มูอ้เพื�อ้ให้้ส่อ้ดคล้อ้งกับ 

บริบที่ต์่างๆ ทีี่�เปลี�ยนแปลงไป และครอ้บคลุมูในทุี่กด้านต์ั�งแต์่ส่ว็ัส่ดิการเกี�ยว็กับการปฏิบัต์ิงาน เช่น เบี�ยเลี�ยง ค่าใช้จำ่ายในการ

เดินที่าง ที่ี�พัก เครื�อ้งแบบพนักงาน บริษััที่ฯยังให้้คว็ามูส่ำาคัญเรื�อ้งสุ่ข้ภาพข้อ้งพนักงาน โดยจำัดให้้มูีการต์รว็จำ 

สุ่ข้ภาพประจำำาปีซ่�งใช้งบประมูาณี 784,896 บาที่ และในปีที่ี�ผ่านมูา บริษััที่ฯได้จำ่ายค่ารักษัาพยาบาล(ประกันสุ่ข้ภาพ)  

การแพร่ระบาดข้อ้งไว็รัส่โคโรน่า  รว็มูถื่งให้้พนักงานฉีดว็ัคซีนป้อ้งกันเชื�อ้ไว็รัส่ไข้้ห้ว็ัดให้ญ่ เป็นจำำานว็นเงิน 1,778,030.64 บาที่ 

และ ส่วั็ส่ดิการเพื�อ้คว็ามูเป็นอ้ยู่ห้รือ้การช่ว็ยเห้ลือ้พนักงานในกรณีีต่์างๆ เช่น กอ้งทุี่นส่ำารอ้งเลี�ยงชีพ การประกันอุ้บัต์ิเห้ตุ์ 

เงินยืมู เงินที่ดแที่น 

 การดูแลพนักงานระยะยาว็ บริษััที่ฯจำัดให้้มูีเงินกอ้งทีุ่นส่ำารอ้งเลี�ยงชีพ พนักงานที่ี�เป็นส่มูาชิกจำะจำ่ายส่ะส่มูเป็น 

รายเดือ้นเข้้ากอ้งทุี่น พนักงานส่ามูารถืเลือ้กอ้ัต์ราเงินส่ะส่มูกอ้งทีุ่นส่ำารอ้งเลี�ยงชีพ ในอั้ต์รา 5% 7% 10% 12% และ 15%  

และยังส่ามูารถืเลือ้กแผนการลงทีุ่นได้ 4 แผน โดยบริษััที่ส่มูที่บในอ้ัต์รา 5%

 บริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อ้ย มูีพนักงานที่ั�งห้มูด ณี ว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564 จำำานว็น 1,495 คน เป็น พนักงานระดับ 

ผู้บริห้าร74 คน พนักงานระดับที่ั�ว็ไป 258 คน พนักงานระดับปฎิ์ิบัต์ิการ 1,163 คน

 ในปี 2564 บริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อ้ย ได้จำ่ายค่าต์อ้บแที่นให้้แก่พนักงานจำำานว็นที่ั�งสิ่�น 326,890,788.18 ล้านบาที่  

ซ่�งผลต์อ้บแที่น ได้แก่ เงินเดือ้น ค่าล่ว็งเว็ลา เงินช่ว็ยเห้ลือ้ค่าครอ้งชีพ เงินช่ว็ยเห้ลือ้พิเศษั เงินประกันส่ังคมู เงินส่มูที่บกอ้งทีุ่น

ส่ำารอ้งเลี�ยงชีพ 

กิารีเปลี�ยนแปลงจำานวนพืนักิงานในช่วง 3 ปีท่ี�ผู่้านม้า

บริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อ้ย มีูจำำานว็นพนักงานรว็มูที่ั�งส่ิ�น ดังนี�

 • ณี ว็ันทีี่� 31 ธุันว็าคมู 2562 มูีจำำานว็นพนักงานที่ั�งส่ิ�น จำำานว็น 2,328 คน

 • ณี ว็ันทีี่� 31 ธุันว็าคมู 2563 มูีจำำานว็นพนักงานที่ั�งส่ิ�น จำำานว็น 1,572 คน

 • ณี ว็ันทีี่� 31 ธุันว็าคมู 2564 มูีจำำานว็นพนักงานที่ั�งส่ิ�น จำำานว็น 1,495 คน

สุถืิติกิารีเกิิดื่อ้บัติเหุ้ต้ ในปี 2564

 • เกิดอุ้บัต์ิเห้ต์ุถื่งข้ั�นห้ยุดงาน จำำานว็น 5 ราย

ข�อพืิพืาท่แรีงงานท่ี�สุำาคัญ

  - ไมู่มูี -

กิารีจัดื่ตั�งสุหุ้ภัาพืแรีงงาน

 บริษััที่ฯไมู่มูีการจำัดต์ั�งส่ห้ภาพแรงงาน พนักงานส่ามูารถืแจำ้งเรื�อ้งร้อ้งเรียน ร้อ้งทีุ่กข์้ ได้ต์ามูข้ั�นต์อ้น (โปรดดูหั้ว็ข้้อ้ 

ช่อ้งที่างการแจำ้งเบาะแส่ ร้อ้งเรียน)

กิารีพัืฒนาบ้คลากิรี

 บริษััที่ฯให้้คว็ามูส่ำาคัญในการพัฒนาบุคลากรให้้มูีคว็ามูรู้คว็ามูส่ามูารถืและเพิ�มูพูนศักยภาพและส่มูรรถืนะในการ 

ที่ำางาน เพื�อ้ให้้ส่อ้ดคล้อ้งกับกลยุที่ธุ์และเป้าห้มูายในการดำาเนินธุุรกิจำ รว็มูถื่งการเต์รียมูพร้อ้มูส่ำาห้รับการเพื�อ้รอ้งรับการ 

เจำริญเต์ิบโต์ข้อ้งบริษัทัี่ฯในอ้นาคต์อ้ีกด้ว็ย

 ในปี 2564 บริษััที่ฯ จำัดห้ลักสู่ต์รอ้บรมูพนักงาน  เพื�อ้เพิ�มูที่ักษัะและศักยภาพในการที่ำางาน จำำานว็น  64 ห้ลักสู่ต์ร 

คิดเป็นจำำานว็นชั�ว็โมูงอ้บรมู ห้รือ้กิจำกรรมูพัฒนาคว็ามูรูเ้ฉลี�ย 3.08 ชั�ว็โมูงต่์อ้คนต่์อ้ปีจำากเป้าห้มูาย 6 ชั�ว็โมูงต์่อ้คนต่์อ้ปี

นอ้กจำากห้ลักสู่ต์รต์่าง ๆ  ทีี่�จำะช่ว็ยให้้พนักงานมีูคว็ามูพร้อ้มูในการปฏิบัต์ิงานแล้ว็ บริษััที่ฯยังได้จำัดให้้มูีการอ้บรมูและให้้คว็ามูรู้ 

ด้านส่ิ�งแว็ดล้อ้มู

1. การอ้บรมูเรื�อ้ง การจำัดการข้ยะ และ ข้อ้งเสี่ย (Waste Management) ในว็ันที่ี� 20 พฤษัภาคมู 2564

2. การอ้บรมูเรื�อ้ง มูาต์รการอ้นุรักษั์พลังงาน ในว็ันที่ี� 12 กันยายน 2564

3. การอ้บรมูเรื�อ้งการชว่็ยเห้ลอื้ส่งัคมูและชมุูชนส่มัูพนัธุ ์ในการดำาเนนิการดา้นส่ิ�งแว็ดลอ้้มูในชมุูชน ในว็นัที่ี� 29 ธุนัว็าคมู 2564
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7.6 ข�อม้้ลสุำาคัญอื�น ๆ
7.6.1 รีายชื�อผู้้�ท่ี�ไดื่�รีับม้อบหุ้ม้าย

 เลขาน้กิารีบริีษัท่

 คณีะกรรมูการบริษััที่ฯ ได้มูีมูต์ิแต่์งต์ั�งให้้ นางส่าว็กุลกาน จำีนปั�น ดำารงต์ำาแห้น่งเป็นเลข้านุการบริษััที่ ต์ั�งแต์่ว็ันทีี่� 

1 เมูษัายน 2560 โดยบริษััที่ได้แต์่งต์ั�งบุคคลที่ี�มูีคุณีว็ุฒิและประส่บการณี์ที่ี�เห้มูาะส่มู ที่ำาห้น้าที่ี�เลข้านุการบริษััที่ รายละเอ้ียด 

ประวั็ต์ิปรากฎิ์ในเอ้กส่ารแนบ 1

โดยกำาห้นดคุณีว็ุฒิและคุณีส่มูบัต์ิ ต์ลอ้ดจำนห้น้าทีี่�คว็ามูรับผิดชอ้บดังนี�

ค้ณว้ฒิและค้ณสุม้บัติ

 - ปริญญาต์รี (ด้านบัญชีห้รือ้กฎิ์ห้มูาย)

 - มีูคว็ามูรู้เรื�อ้งห้ลักกฎิ์ห้มูายต์่างๆที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกับบริษััที่ฯ และกลต์.

 - มีูมูนุษัยส่ัมูพันธุ์และคว็ามูส่ามูารถืส่ื�อ้ส่ารดี

 - มีูประส่บการณี์ที่ำางานต์ำาแห้น่งนี�มูาก่อ้น

 - มีูคว็ามูรู้เรื�อ้งบรรษััที่ภิบาล

หุ้น�าท่ี�ความ้รีับผู้ิดื่ชอบ

 - ดำาเนินการเกี�ยว็กับการประชุมูคณีะกรรมูการ คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ คณีะกรรมูการส่รรห้าและกำาห้นด 

 ค่าต์อ้บแที่น และการประชุมูผูถ้ืือ้หุ้้น

 - จัำดที่ำารายงานการประชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่และเก็บรักษัา

 - ดูแลเปิดเผยข้้อ้มููลและการรายงานให้้เป็นไปต์ามูกฎิ์ห้มูายและระเบียบที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งและการกำากับดูแลกิจำการที่ี�ดี

 - ให้้คำาปร่กษัาและข้้อ้เส่นอ้แนะเบื�อ้งต์้นกับคณีะกรรมูการในประเด็นด้านกฎิ์ห้มูาย ระเบียบปฏิบัต์ิและข้้อ้พ่งปฏิบัต์ิ 

 ด้านการกำากับดูแลกิจำการ

 - ถ่ืายที่อ้ดมูต์ินโยบายข้อ้งคณีะกรรมูการไปยังผู้เกี�ยว็ข้้อ้ง ต์ิดต์ามูผล และรายงานคณีะกรรมูการ

 - ต์ิดต์่อ้และให้้ข้้อ้มููลเกี�ยว็กับกิจำการข้อ้งบริษััที่ฯ แก่กรรมูการ

 - จัำดปฐมูนิเที่ศกรรมูการให้มู่และส่นับส่นุนการพัฒนากรรมูการอ้ย่างต์่อ้เนื�อ้ง

 - ประส่านกับทีี่�ปร่กษัาภายนอ้ก เช่น ที่ี�ปร่กษัากฎิ์ห้มูาย

 ผู้้�ท่ี�ไดื่�รีับม้อบหุ้ม้ายใหุ้�รีับผู้ิดื่ชอบโดื่ยตรีงในกิารีควบค้ม้ดื่้แลกิารีท่ำาบัญชี

 บริษััที่ฯ มูอ้บห้มูายให้้ นางส่าว็ธัุญพร ว็ณีิชย์กิจำไพศาล ผู้อ้ำานว็ยการฝ่่ายบัญชีและคว็บคุมูภายในส่่ว็นกลาง 

เป็นผู้รับผิดชอ้บโดยต์รงในการคว็บคุมูดูแลการที่ำาบัญชี รายละเอ้ียดประว็ัต์ิปรากฎิ์ในเอ้กส่ารแนบ 1

 หุ้ัวหุ้น�างานตรีวจสุอบภัายใน

 ในการประชุมูคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บครั�งที่ี� 3/2547 เมูื�อ้ว็ันที่ี� 9 ส่ิงห้าคมู 2547 ได้แต์่งต์ั�ง บริษััที่  อ้อ้ดิต์ แอ้นด์ 

แมูเนจำเมู้นที่์ คอ้นซัลแต์นที่์ จำำากัด (AMC)ให้้ปฏิบัต์ิห้น้าที่ี�ผู้ต์รว็จำส่อ้บภายในข้อ้งบริษััที่ฯ ซ่�งบริษััที่ อ้อ้ดิต์ แอ้นด์ แมูเนจำเมู้นที่์ 

คอ้นซัลแต์นที่์ จำำากัด ได้มูอ้บห้มูายให้้ นางพิไล เปี�ยมูพงศ์ส่านต์ต์์ำาแห้น่งผู้ต์รว็จำส่อ้บภายใน เป็นผู้รับผิดชอ้บห้ลักในการปฏิบัต์ิ 

ห้น้าทีี่�ผู้ต์รว็จำส่อ้บภายในข้อ้งบริษัทัี่ฯ รายละเอ้ียดประว็ัต์ิปรากฎิ์ในเอ้กส่ารแนบ 3

 ที่ั�งนี�การพิจำารณีาและอ้นุมัูต์ิแต่์งต์ั�งถือ้ดถือ้นโยกย้ายผู้ดำารงต์ำาแห้น่งหั้ว็ห้น้าห้น่ว็ยงานต์รว็จำส่อ้บภายในข้อ้งบริษััที่ 

จำะต์้อ้งผ่านการอ้นุมูัต์ิห้รือ้ได้รับคว็ามูเห้็นชอ้บจำากคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ
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 หุ้ัวหุ้น�างานกิำากิับดื่้แลกิารีปฏิิบัติงาน

 คณีะกรรมูการบริษัทัี่ฯ ได้แต์่งต์ั�ง นางส่าว็กุลกาน จำีนปั�น ให้้ปฏิบัติ์ห้น้าที่ี�เป็นห้ัว็ห้น้างานกำากับดูแลการปฏิบัต์ิงาน 

มูีห้น้าทีี่�คว็ามูรับผิดชอ้บเป็นศูนย์กลางการกำากับดูแลการดำาเนินธุุรกิจำข้อ้งกลุ่มูบริษััที่ให้้เป็นไปต์ามูกฎิ์ห้มูายกฎิ์ระเบียบ 

ข้อ้้บังคับนโยบายและข้้อ้กำาห้นดข้อ้งห้น่ว็ยงานที่างการที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้ง

7.6.2 หุ้ัวหุ้น�างานนักิลงท่น้สุัม้พืันธุ์

 บรษิัทัี่ฯได้จัำดต์ั�งห้น่ว็ยงานข้่�นเฉพาะมีูผูรั้บผิดชอ้บคือ้ นายพงศ์ธุร กาญจำนอั้ครเดช Corporate  Planning Manager 

ที่ำาห้น้าที่ี�ต์ิดต์่อ้ส่ื�อ้ส่ารกับผู้ลงทีุ่นซ่�งผู้ลงทีุ่นส่ามูารถืต์ิดต์่อ้ข้อ้ที่ราบข้้อ้มููลบริษััที่ฯได้ที่ี�โที่ร 02-273-6200 ต์่อ้ 4940 

ห้รือ้ที่ี�เว็็บไซต์์ : www.tipco.net ห้รือ้ที่ี� e-mail address : investors@tipco.net ผู้ลงทีุ่นส่ามูารถืเข้้าถื่งข้้อ้มููลข้อ้งบริษััที่ฯ 

ได้ที่างเว็็บไซต์ซ์่�งได้แยกห้ัว็ข้้อ้ นักลงทีุ่นสั่มูพันธุ์ (Investor)ไว้็โดยเฉพาะ

7.6.3 ค่าตอบแท่นท่ี�ผู้้�สุอบบัญชี

 คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บพิจำารณีาคุณีส่มูบัต์ิและการปฏิบัต์ิงานข้อ้งผู้ส่อ้บบัญชี นำาเส่นอ้ต่์อ้คณีะกรรมูการบริษััที่ฯ 

ในการแต์่งต์ั�งผู้ส่อ้บบัญชีแต์่ละปี รว็มูถื่งค่าส่อ้บบัญชี เพื�อ้เส่นอ้ข้อ้อ้นุมูัต์ิจำากที่ี�ประชุมูผู้ถืือ้หุ้้น ที่ั�งนี�รายชื�อ้ผู้ส่อ้บบัญชี 

ที่ี�จำะเส่นอ้เพื�อ้พิจำารณีาแต์่งต์ั�งเป็นผู้ส่อ้บบัญชีข้อ้งบริษััที่ฯ  จำะต์้อ้งเป็นผู้ส่อ้บบัญชีที่ี�ได้รับคว็ามูเห้็นชอ้บจำากส่ำานักงาน 

คณีะกรรมูการกำากับห้ลักที่รัพย์และต์ลาดห้ลักที่รัพย์ฯ

ในปี 2564 ค่าต์อ้บแที่นข้อ้งผู้ส่อ้บบัญชี  ประกอ้บด้ว็ย

1. ค่าต์อ้บแที่นจำากการส่อ้บบัญชี (Audit fee)

บริษััที่ฯและบริษััที่ย่อ้ยจำ่ายค่าต์อ้บแที่นการส่อ้บบัญชีรว็มูจำำานว็น 4,070,000 บาที่ โดยมีูรายละเอ้ียดดังนี�

 งบการเงินข้อ้งบริษััที่ฯและงบการเงินรว็มู จำำานว็น 1,220,000 บาที่

 งบการเงินข้อ้งบริษััที่ย่อ้ย 4 บริษััที่  จำำานว็น 2,850,000 บาที่

2. ค่าบริการอ้ื�น (Non-audit fee)

บริษััที่ฯและบริษััที่ย่อ้ยจำ่ายค่าบริการอ้ื�น จำำานว็น 25,089 บาที่
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8.1 สุรี้ปผู้ลกิารีปฏิิบัติหุ้น�าท่ี�ของคณะกิรีรีม้กิารีในรีอบปีท่ี�ผู้่านม้า

8.1.1 กิารีสุรีรีหุ้า พืัฒนา และปรีะเม้ินผู้ลกิารีปฏิบิัติหุ้น�าท่ี�ของคณะกิรีรีม้กิารี

ค้ณสุม้บัติกิรีรีม้กิารีอิสุรีะ

1. เป็นผู้มูีคุณีส่มูบัต์ิข้อ้งกรรมูการต์ามูทีี่�กำาห้นดไว็้

2. เป็นกรรมูการทีี่�ส่ามูารถืปฏิบัต์ิห้น้าทีี่�แส่ดงคว็ามูคิดเห็้นโดยใช้ดุลยพินิจำข้อ้งต์นเอ้งอ้ย่างเป็นอิ้ส่ระและมีูจำริยธุรรมูโดย 

ย่ดถืือ้ประโยชน์ข้อ้งอ้งค์กรเป็นห้ลัก โดยไมู่ได้คำานง่ถื่งเฉพาะประโยชน์ข้อ้งผูถ้ืือ้หุ้้นรายให้ญ่ ห้รือ้ผู้ถืือ้หุ้้นรายย่อ้ยห้รือ้ต์นเอ้ง 

3. เป็นผู้มูีคุณีส่มูบัต์ิครบถื้ว็นต์ามูที่ี�ต์ลาดห้ลักที่รัพย์ฯกำาห้นด และเป็นไปต์ามูแนว็ปฏิบัต์ิที่ี�ดี ดังต์่อ้ไปนี�

 3.1 ถือื้หุ้น้ไมู่เกนิร้อ้ยละ 0.75 ข้อ้งจำำานว็นหุ้้นที่ี�มูสิี่ที่ธุอิ้อ้กเสี่ยงที่ั�งห้มูดข้อ้งบรษิัทัี่ฯ บรษิัทัี่ให้ญ่ บรษิัทัี่ย่อ้ย บรษิัทัี่ร่ว็มู  

 ผู้ถือื้หุ้้นรายให้ญ่ ห้รือ้ผู้มีูอ้ำานาจำคว็บคุมูข้อ้งบริษััที่ฯ ที่ั�งนี� ให้น้ับรว็มูการถืือ้หุ้้นข้อ้งผูท้ี่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งข้อ้งกรรมูการอ้ิส่ระ 

 รายนั�น ๆ ด้ว็ย

 3.2 ไมู่เป็นห้รือ้เคยเป็นกรรมูการทีี่�มูีส่่ว็นร่ว็มูบริห้ารงาน ลูกจ้ำาง พนักงาน ทีี่�ปร่กษัาทีี่�ได้รับเงินเดือ้นประจำำา 

 ห้รือ้ผู้มูีอ้ำานาจำคว็บคุมูข้อ้งบริษััที่ฯ บริษัทัี่ให้ญ่ บริษััที่ย่อ้ย บริษััที่ร่ว็มู บริษััที่ย่อ้ยลำาดับเดียว็กัน  ผูถ้ืือ้หุ้้นรายให้ญ่ 

 ห้รือ้ผู้มูีอ้ำานาจำคว็บคุมูข้อ้งบริษััที่ฯ เว็้นแต์่จำะได้พ้นจำากการมีูลักษัณีะดังกล่าว็มูาแล้ว็ไมู่น้อ้ยกว่็า 2 ปี ก่อ้นว็ันที่ี�ได้รับ 

 แต์่งต์ั�งให้้เป็นกรรมูการอ้ิส่ระ ที่ั�งนี� ลักษัณีะต์้อ้งห้้ามูดังกล่าว็ ไมู่รว็มูถื่งกรณีีที่ี�กรรมูการอ้ิส่ระเคยเป็นข้้าราชการห้รือ้ 

 ที่ี�ปร่กษัาข้อ้งส่่ว็นราชการซ่�งเป็นผู้ถืือ้หุ้้นรายให้ญ่ ห้รือ้ผู้มีูอ้ำานาจำคว็บคุมูข้อ้งบริษััที่ฯ

 3.3 ไมูเ่ปน็บคุคลที่ี�มูคีว็ามูส่มัูพนัธุท์ี่างส่ายโลห้ติ์ ห้รอื้โดยการจำดที่ะเบยีนต์ามูกฎิ์ห้มูาย ในลกัษัณีะที่ี�เปน็บดิา มูารดา 

 คู่ส่มูรส่ พี�น้อ้ง และบุต์ร รว็มูที่ั�งคู่ส่มูรส่ข้อ้งบุต์ร ข้อ้งกรรมูการรายอ้ื�น ผู้บริห้าร ผูถ้ืือ้หุ้้นรายให้ญ่ ผู้มีูอ้ำานาจำคว็บคุมู  

 ห้รือ้บุคคลทีี่�จำะได้รับการเส่นอ้ให้้เป็นกรรมูการ ผูบ้ริห้าร ห้รือ้ผู้มูีอ้ำานาจำคว็บคุมูข้อ้งบริษััที่ฯห้รือ้บริษััที่ย่อ้ย

 3.4 ไมู่มีูห้รือ้เคยมูีคว็ามูส่ัมูพันธุ์ที่างธุุรกิจำกับบริษััที่ฯ บริษััที่ให้ญ่ บริษััที่ย่อ้ย บริษััที่ร่ว็มู ผู้ถืือ้หุ้้น รายให้ญ่ 

 ห้รือ้ผู้มีูอ้ำานาจำคว็บคุมูข้อ้งบริษััที่ฯ ในลักษัณีะทีี่�อ้าจำเป็นการขั้ดข้ว็างการใช้ว็ิจำารณีญาณีอ้ย่างอิ้ส่ระ รว็มูที่ั�งไมู่เป็น 

 ผู้ถืือ้หุ้้นที่ี�มีูนัย ห้รือ้ผู้มูีอ้ำานาจำคว็บคุมูข้อ้งผูท้ี่ี�มูีคว็ามูส่ัมูพันธุ์ที่างธุุรกิจำกับบริษััที่ฯ บริษััที่ให้ญ่ บริษััที่ย่อ้ย บริษััที่ร่ว็มู 

 ผูถ้ือื้หุ้น้รายให้ญ่ห้รือ้ผูมู้อี้ำานาจำคว็บคุมูข้อ้งบริษัทัี่ฯ เว้็นแต่์จำะได้พ้นจำากการมีูลักษัณีะดังกล่าว็มูาแล้ว็ไมู่น้อ้ยกว่็า 2 ปี 

 ก่อ้นว็ันทีี่�ได้รับแต์่งต์ั�งให้้เป็นกรรมูการอ้ิส่ระ

  คว็ามูสั่มูพันธ์ุที่างธุรุกิจำต์ามูข้า้งต้์น รว็มูถืง่การที่ำารายการที่างการค้าทีี่�กระที่ำาเป็นปกติ์เพื�อ้ประกอ้บกิจำการ  

 การเช่าห้รือ้ให้้เช่าอ้สั่งห้าริมูที่รัพย์ รายการเกี�ยว็กับสิ่นที่รัพย์ห้รือ้บริการห้รือ้การให้้ห้รือ้รับคว็ามูช่ว็ยเห้ลือ้ที่างการ 

 เงินด้ว็ยการรับห้รือ้ให้้กู้ยืมู คำ�าประกัน การให้สิ้่นที่รัพย์เป็นห้ลักประกันห้นี�ส่ิน รว็มูถื่งพฤต์ิการณี์อ้ื�นที่ำานอ้งเดียว็กัน 

 ซ่�งเป็นผลให้้บริษััที่ฯ ห้รือ้คู่ส่ัญญามีูภาระห้นี�ที่ี�ต์้อ้งชำาระต์่อ้อ้ีกฝ่่ายห้น่�ง ต์ั�งแต์่ร้อ้ยละ 3 ข้อ้งส่ินที่รัพย์ที่ี�มีูต์ัว็ต์นสุ่ที่ธิุ 

 ข้อ้งบริษััที่ฯห้รือ้ต์ั�งแต์่ 20 ล้านบาที่ข้่�นไป แล้ว็แต์่จำำานว็นใดจำะต์ำ�ากว็่า ที่ั�งนี� การคำานว็ณีภาระห้นี�ดังกล่าว็ให้้เป็นไป 

 ต์ามูว็ิธุีการคำานว็ณีมููลค่าข้อ้งรายการทีี่�เกี�ยว็โยงกันต์ามูประกาศคณีะกรรมูการกำากับต์ลาดทีุ่นว่็าด้ว็ยห้ลักเกณีฑ์์ 

 ในการที่ำารายการที่ี�เกี�ยว็โยงกันโดยอ้นุโลมู และให้้นับรว็มูภาระห้นี�ที่ี�เกิดข้่�นในระห้ว็่าง 1 ปีก่อ้นวั็นที่ี�มีูคว็ามูสั่มูพันธ์ุ 

 ที่างธุุรกิจำกับบุคคลเดียว็กันด้ว็ย

รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญ
ด้านการกำากับดูแลกิจการ
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 3.5 ไมู่เป็นห้รือ้เคยเป็นผู้ส่อ้บบัญชีข้อ้งบริษััที่ฯ บริษััที่ให้ญ่ บริษััที่ย่อ้ย บริษััที่ร่ว็มู ผู้ถืือ้หุ้้นรายให้ญ่ 

 ห้รอื้ผูมู้อี้ำานาจำคว็บคมุูข้อ้งบรษิัทัี่ฯ และไมูเ่ปน็ผูถ้ือื้หุ้น้ที่ี�มูนัีย ผู้มูอี้ำานาจำคว็บคุมู ห้รอื้หุ้น้ส่ว่็นข้อ้งส่ำานกังานส่อ้บบญัชี 

 ซ่�งมีูผู้ส่อ้บบัญชีข้อ้งบริษััที่ฯ บริษััที่ให้ญ่ บริษััที่ย่อ้ย บริษััที่ร่ว็มู ผู้ถืือ้หุ้้นรายให้ญ่ ห้รือ้ผู้มีูอ้ำานาจำคว็บคุมูข้อ้งบริษััที่ฯ 

 ส่ังกัดอ้ยู่ เว็้นแต์่จำะได้พ้นจำากการมูีลักษัณีะดังกล่าว็มูาแล้ว็ไมู่น้อ้ยกว็่า 2 ปี

 3.6 ไมู่เป็นห้รือ้เคยเป็นผู้ให้้บริการที่างว็ิชาชีพใด ๆ ซ่�งรว็มูถื่งการให้้บริการเป็นที่ี�ปร่กษัากฎิ์ห้มูายห้รือ้ที่ี�ปร่กษัาที่าง 

 การเงิน ซ่�งไดร้บัคา่บรกิารเกินกว็า่ 2 ล้านบาที่ต์อ่้ป ีจำากบรษิัทัี่ฯ บรษิัทัี่ให้ญ ่บรษิัทัี่ยอ่้ย  บรษิัทัี่ร่ว็มู ผูถ้ือื้หุ้น้รายให้ญ่  

 ห้รือ้ผู้มีูอ้ำานาจำคว็บคุมูข้อ้งบริษััที่ฯ และไมู่เป็นผู้ถืือ้หุ้้นทีี่�มูีนัย ผู้มีูอ้ำานาจำคว็บคุมู ห้รือ้หุ้้นส่่ว็นข้อ้งผู้ให้้บริการที่าง 

 วิ็ชาชีพนั�นด้ว็ย ที่ั�งในปัจำจุำบันและก่อ้นได้รับการแต่์งตั์�ง เป็นกรรมูการอิ้ส่ระไมู่น้อ้ยกว่็า 2 ปีก่อ้นวั็นทีี่�ได้รับแต่์งตั์�ง 

 ให้้เป็นกรรมูการอ้ิส่ระ

 3.7 ไมู่เป็นกรรมูการที่ี�ได้รับการแต์่งต์ั�งข้่�นเพื�อ้เป็นต์ัว็แที่นข้อ้งกรรมูการข้อ้งบริษััที่ฯ ผู้ถืือ้หุ้้นรายให้ญ่ห้รือ้ผู้ถืือ้หุ้้น 

 ซ่�งเป็นผู้ที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกับผู้ถืือ้หุ้้นรายให้ญ่

 3.8 ไมู่ประกอ้บกิจำการที่ี�มีูส่ภาพอ้ย่างเดียว็กันและเป็นการแข้่งข้ันที่ี�มูีนัยกับกิจำการข้อ้งบริษััที่ฯ ห้รือ้บริษััที่ย่อ้ย ห้รือ้ 

 ไมู่เป็นหุ้้นส่่ว็นที่ี�มูีนัยในห้้างหุ้้นส่่ว็น ห้รือ้เป็นกรรมูการที่ี�มีูส่่ว็นร่ว็มูบริห้ารงาน ลูกจำ้าง พนักงานที่ี�ปร่กษัาที่ี�ได้รับ 

 เงินเดือ้นประจำำา ห้รือ้ถืือ้หุ้้นเกินร้อ้ยละ 1 ข้อ้งจำำานว็นหุ้้นที่ี�มูีสิ่ที่ธุิอ้อ้กเสี่ยงที่ั�งห้มูดข้อ้งบริษััที่อ้ื�น ซ่�งประกอ้บกิจำการ 

 ที่ี�มูีส่ภาพอ้ย่างเดียว็กันและเป็นการแข้่งข้ันที่ี�มีูนัยกับกิจำการข้อ้งบริษััที่ฯ ห้รือ้บริษััที่ย่อ้ย

 3.9 ไมู่มูีลักษัณีะอ้ื�นใดทีี่�ที่ำาให้้ไมู่ส่ามูารถืให้้คว็ามูเห้็นอ้ย่างเป็นอ้ิส่ระเกี�ยว็กับการดำาเนินงานข้อ้งบริษััที่ฯ

กิารีสุรีรีหุ้ากิรีรีม้กิารีและผู้้�บรีิหุ้ารีรีะดื่ับสุ้งสุ้ดื่

ขั�นตอนในกิารีพืิจารีณาคัดื่เลือกิ

1. คณีะกรรมูการบริษััที่ฯกำาห้นดคุณีส่มูบัต์ิข้อ้งกรรมูการ  กรรมูการอิ้ส่ระ และประธุานเจ้ำาห้น้าที่ี�บริห้าร

2. คณีะกรรมูการส่รรห้าและกำาห้นดค่าต์อ้บแที่นที่ำาการกลั�นกรอ้งส่รรห้าบุคคลที่ี�มูี คุณีส่มูบัติ์ที่ี� เห้มูาะส่มูต์ามูที่ี� 

คณีะกรรมูการบริษััที่ฯกำาห้นดไว็้ เส่นอ้ให้้คณีะกรรมูการบริษััที่ฯพิจำารณีา

3. คณีะกรรมูการบริษััที่ฯพิจำารณีาเลือ้กผู้ที่ี�เห้มูาะส่มูทีี่�จำะเป็นกรรมูการ เส่นอ้ให้้ทีี่�ประชุมูผู้ถืือ้หุ้้นพิจำารณีาแต่์งต์ั�ง 

เป็นกรรมูการ

4. คณีะกรรมูการพิจำารณีาแต์่งต์ั�งผู้ทีี่�เห้มูาะส่มูเป็นประธุานเจำ้าห้น้าทีี่�บริห้าร

ค้ณสุม้บัติของกิรีรีม้กิารี

1. เป็นบุคคลทีี่�ไมู่มีูประว็ัติ์ด่างพร้อ้ย

2. เป็นผู้มีูว็ิส่ัยที่ัศน์และส่ามูารถืมูอ้งภาพรว็มูข้อ้งธุุรกิจำได้ดี

3. เป็นผู้มีูมูนุษัย์สั่มูพันธุ์ดี มีูคุณีธุรรมู และมูีบุคลิกที่ี�เห้มูาะส่มู

4. เป็นผู้มีูที่ักษัะในการส่ื�อ้คว็ามูอ้ย่างมูีประส่ิที่ธุิภาพ

5. เป็นผู้มีูแนว็คิดที่างธุุรกิจำและการต์ัดส่ินใจำอ้ย่างเป็นระบบ

6. เป็นผู้มีูคว็ามูรู้คว็ามูเข้้าใจำด้านการเงิน ห้รือ้การพาณิีชยกรรมูห้รือ้การอุ้ต์ส่าห้กรรมูและมีูประส่บการณ์ีเกี�ยว็กับ 

การบริห้ารธุุรกิจำ

7. เป็นผู้มีูประส่บการณี์เคยเป็นกรรมูการข้อ้งบริษัทัี่ห้รือ้รัฐว็ิส่าห้กิจำ

8. มูีอ้ายุไมู่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ี
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ค้ณสุม้บัติของปรีะธุานเจ�าหุ้น�าท่ี�บริีหุ้ารี

1. มูีคุณีธุรรมูและไมู่มูีประว็ัต์ิด่างพร้อ้ย

2. ไมู่เป็นผู้ถืือ้หุ้้นรายให้ญ่เป็นนักบริห้ารและจำัดการส่มัูยให้มู่โดยอ้าชีพ

3. มูีที่ักษัะและมูีประส่บการณ์ีในการที่ำางานห้ลากห้ลายห้น้าที่ี�รว็มูที่ั�งธุุรกิจำต์่างประเที่ศ

4. มูีคว็ามูเป็นผู้นำาสู่ง ว็ิส่ัยทัี่ศน์กว็้าง มูนุษัย์ส่ัมูพันธุ์ดี ส่ื�อ้ส่ารกระจำ่าง และบุคลิกเห้มูาะส่มู

5. ส่ามูารถืประส่านคว็ามูแต์กต่์างและคว็ามูส่ามูารถืข้อ้งพนักงานให้้บรรลุเป้าห้มูายธุุรกิจำและส่อ้ดคล้อ้งกับวั็ฒนธุรรมู 

ข้อ้งอ้งค์กร

6. มูีที่ักษัะเรื�อ้งการต์ลาด การเงินและการบริห้ารบุคคล

7. ส่ามูารถืกำากับดูแลและอ้ำานว็ยการที่ำางานข้อ้งที่ั�งอ้งค์กร

8. มูอ้งโอ้กาส่ธุุรกิจำได้ดีและแก้ปัญห้าเป็นเยี�ยมู

หุ้ลักิเกิณฑ์์ในกิารีพืิจารีณาคัดื่เลือกิกิรีรีม้กิารี

1. บุคคลต์้อ้งมูีคุณีส่มูบัต์ิข้อ้งกรรมูการต์รงต์ามูที่ี�กำาห้นดไว็้

2. กรรมูการที่ั�งคณีะคว็รมูีคว็ามูห้ลากห้ลายข้อ้งคว็ามูชำานาญที่ี� เป็นประโยชน์ต์่อ้การกำาห้นดที่ิศที่างและคว็บคุมู 

การดำาเนินงานข้อ้งบริษััที่ฯ

วิธุีปฏิิบัติและหุ้ลักิเกิณฑ์์กิารีเลือกิตั�งกิรีรีม้กิารีในท่ี�ปรีะช้ม้ผู้้�ถืือหุ้้�น

1. ให้้ทีี่�ประชุมูผู้ถืือ้หุ้้นลงคะแนนเส่ียงเลือ้กต์ั�งกรรมูการที่ีละห้น่�งต์ำาแห้น่ง

2. ในการอ้อ้กเส่ียงลงคะแนนเลือ้กต์ั�งกรรมูการแต่์ละต์ำาแห้น่งนั�น ให้้ผู้ถืือ้หุ้้นแต่์ละคนมูีคะแนนเส่ียงเท่ี่ากับจำำานว็นหุ้้นที่ี� 

ต์นถืือ้อ้ยู่โดยถืือ้ว็่าหุ้้นห้น่�งมีูเส่ียงห้น่�ง

3. ในการลงคะแนนเลือ้กต์ั�งกรรมูการแต์่ละต์ำาแห้น่ง ผู้ที่ี�ได้รับการเลือ้กต์ั�งเป็นกรรมูการในต์ำาแห้น่งนั�น ต์้อ้งได้รับ 

คะแนนเส่ียงข้้างมูากข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นทีี่�มูาประชุมูและมูีสิ่ที่ธุิอ้อ้กเสี่ยงลงคะแนน

ข�อบังคับของบรีิษัท่ฯในสุ่วนเกิี�ยวข�องกิับคณะกิรีรีม้กิารี 

 ข้อ้้ 16.    ในการประชมุูผูถ้ือื้หุ้น้ส่ามูญัประจำำาปทีี่กุครั�ง ให้ก้รรมูการอ้อ้กจำากต์ำาแห้นง่เปน็อั้ต์ราห้น่�งในส่ามู ถืา้จำำานว็น 

กรรมูการที่ี�จำะแบ่งอ้อ้กให้้ต์รงเป็นส่ามูส่่ว็นไมู่ได้ ก็ให้้อ้อ้กโดยจำำานว็นใกล้ที่ี�สุ่ดกับส่ว่็นห้น่�งในส่ามู กรรมูการที่ี�จำะต์้อ้งอ้อ้กจำาก 

ต์ำาแห้น่งในปีแรกและปีที่ี�ส่อ้งภายห้ลังจำดที่ะเบียนบริษัทัี่ฯนั�นให้้จัำบส่ลากกันว่็าผูใ้ด จำะอ้อ้กส่่ว็นปีห้ลังๆ ต่์อ้ไปให้้กรรมูการคนทีี่� 

อ้ยู่ในต์ำาแห้น่งนานที่ี�สุ่ดนั�นเป็นผู้อ้อ้กจำากต์ำาแห้น่งกรรมูการซ่�งพ้นจำากต์ำาแห้น่งแล้ว็อ้าจำได้รับเลือ้กต์ั�งให้มู่ได้

 ข้้อ้ 17.   นอ้กจำากการพ้นต์ำาแห้น่งต์ามูว็าระแล้ว็ กรรมูการจำะพ้นจำากต์ำาแห้น่งเมูื�อ้

(1) ต์าย

(2) ลาอ้อ้ก

(3) ข้าดคุณีส่มูบัต์ิ มูีลักษัณีะต์้อ้งห้้ามูต์ามูมูาต์รา 68 แห้่งพระราชบัญญัต์ิบริษััที่มูห้าชน จำำากัด พ.ศ. 2535

(4) ที่ี�ประชุมูผูถ้ืือ้หุ้้นลงมูติ์ให้้อ้อ้กต์ามูข้้อ้ 20.

(5) ศาลมูีคำาส่ั�งให้้อ้อ้ก

 ข้้อ้ 18. กรรมูการคนใดลาอ้อ้กจำากต์ำาแห้น่ง ให้้ยื�นใบลาอ้อ้กต่์อ้บริษัทัี่ฯ การลาอ้อ้กมีูผลนับแต่์ว็นัทีี่�ใบลาอ้อ้กถืง่บริษัทัี่ฯ 

กรรมูการซ่�งลาอ้อ้กต์ามูว็รรคห้น่�งจำะแจำ้งการลาอ้อ้กข้อ้งต์นให้้นายที่ะเบียนที่ราบด้ว็ยกันก็ได้

 ข้้อ้ 19. ในกรณีีที่ี�ต์ำาแห้น่งกรรมูการว็่างลงเพราะเห้ต์ุอื้�น นอ้กจำากถ่ืงคราว็อ้อ้กต์ามูว็าระให้้คณีะกรรมูการเลือ้ก 

บุคคลห้น่�งซ่�งมีูคุณีส่มูบัต์ิและไมู่มีูลักษัณีะต้์อ้งห้้ามู ต์ามูมูาต์รา 68 แห่้งพระราชบัญญัต์ิบริษััที่มูห้าชนจำำากัด พ.ศ. 2535 

เข้้าเป็นกรรมูการแที่นในการประชุมูคณีะกรรมูการคราว็ถืัดไป เว็้นแต์่ว็าระข้อ้งกรรมูการจำะเห้ลือ้น้อ้ยกว็่า 2 เดือ้น บุคคลซ่�ง 

เข้้าเป็นกรรมูการแที่นดังกล่าว็ จำะอ้ยู่ในต์ำาแห้น่งกรรมูการแที่นได้ เพียงเที่่าว็าระที่ี�ยังเห้ลือ้อ้ยู่ข้อ้งกรรมูการที่ี�ต์นแที่น  

ไมู่มูีการกำาห้นดส่ัดส่ว่็น

 มูต์ิข้อ้งคณีะกรรมูการต์ามูว็รรคห้น่�ง ต้์อ้งประกอ้บด้ว็ยคะแนนเส่ียงไมู่น้อ้ยกว่็าส่ามูในส่ี�ข้อ้งจำำานว็นกรรมูการ 

ที่ี�ยังเห้ลอื้อ้ยู่
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 ข้้อ้ 20. ทีี่�ประชุมูผู้ถืือ้หุ้้น อ้าจำลงมูติ์ให้้กรรมูการคนใดอ้อ้กจำากต์ำาแห้น่ง ก่อ้นถื่งคราว็อ้อ้กต์ามูว็าระได้ด้ว็ยคะแนน 

เส่ียงไมู่น้อ้ยกว่็าส่ามูในส่ี�ข้อ้งจำำานว็นผู้ถืือ้หุ้้นซ่�งมูาประชุมูและมีูส่ิที่ธิุอ้อ้กเสี่ยง และมีูหุ้้นนับรว็มูกันได้ไมู่น้อ้ยกว่็าก่�งห้น่�งข้อ้ง 

จำำานว็นหุ้้นทีี่�ถืือ้โดยผู้ถืือ้หุ้้นทีี่�มูาประชุมูและมูีส่ิที่ธุิอ้อ้กเสี่ยง

 ข้้อ้ 21. กรรมูการจำะเป็นผูถ้ืือ้หุ้้นข้อ้งบริษััที่ฯห้รือ้ไมู่ก็ได้

กิารีปฐม้นิเท่ศกิรีรีม้กิารีใหุ้ม้่

 บริษััที่ฯกำาห้นดให้้มีูการปฐมูนิเที่ศกรรมูการให้มู่ทีุ่กที่่าน เพื�อ้ให้้กรรมูการให้มู่รับที่ราบถื่งนโยบายธุุรกิจำ  

โครงส่ร้างผู้ถือื้หุ้้น โครงส่ร้างเงินลงทุี่น ระบบข้้อ้มููล ระเบียบข้้อ้บังคับและกฎิ์ห้มูายที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้ง นอ้กจำากนี�กรรมูการให้มู่แต์่ละ 

ที่่านจำะได้รับคู่มูือ้กรรมูการและข้อ้้มููลอ้ื�น ๆ ที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้ง และผลประกอ้บการล่าสุ่ด

กิารีพืัฒนาและฝึึกิอบรีม้ของกิรีรีม้กิารี ผู้้�บรีิหุ้ารี และเลขาน้กิารีบรีิษัท่ฯ

กิารีปรีะเม้ินคณะกิรีรีม้กิารี

 ต์ามูห้ลักการกำากับดูแลกิจำการทีี่�ดีส่ำาห้รับบริษััที่จำดที่ะเบียน คณีะกรรมูการและคณีะกรรมูการชุดย่อ้ยข้อ้งบริษััที่ 

จำดที่ะเบยีนคว็รมูกีารประเมูนิผลการปฏบิตั์งิานดว้็ยต์นเอ้งอ้ยา่งนอ้้ยปลีะ 1 ครั�ง เพื�อ้ให้ค้ณีะกรรมูการรว่็มูกนัพิจำารณีาผลงาน 

และปรับปรุงแก้ไข้ โดยการประเมูินคว็รจำัดที่ำาที่ั�งแบบรายคณีะและรายบุคคล

ผู้้�เข�ารี่วม้อบรีม้

นายยงส่ิที่ธุิ� โรจำน์ศรีกุล

นางอ้ัจำฉรา ปรีชา

นายว็ิรัช ไพรัชพิบูลย์

นายลือ้ชา พิศิษัฐการ

นางส่าว็กุลกาน จำีนปั�น

ประธุานเจ้ำาห้น้าทีี่�บริห้าร

กรรมูการอิ้ส่ระ

กรรมูการต์รว็จำส่อ้บ

กรรมูการส่รรห้าและกำาห้นดค่าต์อ้บแที่น

กรรมูการอิ้ส่ระ

ประธุานคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ

ผู้อ้ำานว็ยการส่ายงานบริห้ารการเงิน

เลข้านุการบริษััที่

• ห้ัว็ข้้อ้ “Biotechnology ต์่อ้ยอ้ดธุุรกิจำใน

New S-Curve”

• ห้ัว็ข้้อ้ “การเต์รียมูคว็ามูพร้อ้มูห้ลังการส่ิ�นสุ่ดการ

แพร่ระบาดข้อ้งโควิ็ด-19”

 •การประชุมูร่ว็มูกับกรรมูการต์รว็จำส่อ้บบริษััที่

จำดที่ะเบียน

• ห้ัว็ข้้อ้ “การเต์รียมูคว็ามูพร้อ้มูห้ลังการส่ิ�นสุ่ดการ

แพร่ระบาดข้อ้งโควิ็ด-19”

• CFO Refresher รุ่นที่ี� 2/2564

• เรื�อ้ง “เต์รียมูคว็ามูพร้อ้มูปรับเปลี�ยนเพื�อ้คว็ามูยั�งยืน

กับ One Report”

• เรื�อ้ง Road to Certify CAC 3/2021

• โครงการ “การประเมิูนคุณีภาพการจำัดประชุมูส่ามูัญ

ผู้ถืือ้หุ้้น ประจำำาปี 2564 

• Refreshment Training Program (RFP) 4/2021

4/10/2564

20/10/2564

29/11/2564

20/10/2564

16-17/12/2564

15/7/2564

21/7/2564

6/8/2564

8/12/2564

ตำาแหุ้น่ง หุ้ลักิสุ้ตรี วันท่ี�
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กิารีปรีะเม้ินตนเองของคณะกิรีรีม้กิารีบรีิษัท่ฯแบบรีายคณะและรีายบ้คคล 

 แบบประเมูินจำัดที่ำาและเผยแพร่โดยต์ลาดห้ลักที่รัพย์แห้่งประเที่ศไที่ย เพื�อ้ใช้ประเมิูนการปฏิบัต์ิห้น้าที่ี�ข้อ้ง 

คณีะกรรมูการ แบบประเมูินดังกล่าว็ประกอ้บด้ว็ย

 1. แบบประเมิูนต์นเอ้งข้อ้งคณีะกรรมูการบริษััที่ฯแบบรายคณีะ

 2. แบบประเมิูนต์นเอ้งข้อ้งคณีะกรรมูการบริษััที่ฯแบบรายบุคคล

โดยมูีกระบว็นการดังนี�

 1. คณีะกรรมูการบริษัทัี่ประเมูินต์นเอ้งผ่านแบบประเมิูนที่ี�จำัดที่ำาโดยต์ลาดห้ลักที่รัพย์แห้่งประเที่ศไที่ย

 2. เลข้านุการบริษััที่ฯส่รุปผลการประเมูินประสิ่ที่ธุิภาพในการดำาเนินงานข้อ้งคณีะกรรมูการบริษััที่ฯ ทีุ่กที่่าน

 3. เลข้านุการบริษััที่ฯรายงานผลการประเมิูนต่์อ้คณีะกรรมูการบริษััที่ฯและดำาเนินการปรับปรุงดำาเนินงานให้้มีู 

 ประส่ิที่ธิุภาพมูากยิ�งข้่�น

แบบปรีะเม้ินตนเองของคณะกิรีรีม้กิารีบรีิษัท่ฯแบบรีายคณะและรีายบค้คล ปรีะกิอบดื่�วย 6 หุ้ัวข�อ คือ 

1. โครงส่ร้างและคุณีส่มูบัต์ิข้อ้งคณีะกรรมูการแบบรายคณีะและรายบุคคล

2. บที่บาที่ ห้น้าที่ี� และคว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้งคณีะกรรมูการแบบรายคณีะและรายบุคคล

3. การประชุมูคณีะกรรมูการแบบรายคณีะและรายบุคคล

4. การที่ำาห้น้าที่ี�ข้อ้งกรรมูการแบบรายคณีะ

5. คว็ามูส่ัมูพันธุ์กับฝ่่ายจัำดการแบบรายคณีะ

6. การพัฒนาต์นเอ้งข้อ้งกรรมูการและการพัฒนาผูบ้ริห้ารแบบรายคณีะ

การประเมูินคณีะกรรมูการ

 คณีะกรรมูการประเมูินบที่บาที่และประส่ิที่ธิุภาพในการปฏิบัต์ิห้น้าที่ี�ข้อ้งต์นเอ้ง โดยการอ้ภิปรายที่บที่ว็นหั้ว็ข้้อ้ 

ว็าระการประชุมูที่ี�ผ่านมูา และผลงานทีี่�ส่ำาคัญ เช่น ผลการดำาเนินงานในรอ้บปีเที่ียบกับแผนธุุรกิจำ ประสิ่ที่ธิุภาพข้อ้งการ 

บริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง การกำาห้นดยุที่ธุศาส่ต์ร์ การอ้นุมูัต์ิแผนธุุรกิจำ การพิจำารณีาการลงทีุ่นที่ี�ส่ำาคัญ เป็นต์้น ส่ว่็นทีี่�คณีะกรรมูการ 

ยังปฏิบัต์ิไมู่ได้คือ้ ประธุานกรรมูการเป็นกรรมูการอิ้ส่ระ คณีะกรรมูการประกอ้บด้ว็ยกรรมูการอิ้ส่ระเกินกว่็าคร่�งห้น่�งข้อ้ง 

คณีะกรรมูการ

 กรรมูการประเมิูนประธุานกรรมูการ ด้ว็ยการอ้ภิปรายกรรมูการชื�นชมูประธุานกรรมูการว่็าปฏิบัต์ิห้น้าที่ี�ได้อ้ย่าง 

เห้มูาะส่มู เปิดโอ้กาส่ให้้กรรมูการทีุ่กที่่านแส่ดงคว็ามูเห้็นได้อ้ย่างอ้ิส่ระโดยไมู่จำำากัดเว็ลาในการประชุมูแต์่ละว็าระ ที่ำาให้้ 

กรรมูการมูีคว็ามูรู้ส่่กว็่ามูีคุณีค่าที่ี�ที่ำาห้น้าที่ี�ได้อ้ย่างเต์็มูที่ี�

 ในการประเมูินคณีะกรรมูการไมู่พบส่ิ�งที่ี�ต์้อ้งปรับปรุงที่ี�มูีนัยส่ำาคัญ

 คณีะกรรมูการมูคีว็ามูเห้น็ว่็า คณีะกรรมูการไดป้ฏิบตั์หิ้น้าที่ี�อ้ยา่งมูปีระส่ทิี่ธุภิาพ เข้า้ใจำบที่บาที่และห้นา้ที่ี�ข้อ้งต์นเอ้ง  

เข้้าใจำธุุรกิจำและส่ถืานการณ์ีข้อ้งบริษััที่ฯ เป็นอ้ย่างดี และกรรมูการแต่์ละที่่านอุ้ที่ิศเว็ลาที่ำาห้น้าที่ี�อ้ย่างมีูส่่ว็นร่ว็มูต์่อ้ผลงาน 

ข้อ้งคณีะกรรมูการ
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กิารีปรีะเม้ินตนเองของคณะกิรีรีม้กิารีช้ดื่ย่อย

 เพื�อ้ใช้ประเมูินการปฏิบัต์ิห้น้าที่ี�ข้อ้งคณีะกรรมูการชุดย่อ้ยต์่าง ๆ ได้แก่ คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ คณีะกรรมูการ 

ส่รรห้าและกำาห้นดค่าต์อ้บแที่น โดยได้กำาห้นดให้มู้ีการประเมูินผลปีละ 1 ครั�ง แบบประเมิูนดังกล่าว็ประกอ้บด้ว็ย

 1. แบบประเมูินต์นเอ้งข้อ้งคณีะกรรมูการชุดย่อ้ยแบบรายคณีะ

 2. แบบประเมูินต์นเอ้งข้อ้งคณีะกรรมูการชุดย่อ้ยแบบรายบุคคล

โดยมูีกระบว็นการดังนี�

 1. คณีะกรรมูการชุดย่อ้ยจำัดที่ำาประเมิูนต์นเอ้ง

 2. เลข้านุการบริษัทัี่ฯส่รุปผลการประเมูินประส่ิที่ธุิภาพในการดำาเนินงานข้อ้งคณีะกรรมูการชุดย่อ้ย และดำาเนินการ 

 ปรับปรุงการดำาเนินงานให้มู้ีประส่ิที่ธุิภาพมูากยิ�งข้่�น

 3. เลข้านุการบริษััที่ฯรายงานผลการประเมิูนข้อ้งคณีะกรรมูการชุดย่อ้ยต์่อ้คณีะกรรมูการบริษััที่ฯ

แบบปรีะเม้ินตนเองของคณะกิรีรีม้กิารีบริีษัท่ฯแบบรีายคณะและรีายบ้คคล ปรีะกิอบดื่�วย 6 หุ้ัวข�อ คือ

1. โครงส่ร้างและคุณีส่มูบัต์ิข้อ้งคณีะกรรมูการ

2. บที่บาที่ ห้น้าที่ี� และคว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้งคณีะกรรมูการ

3. การประชุมูคณีะกรรมูการ

4. การที่ำาห้น้าที่ี�ข้อ้งกรรมูการ

5. คว็ามูส่ัมูพันธุ์กับฝ่่ายจำัดการ

6. การพัฒนาต์นเอ้งข้อ้งกรรมูการและการพัฒนาผูบ้ริห้าร 

 1. กิารีปรีะเม้ินคณะกิรีรีม้กิารีตรีวจสุอบ

 คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บประเมูินต์นเอ้งว็่า ได้ที่ำาห้น้าที่ี�ครบถื้ว็นต์ามูที่ี�ได้รับมูอ้บห้มูายมูีการประชุมูปกต์ิทีุ่กไต์รมูาส่ 

ร่ว็มูกับผู้ต์รว็จำส่อ้บบัญชีภายนอ้กและผู้ต์รว็จำส่อ้บภายในเพื�อ้พิจำารณีาเรื�อ้งต์่าง ๆ ว็่ามูีการคว็บคุมูอ้ย่างเพียงพอ้ และได้นำา 

ผลการประชุมูรายงานให้้คณีะกรรมูการรับที่ราบเพื�อ้เป็นแนว็ที่างปรับปรุงแก้ไข้ต์่อ้ไป 

 คณีะกรรมูการมีูคว็ามูเห็้นว็า่คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บที่ำางานได้ครบถ้ืว็น และมีูประสิ่ที่ธุภิาพมูาก การให้ค้ว็ามูคิดเห้น็ 

และเส่นอ้แนะต่์าง ๆ เป็นประโยชน์ต่์อ้การบริห้ารงานข้อ้งบรษิัทัี่ฯ อ้กีที่ั�งข้้อ้แนะนำาให้้ระมัูดระว็งัในเรื�อ้งต่์างๆ ทีี่�ให้้แก่ฝ่่ายจำดัการ 

นำาไปปรับแผน ซ่�งช่ว็ยป้อ้งกันคว็ามูเสี่ยห้ายอ้ันอ้าจำจำะเกิดข้่�นเป็นผลงานทีี่�ดีมูาก

 2. กิารีปรีะเม้ินคณะกิรีรีม้กิารีสุรีรีหุ้าและกิำาหุ้นดื่ค่าตอบแท่น

 คณีะกรรมูการส่รรห้าและกำาห้นดค่าต์อ้บแที่น ประเมูินต์นเอ้งโดยนำาว็ัต์ถืุประส่งค์พร้อ้มูกับอ้ำานาจำห้น้าที่ี�และ 

คว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้งคณีะกรรมูการส่รรห้าฯ มูาพิจำารณีาเปรียบเที่ียบเห้็นว็่าคณีะกรรมูการ ได้ปฏิบัติ์ห้น้าที่ี�ครบถื้ว็น 

 ประธุานเจำ้าห้น้าทีี่�บริห้ารประเมิูนต์นเอ้ง และถูืกประเมิูนโดยคณีะกรรมูการส่รรห้าและกำาห้นดค่าต์อ้บแที่น 

และประธุานกรรมูการ โดยพิจำารณีาผลการปฏิบัต์ิห้น้าทีี่� อ้าทิี่ เช่น ผลการดำาเนินงานข้อ้งบริษััที่ฯ การว็ัดผลการดำาเนินงาน 

ระดับอ้งค์กร การต์ั�งเป้าห้มูายในการที่ำางานรายบุคคล การบรรลุเป้าห้มูายธุุรกิจำ งบประมูาณี แผนงาน เป็นต์้น

 คณีะกรรมูการมีูคว็ามูเห็้นว็่า คณีะกรรมูการส่รรห้าและกำาห้นดค่าต์อ้บแที่นได้ที่ำาห้น้าที่ี�ครบถื้ว็น ส่ามูารถืแนะนำา 

ส่ิ�งที่ี�เป็นประโยชน์ต์่อ้บริษััที่ฯ เช่น การบริห้ารงานที่รัพยากรมูนุษัย์ การให้้คว็ามูเห้็นเกี�ยว็กับโครงส่ร้างเงินเดือ้น เป็นต้์น

 3. กิารีปรีะเมิ้นปรีะธุานกิรีรีม้กิารี

 กรรมูการอิ้ส่ระ ได้ประเมิูนประธุานกรรมูการ ว็่าที่ำาห้น้าทีี่�ครบถ้ืว็นอ้ย่างดียิ�ง ให้้โอ้กาส่กรรมูการทุี่กท่ี่านแส่ดง 

คว็ามูคิดเห็้นได้อ้ย่างอิ้ส่ระและเต็์มูทีี่� ไมู่มูีการขั้ดข้ว็าง ที่ำาให้้กรรมูการแส่ดงคว็ามูคิดเห็้นอ้ย่างอิ้ส่ระ ที่ำาให้้กรรมูการมีูคุณีค่า 

ในการที่ำาห้น้าที่ี�เป็นกรรมูการข้อ้งบริษััที่
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แผู้นกิารีสุืบท่อดื่ตำาแหุ้น่ง

 คณีะกรรมูการส่รรห้าและกำาห้นดค่าต์อ้บแที่นมูีห้น้าที่ี�ให้้คว็ามูเห้็นต์่อ้คณีะกรรมูการบริษััที่ฯ เกี�ยว็กับผู้ส่ืบที่อ้ด 

ต์ำาแห้น่งผูบ้รหิ้ารระดบัส่งู ผูบ้รหิ้าร และต์ำาแห้น่งที่ี�ส่ำาคญั แผนการส่บืที่อ้ดต์ำาแห้น่งผู้บรหิ้ารระดบัส่งู ผูบ้รหิ้ารและต์ำาแห้น่งที่ี�ส่ำาคญั 

มูรีายชื�อ้ผู้ทีี่�อ้ยูใ่นเกณีฑ์์ทีี่�จำะได้รับการพิจำารณีาและได้รับการที่บที่ว็นอ้ยูเ่ส่มูอ้โดยประธุานเจ้ำาห้น้าทีี่�บรหิ้าร มูขี้ั�นต์อ้นการคัดเลอื้ก 

บุคลลากรส่ืบที่อ้ดต์ำาแห้น่งในอ้งค์กร ดังนี�

 1. ระบุผู้ส่ืบที่อ้ดในต์ำาแห้น่งที่ี�ส่ำาคัญ ต์ามูผังโครงส่ร้างอ้งค์กร

 2. จำัดที่ำาและใช้เครื�อ้งมูือ้ 360 Degree Feedback เพื�อ้ประเมิูน Competency ข้อ้ง Talent ทีี่�อ้ยูใ่น Talent Pool 

 เพื�อ้เป็นเครื�อ้งมืูอ้ช่ว็ยในการกลั�นกรอ้ง

 3. รายงานผลการที่ำา 360 Degree Feedback และที่ำาเกณีฑ์์ในการจำัดกลุ่มู Talent ส่ำาห้รับพนักงาน

8.1.2 กิารีเข�าร่ีวม้ปรีะช้ม้และกิารีจ่ายค่าตอบแท่นคณะกิรีรีม้กิารีรีายบ้คคล

สุรี้ปกิารีเข�ารี่วม้ปรีะช้ม้ของกิรีรีม้กิารีบริีษัท่ฯ

ค่าตอบแท่นคณะกิรีรีม้กิารีบรีิษัท่ฯ  

 กำาห้นดการจำ่ายค่าต์อ้บแที่นคณีะกรรมูการบริษััที่ฯ แบ่งเป็น

 • ค่าต์อ้บแที่นการที่ำางานโดยให้้จำ่ายค่าต์อ้บแที่นเป็นรายเดือ้นให้้แก่คณีะกรรมูการบริษััที่ฯ

 • ค่าต์อ้บแที่นจำากผลการดำาเนินงาน ห้ากบริษััที่ฯ มูีกำาไรสุ่ที่ธุิให้้จำ่ายผลต์อ้บแที่นให้้กรรมูการที่ั�งคณีะอี้กไมู่เกิน 

 1 เท่ี่า ข้อ้งค่าต์อ้บแที่นรว็มูที่ี�คณีะกรรมูการได้รับที่ั�งปี 

 โดยการพิจำารณีาค่าต์อ้บแที่นนี� ให้อ้้ยู่ในดุลยพินิจำข้อ้งคณีะกรรมูการบริษััที่ฯ บริษััที่ฯไมู่มูีการให้้ผลประโยชน์อ้ื�น ๆ  

แก่กรรมูการ ส่ำาห้รับค่าต์อ้บแที่นคณีะกรรมูการบริษััที่ฯและคณีะกรรมูการชุดย่อ้ย นำาเส่นอ้ให้้ที่ี�ประชุมูส่ามูัญผู้ถืือ้หุ้้นเป็น 

ผู้อ้นุมูัต์ิเป็นประจำำาทีุ่กปี 

 จำากการประชุมูส่ามูัญผูถ้ืือ้หุ้้นประจำำาปี 2564 เมูื�อ้ว็ันที่ี� 9 เมูษัายน 2564 มูีมูติ์อ้นุมูัต์ิค่าต์อ้บแที่นการที่ำางานในอ้ัต์รา 

เดิมูเที่่ากับปี 2563 และคณีะกรรมูการบริษัทัี่ฯพิจำารณีาจำ่ายค่าต์อ้บแที่นจำากผลการดำาเนินงานให้้กรรมูการที่ั�งคณีะอี้กไมู่เกิน  

1 เที่่าข้อ้งค่าต์อ้บแที่นรว็มูที่ี�คณีะกรรมูการได้รับที่ั�งปี

นางส่าว็ลักษัณีา ที่รัพย์ส่าคร

นางอ้นุรัต์น์ เที่ียมูทัี่น

นายว็ิรัช ไพรัชพิบูลย์

นายสุ่รเชษัฐ์ ที่รัพย์ส่าคร

นายกฤษัฎิ์ิ� เศรษัฐิน

นายชลิต์ ลิมูปนะเว็ช

นายส่ิที่ธุิลาภ ที่รัพย์ส่าคร

นายไพศาล พงษั์ประยูร

นางอ้ัจำฉรา ปรีชา

พล.อ้.อ้.พงศธุร บัว็ที่รัพย์ 

นายยงส่ิที่ธุิ� โรจำนศรีกุล

4/4

4/4

4/4

2/2

2/2

2/2

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

6/6

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

รีายชื�อกิรีรีม้กิารี

จำานวนครีั�งท่ี�เข�ารี่วม้ปรีะช้ม้/จำานวนครีั�งท่ี�ปรีะช้ม้

คณะกิรีรีม้กิารีตรีวจสุอบ
คณะกิรีรีม้กิารีสุรีรีหุ้าและ

กิำาหุ้นดื่ค่าตอบแท่น
คณะกิรีรีม้กิารีบรีิษัท่ กิารีปรีะช้ม้ผู้้�ถืือหุ้้�น
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กรรมูการแต์่ละท่ี่านไมู่ได้รับค่าต์อ้บแที่นจำากบริษััที่ย่อ้ย  ในปี 2564บริษััที่ฯ จำ่ายค่าต์อ้บแที่นคณีะกรรมูการบริษััที่ฯ ดังนี�

ค่าตอบแท่นท่ี�เป็นตัวเงิน (ต่อปี)

ค่าต์อ้บแที่นทีี่�เป็นต์ัว็เงิน ประกอ้บด้ว็ยเบี�ยประชุมู ซ่�งจำ่ายต์ามูจำำานว็นครั�งที่ี�เข้้าประชุมู ดังนี�

ค่าตอบแท่นอื�นของกิรีรีม้กิารี

     -ไมู่มีู-

นางส่าว็ลักษัณีา ที่รัพย์ส่าคร

พล.อ้.อ้.พงศธุร บัว็ที่รัพย์

นางอ้นุรัต์น์ เที่ียมูทัี่น

นายส่ิที่ธุิลาภ ที่รัพย์ส่าคร

นายกฤษัฐิ� เศรษัฐิน

นายสุ่รเชษัฐ์ ที่รัพย์ส่าคร

นายว็ิรัช ไพรัชพิบูลย์

นายชลิต์ ลิมูปนะเว็ช

นายไพศาล พงษั์ประยูร

นางอ้ัจำฉรา ปรีชา

นายยงส่ิที่ธุิ� โรจำนศรีกุล

ประธุานกรรมูการบริษัทัี่ฯ

กรรมูการบริษััที่ฯ

ประธุานกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ

กรรมูการต์รว็จำส่อ้บ

ประธุานกรรมูการส่รรห้า

และกำาห้นดค่าต์อ้บแที่น

กรรมูการส่รรห้า

และกำาห้นดค่าต์อ้บแที่น

- ประธุานกรรมูการ

- รอ้งประธุานกรรมูการ

- กรรมูการอ้ิส่ระ

- กรรมูการ

- กรรมูการ

- กรรมูการ

- กรรมูการ

- กรรมูการส่รรห้าและกำาห้นด

ค่าต์อ้บแที่น

- กรรมูการอ้ิส่ระ

- ประธุานกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ

- กรรมูการอ้ิส่ระ

- กรรมูการอ้ิส่ระ

- ประธุานกรรมูการส่รรห้าและ

กำาห้นดค่าต์อ้บแที่น

- กรรมูการต์รว็จำส่อ้บ

- กรรมูการอ้ิส่ระ

- กรรมูการส่รรห้าและกำาห้นด

ค่าต์อ้บแที่น

- กรรมูการต์รว็จำส่อ้บ

ประธุานเจ้ำาห้น้าทีี่�บริห้าร

50,000 บาที่/เดือ้น

40,000 บาที่/เดือ้น

70,000 บาที่ ปีละ 4 ครั�ง

50,000 บาที่ ปีละ 4 ครั�ง

60,000 บาที่/ปี

40,000 บาที่/ปี

600,000

480,000

480,000

480,000

480,000

480,000

480,000

480,000

480,000

480,000

464,000

280,000

200,000

200,000

600,000 บาที่/ปี

480,000บาที่/ปี

-

-

-

-

40,000

60,000

40,000

600,000

480,000

480,000

480,000

480,000

520,000

760,000

480,000

740,000

720,000

464,000

-

-

-

-

-

-

รีายชื�อกิรีรีม้กิารี

ตำาแหุ้น่ง

ค่าตอบแท่นกิรีรีม้กิารี (บาท่)

ตำาแหุ้น่ง

ค่าตอบแท่นกิารีท่ำางาน

คณะกิรีรีม้กิารีสุรีรีหุ้าและ

กิำาหุ้นดื่ค่าตอบแท่น

รีวม้

ค่าตอบแท่นจากิผู้ลกิารีดื่ำาเนินงาน

คณะกิรีรีม้กิารี

บริีษัท่ฯ

คณะกิรีรีม้กิารี

ตรีวจสุอบ

ผู้ลปรีะโยชน์อื�นๆ



แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)90

8.1.3 กิารีกิำากิับดื่้แลบรีิษัท่ย่อยและบรีิษัท่รี่วม้

 การกำากับดูแลการดำาเนินงานข้อ้งบริษััที่ย่อ้ยและบริษััที่ร่ว็มูใช้ห้ลักเกณีฑ์์การปฏิบัติ์งานเห้มืูอ้นกันซ่�งเข้ียนเป็น 

ลายลักษัณี์อ้ักษัรข้อ้งกลุ่มูธุุรกิจำอ้าห้าร ทิี่ปโก้ การบริห้ารงานในบริษััที่ย่อ้ยและบริษััที่ร่ว็มูปฏิบัติ์ ดังนี�

1. คณีะกรรมูการบริษััที่ฯพิจำารณีาส่่งต์ัว็แที่นข้อ้งบริษััที่ฯ เข้้าไปเป็นกรรมูการข้อ้งบริษััที่ย่อ้ยและบริษััที่ร่ว็มูต์ามู 

อ้ัต์ราส่ว่็นการลงทีุ่น

2. บริษััที่ย่อ้ยรายงานผลการดำาเนินงานและการคว็บคุมูภายในต่์อ้คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บทุี่กไต์รมูาส่ เพื�อ้นำาเส่นอ้ 

ต์่อ้คณีะกรรมูการบริษััที่ฯต์่อ้ไป

3.  จำัดกิจำกรรมูร่ว็มูกันที่ั�งบริษััที่ย่อ้ยและบริษััที่ร่ว็มู เพื�อ้ให้้รับที่ราบแผนการดำาเนินงานไปในแนว็ที่างเดียว็กัน

4.  การจำัดที่ำางบประมูาณีต้์อ้งนำามูารว็มูกัน  เพื�อ้นำาเส่นอ้ต่์อ้คณีะกรรมูการบริษััที่ฯพิจำารณีาร่ว็มูกันที่ั�งกลุ่มูธุุรกิจำอ้าห้าร

5. การที่ำารายการทีี่�เกี�ยว็โยงกันนำาเส่นอ้ต่์อ้คณีะกรรมูการบริษััที่ฯทุี่กไต์รมูาส่โดยผ่านการพิจำารณีาข้อ้งคณีะกรรมูการ 

ต์รว็จำส่อ้บ

6.  มูีการโยกย้ายห้รือ้เลื�อ้นต์ำาแห้น่งภายในกลุ่มูธุุรกิจำอ้าห้าร ที่ิปโก้ ได้ต์ลอ้ดและอ้ายุการที่ำางานนับต่์อ้เนื�อ้ง

8.1.4 กิารีติดื่ตาม้ใหุ้�ม้ีกิารีปฏิิบัติตาม้นโยบายและแนวปฏิบัิติในกิารีกิำากิับดื่้แลกิิจกิารี

 บรษิัทัี่ให้ค้ว็ามูส่ำาคญัในเรื�อ้งการกำากบัดแูลกจิำการที่ี�ด ีโดยไดก้ำาห้นดนโยบายและแนว็ปฏิบตั์ทิี่ี�เกี�ยว็ข้อ้้งไว็ใ้นนโยบาย 

การกำากับดูแลกิจำการข้อ้งบริษััที่และจำรรยาบรรณีธุุรกิจำ พร้อ้มูที่ั�งส่่งเส่ริมูให้้เกิดการปฏิบัต์ิอ้ย่างแท้ี่จำริงเพื�อ้ส่ร้างคว็ามูเชื�อ้มูั�น 

ต์่อ้ผู้มูีส่่ว็นได้เส่ียทีุ่กกลุ่มู ในรอ้บปีทีี่�ผ่านมูา บริษััที่ได้ดำาเนินการต์ามูแนว็ที่างข้อ้งแต์่ละประเด็นได้อ้ย่างครบถื้ว็น นอ้กจำากนี� 

บริษััที่ได้ต์ิดต์ามูเพื�อ้ให้้เกิดการปฏิบัติ์ต์ามูการกำากับดูแลกิจำการที่ี�ดี ดังนี� 

1. กิารีสุื�อสุารี 

 บริษััที่ฯได้อ้บรมูเกี�ยว็กับคู่มืูอ้การกำากับดูแลกิจำการทีี่�ดีและจำรรยาบรรณีธุุรกิจำ เพื�อ้สื่�อ้ส่ารนโยบายข้อ้งบริษััที่ฯ 

ในเรื�อ้งนี�ไปยังผู้บริห้ารและพนักงานทีุ่กระดับอ้ย่างเป็นรูปธุรรมู เพื�อ้ให้้พนักงานเห้็นคว็ามูส่ำาคัญข้อ้งธุรรมูาภิบาล และ 

ต์ระห้นักในคว็ามูรับผิดชอ้บและปฏิบัต์ิต์ามูจำรรยาบรรณีข้อ้งบริษััที่ฯ เพื�อ้ก่อ้ให้้เกิดว็ัฒนธุรรมูการกำากับดูแลกิจำการที่ี�ดีใน 

บริษััที่ฯอ้ย่างต่์อ้เนื�อ้ง และทุี่กปีได้มูีแบบส่อ้บถืามูเรื�อ้ง “การกระที่ำาที่ี�ข้ัดแย้งที่างผลประโยชน์ ห้รือ้ผลประโยชน์ที่ับซ้อ้น” 

ให้้พนักงานทุี่กคนต์อ้บคำาถืามูในแบบส่อ้บถืามู

2. กิารีป้องกิันความ้ขัดื่แย�งท่างผู้ลปรีะโยชน์ 

 บริษััที่ฯ ป้อ้งกันคว็ามูข้ัดแย้งที่างผลประโยชน์ โดยการให้้พนักงานลงนามูใน “ข้้อ้ต์กลงเรื�อ้งการกระที่ำาที่ี�ข้ัดต์่อ้ 

ผลประโยชน์ข้อ้งบริษััที่ฯ”ซ่�งบันที่่กข้อ้้ต์กลงดังกล่าว็ได้ระบุการลงโที่ษัที่างวิ็นัยต์ามูข้ั�นต์อ้นและถื่งข้ั�นเลิกจำ้างห้ากพบว็่ามูีการ 

จำงใจำฝ่่าฝ่้นห้รือ้ละเมูิดข้้อ้ต์กลง และเพื�อ้ให้้มูีมูาต์รการดูแลข้้อ้มููลภายในเพื�อ้ป้อ้งกันการนำาไปใช้เพื�อ้ประโยชน์ส่่ว็นต์นในที่าง 

มูิชอ้บเพิ�มูเต์ิมูได้ กำาห้นดให้้กรรมูการและผู้บริห้ารเปิดเผยการถืือ้หุ้้นข้อ้งบริษััที่ฯ ในการประชุมูคณีะกรรมูการทีุ่กไต์รมูาส่ 

และต์้อ้งรายงานให้้เลข้านุการคณีะกรรมูการบริษััที่ฯ ที่ราบทีุ่กครั�งที่ี�มูีการเคลื�อ้นไห้ว็ข้อ้งการถืือ้หุ้้น

 รายการที่ี�เกี�ยว็โยงกันต์ามูห้ลักเกณีฑ์์ข้อ้งต์ลาดห้ลักที่รัพย์ฯ ต์้อ้งผ่านการพิจำารณีาจำากคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ  

จำากนั�นนำาเส่นอ้ให้้คณีะกรรมูการบริษััที่ฯอ้นุมูัต์ิ โดยทีี่�กรรมูการทีี่�มูีส่่ว็นได้เส่ียงดอ้อ้กเสี่ยง และถ้ืาข้นาดข้อ้งรายการทีี่�ให้ญ่ 

ต์้อ้งผ่านการอ้นุมูัต์ิจำากที่ี�ประชุมูผูถ้ืือ้หุ้น้พร้อ้มูที่ั�งลงประกาศในห้นังสื่อ้พิมูพ์ อ้น่�งรายการที่ี�เกี�ยว็โยงกัน เป็นรายการที่ี�ใช้ราคา 

ต์ลาดเป็นเกณีฑ์์ในการที่ำารายการ โดยจำะมูีการเปรียบเที่ียบราคาต์ลาดกับบริษัทัี่อ้ื�นอ้ีกอ้ย่างน้อ้ย 3 ราย

 บริษััที่ฯมูีการกำาห้นดนโยบายเกี�ยว็กับการรายงานการมูีส่่ว็นได้เสี่ยข้อ้งกรรมูการและผู้บริห้ารข้อ้งบริษััที่ฯแจำ้ง 

รายงานการมูีส่่ว็นได้เส่ียข้อ้งต์นและข้อ้งบุคคลที่ี�มูีคว็ามูเกี�ยว็ข้้อ้งภายในเว็ลา โดยเลข้านุการบริษััที่ฯลงนามูและจำัดส่่งรายงาน 

ให้้ประธุานคณีะกรรมูการบริษััที่ฯและคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ ภายใน 7 วั็นห้ลังจำากได้รับรายงาน ต์ามูประกาศข้อ้งบริษััที่ฯ 

เรื�อ้งห้ลักเกณีฑ์์การรายงานการมูีส่ว่็นได้เส่ียข้อ้งกรรมูการและผู้บริห้ารที่ี� 001/2552 ลงว็ันที่ี� 29 มูิถืุนายน 2552
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3. กิารีใช�ข�อม้้ลภัายในเพืื�อแสุวงหุ้าผู้ลปรีะโยชน์

 บรษิัทัี่ฯมูกีารกำาห้นดนโยบายการป้อ้งกนัการใชข้้อ้้มูลูภายในข้อ้งบริษัทัี่ฯในจำริยธุรรมูการประกอ้บธุรุกิจำ ข้อ้้ 3.1 ฝ่า่ย

จำัดการต่์อ้ผู้ถืือ้หุ้้น ห้้ามูไมู่ให้้ผู้บริห้ารและพนักงานในการนำาข้้อ้มููลไปใช้เพื�อ้ประโยชน์ส่่ว็นต์นรว็มูที่ั�งเพื�อ้การซื�อ้ข้าย 

ห้ลักที่รัพย์ ซ่�งมีูการประชาส่ัมูพันธุ์ผ่านที่าง E-mail ให้้พนักงาน ผู้บริห้าร และ กรรมูการบริษััที่ฯที่ราบทีุ่กไต์รมูาส่โดยเฉพาะ 

ในช่ว็ง 1 เดือ้นก่อ้นทีี่�งบการเงินเผยแพร่ต์่อ้ส่าธุารณีชน โดยมูีรายละเอี้ยดดังนี�

 3.1.8 ไมู่แส่ว็งห้าประโยชน์ให้้ต์นเอ้งและผู้เกี�ยว็ข้้อ้งโดยใช้ข้้อ้มููลใด ๆ  ข้อ้งบริษััที่ฯ ซ่�งยังไมู่ได้เปิดเผยต์่อ้ส่าธุารณีชน  

 ไมู่ว็่าที่างต์รงห้รือ้ที่างอ้้อ้มู

 3.1.9 ไมู่นำาข้้อ้มููลที่างการเงินข้อ้งบริษััที่ฯ ไปแส่ว็งห้าผลประโยชน์จำากข้้อ้มููลดังกล่าว็ในระยะเว็ลา 1 เดือ้น 

 ก่อ้นเปิดเผยสู่่ส่าธุารณีชน

 3.1.10 ห้ลีกเลี�ยงการซื�อ้ข้ายห้ลักที่รัพย์ข้อ้งบริษััที่ฯในระยะเว็ลา 1 เดือ้นก่อ้นที่ี�งบการเงินจำะเปิดเผยสู่่ส่าธุารณีะ

 3.1.11 รายงานการถืือ้ครอ้งห้ลกัที่รพัย์ในบริษัทัี่ฯ ต์ลอ้ดจำนการเปลี�ยนแปลงการถือื้ห้ลักที่รัพย์ต์อ่้เลข้านกุารบรษิัทัี่ฯ  

 ต์ามูมูาต์รา 59 และบที่ลงโที่ษัต์ามูมูาต์รา 275 แห้่งพระราชบัญญัต์ิห้ลักที่รัพย์และต์ลาดห้ลักที่รัพย์ พ.ศ. 2535

- ไมู่เปิดเผยข้้อ้มููลลับข้อ้งบริษััที่ฯต์่อ้บุคคลภายนอ้ก โดยเฉพาะคูแ่ข้่งข้ัน

- ไมู่ดำาเนินการใด ๆ ในลักษัณีะที่ี�อ้าจำก่อ้ให้้เกิดคว็ามูข้ัดแย้งที่างผลประโยชน์ต์่อ้บริษััที่ฯ

 กำาห้นดให้้คณีะผู้บริห้ารระดับสู่ง 4 คนแรก คณีะกรรมูการบริษััที่ฯและคณีะกรรมูการบริห้ารต้์อ้งรายงานการ 

ซื�อ้ข้ายห้ลักที่รัพย์ข้อ้งบริษััที่ฯต์่อ้ส่ำานักงาน ก.ล.ต์. ต์ามูระเบียบข้้อ้กำาห้นดอ้ย่างเคร่งครัด และข้อ้คว็ามูร่ว็มูมืูอ้คณีะกรรมูการ 

บริษััที่ฯห้้ามูซื�อ้ข้ายห้ลักที่รัพย์ระห้ว็่างห้ลังประชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ฯและก่อ้นส่่งข้้อ้มููลให้้ต์ลาดห้ลักที่รัพย์ห้รือ้ส่ำานักงาน 

ก.ล.ต์. อ้ย่างไรก็ต์ามูต์ั�งแต์่ปี 2547 ทีุ่กครั�งที่ี�มูีการซื�อ้ข้ายห้ลักที่รัพย์ข้อ้งบริษััที่ฯต์้อ้งส่่งรายงานซื�อ้ข้ายผ่านเลข้านุการบริษััที่ฯ 

จำากเดิมูทีี่�รายงานด้ว็ยต์นเอ้ง นอ้กเห้นือ้จำากนี�ต้์อ้งรายงานการถืือ้หุ้้นข้อ้งบริษััที่ฯข้อ้งคณีะกรรมูการและผู้บริห้ารระดับสู่ง 

ในแต์่ละไต์รมูาส่เพื�อ้ให้ท้ี่ราบคว็ามูเคลื�อ้นไห้ว็ในการถืือ้หุ้้นข้อ้งบริษััที่ฯ 

 มูาต์รการลงโที่ษั มีูการตั์กเตื์อ้นห้รือ้ลงโที่ษัที่างวิ็นยัต์ามูห้ลักเกณีฑ์ก์ารบริห้ารงานบุคคลข้อ้งบริษัทัี่ฯและบริษัทัี่ย่อ้ย

4. กิารีต่อต�านท่จ้รีิตคอร์ีรีัปชัน

 บรษิัทัี่ได้กำาห้นดนโยบายและกระบว็นการเพื�อ้ต์อ่้ต์า้นการทุี่จำรติ์คอ้ร์รปัชนั และการดำาเนินการเพื�อ้ป้อ้งกนัการมีูส่ว่็น 

เกี�ยว็ข้้อ้ง กับการทีุ่จำริต์คอ้ร์รัปชัน ดังนี�

นโยบายกิารีต่อต�านคอรี์รีัปชัน

 กรรมูการ ผู้บริห้าร พนักงานทุี่กระดับข้อ้งกลุ่มูธุุรกิจำอ้าห้าร ที่ิปโก้ และผู้เกี�ยว็ข้้อ้งจำะไมู่ดำาเนินการคอ้ร์รัปชัน  

ทีุ่กรูปแบบไมู่ว็่ากรณีีใดๆ ที่ั�งที่างต์รงห้รือ้ที่างอ้้อ้มูอ้ย่างเคร่งครัด โดยกลุ่มูธุุรกิจำอ้าห้าร ที่ิปโก้ จำะจำัดให้้มูีมูาต์รการส่อ้บที่าน 

และที่บที่ว็นการปฏบิตั์ติ์ามูนโยบายต์อ่้ต์า้นคอ้รร์ปัชันอ้ยา่งส่มูำ�าเส่มูอ้ เพื�อ้ให้ส้่อ้ดคลอ้้งกบัการเปลี�ยนแปลงข้อ้งธุรุกจิำ ระเบยีบ  

ข้้อ้บังคับ และข้้อ้กำาห้นดข้อ้งกฎิ์ห้มูาย ห้ากมูีการฝ่่าฝ่้นกระที่ำาการใด ๆ อ้ันเป็นการส่นับส่นุนการคอ้ร์รัปชันจำะได้รับการ 

พิจำารณีาโที่ษัต์ามูระเบียบข้อ้งบริษััที่ฯ

 นอ้กจำากนี� บริษัทัี่ฯได้มูีการดำาเนินการเพื�อ้ป้อ้งกันการมูีส่ว่็นเกี�ยว็ข้้อ้งกับการทีุ่จำริต์และคอ้ร์รัปชัน ดังนี�

 1. บริษััที่ฯได้ส่ื�อ้ส่ารไปที่ั�งระดับกรรมูการ ผูบ้ริห้ารและพนักงาน โดยกำาห้นดให้้การดำาเนินการทีุ่กกระบว็นการอ้ยูใ่น 

ข้อ้บข้่ายกฎิ์ห้มูายอ้ย่างเคร่งครัด ห้รือ้ ถื้าเกิดข้้อ้ผิดผลาดในกระบว็นการดำาเนินงาน เนื�อ้งจำากคว็ามูประมูาที่ รู้เที่่าไมู่ถื่งการณ์ี  

ต์้อ้งรับโที่ษัจำากภาครัฐโดยไมู่มูีการว็ิ�งเต์้นให้้พ้นผิด

 2. บริษัทัี่ฯจำัดให้้มูีระเบียบการแจำ้งเบาะแส่ ห้ากมูีการพบเห้็นการฝ่่าฝ่้นห้รือ้พบเห้็นการกระที่ำาทีุ่จำริต์ห้รือ้คอ้ร์รัปชัน  

และมูมีูาต์รการคุมู้ครอ้งให้ก้บัผูร้ายงาน ที่ั�งนี� รายละเอ้ยีดข้อ้งนโยบายและการดำาเนนิการที่ี�เกี�ยว็ข้อ้้งกบัการปอ้้งกนัการมูสี่ว่็น 

เกี�ยว็ข้้อ้งกับการทีุ่จำริต์คอ้ร์รัปชันได้เปิดเผยไว็้ในเว็็บไซต์์ข้อ้งบริษััที่ฯภายใต์้ห้ัว็ข้้อ้การกำากับดูแลกิจำการ
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 3. บริษััที่ฯจัำดต์ั�งคณีะที่ำางานต์่อ้ต์้านการคอ้ร์รัปชัน โดยมูีห้น้าที่ี�กำาห้นดนโยบายและมูาต์รการการต์่อ้ต์้านการ 

คอ้ร์รัปชันให้้ส่อ้ดคล้อ้งและเป็นไปต์ามูข้้อ้กำาห้นดข้อ้งมูาต์รการการต์่อ้ต์้านคอ้ร์รัปชันข้อ้งโครงการแนว็ร่ว็มูปฏิบัต์ิข้อ้ง 

ภาคเอ้กชนไที่ย จำัดที่ำาแนว็ที่างและแผนงานเพื�อ้ส่่งเส่ริมูให้้เกิดคว็ามูร่ว็มูมืูอ้ในการป้อ้งกันและดำาเนินการในการต์่อ้ต์้านการ 

คอ้ร์รัปชันภายในบริษััที่ฯที่บที่ว็นนโยบายและมูาต์รการการต์่อ้ต้์านการคอ้ร์รัปชันและที่ำาการต์ิดต์ามูประเมูินผลการดำาเนิน 

งานต์ามูนโยบาย และดำาเนินการต์รว็จำส่อ้บอ้ย่างอ้ิส่ระต์ามูมูาต์รการการต์่อ้ต์้านการคอ้ร์รัปชันอ้ย่างส่มูำ�าเส่มูอ้ รว็มูที่ั�งในกรณีี 

ทีี่�มูีการร้อ้งเรียนจำากการไมู่ส่อ้ดคล้อ้งกับนโยบายและมูาต์รการการต์่อ้ต์้านการคอ้ร์รัปชัน

 4. บรษิัทัี่ฯห้า้มูฝ่่ายจำดัการและพนกังานที่กุระดบักระที่ำาการคอ้รร์ปัชนัและการต์ดิส่นิบน ไมูว่็า่ในรปูแบบใด ๆ  กต็์ามู  

และห้้ามูมูอ้บห้มูายให้้ผู้อ้ื�นให้้ ห้รือ้เรียกรับเงินห้รือ้ส่ิ�งจูำงใจำแที่นต์นเอ้งเพื�อ้ให้้ได้มูาซ่�งคว็ามูได้เปรียบที่างธุุรกิจำ สิ่ที่ธิุพิเศษั  

ห้รือ้ผลประโยชน์ด้านการเงินต่์าง ๆ และห้้ามูไมู่ให้้สิ่นบนที่ั�งโดยต์รงและที่างอ้้อ้มูแก่เจำ้าห้น้าทีี่�ข้อ้งรัฐห้รือ้นักการเมืูอ้ง เพื�อ้ 

โน้มูน้าว็ให้้บุคคลเห้ล่านั�นใช้ดุลยพินิจำในที่างที่ี�เอ้ื�อ้ประโยชน์แก่บริษััที่ฯ ซ่�งเป็นการดำาเนินการที่ี�ข้ัดต์่อ้ห้ลักจำริยธุรรมูและ 

ผิดกฎิ์ห้มูาย

 5. บริษััที่ฯห้้ามูฝ่่ายจำัดการ และพนักงานทีุ่กระดับ รับเงิน ส่ิ�งข้อ้ง การรับรอ้ง ห้รือ้ประโยชน์อ้ื�นใดจำากลูกค้า 

ผู้ข้ายส่ินค้าห้รือ้บริการ ผู้รับเห้มูา รว็มูถื่งการรับข้อ้งข้ว็ัญเนื�อ้งในเที่ศกาลต์่าง ๆที่ี�มูีค่าเกินปกต์ิวิ็ส่ัยจำากผูท้ี่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งที่างธุุรกิจำ 

กับบริษััที่ฯ เช่น ผู้ข้ายส่ินค้าและบริการ ลูกค้า ห้ากการรับนั�นอ้าจำที่ำาให้้ผู้อ้ื�นเข้้าใจำได้ว็่าผู้รับมูีใจำเอ้นเอ้ียง  ห้รือ้มูีคว็ามูส่ัมูพันธุ์ 

ที่างธุรุกิจำเป็นพเิศษักับผูใ้ห้ ้ซ่�งอ้าจำก่อ้ให้เ้กิดคว็ามูไมู่เปน็ธุรรมูต่์อ้ผู้ข้ายสิ่นคา้ห้รือ้การบริการ และลูกคา้รายอ้ื�น ๆ  อ้ยา่งไรก็ต์ามู  

การให้้ห้รือ้การรับดังกล่าว็อ้าจำกระที่ำาได้ห้ากพฤต์ิกรรมูการให้้ห้รือ้การรับนั�นที่ำาด้ว็ยคว็ามูโปร่งใส่ ห้รือ้ที่ำาในที่ี�เปิดเผย  

ห้รือ้ส่ามูารถืเปิดเผยได้ โดยให้้รายงานต์่อ้ผู้บังคับบัญชาเพื�อ้รับที่ราบ และในกรณีีที่ี�ได้รับข้อ้งข้วั็ญ ห้รือ้ข้อ้งรางว็ัลใด ๆ  

ที่ี�มูีมููลค่าเกินปกต์ิว็ิสั่ย ให้้นำาส่่งต์่อ้ให้้ฝ่่ายที่รัพยากรบุคคล เพื�อ้นำาเข้้าเป็นข้อ้งส่ว่็นกลาง

 6. บริษััที่ฯจำัดให้้มูีการฝ่ึกอ้บรมูและส่ร้างคว็ามูต์ระห้นักให้้กับฝ่่ายจำัดการ พนักงาน และผูแ้ที่นบริษััที่ฯ ในเรื�อ้งการ

คอ้ร์รัปชัน และการต์่อ้ต์้านคอ้ร์รัปชันคว็บคู่กับการให้้คว็ามูรู้ด้านคว็ามูรับผิดชอ้บต์่อ้ส่ังคมู

 7. บรษิัทัี่ฯจำดัให้มู้ชีอ่้งที่างในการส่ง่ข้อ้้รอ้้งเรยีน แจำง้เบาะแส่ รายงานการละเมูดิห้รอื้ฝ่่าฝ้่นนโยบายต์อ่้ต์า้นคอ้ร์รปัชนัข้อ้

งบริษััที่ฯ ผ่านที่างเว็็บไซต์์ : www.tipco.net (หั้ว็ข้้อ้การแจำ้งเบาะแส่การต่์อ้ต์้านคอ้ร์รัปชั�น) ผ่านที่างอี้เมูล์ :  

Email anti-corruption@tipco.net ห้รือ้ ที่างจำดห้มูายส่่งทีี่� กรรมูการผู้จัำดการห้รือ้เลข้านุการบริษััที่ฯห้รือ้ผู้บังคับบัญชา  

ห้รือ้ผ่านกล่อ้งรับฟ้ังคว็ามูคิดเห็้นและข้้อ้เส่นอ้แนะ ไปยังกรรมูการผู้จัำดการได้โดยต์รง เพื�อ้การต์รว็จำส่อ้บข้้อ้เท็ี่จำจำริงได้ 

โดยเปิดเผยและไมู่เปิดเผยชื�อ้ผูแ้จำ้ง 

 8. ฝ่่ายจำัดการและพนักงานทีุ่กระดับ รว็มูถื่งผู้เกี�ยว็ข้้อ้งในการดำาเนินธุุรกิจำจำะต์้อ้งปฏิบัต์ิต์ามูนโยบายการต์่อ้ต์้าน 

การคอ้ร์รัปชันที่ี�บริษััที่ฯกำาห้นดอ้ย่างเคร่งครัด รว็มูที่ั�งต์อ้กยำ�าให้้เคารพต่์อ้ส่ิที่ธุิในที่รัพย์สิ่นโดยการส่่งเส่ริมูให้้ผู้ที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งให้ ้

คว็ามูเคารพในที่รัพย์ส่ินและภูมิูปัญญาท้ี่อ้งถิื�น รว็มูถื่งการไมู่ซื�อ้ผลิต์ภัณีฑ์์ห้รือ้การบริการ และไมู่เข้้าร่ว็มูเป็นหุ้้นส่่ว็นกับ 

อ้งค์กรที่ี�ละเมูิดส่ิที่ธิุมูนุษัยชนอ้ีกด้ว็ย

กิารีเผู้ยแพืรี่นโยบายกิารีต่อต�านกิารีท่จ้รีิตคอร์ีรีัปชัน

เพื�อ้ให้้ทีุ่กคนในอ้งค์กรได้รับที่ราบนโยบายการต์่อ้ต์้านการทีุ่จำริต์คอ้ร์รัปชัน บริษััที่ฯจำะดำาเนินการดังต์่อ้ไปนี�

1. ต์ิดประกาศนโยบายการต์่อ้ต์้านการทีุ่จำริต์คอ้ร์รัปชัน ณี บอ้ร์ดประชาส่ัมูพันธ์ุข้อ้งบริษััที่ฯใน กลุ่มูธุุรกิจำอ้าห้าร ที่ิปโก้ ทุี่ก

แห้่ง

2. เผยแพร่นโยบายการต์่อ้ต์้านการทีุ่จำริต์ ผ่านช่อ้งที่างการส่ื�อ้ส่ารข้อ้งบริษััที่ฯ เช่น จำดห้มูาย-อ้ิเล็คที่รอ้นิกส่์ (e-mail)  

เว็็บไซต์์บริษััที่ฯ รายงานการเปิดเผยข้้อ้มููลประจำำาปี แบบ56-1 (One Report) และแผ่นพับ เป็นต้์น

3. จำัดให้้มูีการอ้บรมูนโยบายการต์่อ้ต์้านการทีุ่จำริต์คอ้ร์รัปชันให้้แก่พนักงานให้มู่ และบรรจุำลงในคู่มูือ้พนักงาน

4. ที่บที่ว็นนโยบายการต์่อ้ต์้านการคอ้ร์รัปชันทีุ่กปี
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5. กิารีแจ�งเบาะแสุ

 ผู้พบเห็้นเห้ตุ์ส่งสั่ยทีี่�เข้้าข่้ายการกระที่ำาทีุ่จำริต์ การคอ้ร์รัปชัน ห้รือ้ได้รับผลกระที่บจำากการปฏิเส่ธุการคอ้ร์รัปชัน  

ส่ามูารถืแจำ้งเบาะแส่/ร้อ้งเรียน โดยเปิดเผยห้รือ้ไมู่เปิดเผยชื�อ้พร้อ้มูที่ั�งระบุข้้อ้เที่็จำจำริง ห้รือ้ แจำ้งห้ลักฐานที่ี�ชัดเจำนเพียงพอ้ 

ทีี่�แส่ดงให้้เห้็นว่็ามูีเห้ต์ุอ้ันคว็รให้้เชื�อ้ได้ว่็ามีูการคอ้ร์รัปชัน ห้รือ้ได้รับผลกระที่บจำากการปฏิเส่ธุการคอ้ร์รัปชัน โดยผ่านช่อ้งที่าง 

ห้น่�งที่างใดต์่อ้ไปนี�

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

 2. Website: www.tipco.net (ห้ัว็ข้้อ้ การแจ้ำงเบาะแส่การกระที่ำาทีุ่จำริต์ การคอ้ร์รัปชัน)

 3. โที่รศัพที่์ประธุานเจำ้าห้น้าที่ี�บริห้าร 02-273-6888, ประธุานกรรมูการ 02-273-6400 ห้รือ้

 Call Center ห้มูายเลข้ 095-205-1864

 4. จำดห้มูายส่่งที่ี� : ประธุานกรรมูการ/ประธุานเจำ้าห้น้าที่ี�บริห้าร

 ที่ี�อ้ยู่ : บริษัทัี่ ทิี่ปโก้ฟู้ดส่์ จำำากัด (มูห้าชน) 118/1 ถืนนพระรามู 6 แข้ว็งพญาไที่ เข้ต์พญาไที่ กรุงเที่พฯ 10400

1. กรณีีทีี่�เป็นเรื�อ้งส่ำาคัญ ห้รือ้ เรื�อ้งเร่งด่ว็น ทีี่�อ้าจำส่่งผลกระที่บต์่อ้ภาพลักษัณี์ข้อ้งบริษััที่ ห้รือ้เกี�ยว็ข้้อ้งกับ 

ผู้บริห้ารระดับสู่ง ห้รือ้กรรมูการบริษััที่ฯ เป็นต์้น ให้้แจำ้งเรื�อ้งโดยต์รงต่์อ้ประธุานคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ  

E-mail: viratpt@hotmail.com 

2. บริษััที่ฯจำะดำาเนินการต์รว็จำส่อ้บข้้อ้ร้อ้งเรียนโดยพิจำารณีาจำากข้้อ้เที่็จำจำริงที่ี�มูีคว็ามูน่าเชื�อ้ถืือ้ อ้ย่างไรก็ดี  

ผู้แจำ้งเบาะแส่ ห้รือ้ร้อ้งเรียนพ่งต์ระห้นักว็่า การรายงานในลักษัณีะไมู่เปิดเผยชื�อ้นั�น อ้าจำเป็นข้้อ้จำำากัดข้อ้ง 

บริษัทัี่ฯในการต์รว็จำส่อ้บข้้อ้เที่็จำจำริง

 กิารีค้�ม้ครีองกิารีแจ�งเบาะแสุ และกิารีปฏิิเสุธุกิารีคอรี์รีัปชัน

  บรษิัทัี่ฯไดก้ำาห้นดกลไกในการให้ค้ว็ามูคุมู้ครอ้งผูท้ี่ี�ให้ค้ว็ามูรว่็มูมืูอ้กบับรษิัทัี่ฯ ในการต์อ่้ต์า้นการคอ้รร์ปัชนั  

 ได้แก่ การแจำ้งเบาะแส่ ห้รือ้การให้้ข้้อ้มููล รว็มูถื่งการปฏิเส่ธุการคอ้ร์รัปชัน เพื�อ้ให้้เกิดคว็ามูเชื�อ้มูั�นว่็าการกระที่ำา 

 ดังกล่าว็นั�น จำะไมู่ที่ำาให้้ผู้แจำ้งได้รับคว็ามูเดือ้ดร้อ้น และ เส่ียห้าย ดังนี�

1. ให้้ห้น่ว็ยงานที่ี�ได้รับแจำ้งเรื�อ้ง พิจำารณีาข้้อ้มููลในเบื�อ้งต์้นห้รือ้ห้าข้้อ้มููลประกอ้บ ห้ากเห้็นว็่าส่มูคว็รให้้ 

มูีการต์รว็จำส่อ้บ ข้้อ้เท็ี่จำจำริงอ้ย่างละเอ้ียด ให้้ผู้บริห้ารสู่งสุ่ดข้อ้งห้น่ว็ยงานที่ี�รับเรื�อ้งให้้คว็ามูเห้็นชอ้บ แล้ว็ 

ส่่งเรื�อ้งให้้ห้น่ว็ยงานทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งไปดำาเนินการต์ามูข้ั�นต์อ้น 

2. บริษััที่ฯจำะให้้คว็ามูคุ้มูครอ้งผูท้ี่ี�ให้้คว็ามูร่ว็มูมูือ้กับบริษััที่ฯในการแจำ้งเบาะแส่ห้รือ้ ปฏิเส่ธุการคอ้ร์รัปชัน 

ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับบริษััที่ฯ มูิให้้ได้รับคว็ามูเดือ้ดร้อ้น อ้ันต์ราย ห้รือ้ไมู่ได้รับคว็ามูเป็นธุรรมูอั้นเกิดจำากการให้้ 

คว็ามูร่ว็มูมืูอ้ในการต์่อ้ต์้านการคอ้ร์รัปชันดังกล่าว็

3. บริษััที่ฯจำะไมู่ลดต์ำาแห้น่ง ลงโที่ษั ห้รือ้ให้้ผลที่างลบต่์อ้พนักงาน ห้รือ้ผู้บริห้ารทีี่�ปฏิเส่ธุการคอ้ร์รัปชัน 

แมู้ว็่าการกระที่ำานั�นจำะที่ำาให้้บริษัทัี่ฯ สู่ญเสี่ยโอ้กาส่ที่างธุุรกิจำ

4. กรณีผีู้แจำ้งเบาะแส่ / ร้อ้งเรียน พบว็่าต์นเอ้งได้รับคว็ามูไมู่ปลอ้ดภัยห้รือ้อ้าจำเกิดคว็ามูเส่ียห้าย ส่ามูารถื 

ร้อ้งข้อ้ให้้บริษััที่ฯกำาห้นดมูาต์รการคุ้มูครอ้งที่ี�เห้มูาะส่มูได้

5. เพื�อ้เป็นการคุ้มูครอ้งส่ิที่ธิุข้อ้งผู้ร้อ้งเรียน และให้้ข้้อ้มููลทีี่�กระที่ำาโดยสุ่จำริต์ บริษััที่ฯจำะปกปิดข้้อ้มููลผู้แจำ้ง 

เบาะแส่ ห้รือ้ ให้้ข้้อ้มููลและเก็บข้้อ้มููลดังกล่าว็เป็นคว็ามูลับ โดยจำำากัดเฉพาะผู้ที่ี�มีูห้น้าที่ี�รับผิดชอ้บในการ 

ต์รว็จำส่อ้บ ค้นห้าคว็ามูจำริง ห้ากมีูการเปิดเผยข้้อ้มููลดังกล่าว็ให้้กับบุคคลอ้ื�นจำะถืือ้เป็นการกระที่ำาผิดวิ็นัย 

และต์้อ้งได้รับโที่ษัต์ามูระเบียบข้้อ้บังคับข้อ้งบริษััที่ฯ

6. กรณีีพบว็่ามีูพนักงาน ห้รือ้ผูบ้ริห้าร ปฏิบัต์ิต์่อ้บุคคลอ้ื�นด้ว็ยว็ิธุีการที่ี�ไมู่เป็นธุรรมู  ห้รือ้ก่อ้ให้้เกิดคว็ามู 

เสี่ยห้ายต์่อ้บุคคลอ้ื�น อ้ันมีูเห้ต์ุจำูงใจำจำากการที่ี�บุคคลอ้ื�นนั�นได้แจำ้งเบาะแส่ / ร้อ้งเรียน ห้รือ้ปฏิเส่ธุ

7. การคอ้ร์รัปชัน ให้้ถืือ้ว็่าเป็นการกระที่ำาผิดว็ินัย และต์้อ้งได้รับโที่ษัต์ามูระเบียบข้้อ้บังคับข้อ้งบริษััที่ฯ
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 บท่ลงโท่ษ

 ผู้ที่ี�กระที่ำาการใด ๆ โดยจำงใจำห้รือ้ประมูาที่เลินเล่อ้ ไมู่ปฏิบัต์ิต์ามูระเบียบนี� รว็มูถื่งมูีพฤต์ิกรรมูที่ี�ส่่อ้ไปในที่าง 

กลั�นแกล้ง ข่้มูขู่้ ลงโที่ษัที่างว็นิยั ห้รอื้ เลอื้กปฏบิตั์ด้ิว็ยว็ธีิุอ้นัมิูชอ้บ อ้นัเนื�อ้งมูาจำากการแจ้ำง    เบาะแส่/ร้อ้งเรยีน ต่์อ้ผูแ้จ้ำงเบาะแส่/ 

ร้อ้งเรียน ห้รือ้บุคคลที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการดำาเนินการต์ามูระเบียบนี� ให้้ถืือ้ว็่าผู้นั�นกระที่ำาผิดว็ินัย ต์้อ้งได้รับโที่ษัต์ามูระเบียบ 

ข้้อ้บังคับข้อ้งบริษััที่ฯและต้์อ้งรับผิดชอ้บต่์อ้คว็ามูเสี่ยห้ายที่ี�อ้าจำเกิดข้่�น ที่ั�งต์่อ้บริษััที่ฯ และผู้ทีี่�ได้รับผลกระที่บจำากการ 

กระที่ำาดังกล่าว็

 ที่ั�งนี� รายละเอี้ยดข้อ้งนโยบายและการดำาเนินการทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการป้อ้งกันการมีูส่่ว็นเกี�ยว็ข้้อ้งกับการทุี่จำริต์ 

คอ้ร์รัปชันได้เปิดเผยไว้็ในเว็็บไซต์ข์้อ้งบริษััที่ฯ ภายใต์้ห้ัว็ข้้อ้การกำากับดูแลกิจำการ

8.2 รีายงานคณะกิรีรีม้กิารีตรีวจสุอบ และ คณะกิรีรีม้กิารีช้ดื่ย่อยอื�น ๆ

รีายงานคณะกิรีรีม้กิารีตรีวจสุอบ

 คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บบริษัทัี่ ที่ิปโก้ฟู้ดส่์ จำำากัด (มูห้าชน) ประกอ้บด้ว็ยกรรมูการอ้ิส่ระ จำำานว็น 3 ที่่าน โดยนาย

ว็ิรัช ไพรัชพิบูลย์ เป็นประธุานกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ นายไพศาล พงษั์ประยูร และ นางอ้ัจำฉรา ปรีชา เป็นกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ

 ในปี 2564 คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บได้ประชุมูร่ว็มูกับผู้ส่อ้บบัญชีภายนอ้กและผู้ต์รว็จำส่อ้บภายในอ้ย่างเป็นที่างการ 

จำำานว็น 4 ครั�ง และได้ร่ว็มูปร่กษัาห้ารือ้กับผู้ต์รว็จำส่อ้บภายใน ผู้ส่อ้บบัญชีภายนอ้กและ ฝ่่ายบริห้าร เพื�อ้ห้ารือ้แผนงานให้้ 

ส่อ้ดคล้อ้งและครอ้บคลุมู ผลการปฏิบัต์ิห้น้าที่ี�ข้อ้งคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ ส่ามูารถืดูรายละเอ้ียดได้ต์ามูเอ้กส่ารแนบ 6

รีายงานคณะกิรีรีม้กิารีกิำากิับดื่แ้ลกิิจกิารี

 คณีะกรรมูการบริษััที่ฯในฐานะทีี่�เป็นคณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจำการที่ี�ดี มูีคว็ามูมูุ่งมูั�นที่ี�จำะที่ำาให้้การดำาเนินงาน 

ข้อ้งบริษััที่ฯเป็นไปต์ามูห้ลักเกณีฑ์์การกำากับดูแลกิจำการที่ี�ดีที่ี�ต์ลาดห้ลักที่รัพย์แห้่งประเที่ศไที่ยกำาห้นดซ่�งส่อ้ดคล้อ้งกับ 

มูาต์รฐานส่ากล และห้ลักการกำากับดูแลกิจำการที่ี�ดีส่ำาห้รับบริษััที่จำดที่ะเบียน ปี 2560 ข้อ้ง ส่ำานักงาน ก.ล.ต์.

 บริษััที่ฯส่่งเส่ริมูการปฏิบัต์ิงานที่ี�มีูธุรรมูาภิบาลให้ก้ับพนักงานทีุ่กระดับชั�น โดยมูีวั็ต์ถืุประส่งค์เพื�อ้ให้้ผู้ถืือ้หุ้้น ผู้ลงทุี่น  

ลูกค้า และผู้มูีส่่ว็นได้เส่ีย เชื�อ้มูั�นว็่าบริษััที่ฯมูีระบบบริห้ารจำัดการที่ี�มูีประส่ิที่ธุิภาพ โปร่งใส่ ต์รว็จำส่อ้บได้ และเป็นธุรรมูต์่อ้ 

ทีุ่กฝ่่ายที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้ง เพื�อ้ส่ร้างมููลค่าเพิ�มูและส่่งเส่ริมูการเต์ิบโต์อ้ย่างยั�งยืนข้อ้งบริษััที่ฯ ซ่�งส่อ้ดคล้อ้งกับว็ิส่ัยที่ัศน์ข้อ้งบริษััที่ฯ 

ที่ี�มูุ่งให้้ธุุรกิจำเต์ิบโต์อ้ย่างต์่อ้เนื�อ้ง ส่ามูารถืแข้่งข้ันได้ และเป็นทีี่�ได้รับคว็ามูไว็้ว็างใจำจำากลูกค้าที่ั�งในประเที่ศ และต์่างประเที่ศ

 ผลข้อ้งการย่ดมัู�นและดำาเนินการต์ามูห้ลักเกณีฑ์์การกำากับดูแลกิจำการที่ี�ดี ที่ำาให้้บริษััที่ฯได้รับรางว็ัล SET Award 

ในด้านการรายงานการปฏิบัติ์ต์ามูห้ลักการกำากับดูแลกิจำการที่ี�ดีจำำานว็น 5 ครั�ง (ปี 2546-2549 และปี 2553) ปี 2562  

บริษััที่ฯได้รับการรับรอ้งต์่อ้อ้ายุเป็นส่มูาชิกแนว็ร่ว็มูปฏิบัต์ิข้อ้งภาคเอ้กชนไที่ยในการต์่อ้ต้์านการทุี่จำริต์(CAC) และได้รับการ 

ประเมูินการกำากับดูแลทีี่�ดีโดยบรรษััที่ภิบาลแห้่งชาต์ิ ได้คะแนนรว็มู 92% ระดับ “ดีเลิศ” สู่งกว็่าคะแนนเฉลี�ยข้อ้งบริษััที่ 

จำดที่ะเบียนโดยรว็มูทีี่�ได้ 84% นอ้กจำากนี�บริษััที่ฯได้รับการประเมิูนคุณีภาพการประชุมูผู้ถืือ้หุ้้นส่ามัูญประจำำาปี 2564  

โดยส่มูาคมูส่่งเส่ริมูผูล้งทุี่นไที่ย ได้คะแนน 100 คะแนน คือ้ ระดับ “ดีเยี�ยมู” 
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 บริษััที่ฯได้รับรางว็ัล CSR-DIW Continuous Award ต์ั�งแต์่ปี 2553 ถื่ง ปี 2558 ในฐานะผูป้ระกอ้บการที่ี�ดำาเนิน 

งานดา้นคว็ามูรบัผดิชอ้บต์อ่้ส่งัคมูอ้ยา่งต์อ่้เนื�อ้ง ยั�งยนื และพรอ้้มูเข้า้สู่่มูาต์รฐานส่ากล เที่ยีบชั�น ISO 26000 กา้ว็สู่่ Sustainable 

Development จำากกรมูโรงงานอุ้ต์ส่าห้กรรมู กระที่รว็งอุ้ต์ส่าห้กรรมู และยังได้จำัดที่ำารายงานด้านคว็ามูรับผิดชอ้บต่์อ้ส่ังคมู 

ต์ามูมูาต์รฐานส่ถืาบันรับรอ้งมูาต์รฐานไอ้เอ้ส่โอ้ ซ่�งเป็นการแส่ดงให้้เห้็นว็่าบริษััที่มูีการดำาเนินงานด้านคว็ามูรับผิดชอ้บ 

ต์่อ้ส่ังคมูอ้ย่างต์่อ้เนื�อ้งต์ลอ้ดมูา ส่ำาห้รับการดูแลด้านที่รัพยากรบุคคล บริษััที่ฯเน้นในด้านการพัฒนาคว็ามูส่ามูารถืข้อ้ง 

พนักงานคว็บคู่ไปกับการส่ร้างและส่่งเส่ริมูบรรยากาศทีี่�ดีในการที่ำางานให้้กับพนักงานซ่�งจำากการดำาเนินการด้านพัฒนา 

ที่รัพยากรอ้ย่างมูีระบบมูาอ้ย่างต์่อ้เนื�อ้ง ที่ำาให้้บริษััที่ ที่ิปโก้ฟู้ดส์่ จำำากัด (มูห้าชน) ได้รับรางวั็ลส่ถืานประกอ้บการดีเด่นด้าน 

แรงงานส่ัมูพันธุ์และส่ว็ัส่ดิการแรงงาน  เป็นปีที่ี� 11 ต์ิดต์่อ้กัน จำากกรมูส่วั็ส่ดิการและคุ้มูครอ้งแรงงาน รางว็ัลส่ถืานประกอ้บ 

การดีเด่นด้านคว็ามูปลอ้ดภัยอ้าชีว็อ้นามัูย และส่ภาพแว็ดล้อ้มูในการที่ำางาน ระดับประเที่ศจำากกรมูส่วั็ส่ดิการและคุ้มูครอ้ง 

แรงงาน 

 ที่ั�งนี�เพื�อ้บริษััที่ฯจำะส่ามูารถืเต์ิบโต์อ้ย่างยั�งยืน และอ้ยู่ร่ว็มูกับส่ังคมูและส่ิ�งแว็ดล้อ้มูอ้ย่างเป็นสุ่ข้ส่มูดังคว็ามูมูุ่งห้ว็ัง 

ข้อ้งนโยบายการดำาเนินงาน โดยมีูการกำากับดูแลกิจำการที่ี�ดี

        นางส่าว็ลักษัณีา ที่รัพย์ส่าคร

             ประธุานคณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจำการ
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

นางส่าว็ลักษัณีา ที่รัพย์ส่าคร

นางอ้นุรัต์น์ เทีี่ยมูที่ัน

นายส่ิที่ธุิลาภ ที่รัพย์ส่าคร

นายกฤษัฎิ์ิ� เศรษัฐิน

นายสุ่รเชษัฐ์ ที่รัพย์ส่าคร

นายว็ิรัช ไพรัชพิบูลย์

นายชลิต์ ลิมูปนะเว็ช

นายไพศาล พงษั์ประยูร

นางอ้ัจำฉรา ปรีชา

พลอ้ากาศเอ้กพงศธุร บัว็ที่รัพย์

นายยงสิ่ที่ธุิ� โรจำน์ศรีกุล

นายลือ้ชา พิศิษัฐการ

นางภรอ้นงค์ อ้ยู่ชา

นางศรัณียา บริสุ่ที่ธุิ�ส่ว็ัส่ดิ�

นายพงศ์ธุร กาญจำนอ้ัครเดช

ประธุานกรรมูการ

กรรมูการ

กรรมูการ

กรรมูการ

กรรมูการ

กรรมูการอ้ิส่ระ

กรรมูการอ้ิส่ระ

กรรมูการอ้ิส่ระ

กรรมูการอ้ิส่ระ

กรรมูการอ้ิส่ระ

ประธุานเจำ้าห้น้าที่ี�บริห้าร

ผู้อ้ำานว็ยการส่ายงาน

บริห้ารการเงิน

ผู้อ้ำานว็ยการฝ่่ายบัญชี

และคว็บคุมูภายใน

ผู้อ้ำานว็ยการฝ่่ายการเงิน

ผู้จำัดการฝ่่ายว็างแผน

อ้งค์กร

8.59

7.16

11.40

0.41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.59

7.16

11.40

0.41

-

-

-

-

-

-

-

8.59

7.16

11.40

0.41

-

-

-

-

-

-

-

8.59

7.16

11.40

0.41

-

-

-

-

-

-

-

ลำาดื่ับท่ี�

ลำาดื่ับท่ี�

ณ 31 ธัุนวาคม้ 2563

ณ 31 ธัุนวาคม้ 2563

ณ 31 ธุันวาคม้ 2564

ณ 31 ธุันวาคม้ 2564

กิรีรีม้กิารี

กิรีรีม้กิารี

ตำาแหุ้น่ง

ตำาแหุ้น่ง

สุดัื่สุว่นกิารีถือืหุ้้�น

(รี�อยละ)

สุดัื่สุว่นกิารีถือืหุ้้�น

(รี�อยละ)

สุดัื่สุว่นกิารีถือืหุ้้�น

(รี�อยละ)

สุดัื่สุว่นกิารีถือืหุ้้�น

(รี�อยละ)

สุัดื่สุ่วนกิารีถืือหุ้้�น

ท่างอ�อม้ (รี�อยละ)

สุัดื่สุ่วนกิารีถืือหุ้้�น

ท่างอ�อม้ (รี�อยละ)

สุัดื่สุ่วนกิารีถืือหุ้้�น

ท่างอ�อม้ (รี�อยละ)

สุัดื่สุ่วนกิารีถืือหุ้้�น

ท่างอ�อม้ (รี�อยละ)

8.3 รีายงานกิารีถืือหุ้ลักิท่รัีพืย์ของคณะกิรีรีม้กิารีและผู้้�บรีิหุ้ารี

รีายงานกิารีถืือหุ้้�นของกิรีรีม้กิารี

รีายงานกิารีถืือหุ้้�นของผู้้�บริีหุ้ารี
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9.1 กิารีควบค้ม้ภัายใน

9.1.1 ความ้เพืียงพือและความ้เหุ้ม้าะสุม้ของรีะบบกิารีควบค้ม้ภัายใน

 คณีะกรรมูการบริษััที่ฯ ได้จัำดให้้มีูระบบการคว็บคุมูภายในทีี่�ครอ้บคลุมูทุี่กด้านที่ั�งด้านการเงิน การปฏิบัต์ิงานการ

ดำา เนินการ ให้้ เ ป็นไปต์ามูกฎิ์ห้มูาย ข้้อ้บัง คับ ระเบียบที่ี� เกี� ยว็ข้้อ้งและการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง และจำัดให้้มูี 

กลไกการต์รว็จำส่อ้บและถ่ืว็งดุลที่ี�มีูประส่ิที่ธุิภาพเพียงพอ้ในการบริห้ารงาน การดูแลที่รัพย์ส่ิน รว็มูถืง่ผลต์อ้บแที่นที่ี�เป็นธุรรมู

แก่ผู้มีูส่่ว็นได้เสี่ยทุี่กท่ี่าน บริษััที่ฯมีูการกำาห้นดอ้ำานาจำดำาเนินการในการอ้นุมูัต์ิและกำาห้นดคว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้งผู้บริห้ารและ 

พนักงานเป็นลำาดับข้ั�น มีูการกำาห้นดข้ั�นต์อ้นการปฏิบัต์ิงานเป็นลายลักษัณี์อ้ักษัร มูีการพัฒนาพนักงานระดับผู้จำัดการและ 

ผู้มูีศักยภาพให้้ผ่านห้ลักสู่ต์ร Internal Quality Audit ISO 9001 : 2000 ที่ำาให้ส้่ามูารถืต์รว็จำส่อ้บการปฏิบัต์ิงานข้้ามูส่ายงาน 

มูีห้น่ว็ยงานต์รว็จำส่อ้บภายในแยกเป็นอ้ิส่ระ ตั์�งแต์่ปี 2547 ได้จ้ำางบริษััที่ภายนอ้ก ที่ำาการต์รว็จำส่อ้บภายในให้้ซ่�งจำะร่ว็มูกัน 

พิจำารณีาแผนงานต์รว็จำส่อ้บภายในและรายงานต์รงกับคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ

 นอ้กจำากนี�คณีะกรรมูการบริษััที่ฯ มูอ้บอ้ำานาจำห้น้าที่ี�และคว็ามูเป็นอ้ิส่ระแก่คณีะกรรมูการส่รรห้าและกำาห้นด 

ค่าต์อ้บแที่น เพื�อ้ให้้เกิดคว็ามูเป็นธุรรมูในการคัดเลือ้กบุคคลที่ี�มีูคว็ามูส่ามูารถืเข้้ามูาบริห้ารงานในฐานะกรรมูการและ 

กรรมูการผู้จำัดการ รว็มูถื่งพิจำารณีาผลต์อ้บแที่นที่ี�ให้้แก่กรรมูการและพนักงานเพื�อ้ให้้เกิดคว็ามูเป็นธุรรมูต์ามูผลงาน และยังได้

จำัดต์ั�งคณีะกรรมูการบรรษััที่ภิบาล เพื�อ้กำาห้นดนโยบายบรรษััที่ภิบาล จำรรยาบรรณีในการประกอ้บธุุรกิจำและมีูการที่บที่ว็น 

นโยบายและการประเมูินผลการปฏิบัต์ิต์ามูนโยบายเป็นระยะๆ มูีการส่ร้างว็ัฒนธุรรมูการกำากับดูแล เนื�อ้งจำากบริษััที่ฯมูีคว็ามู 

เชื�อ้เรื�อ้งการบริห้ารงานด้ว็ยคุณีภาพและคุณีธุรรมู ด้ว็ยคว็ามูโปรง่ใส่ เป็นธุรรมูแก่ที่กุฝ่่ายซ่�งจำะเปน็ส่ว่็นช่ว็ยผลักดันให้้บรษิััที่ฯ 

มูีการเติ์บโต์อ้ย่างยั�งยืนได้ ในการประชุมู คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ ครั�งทีี่� 1/2564 เมืู�อ้วั็นที่ี� 15 กุมูภาพันธุ์ 2564 

โดยมูีกรรมูการอ้ิส่ระเข้้าร่ว็มูประชุมูรว็มู 3 ท่ี่าน คณีะกรรมูการบริษััที่ฯได้ประเมูินระบบการคว็บคุมูภายในข้อ้งบริษััที่ฯ โดย

การอ้นุมูัต์ิแบบประเมิูน ทีี่�ฝ่่ายบริห้ารจำัดที่ำาและรายงานคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ ส่ามูารถืส่รุปได้ดังนี�

9.1.1 กิ) กิารีควบค้ม้กิารีปฏิิบัติงาน 

 บริษััที่ฯมูีการกำาห้นดอ้ำานาจำดำาเนินการ ข้ั�นต์อ้นการปฏิบัติ์ข้อ้งผู้ปฏิบัต์ิงานและผู้บริห้ารไว็้เป็นลายลักษัณี์อ้ักษัร 

อ้ย่างชัดเจำน ส่ามูารถืต์รว็จำส่อ้บได้ มูีการคว็บคุมูดูแลการใช้ที่รัพย์ส่ินข้อ้งบริษััที่ฯ ให้้เกิดประโยชน์ มูีระบบงบประมูาณีและ 

การพิจำารณีาคว็ามูเป็นไปได้ข้อ้งโครงการลงทีุ่นก่อ้นลงทีุ่นในที่รัพย์ส่ิน มีูระบบการต์ิดต์ามูห้ากผลการดำาเนินงานแต์กต่์างจำาก

งบประมูาณี และยังมูีการแบ่งแยกห้น้าที่ี�ผู้ปฏิบัต์ิงาน ผู้ต์ิดต์ามูคว็บคุมูและประเมูินผลอ้อ้กจำากกันเพื�อ้ให้้เกิดการถื่ว็งดุล 

และต์รว็จำส่อ้บระห้ว็่างกันอ้ย่างเห้มูาะส่มู นอ้กจำากนี�ยังมีูการคว็บคุมูภายในที่ี�เกี�ยว็กับระบบการเงิน โดยมูีระบบรายงาน 

ที่างการเงินเส่นอ้ผู้บริห้ารส่ายงานที่ี�รับผิดชอ้บ

9.1.1 ข) กิารีตรีวจสุอบภัายใน 

 บริษััที่ฯจำ้างบริษััที่ภายนอ้กปฏิบัต์ิงานต์รว็จำส่อ้บภายในเพื�อ้ให้้มูั�นใจำว็่าการปฏิบัต์ิงานห้ลักและกิจำกรรมูที่างการเงิน 

ส่ำาคญัข้อ้งบริษัทัี่ฯ ได้ดำาเนินการต์ามูแนว็ที่างทีี่�กำาห้นด รว็มูถืง่ต์รว็จำส่อ้บการปฏิบตั์ติ์ามูกฎิ์ห้มูายและข้อ้้กำาห้นดทีี่�เกี�ยว็ข้อ้้งกับ

บริษััที่ฯ และเพื�อ้ให้้บริษััที่ภายนอ้กดังกล่าว็มีูคว็ามูเป็นอ้ิส่ระ ส่ามูารถืที่ำาห้น้าทีี่�ต์รว็จำส่อ้บและถื่ว็งดุลได้อ้ย่างเต์็มูทีี่� 

คณีะกรรมูการจำ่งกำาห้นดให้้บริษััที่ที่ี�รับห้น้าที่ี�ต์รว็จำส่อ้บภายในดังกล่าว็รายงานผลการต์รว็จำส่อ้บโดยต์รงต์่อ้คณีะกรรมูการ 

ต์รว็จำส่อ้บและกำาห้นดข้อ้บเข้ต์ในการต์รว็จำส่อ้บร่ว็มูกันกับคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บอ้ีกด้ว็ย

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9
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9.1.1 ค) กิารีบรีิหุ้ารีความ้เสุี�ยง

 คณีะกรรมูการได้แต์่งต์ั�งคณีะกรรมูการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง เพื�อ้ที่ำาห้น้าทีี่�กำาห้นดข้อ้บเข้ต์และนโยบายในการบริห้าร 

คว็ามูเส่ี�ยง รว็มูที่ั�งมูีการจำัดประชุมูร่ว็มูกับผู้จำัดการฝ่่ายที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งเพื�อ้กำาห้นดและประเมิูนคว็ามูเส่ี�ยงข้อ้งกิจำการทีุ่ก 3 เดือ้น 

และกำาห้นดให้้มีูการประชุมูย่อ้ยทุี่กวั็นในระดับห้น่ว็ยงาน และประชุมูทุี่กเดือ้นในระดับฝ่่ายจัำดการและคณีะกรรมูการบริห้าร  

พร้อ้มูที่ั�งกำาห้นดมูาต์รการป้อ้งกันและจำัดการคว็ามูเสี่�ยงที่ี�มีูผลต์่อ้การดำาเนินงานข้อ้งบริษััที่ฯ มีูการกำาห้นดส่ัญญาณีเต์ือ้นภัย  

มูีการกำากับดูแลการปฏิบัต์ิต์ามูกฎิ์ห้มูายและข้้อ้กำาห้นดที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้ง และมูีการจำัดที่ำารายงานบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงซ่�งส่ามูารถื 

ต์รว็จำส่อ้บได้ต์ั�งแต์่ปี 2547 คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บกำาห้นดให้้ผู้ต์รว็จำส่อ้บภายในต์ิดต์ามูการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงว็่าผูบ้ริห้ารได้

ที่ำาต์ามูที่ี�กำาห้นดไว็้ห้รือ้ไมู่ ห้รือ้ถ้ืาได้ที่ำาแล้ว็จำะลดคว็ามูเส่ี�ยงได้จำริงห้รือ้ไมู่ และให้้นำาเส่นอ้ต์่อ้คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ 

ทีุ่กไต์รมูาส่

9.1.2 ความ้เหุ้็นของคณะกิรีรีม้กิารีบรีิษัท่ฯเกิี�ยวกิับความ้เพืียงพือของรีะบบกิารีควบค้ม้ภัายใน 

 คณีะกรรมูการมีูคว็ามูเห็้นว็่าระบบคว็บคุมูภายใน การบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงที่างธุุรกิจำข้อ้งบริษััที่ฯ และการกำากับดูแล 

กิจำการโดยรว็มูอ้ยู่ในระดับที่ี�น่าพอ้ใจำและส่ามูารถืส่ร้างคว็ามูเชื�อ้มัู�นอ้ย่างมีูเห้ตุ์ผลต่์อ้คว็ามูโปร่งใส่และงบการเงินข้อ้งบริษััที่ฯ 

และบริษัทัี่ย่อ้ยประจำำาปี 2564 ที่ี�คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บได้ส่อ้บที่านร่ว็มูกับฝ่่ายบริห้ารและผู้ส่อ้บบัญชีข้อ้งบริษััที่ฯ ได้แส่ดง

ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานถืูกต์้อ้ง ครบถื้ว็น เชื�อ้ถืือ้ได้ ส่มูเห้ตุ์ส่มูผล ถือื้ปฏิบัต์ิต์ามูมูาต์รฐานการบัญชีที่ี�รับรอ้งที่ั�ว็ไป 

มูีการใช้นโยบายบัญชีทีี่�เห้มูาะส่มูและถืือ้ปฏิบัติ์อ้ย่างส่มูำ�าเส่มูอ้ เปิดเผยข้้อ้มููลอ้ย่างเพียงพอ้ ดังที่ี�ผู้ส่อ้บบัญชีได้แส่ดงคว็ามูเห็้น

ต์่อ้งบการเงินข้อ้งบริษััที่ฯไว็้แล้ว็ในรายงานข้อ้งผู้ส่อ้บบัญชี

9.1.3 กิารีตรีวจสุอบภัายใน

 ในการประชุมูคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บครั�งที่ี� 3/2547 เมูื�อ้ว็ันที่ี� 9 สิ่งห้าคมู 2547 ได้แต์่งต์ั�งบริษััที่ อ้อ้ดิต์ แอ้นด์ 

แมูเนจำเมูน้ที่ ์คอ้นซลัแต์นที่ ์จำำากัด (AMC) ให้ป้ฏบิติั์ห้นา้ที่ี�ผู้ต์รว็จำส่อ้บภายในข้อ้งบรษิัทัี่ฯต์ั�งแต์ว่็นัทีี่� 9 สิ่งห้าคมู 2547 ซ่�งบรษิัทัี่ 

อ้อ้ดิต์ แอ้นด์ แมูเนจำเมู้นท์ี่ คอ้นซัลแต์นท์ี่ จำำากัด ได้มูอ้บห้มูายให้้ นางพิไล ปี�ยมูพงศ์ส่านต์์ ต์ำาแห้น่งผู้ต์รว็จำส่อ้บภายใน เป็น

ผู้รับผิดชอ้บห้ลักในการปฏิบัติ์ห้น้าทีี่�ผู้ต์รว็จำส่อ้บภายในข้อ้งบริษััที่ คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บได้พิจำารณีาคุณีส่มูบัติ์ข้อ้งบริษััที่ 

อ้อ้ดิต์ แอ้นด์ แมูเนจำเมู้นท์ี่ คอ้นซัลแต์นที่์ จำำากัด และนางพิไล เปี�ยมูพงศ์ส่านต์์ แล้ว็เห้็นว็่ามีูคว็ามูเห้มูาะส่มูเพียงพอ้กับ 

การปฏิบัต์ิห้น้าที่ี�ดังกล่าว็เนื�อ้งจำากมูีคว็ามูเป็นอ้ิส่ระและมูีประส่บการณี์ในปฏิบัต์ิงานด้านการต์รว็จำส่อ้บภายใน เคยเข้้ารับ 

การอ้บรมูในห้ลักสู่ต์รที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการปฏิบัติ์งานด้านต์รว็จำส่อ้บภายในได้แก่ Certified Public Accountant (Thailand) 

– (CPA No.2336) และ Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors – (CIA No.30861) โดย

บริษัทัี่ฯมูอ้บห้มูายให้้นางส่าว็ธุัญพร ว็ณิีชย์กิจำไพศาล ที่ำาห้น้าที่ี�ประส่านงานกับผู้ต์รว็จำส่อ้บที่ี�ว็่าจำ้างจำากภายนอ้กด้ว็ย

 ที่ั�งนี�การพิจำารณีาและอ้นุมัูต์ิแต่์งต์ั�งถือ้ดถือ้นโยกย้ายผู้ดำารงต์ำาแห้น่งหั้ว็ห้น้าห้น่ว็ยงานต์รว็จำส่อ้บภายในข้อ้งบริษััที่ 

จำะต์้อ้งผ่านการอ้นุมูัต์ิห้รือ้ได้รับคว็ามูเห้็นชอ้บจำากคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ
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9.1.3 กิ) รีายละเอียดื่หุ้ัวหุ้น�างานกิำากิับดื่้แลกิารีปฏิบิัติงาน

 คณีะกรรมูการบริษััที่ฯ ได้แต์่งต์ั�ง นางส่าว็กุลกาน  จำีนปั�น ให้้ปฏิบัติ์ห้น้าที่ี�เป็นห้ัว็ห้น้างานกำากับดูแลการปฏิบัต์ิงาน 

มูีห้น้าที่ี�คว็ามูรับผิดชอ้บเป็นศูนย์กลางการกำากับดูแลการดำาเนินธุุรกิจำข้อ้งกลุ่มูบริษััที่ให้้เป็นไปต์ามูกฎิ์ห้มูาย กฎิ์ระเบียบข้้อ้

บงัคบั นโยบายและข้้อ้กำาห้นดข้อ้งห้นว่็ยงานที่างการที่ี�เกี�ยว็ข้อ้้ง เช่น ธุนาคารแห้ง่ประเที่ศไที่ย ส่ำานกังานคณีะกรรมูการ ก.ล.ต์. 

ส่ำานักงาน คณีะกรรมูการ คปภ. ส่ำานักงาน กกพ.ห้รือ้ห้น่ว็ยงานที่างการอ้ื�นที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการดำาเนินธุุรกิจำข้อ้งบริษััที่ฯ ที่ั�งนี�

คณีะกรรมูการบริษััที่ฯ ได้อ้นุมัูติ์นโยบายด้านการปฏิบัต์ิต์ามูกฎิ์เกณีฑ์์ (Compliance Policy) โดยกำาห้นดให้้ 

คณีะกรรมูการบริษััที่ฯ คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ ผูบ้ริห้ารระดับสู่ง ฝ่่ายงานห้รือ้ห้น่ว็ยงาน และพนักงาน ต์้อ้งปฏิบัติ์ให้ถ้ืูกต์้อ้ง

ต์ามูกฎิ์ห้มูาย รว็มูถื่ ง มีูการส่ื� อ้ส่ารกับพนักงานได้ต์ระห้นักว็่ าพนักงานทุี่กคนมีูห้น้าที่ี� และคว็ามูรับผิดชอ้บ 

ในการศ่กษัาและที่ำาคว็ามูเข้้าใจำในกฎิ์ห้มูาย รว็มูถื่งกฎิ์ระเบียบที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งในงานทีี่�รับผิดชอ้บและปฏิบัต์ิให้้ถืูกต์้อ้งครบถื้ว็น 

เป็นไปต์ามูกฎิ์เกณีฑ์์อ้ย่างเคร่งครัด (ประว็ัต์ิต์ามูเอ้กส่ารแนบ 1)

9.1.3 ข) รีายละเอียดื่หัุ้วหุ้น�างานตรีวจสุอบภัายใน

 คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บได้แต์่งต์ั�งบริษััที่ อ้อ้ดิต์ แอ้นด์ แมูเนจำเมู้นที่์ คอ้นซัลแต์นท์ี่ จำำากัด ให้้ปฏิบัต์ิห้น้าทีี่� 

ผู้ต์รว็จำส่อ้บภายในข้อ้งบริษััที่ฯ ซ่�งบริษััที่อ้อ้ดิต์ แอ้นด์ แมูเนจำเมู้นที่์ คอ้นซัลแต์นที่์ จำำากัด ได้มูอ้บห้มูายให้้นางพิไล เปี�ยมูพงศ์

ส่านต์์  ต์ำาแห้น่งผู้ต์รว็จำส่อ้บภายใน เป็นผู้ รับผิดชอ้บห้ลักในการปฏิบั ติ์ห้น้าที่ี�ผู้ต์รว็จำส่อ้บภายในข้อ้งบริษััที่ฯ  

(ประว็ัต์ิต์ามูเอ้กส่ารแนบ 3)

9.2 รีายกิารีรีะหุ้ว่างกิัน
 รายการบัญชีระห้ว็่างบริษััที่ ที่ิปโก้ฟู้ดส่์ จำำากัด (มูห้าชน) และบริษััที่ย่อ้ยที่ี�มูีกับบริษััที่ที่ี� เกี�ยว็ข้้อ้งกันในปี 2564  

มูีรายละเอี้ยดดังนี�

 

 รีายกิารีรีะหุ้ว่างกิันรีะหุ้ว่างบริีษัท่ ท่ิปโกิ�ฟ้้ดื่สุ์ จำากิัดื่ (ม้หุ้าชน) และบรีิษัท่ท่ี�เกิี�ยวข�องกิัน

1. รับบริการและอ้ื�นๆ บจำ. ทิี่ปโก้ ที่าว็เว็อ้ร์

บมูจำ. ที่ิปโก้แอ้ส่ฟ้ัลท์ี่

บจำ. รว็มูที่รัพย์ส่ิน

บจำ. ถืนอ้มูว็งศ์บริการ

บจำ. มูาร์เก็ต์ต์ิ�งคอ้นซัลแที่็น

รีวม้

8.40

0.01

1.71

0.05

0.08

10.25

ราคาต์ลาดห้รือ้เที่ียบเที่่ากับราคาทีี่�ให้้บริการ

กับบุคคลภายนอ้ก

 ลักิษณะรีายกิารี บรีิษัท่ / ความ้สุัม้พืันธุ์ ม้้ลค่ารีายกิารีรีะหุ้ว่างกิัน
(ล�านบาท่)

 นโยบายกิารีคิดื่รีาคา
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1. ข้ายส่ินค้า

2. รับบริการและอ้ื�นๆ

1.  รายได้อ้ื�นๆ

2. รับบริการและอ้ื�นๆ

1.  รับบริการและอ้ื�นๆ

บมูจำ.ที่ิปโก้แอ้ส่ฟั้ลที่์

บจำ.ที่ิปโก้ ที่าว็เว็อ้ร์

บจำ.เรย์โคลแอ้ส่ฟ้ัลท์ี่

บจำ.ไที่ยบิทูี่เที่น

บจำ.รว็มูที่รัพย์ส่ิน

บจำ.รัต์ต์ะจิำต์ต์์

บจำ.ถืนอ้มูว็งศ์บริการ

บจำ.ไที่ยส่เลอ้รี�ซิล

บจำ.บุญดีมีูสุ่ข้

บจำ.ไว็ที่ัล เว็็ล

บจำ.ส่ยามูคอ้นเที่นเนอ้ร์เที่อ้ร์มูินอ้ล

บจำ.ลีราดา

กิจำการร่ว็มูค้า ทีี่เอ้็น

รีวม้

บจำ.ที่ิปโก้ ที่าว็เว็อ้ร์

บจำ.มูาร์เก็ต์ต์ิ�งคอ้นซัลแที่็น

บจำ.รว็มูที่รัพย์ส่ิน

บจำ.ส่ยามูคอ้นเที่นเนอ้ร์เที่อ้ร์มูินอ้ล

บจำ.ถืนอ้มูว็งศ์บริการ

รีวม้

บจำ. เรย์โคล แอ้ส่ฟ้ัลท์ี่

บมูจำ. ที่ิปโก้แอ้ส่ฟ้ัลที่์

บจำ.ไที่ยบิทูี่เมูน

รีวม้

บจำ. ที่ิปโก้ ที่าว็เว็อ้ร์

บจำ.ถืนอ้มูว็งศ์บริการ

บจำ. ส่ยามูคอ้นเที่นเนอ้ร์ฯ

บจำ.รว็มูที่รัพย์ส่ิน

รีวม้

บจำ.ที่ิปโก้ ที่าว็เว็อ้ร์

บจำ.รว็มูที่รัพย์ส่ิน

บมูจำ.ที่ิปโก้แอ้ส่ฟั้ลที่์

บจำ.ถืนอ้มูว็งศ์บริการ

บจำ.มูาร์เก็ต์ต์ิ�งคอ้นซัลแที่็น

รีวม้

2.67

0.20

0.13

0.16

0.23

0.50

0.12

0.11

0.04

0.01

0.02

0.17

0.04

4.40

6.90

0.04

11.38

0.27

0.05

18.64

0.01

0.21

0.02

0.24

0.37

0.04

0.22

2.02

2.65

0.22

4.18

0.02

0.01

0.03

4.46

ราคาต์ลาดห้รือ้เที่ียบเที่่ากับราคาทีี่�ค้าข้าย 

กับบุคคลภายนอ้ก

ราคาต์ลาดห้รือ้เที่ียบเที่่ากับราคาทีี่�ให้้บริการ

กับบุคคลภายนอ้ก

ราคาต์ลาดห้รือ้เที่ียบเที่่ากับราคาทีี่�ค้าข้าย 

กับบุคคลภายนอ้ก

ราคาต์ลาดห้รือ้เที่ียบเที่่ากับราคาทีี่�ให้้บริการ

กับบุคคลภายนอ้ก

ราคาต์ลาดห้รือ้เที่ียบเที่่ากับราคาทีี่�ให้้บริการ

กับบุคคลภายนอ้ก

 ลักิษณะรีายกิารี

 ลักิษณะรีายกิารี

 ลักิษณะรีายกิารี

บรีิษัท่ / ความ้สุัม้พืันธุ์

บรีิษัท่ / ความ้สุัม้พืันธุ์

บรีิษัท่ / ความ้สุัม้พืันธุ์

ม้้ลค่ารีายกิารีรีะหุ้ว่างกิัน
(ล�านบาท่)

ม้้ลค่ารีายกิารีรีะหุ้ว่างกิัน
(ล�านบาท่)

ม้้ลค่ารีายกิารีรีะหุ้ว่างกิัน
(ล�านบาท่)

 นโยบายกิารีคิดื่รีาคา

 นโยบายกิารีคิดื่รีาคา

 นโยบายกิารีคิดื่รีาคา

 รีายกิารีรีะหุ้ว่างกิันรีะหุ้ว่างบริีษัท่ ท่ิปโกิ� เอฟ้แอนด์ื่บี จำากิัดื่ และบรีิษัท่ท่ี�เกิี�ยวข�องกิัน

 รีายกิารีรีะหุ้ว่างกิันรีะหุ้ว่างบริีษัท่ ท่ิปโกิ�ไพืน์แอปเป้�ล จำากิัดื่ และบรีิษัท่ท่ี�เกิี�ยวข�องกัิน

 รีายกิารีรีะหุ้ว่างกิันรีะหุ้ว่างบริีษัท่ ท่ิปโกิ� รีีเท่ล จำากิัดื่ และบรีิษัท่ท่ี�เกิี�ยวข�องกิัน



แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน) 101

1.  รับบริการและอ้ื�นๆ บจำ.ที่ิปโก้ ที่าว็เว็อ้ร์

บจำ.รว็มูที่รัพย์ส่ิน

บจำ.ถืนอ้มูว็งศ์บริการ

รีวม้

0.08

0.45

0.01

0.54

ราคาต์ลาดห้รือ้เที่ียบเที่่ากับราคาทีี่�ให้้บริการ

กับบุคคลภายนอ้ก

 ลักิษณะรีายกิารี บรีิษัท่ / ความ้สุัม้พืันธุ์ ม้้ลค่ารีายกิารีรีะหุ้ว่างกิัน
(ล�านบาท่)

 นโยบายกิารีคิดื่รีาคา

รีายกิารีรีะหุ้ว่างกิันรีะหุ้ว่างบริีษัท่ ท่ิปโกิ� ไบโอเท่็ค จำากิัดื่ และบรีิษัท่ท่ี�เกิี�ยวข�องกิัน

 ผูถ้ือื้หุ้น้และ/ผูล้งทุี่นส่ามูารถืดูข้้อ้มูลูรายการระห้ว่็างกันย้อ้นห้ลังเพื�อ้เปรียบเทีี่ยบข้อ้้มูลู 3 ปไีด้จำากรายงานประจำำาปขี้อ้งปีกอ่้น 

ในเว็็บไซต์์ข้อ้งบริษััที่  www.tipco.net 

ความ้จำาเป็นและความ้สุม้เหุ้ต้สุม้ผู้ลของรีายกิารี

 รายการระห้ว็่างกันทีี่�เกิดข้่�นระห้ว็่างบริษััที่ฯและบริษััที่ย่อ้ยกับบุคคลทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกัน เป็นรายการดำาเนินการที่างธุุรกิจำต์ามูปกติ์ 

และได้ผ่านการพจิำารณีาอ้นมัุูต์จิำากคณีะกรรมูการบรษิัทัี่ฯห้ลงัจำากได้ผ่านการพจิำารณีาจำากคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บก่อ้นแล้ว็ ซ่�งเป็นไปต์ามู

ข้ั�นต์อ้นการอ้นุมูัต์ิที่ี�เห้มูาะส่มูต์ามูระเบียบ ข้้อ้บังคับข้อ้งบริษััที่ฯทีุ่กประการรว็มูที่ั�งเป็นไปต์ามูกระบว็นการจำัดซื�อ้ปกต์ิซ่�งต์้อ้งมูี 

การเปรียบเที่ียบราคากับผู้ข้ายรายอ้ื�น และราคาที่ี�ซื�อ้ข้ายกันเป็นราคาต์ามูราคาต์ลาด 

ม้าตรีกิารีหุ้รีือขั�นตอนกิารีอน้ม้ัติกิารีท่ำารีายกิารีรีะหุ้ว่างกิัน

 รายการระห้ว็า่งกนัที่ี�เกิดข้่�นและอ้าจำเกดิข้่�นต์อ่้ไปในอ้นาคต์จำะต์อ้้งผา่นการพจิำารณีาอ้นมุูตั์จิำากคณีะกรรมูการบรษิัทัี่ฯห้ลงัจำาก

ผ่านการต์รว็จำส่อ้บจำากคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ ซ่�งเป็นไปต์ามูข้ั�นต์อ้นการอ้นุมูัติ์ที่ี�เห้มูาะส่มูต์ามูระเบียบข้้อ้บังคับข้อ้งบริษััที่ฯและ 

ต์ามูกระบว็นการจำัดซื�อ้ซ่�งต์้อ้งมูีการเปรียบเที่ียบราคาและคัดเลือ้กผู้ข้ายทีุ่กครั�ง รว็มูที่ั�งมีูการประเมูินผลผู้ข้ายเพื�อ้จำัดอ้ันดับอ้ีกด้ว็ย  

โดยกรรมูการที่ี�มูีส่่ว็นได้เส่ียงดอ้อ้กเสี่ยงในการอ้นุมัูต์ิการเข้้าที่ำารายการดังกล่าว็

นโยบายและแนวโน�ม้กิารีท่ำารีายกิารีรีะหุ้ว่างกิันในอนาคต

 รายการระห้ว็่างกันข้อ้งบริษััที่ที่ี�เกิดข้่�นและอ้าจำเกิดข้่�นต์่อ้ไปในอ้นาคต์ จำะเป็นรายการที่ี�ดำาเนินการที่างธุุรกิจำต์ามูปกต์ิเช่นเดิมู 

ไมู่มูีรายการใดเป็นพิเศษั ไมู่มูีการถ่ืายเที่ผลประโยชน์ ระห้ว่็าง บริษััที่ฯและบริษััที่ย่อ้ย กับบุคคลทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง ที่ั�งนี� บริษััที่ฯจำะให้ ้

คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บห้รือ้ผู้ส่อ้บบัญชีข้อ้งบริษััที่ฯ ห้รือ้ผู้เชี�ยว็ชาญอ้ิส่ระ พิจำารณีาต์รว็จำส่อ้บและให้้คว็ามูเห็้นถื่งคว็ามูเห้มูาะส่มู 

ข้อ้งราคา และคว็ามูส่มูเห้ต์ุส่มูผลข้อ้งการที่ำารายการด้ว็ยพร้อ้มูที่ั�งเปิดเผยชนิดและมููลค่าข้อ้งรายการดังกล่าว็ พร้อ้มูที่ั�งเห้ตุ์ผลในการที่ำา

รายการต์อ่้ที่ี�ประชุมูผู้ถืือ้หุ้้นในรายงานประจำำาปี นอ้กจำากนี�คณีะกรรมูการบรษิัทัี่ฯจำะต์้อ้งปฏิบัต์ใิห้เ้ป็นไปต์ามูกฎิ์ห้มูายว็า่ด้ว็ยห้ลักที่รัพย์ 

และ ต์ลาดห้ลักที่รัพย์และข้้อ้บังคับ ประกาศ คำาส่ั�ง ห้รือ้ข้้อ้กำาห้นดข้อ้งต์ลาดห้ลักที่รัพย์แห้่งประเที่ศไที่ย รว็มูต์ลอ้ดถื่งการปฏิบัต์ิ 

ต์ามูข้อ้้กำาห้นดเกี�ยว็กบัการเปิดเผยข้อ้้มูลูการที่ำารายการเกี�ยว็โยง และการไดมู้าห้รอื้จำำาห้นา่ยที่รัพยสิ์่นที่ี�ส่ำาคัญข้อ้งบรษิัทัี่ฯห้รอื้บริษััที่ยอ่้ย 

ต์ามูมูาต์รฐานการบัญชีทีี่�กำาห้นดโดยส่มูาคมูนักบัญชีและผู้ส่อ้บบัญชีรับอ้นุญาต์แห่้งประเที่ศไที่ย ที่ั�งนี� ห้ากมีูรายการระห้ว็่างกันข้อ้ง 

บริษััที่ฯห้รือ้บริษััที่ย่อ้ยเกิดข้่�นกับบุคคลที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้ง มูีส่ว่็นได้ส่ว่็นเสี่ยห้รือ้อ้าจำมูีคว็ามูข้ัดแย้งที่างผลประโยชน์ในอ้นาคต์ บริษััที่ฯจำะได้ให้้

คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บเป็นผู้ให้้คว็ามูเห้็นเกี�ยว็กับคว็ามูจำำาเป็น และคว็ามูเห้มูาะส่มูข้อ้งรายการนั�น ในกรณีีที่ี�คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ

ไมู่มูีคว็ามูชำานาญ ในการพิจำารณีารายการระห้ว็่างกันที่ี�อ้าจำเกิดข้่�น บริษััที่ฯจำะได้ให้้ผู้เชี�ยว็ชาญอ้ิส่ระห้รือ้ผู้ส่อ้บบัญชีข้อ้งบริษััที่ฯเป็น 

ผู้ให้้คว็ามูเห้็นเกี�ยว็กับรายการระห้ว็่างกันดังกล่าว็ เพื�อ้นำาไปใช้ประกอ้บการต์ัดส่ินใจำข้อ้งคณีะกรรมูการ ห้รือ้ผูถ้ืือ้หุ้้นแล้ว็แต่์กรณีี 
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ส่วนท่ี 3
งบการเงิน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

 คณีะกรรมูการบริษััที่ฯ เป็นผู้รับผิดชอ้บต์่อ้งบการเงินรว็มูและงบการเงินเฉพาะกิจำการข้อ้งบริษััที่ ที่ิปโก้ฟู้ดส่์ จำำากัด (มูห้าชน)  

และส่ารส่นเที่ศที่างการเงินที่ี�ปรากฏในรายงานประจำำาปี งบการเงินดังกล่าว็จัำดที่ำาข้่�นต์ามูมูาต์รฐานการบัญชีที่ี�รับรอ้งที่ั�ว็ไป โดยเลือ้กใช้ 

นโยบายบัญชีที่ี�เห้มูาะส่มู ซ่�งถืือ้ปฏิบัต์ิอ้ย่างส่มูำ�าเส่มูอ้ ใช้ดุลยพินิจำอ้ย่างระมัูดระว็ัง และประมูาณีการที่ี�ดีที่ี�สุ่ดในการจำัดที่ำา รว็มูที่ั�งมูีการ 

เปิดเผยข้้อ้มููลส่ำาคัญอ้ย่างเพียงพอ้ในห้มูายเห้ต์ุประกอ้บงบการเงิน และได้ผ่านการต์รว็จำส่อ้บและให้้คว็ามูเห้็นอ้ย่างไมู่มูีเงื�อ้นไข้จำาก 

ผู้ส่อ้บบัญชีรับอ้นุญาต์ที่ี�เป็นอ้ิส่ระ งบการเงินจำ่งส่ะท้ี่อ้นฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานที่ี�เป็นจำริง ส่มูเห้ต์ุส่มูผล และเป็นประโยชน์ 

ต์่อ้ผู้ถืือ้หุ้้น นักลงทีุ่น และผู้มีูส่่ว็นได้เส่ียอ้ย่างโปร่งใส่

 คณีะกรรมูการบรษิัทัี่ฯ ได้จำดัให้้มีูและดำารงไว้็ซ่�งระบบคว็บคุมูภายในที่ี�เห้มูาะส่มูและมีูประส่ทิี่ธิุภาพ และระบบบรหิ้ารคว็ามูเส่ี�ยง 

เพื�อ้ให้้มูั�นใจำได้อ้ย่างมูีเห้ต์ุผลว็่าการบันที่่กข้้อ้มููลที่างบัญชีมูีคว็ามูถืูกต์้อ้ง ครบถื้ว็น เพียงพอ้ที่ี�จำะดำารงรักษัาไว็้ซ่�งที่รัพย์ส่ิน และป้อ้งกัน 

ไมู่ให้้เกิดการทีุ่จำริต์ห้รือ้การดำาเนินการทีี่�ผิดปกต์ิ และเพื�อ้ให้้การดำาเนินงานมูีคว็ามูรอ้บคอ้บและปราศจำากคว็ามูเส่ี�ยง

 คณีะกรรมูการบริษััที่ฯ ได้แต่์งต์ั�งคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ ประกอ้บด้ว็ยกรรมูการอ้ิส่ระ 3 ที่่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอ้บเกี�ยว็กับ 

คุณีภาพข้อ้งรายงานที่างการเงินและระบบคว็บคุมูภายใน คว็ามูเห็้นข้อ้งคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บเกี�ยว็กับเรื�อ้งนี�ปรากฏในรายงานข้อ้ง 

คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ ซ่�งแส่ดงไว็้ในรายงานประจำำาปีแล้ว็

 คณีะกรรมูการบริษััที่ฯ มีูคว็ามูเห้็นว็่า ระบบคว็บคุมูภายในและระบบการต์รว็จำส่อ้บ งบการเงินข้อ้งบริษััที่ฯอ้ยู่ในระดับที่ี� 

น่าพอ้ใจำ ส่ามูารถืส่ร้างคว็ามูเชื�อ้มัู�นอ้ย่างมูีเห้ต์ุผลต์่อ้คว็ามูเชื�อ้ถืือ้ได้ข้อ้งงบการเงินรว็มูและงบการเงินเฉพาะกิจำการ ณี ว็ันทีี่� 

31 ธัุนว็าคมู 2564

  นางส่าว็ลักษัณีา ที่รัพย์ส่าคร       นายยงสิ่ที่ธุิ� โรจำน์ศรีกุล

         ประธุานกรรมูการ     ประธุานเจำ้าห้น้าที่ี�บริห้าร
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รีายงานของผู้้�สุอบบัญชีรีับอน้ญาต

เส่นอ้ต์่อ้ผู้ถืือ้หุ้้นข้อ้งบริษััที่ ที่ิปโก้ฟู้ดส่์ จำำากัด (มูห้าชน) 

ความ้เหุ้็น

ข้้าพเจำ้าได้ต์รว็จำส่อ้บงบการเงินรว็มูข้อ้งบริษััที่ ที่ิปโก้ฟู้ดส์่ จำำากัด (มูห้าชน) และบริษััที่ย่อ้ย (กลุ่มูบริษััที่) ซ่�งประกอ้บด้ว็ย 

งบแส่ดงฐานะการเงินรว็มู ณี ว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564 งบกำาไรข้าดทีุ่นเบ็ดเส่ร็จำรว็มู งบแส่ดงการเปลี�ยนแปลงส่่ว็นข้อ้งผูถ้ืือ้หุ้น้รว็มู และ 

งบกระแส่เงินส่ดรว็มูส่ำาห้รับปีส่ิ�นสุ่ดว็ันเดียว็กัน และห้มูายเห้ต์ุประกอ้บงบการเงินรว็มู รว็มูถื่งห้มูายเห้ต์ุส่รุปนโยบายการบัญชีทีี่�ส่ำาคัญ 

และได้ต์รว็จำส่อ้บ งบการเงินเฉพาะกิจำการข้อ้งบริษัทัี่ ทิี่ปโก้ฟู้ดส่์ จำำากัด (มูห้าชน) ด้ว็ยเช่นกัน

ข้้าพเจำ้าเห็้นว่็างบการเงินข้้างต้์นนี�แส่ดงฐานะการเงิน ณี ว็ันทีี่� 31 ธุันว็าคมู 2564 ผลการดำาเนินงานและกระแส่เงินส่ด ส่ำาห้รับปี 

ส่ิ�นสุ่ดวั็นเดียว็กันข้อ้งบริษัทัี่ ที่ิปโก้ฟู้ดส่์ จำำากัด (มูห้าชน) และบริษััที่ย่อ้ย และเฉพาะข้อ้ง บริษััที่ ที่ิปโก้ฟู้ดส่์ จำำากัด (มูห้าชน) โดยถืูกต์้อ้ง 

ต์ามูที่ี�คว็รในส่าระส่ำาคัญต์ามูมูาต์รฐานการรายงานที่างการเงิน 

เกิณฑ์์ในกิารีแสุดื่งความ้เหุ้็น

ข้้าพเจำ้าได้ปฏิบัต์ิงานต์รว็จำส่อ้บต์ามูมูาต์รฐานการส่อ้บบัญชี คว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้งข้้าพเจำ้าได้กล่าว็ไว็้ในว็รรค คว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้งผู้ส่อ้บ 

บัญชีต์่อ้การต์รว็จำส่อ้บงบการเงินในรายงานข้อ้งข้้าพเจำ้า ข้้าพเจำ้ามูีคว็ามูเป็นอ้ิส่ระจำากกลุ่มูบริษััที่ต์ามูข้้อ้กำาห้นดจำรรยาบรรณี 

ข้อ้งผู้ประกอ้บว็ิชาชีพบัญชีทีี่�กำาห้นดโดยส่ภาว็ิชาชีพบัญชีในส่่ว็นที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการต์รว็จำส่อ้บงบการเงิน และข้้าพเจำ้าได้ปฏิบัต์ิต์ามู 

ข้้อ้กำาห้นดด้านจำรรยาบรรณีอ้ื�น ๆ ต์ามูที่ี�ระบุในข้้อ้กำาห้นดนั�นด้ว็ย ข้้าพเจำ้าเชื�อ้ว็่าห้ลักฐานการส่อ้บบัญชีที่ี�ข้้าพเจำ้าได้รับเพียงพอ้และ 

เห้มูาะส่มูเพื�อ้ใช้เป็นเกณีฑ์์ในการแส่ดงคว็ามูเห้็นข้อ้งข้้าพเจ้ำา

เรีื�องสุำาคัญในกิารีตรีวจสุอบ 

เรื�อ้งส่ำาคญัในการต์รว็จำส่อ้บคอื้เรื�อ้งต์า่ง ๆ  ทีี่�มูนัียส่ำาคญัที่ี�สุ่ดต์ามูดลุยพนิิจำเยี�ยงผูป้ระกอ้บว็ชิาชพีข้อ้งข้า้พเจำา้ในการต์รว็จำส่อ้บงบการเงนิ 

ส่ำาห้รับงว็ดปัจำจำุบัน ข้้าพเจำ้าได้นำาเรื�อ้งเห้ล่านี�มูาพิจำารณีาในบริบที่ข้อ้งการต์รว็จำส่อ้บงบการเงินโดยรว็มูและในการแส่ดงคว็ามูเห็้น 

ข้อ้งข้้าพเจำ้า ที่ั�งนี� ข้้าพเจำ้าไมู่ได้แส่ดงคว็ามูเห้็นแยกต์่างห้ากส่ำาห้รับเรื�อ้งเห้ล่านี� 

ข้้าพเจำ้าได้ปฏิบัต์ิงานต์ามูคว็ามูรับผิดชอ้บที่ี�ได้กล่าว็ไว็้ในว็รรคคว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้งผู้ส่อ้บบัญชีต์่อ้การต์รว็จำส่อ้บงบการเงิน 

ในรายงานข้อ้งข้า้พเจำา้ ซ่�งไดร้ว็มูคว็ามูรบัผดิชอ้บทีี่�เกี�ยว็กบัเรื�อ้งเห้ลา่นี�ด้ว็ย การปฏิบัติ์งานข้อ้งข้า้พเจำา้ไดร้ว็มูว็ธีิุการต์รว็จำส่อ้บที่ี�อ้อ้กแบบ 

มูาเพื�อ้ต์อ้บส่นอ้งต์่อ้การประเมูินคว็ามูเส่ี�ยงจำากการแส่ดงข้้อ้มููลทีี่�ข้ัดต์่อ้ข้้อ้เที่็จำจำริงอ้ันเป็นส่าระส่ำาคัญในงบการเงินผลข้อ้งว็ิธุี 

การต์รว็จำส่อ้บข้อ้งข้้าพเจำ้า ซ่�งได้รว็มูวิ็ธุีการต์รว็จำส่อ้บส่ำาห้รับเรื�อ้ง เห้ล่านี�ด้ว็ย ได้ใช้เป็นเกณีฑ์์ในการแส่ดงคว็ามูเห็้นข้อ้งข้้าพเจำ้าต์่อ้ 

งบการเงินโดยรว็มู

เรื�อ้งส่ำาคัญในการต์รว็จำส่อ้บ พร้อ้มูว็ิธุีการต์รว็จำส่อ้บส่ำาห้รับแต์่ละเรื�อ้งมูีดังต์่อ้ไปนี�

เงินลงท่้นในบริีษัท่รี่วม้

บริษััที่ฯมูีเงินลงทีุ่นในบริษััที่ร่ว็มูซ่�งแส่ดงมููลค่าต์ามูว็ิธุีส่่ว็นได้เส่ียและมูีส่่ว็นแบ่งกำาไรจำากเงินลงทีุ่นในบริษััที่ร่ว็มูในงบการเงินรว็มู 

(แส่ดงมููลค่าต์ามูว็ิธุีราคาทีุ่นและมูีรายได้เงินปันผลรับจำากบริษััที่ร่ว็มูในงบการเงินเฉพาะกิจำการ) เป็นจำำานว็นเงินที่ี�มูีส่าระส่ำาคัญต์่อ้งบ 

การเงินและส่่งผลกระที่บโดยต์รงต์่อ้ส่่ว็นข้อ้งกำาไรห้รือ้ข้าดทีุ่น
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ข้้าพเจำ้าได้ส่อ้บถืามูผู้บริห้ารถื่งคว็ามูมูีอ้ิที่ธุิพลอ้ย่างเป็นส่าระส่ำาคัญในบริษััที่ร่ว็มูเพื�อ้ประเมูินคว็ามูเห้มูาะส่มูข้อ้งการบันที่่กรายการ 

เกี�ยว็ข้้อ้งกับเงินลงทุี่นในบริษััที่ร่ว็มูข้อ้งฝ่่ายบริห้าร การประเมิูนคว็ามูเห้มูาะส่มูข้อ้งนโยบายการบัญชีที่ี�บริษััที่ร่ว็มูใช้และการบันท่ี่ก 

รายการระห้ว่็างกัน การต์รว็จำส่อ้บคว็ามูมีูต์ัว็ต์นจำากใบหุ้้นและเอ้กส่ารจำากบริษััที่ห้ลักที่รัพย์ การที่ดส่อ้บการคำานว็ณีข้อ้งมููลค่ายุต์ิธุรรมู 

ข้อ้งเงินลงทีุ่นรว็มูถื่งการประเมูินการด้อ้ยค่า ณี ว็ันส่ิ�นรอ้บระยะเว็ลารายงาน และการต์รว็จำส่อ้บเอ้กส่ารประกอ้บรายการรับเงินปันผล 

นอ้กจำากนั�นข้้าพเจำ้ายังได้ข้อ้งบการเงินที่ี�ผ่านการต์รว็จำส่อ้บโดยผู้ส่อ้บบัญชีรับอ้นุญาต์ข้อ้งบริษััที่ร่ว็มูดังกล่าว็เพื�อ้ที่ดส่อ้บการ 

คำานว็ณีมููลค่าส่่ว็นแบ่งกำาไรจำากเงินลงทีุ่นในบริษััที่ร่ว็มูและมููลค่าเงินลงทีุ่นในบริษััที่ร่ว็มูว็่าเป็นไปต์ามูสั่ดส่ว่็นข้อ้งเงินลงทีุ่นในบริษััที่ร่ว็มู 

ทีี่�บริษััที่ฯมูสี่ว่็นไดเ้ส่ยีในบริษััที่ร่ว็มูดังกลา่ว็ ต์ลอ้ดจำนไดต้์รว็จำส่อ้บคว็ามูเห้มูาะส่มูข้อ้งการเปิดเผยข้อ้้มูลูในห้มูายเห้ต์ุประกอ้บงบการเงิน

ข�อม้้ลอื�น 

ผู้บริห้ารเป็นผู้รับผิดชอ้บต่์อ้ข้้อ้มููลอ้ื�น ซ่�งรว็มูถ่ืงข้้อ้มููลทีี่�รว็มูอ้ยู่ในรายงานประจำำาปีข้อ้งกลุ่มูบริษััที่ (แต่์ไมู่รว็มูถื่งงบการเงินและรายงาน 

ข้อ้งผู้ส่อ้บบัญชีที่ี�แส่ดงอ้ยู่ในรายงานนั�น) ซ่�งคาดว็่าจำะถืูกจัำดเต์รียมูให้้กับข้้าพเจำ้าภายห้ลังวั็นที่ี�ในรายงานข้อ้งผู้ส่อ้บบัญชีนี�

คว็ามูเห้็นข้อ้งข้้าพเจำ้าต์่อ้งบการเงินไมู่ครอ้บคลุมูถื่งข้้อ้มููลอ้ื�นและข้้าพเจำ้าไมู่ได้ให้้ข้้อ้ส่รุปในลักษัณีะการให้้คว็ามูเชื�อ้มูั�นในรูปแบบใด ๆ 

ต์่อ้ข้้อ้มููลอ้ื�นนั�น

คว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้งข้้าพเจำ้าทีี่�เกี�ยว็เนื�อ้งกับการต์รว็จำส่อ้บงบการเงินคือ้ การอ้่านและพิจำารณีาว็่าข้้อ้มููลอ้ื�นนั�นมูีคว็ามูข้ัดแย้งที่ี�มูี 

ส่าระส่ำาคัญกับงบการเงินห้รือ้กับคว็ามูรู้ทีี่�ได้รับจำากการต์รว็จำส่อ้บข้อ้งข้้าพเจำ้าห้รือ้ไมู่ ห้รือ้ปรากฏว่็าข้้อ้มููลอ้ื�นแส่ดงขั้ดต์่อ้ข้้อ้เท็ี่จำจำริง 

อ้ันเป็นส่าระส่ำาคัญห้รือ้ไมู่ 

เมูื�อ้ข้า้พเจำา้ไดอ้้า่นรายงานประจำำาปีข้อ้งกลุมู่บริษัทัี่ต์ามูทีี่�กล่าว็ข้า้งต้์นแล้ว็ และห้ากส่รุปไดว้็า่มูกีารแส่ดงข้อ้้มูลูทีี่�ข้ดัต์อ่้ข้อ้้เท็ี่จำจำรงิอ้นัเปน็

ส่าระส่ำาคัญ ข้้าพเจำ้าจำะส่ื�อ้ส่ารเรื�อ้งดังกล่าว็ให้้ผู้มูีห้น้าทีี่�ในการกำากับดูแลที่ราบเพื�อ้ให้้มูีการดำาเนินการแก้ไข้ที่ี�เห้มูาะส่มูต่์อ้ไป

ความ้รีับผู้ิดื่ชอบของผู้้�บรีิหุ้ารีและผู้้�ม้ีหุ้น�าท่ี�ในกิารีกิำากิับดื่้แลต่องบกิารีเงิน

ผู้บริห้ารมูีห้น้าที่ี�รับผิดชอ้บในการจำัดที่ำาและนำาเส่นอ้งบการเงินเห้ล่านี�โดยถืูกต์้อ้งต์ามูที่ี�คว็รต์ามูมูาต์รฐานการรายงานที่างการเงินและ 

รับผิดชอ้บเกี�ยว็กับการคว็บคุมูภายในทีี่�ผู้บริห้ารพิจำารณีาว็่าจำำาเป็นเพื�อ้ให้้ส่ามูารถืจัำดที่ำางบการเงินทีี่�ปราศจำากการแส่ดงข้้อ้มููลทีี่�ข้ัดต์่อ้ 

ข้้อ้เที่็จำจำริงอ้ันเป็นส่าระส่ำาคัญไมู่ว็่าจำะเกิดจำากการทุี่จำริต์ห้รือ้ข้้อ้ผิดพลาด

ในการจัำดที่ำางบการเงิน ผู้บริห้ารรับผิดชอ้บในการประเมิูนคว็ามูส่ามูารถืข้อ้งกลุ่มูบริษััที่ในการดำาเนินงานต่์อ้เนื�อ้ง การเปิดเผยเรื�อ้งทีี่� 

เกี�ยว็กับการดำาเนินงานต์่อ้เนื�อ้งในกรณีีทีี่�มูีเรื�อ้งดังกล่าว็ และการใช้เกณีฑ์์การบัญชีส่ำาห้รับกิจำการที่ี�ดำาเนินงานต์่อ้เนื�อ้งเว็้นแต์่ผู้บริห้าร 

มูีคว็ามูต์ั�งใจำที่ี�จำะเลิกกลุ่มูบริษััที่ห้รือ้ห้ยุดดำาเนินงานห้รือ้ไมู่ส่ามูารถืดำาเนินงานต์่อ้เนื�อ้งอ้ีกต์่อ้ไปได้

ผู้มูีห้น้าที่ี�ในการกำากับดูแลมูีห้น้าที่ี�ในการส่อ้ดส่่อ้งดูแลกระบว็นการในการจำัดที่ำารายงานที่างการเงินข้อ้งกลุ่มูบริษััที่ 
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ความ้รีับผู้ิดื่ชอบของผู้้�สุอบบัญชีต่อกิารีตรีวจสุอบงบกิารีเงิน

การต์รว็จำส่อ้บข้อ้งข้า้พเจำา้มูวัี็ต์ถุืประส่งค์เพื�อ้ให้ไ้ด้คว็ามูเชื�อ้มูั�นอ้ย่างส่มูเห้ตุ์ส่มูผลว่็างบการเงินโดยรว็มูปราศจำากการแส่ดงข้อ้้มูลูทีี่�ข้ดัต่์อ้ 

ข้้อ้เที่็จำจำริงอ้ันเป็นส่าระส่ำาคัญห้รือ้ไมู่ ไมู่ว่็าจำะเกิดจำากการทีุ่จำริต์ห้รือ้ข้้อ้ผิดพลาด และเส่นอ้รายงานข้อ้งผู้ส่อ้บบัญชีซ่�งรว็มูคว็ามูเห้็น 

ข้อ้งข้้าพเจำ้าอ้ยู่ด้ว็ย คว็ามูเชื�อ้มัู�นอ้ย่างส่มูเห้ต์ุส่มูผลคือ้คว็ามูเชื�อ้มูั�นในระดับสู่งแต์่ไมู่ได้เป็นการรับประกันว็่าการปฏิบัต์ิงานต์รว็จำส่อ้บ 

ต์ามูมูาต์รฐานการส่อ้บบัญชีจำะส่ามูารถืต์รว็จำพบข้้อ้มููลทีี่�ข้ัดต่์อ้ข้้อ้เท็ี่จำจำริงอั้นเป็นส่าระส่ำาคัญทีี่�มูีอ้ยู่ได้เส่มูอ้ไป ข้้อ้มููลทีี่�ข้ัดต่์อ้ข้้อ้เท็ี่จำจำริง 

อ้าจำเกิดจำากการทุี่จำริต์ห้รือ้ข้้อ้ผิดพลาดและถืือ้ว่็ามูีส่าระส่ำาคัญเมูื�อ้คาดการณ์ีอ้ย่างส่มูเห้ตุ์ส่มูผลได้ว็่ารายการทีี่�ข้ัดต์่อ้ข้้อ้เท็ี่จำจำริงแต์่ละ 

รายการห้รือ้ทีุ่กรายการรว็มูกันจำะมูีผลต์่อ้การต์ัดส่ินใจำที่างเศรษัฐกิจำข้อ้งผูใ้ช้งบการเงินจำากการใช้งบการเงินเห้ล่านี�

ในการต์รว็จำส่อ้บข้อ้งข้้าพเจำ้าต์ามูมูาต์รฐานการส่อ้บบัญชี ข้้าพเจำ้าใช้ดุลยพินิจำและการสั่งเกต์และส่งสั่ยเยี�ยงผู้ประกอ้บวิ็ชาชีพ 

ต์ลอ้ดการต์รว็จำส่อ้บ และข้้าพเจำ้าได้ปฏิบัติ์งานดังต์่อ้ไปนี�ด้ว็ย

• ระบุและประเมิูนคว็ามูเส่ี�ยงที่ี�อ้าจำมูีการแส่ดงข้้อ้มููลที่ี�ข้ัดต่์อ้ข้้อ้เที่็จำจำริงอ้ันเป็นส่าระส่ำาคัญในงบการเงิน ไมู่ว็่าจำะเกิดจำากการ 

ทีุ่จำริต์ห้รือ้ข้้อ้ผิดพลาด อ้อ้กแบบและปฏิบัต์ิงานต์ามูวิ็ธุีการต์รว็จำส่อ้บเพื�อ้ต์อ้บส่นอ้งต่์อ้คว็ามูเสี่�ยงเห้ล่านั�น และได้ห้ลักฐาน 

การส่อ้บบัญชีที่ี�เพียงพอ้และเห้มูาะส่มูเพื�อ้เป็นเกณีฑ์์ในการแส่ดงคว็ามูเห้็นข้อ้งข้้าพเจำ้า คว็ามูเสี่�ยงที่ี�ไมู่พบข้้อ้มููลที่ี�ขั้ดต์่อ้ 

ข้้อ้เที่็จำจำริงอ้ันเป็นส่าระส่ำาคัญซ่�งเป็นผลมูาจำากการทุี่จำริต์จำะสู่งกว่็าคว็ามูเสี่�ยงทีี่�เกิดจำากข้้อ้ผิดพลาด เนื�อ้งจำากการทุี่จำริต์อ้าจำ 

เกี�ยว็กับการส่มูรู้ร่ว็มูคิด การปลอ้มูแปลงเอ้กส่ารห้ลักฐาน การต์ั�งใจำละเว็้นการแส่ดงข้้อ้มููล การแส่ดงข้้อ้มููลทีี่�ไมู่ต์รงต์ามู 

ข้อ้้เที่็จำจำริงห้รือ้การแที่รกแซงการคว็บคุมูภายใน

• ที่ำาคว็ามูเข้้าใจำเกี�ยว็กับระบบการคว็บคุมูภายในที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการต์รว็จำส่อ้บ เพื�อ้อ้อ้กแบบว็ิธุีการต์รว็จำส่อ้บให้้เห้มูาะส่มูกับ 

ส่ถืานการณี์ แต่์ไมู่ใช่เพื�อ้วั็ต์ถืุประส่งค์ในการแส่ดงคว็ามูเห้็นต์่อ้คว็ามูมูีประสิ่ที่ธุิผลข้อ้งการคว็บคุมูภายในข้อ้งกลุ่มูบริษััที่

• ประเมิูนคว็ามูเห้มูาะส่มูข้อ้งนโยบายการบัญชีที่ี�ผู้บริห้ารใช้และคว็ามูส่มูเห้ตุ์ส่มูผลข้อ้งประมูาณีการที่างบัญชีและการ 

เปิดเผยข้้อ้มููลทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งที่ี�ผูบ้ริห้ารจัำดที่ำา

• ส่รปุเกี�ยว็กบัคว็ามูเห้มูาะส่มูข้อ้งการใชเ้กณีฑ์ก์ารบญัชสี่ำาห้รบักจิำการที่ี�ดำาเนินงานต์อ่้เนื�อ้งข้อ้งผู้บรหิ้าร และส่รปุจำากห้ลกัฐาน 

การส่อ้บบัญชีที่ี�ได้รับว็่ามีูคว็ามูไมู่แน่นอ้นทีี่�มูีส่าระส่ำาคัญที่ี�เกี�ยว็กับเห้ต์ุการณี์ห้รือ้ส่ถืานการณี์ที่ี�อ้าจำเป็นเห้ต์ุให้้เกิดข้้อ้ส่งส่ัย 

อ้ย่างมูีนัยส่ำาคัญต์่อ้คว็ามูส่ามูารถืข้อ้งกลุ่มูบริษััที่ในการดำาเนินงานต์่อ้เนื�อ้งห้รือ้ไมู่ ห้ากข้้าพเจำ้าได้ข้้อ้ส่รุปว่็ามีูคว็ามูไมู่แน่นอ้น 

ทีี่�มูีส่าระส่ำาคัญ ข้้าพเจำ้าจำะต์้อ้งให้้ข้้อ้สั่งเกต์ไว็้ในรายงานข้อ้งผู้ส่อ้บบัญชีข้อ้งข้้าพเจำ้าถื่งการเปิดเผยข้้อ้มููลที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งในงบ 

การเงนิ ห้รอื้ห้ากเห็้นว็า่การเปิดเผยดงักลา่ว็ไมูเ่พยีงพอ้ ข้า้พเจำา้จำะแส่ดงคว็ามูเห็้นที่ี�เปลี�ยนแปลงไป ข้อ้้ส่รุปข้อ้งข้า้พเจำา้ข้่�นอ้ยู่ 

กับห้ลักฐานการส่อ้บบัญชีทีี่�ได้รับจำนถ่ืงว็ันที่ี�ในรายงานข้อ้งผู้ส่อ้บบัญชีข้อ้งข้้าพเจำ้า อ้ย่างไรก็ต์ามู เห้ต์ุการณี์ห้รือ้ส่ถืานการณี์ 

ในอ้นาคต์อ้าจำเป็นเห้ต์ุให้้กลุ่มูบริษััที่ต์้อ้งห้ยุดการดำาเนินงานต์่อ้เนื�อ้งได้

• ประเมิูนการนำาเส่นอ้ โครงส่ร้างและเนื�อ้ห้าข้อ้งงบการเงินโดยรว็มู รว็มูถื่งการเปิดเผยข้้อ้มููลทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง ต์ลอ้ดจำนประเมูินว่็า 

งบการเงินแส่ดงรายการและเห้ต์ุการณี์ที่ี�เกิดข้่�นโดยถืูกต์้อ้งต์ามูที่ี�คว็รห้รือ้ไมู่

• รว็บรว็มูเอ้กส่ารห้ลักฐานการส่อ้บบัญชีที่ี�เห้มูาะส่มูอ้ย่างเพียงพอ้เกี�ยว็กับข้้อ้มููลที่างการเงินข้อ้งกิจำการห้รือ้ข้อ้งกิจำกรรมูที่าง 

ธุุรกิจำภายในกลุ่มูบริษััที่เพื�อ้แส่ดงคว็ามูเห้็นต่์อ้งบการเงินรว็มู ข้้าพเจำ้ารับผิดชอ้บต่์อ้การกำาห้นดแนว็ที่าง การคว็บคุมูดูแล และ 

การปฏิบัติ์งานต์รว็จำส่อ้บกลุ่มูบริษััที่ ข้้าพเจำ้าเป็นผู้รับผิดชอ้บแต่์เพียงผู้เดียว็ต์่อ้คว็ามูเห้็นข้อ้งข้้าพเจำ้า

ข้้าพเจำ้าได้ส่ื�อ้ส่ารกับผู้มูีห้น้าที่ี�ในการกำากับดูแลในเรื�อ้งต์่าง ๆ ซ่�งรว็มูถื่งข้อ้บเข้ต์และช่ว็งเว็ลาข้อ้งการต์รว็จำส่อ้บต์ามูที่ี�ได้ว็างแผนไว็้ 

ประเด็นที่ี�มูีนัยส่ำาคัญที่ี�พบจำากการต์รว็จำส่อ้บ รว็มูถื่งข้้อ้บกพร่อ้งที่ี�มูีนัยส่ำาคัญในระบบการคว็บคุมูภายในห้ากข้้าพเจำ้าได้พบในระห้ว่็าง 

การต์รว็จำส่อ้บข้อ้งข้้าพเจำ้า

ข้้าพเจำ้าได้ให้้คำารับรอ้งแก่ผู้มูีห้น้าทีี่�ในการกำากับดูแลว็่าข้้าพเจำ้าได้ปฏิบัต์ิต์ามูข้้อ้กำาห้นดจำรรยาบรรณีที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกับคว็ามูเป็นอ้ิส่ระและ 

ได้ส่ื�อ้ส่ารกับผู้มีูห้น้าทีี่�ในการกำากับดูแลเกี�ยว็กับคว็ามูสั่มูพันธุ์ที่ั�งห้มูดต์ลอ้ดจำนเรื�อ้งอ้ื�นซ่�งข้้าพเจำ้าเชื�อ้ว่็ามีูเห้ตุ์ผลทีี่�บุคคลภายนอ้กอ้าจำ 

พิจำารณีาว็่ากระที่บต์่อ้คว็ามูเป็นอ้ิส่ระข้อ้งข้้าพเจำ้าและมูาต์รการที่ี�ข้้าพเจำ้าใช้เพื�อ้ป้อ้งกันไมู่ให้้ข้้าพเจำ้าข้าดคว็ามูเป็นอิ้ส่ระ
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จำากเรื�อ้งที่ั�งห้ลายที่ี�สื่�อ้ส่ารกับผู้มีูห้น้าทีี่�ในการกำากับดูแล ข้้าพเจำ้าได้พิจำารณีาเรื�อ้งต์่าง ๆ ที่ี�มีูนัยส่ำาคัญที่ี�สุ่ดในการต์รว็จำส่อ้บงบการเงิน 

ในงว็ดปัจำจำุบันและกำาห้นดเป็นเรื�อ้งส่ำาคัญในการต์รว็จำส่อ้บ ข้้าพเจำ้าได้อ้ธุิบายเรื�อ้งเห้ล่านี�ไว็้ในรายงานข้อ้งผู้ส่อ้บบัญชี เว็้นแต์่กฎิ์ห้มูาย 

ห้รือ้ข้้อ้บังคับห้้ามูไมู่ให้้เปิดเผยเรื�อ้งดังกล่าว็ต์่อ้ส่าธุารณีะ ห้รือ้ในส่ถืานการณี์ที่ี�ยากที่ี�จำะเกิดข้่�น ข้้าพเจำ้าพิจำารณีาว็่าไมู่คว็รส่ื�อ้ส่ารเรื�อ้งดัง

กล่าว็ในรายงานข้อ้งข้้าพเจำ้าเพราะการกระที่ำาดังกล่าว็ส่ามูารถืคาดการณ์ีได้อ้ย่างส่มูเห้ตุ์ส่มูผลว่็าจำะมีูผลกระที่บในที่างลบ มูากกว่็า 

ผลประโยชน์ที่ี�ผู้มูีส่่ว็นได้เส่ียส่าธุารณีะจำะได้จำากการส่ื�อ้ส่ารดังกล่าว็

ข้้าพเจำ้าเป็นผู้รับผิดชอ้บงานส่อ้บบัญชีและการนำาเส่นอ้รายงานฉบับนี�

ณีัฐว็ุฒิ ส่ันต์ิเพ็ชร

ผู้ส่อ้บบัญชีรับอ้นุญาต์ เลข้ที่ะเบียน 5730

บริษััที่ ส่ำานักงาน อ้ีว็าย จำำากัด

กรุงเที่พฯ: 18 กุมูภาพันธุ์ 2565
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บรีิษัท่ ทิ่ปโกิ�ฟ้้ดื่สุ์ จำากิัดื่ (ม้หุ้าชน) และบรีิษัท่ย่อย

ณ วันท่ี� 31 ธุันวาคม้ 2564

สุินท่รัีพืย์

สุินท่รัีพืย์หุ้ม้น้เวียน

เงินส่ดและรายการเทีี่ยบเที่่าเงินส่ด

ลูกห้นี�การค้าและลูกห้นี�อ้ื�น

เงินให้้กู้ยืมูระยะส่ั�นแก่กิจำการที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกัน

ส่ินค้าคงเห้ลือ้

ส่ินที่รัพย์ชีว็ภาพ

ส่ินที่รัพย์ต์ราส่ารอ้นุพันธุ์

ส่ินที่รัพย์ห้มูุนเวี็ยนอ้ื�น

รีวม้สุินท่รัีพืย์หุ้ม้น้เวียน

สุินท่รัีพืย์ไม้่หุ้ม้น้เวียน

เงินลงทีุ่นในบริษัทัี่ย่อ้ย

เงินลงทีุ่นในบริษัทัี่ร่ว็มู

อ้สั่งห้าริมูที่รัพย์เพื�อ้การลงทีุ่น - ที่ี�ดินรอ้การข้าย

ที่ี�ดิน อ้าคารและอุ้ปกรณ์ี

ส่ินที่รัพย์ไมู่มูีตั์ว็ต์น

ส่ินที่รัพย์ภาษีัเงินได้รอ้การตั์ดบัญชี 

ส่ินที่รัพย์ไมู่ห้มูุนเว็ียนอ้ื�น

รีวม้สุินท่รัีพืย์ไม้่หุ้ม้้นเวียน

รีวม้สุินท่รัีพืย์

ห้มูายเห้ต์ปุระกอ้บงบการเงนิเปน็ส่่ว็นห้น่�งข้อ้งงบการเงนินี�

6, 7

6

8

28.1

6

9

10

11

12

21

6

 78,108,567 

 353,251,481 

 - 

 652,076,499 

 677,000 

 45,479 

 35,441,058 

 1,119,600,084 

 - 

 3,601,402,946 

 7,269,561 

 1,583,253,690 

 28,239,972 

 86,699,492 

 11,638,975 

 5,318,504,636 

 6,438,104,720 

 55,544,446 

 368,818,881 

 - 

 500,542,233 

 480,000 

 1,649,450 

 53,475,177 

 980,510,187 

 - 

 3,477,058,427 

 7,269,561 

 1,910,737,529 

 30,389,476 

 69,420,294 

 11,873,551 

 5,506,748,838 

 6,487,259,025 

 20,293,531 

 22,780,428 

 419,800,000 

 55,758,753 

 - 

 - 

 5,642,755 

 524,275,467 

 1,533,836,957 

 644,929,739 

 7,269,561 

 583,449,794 

 26,814,833 

 6,405,097 

 2,092,101 

 2,804,798,082 

 3,329,073,549 

 15,137,447 

 16,484,143 

 412,900,000 

 46,137,515 

 - 

 - 

 8,112,244 

 498,771,349 

 1,478,836,957 

 644,929,739 

 7,269,561 

 652,765,760 

 27,037,043 

 6,194,930 

 2,092,101 

 2,819,126,091 

 3,317,897,440 

งบกิารีเงินรีวม้

หุ้ม้ายเหุ้ต้

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

25642564 25632563

งบแสดงฐานะการเงิน

(ห้น่ว็ย : บาที่)
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หุ้นี�สุินและสุ่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

หุ้นี�สุินหุ้ม้้นเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมูระยะส่ั�นจำากส่ถืาบันการเงิน

เจำ้าห้นี�การค้าและเจำ้าห้นี�อ้ื�น

ส่่ว็นข้อ้งเงินกู้ยืมูระยะยาว็จำากส่ถืาบันการเงินทีี่�ถื่งกำาห้นด

   ชำาระภายในห้น่�งปี

ส่่ว็นข้อ้งห้นี�ส่ินต์ามูสั่ญญาเช่าที่ี�ถื่งกำาห้นด

   ชำาระภายในห้น่�งปี

ภาษัีเงินได้ค้างจำ่าย

ห้นี�ส่ินต์ราส่ารอ้นุพันธุ์

ห้นี�ส่ินห้มูุนเว็ียนอ้ื�น

รีวม้หุ้นี�สุินหุ้ม้้นเวียน

หุ้นี�สุินไม้่หุ้ม้น้เวียน

เงินกู้ยืมูระยะยาว็จำากส่ถืาบันการเงิน - สุ่ที่ธิุจำาก

   ส่่ว็นที่ี�ถื่งกำาห้นดชำาระภายในห้น่�งปี

ห้นี�ส่ินต์ามูส่ัญญาเช่า - สุ่ที่ธุิจำากส่่ว็นที่ี�ถื่งกำาห้นด

   ชำาระภายในห้น่�งปี

ประมูาณีการต์้นทีุ่นการรื�อ้ถือ้น

ส่ำารอ้งผลประโยชน์ระยะยาว็ข้อ้งพนักงาน

รีวม้หุ้นี�สุินไม้่หุ้ม้้นเวียน

รีวม้หุ้นี�สุิน

13

6, 14

15

6, 16

28.1

15

6, 16

17

 618,780,547 

 482,366,345 

336,880,000 

 22,456,288 

 1,457,851 

 834,825 

 65,541,447 

 1,528,317,303 

 385,683,150 

 9,852,737 

 1,030,480 

 112,326,394 

 508,892,761 

 2,037,210,064 

 814,378,606 

 429,728,365 

266,880,000 

 27,586,779 

 - 

 163,355 

 62,662,903 

 1,601,400,008 

 532,563,150 

 27,439,376 

 1,200,480 

 105,155,533 

 666,358,539 

 2,267,758,547 

 368,000,000 

 46,501,990 

 260,000,000 

 5,129,081 

 - 

 - 

 2,939,244 

 682,570,315 

 295,000,000 

 3,839,570 

 - 

 31,750,503 

 330,590,073 

 1,013,160,388 

 500,000,000 

 22,176,050 

 190,000,000 

 7,942,589 

 - 

 - 

 3,777,052 

 723,895,691 

 365,000,000 

 11,239,662 

 - 

 30,109,508 

 406,349,170 

 1,130,244,861 

งบกิารีเงินรีวม้

หุ้ม้ายเหุ้ต้

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

25642564 25632563

ห้มูายเห้ต์ปุระกอ้บงบการเงนิเปน็ส่่ว็นห้น่�งข้อ้งงบการเงนินี�

(ห้น่ว็ย : บาที่)

บรีิษัท่ ทิ่ปโกิ�ฟ้้ดื่สุ์ จำากิัดื่ (ม้หุ้าชน) และบรีิษัท่ย่อย

ณ วันท่ี� 31 ธุันวาคม้ 2564

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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สุ่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

ทีุ่นเรือ้นหุ้้น

   ทีุ่นจำดที่ะเบียน 

         หุ้้นส่ามูัญ 500,000,000 หุ้้น มููลค่าหุ้น้ละ 1 บาที่

   ทีุ่นอ้อ้กจำำาห้น่ายและชำาระเต์็มูมููลค่าแล้ว็

         หุ้้นส่ามูัญ 482,579,640 หุ้้น มููลค่าหุ้น้ละ 1 บาที่

ส่่ว็นข้อ้งผู้มูีส่่ว็นได้เส่ียที่ี�ไมู่มูีอ้ำานาจำคว็บคุมูข้อ้งบริษััที่ย่อ้ย

   ที่ี�บริษััที่ฯซื�อ้ในราคาสู่งกว็่ามููลค่าต์ามูบัญชี

ส่่ว็นข้อ้งผู้มูีส่่ว็นได้เส่ียที่ี�ไมู่มูีอ้ำานาจำคว็บคุมูในบริษัทัี่ย่อ้ย

   ข้อ้งบริษัทัี่ร่ว็มูทีี่�ซื�อ้ในราคาต์ำ�ากว็่ามููลค่าต์ามูบัญชี

การเปลี�ยนแปลงส่่ว็นได้เส่ียในบริษััที่ย่อ้ยข้อ้งบริษััที่ร่ว็มู

   โดยไมู่ได้สู่ญเส่ียอ้ำานาจำคว็บคุมูข้อ้งบริษััที่ร่ว็มู

ส่่ว็นทีุ่นจำากการจำ่ายโดยใช้หุ้้นเป็นเกณีฑ์์ข้อ้งบริษััที่ร่ว็มู

กำาไรส่ะส่มู

   จำัดส่รรแล้ว็ - ส่ำารอ้งต์ามูกฎิ์ห้มูาย

   ยังไมู่ได้จำัดส่รร

อ้งค์ประกอ้บอ้ื�นข้อ้งส่่ว็นข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้น

รีวม้สุ่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

รีวม้หุ้นี�สุินและสุ่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

18

 500,000,000 

 482,579,640 

 (80,767,243)

 1,494,466 

 (135,832,635)

 40,952,590 

 50,000,000 

 4,143,556,533 

 (101,088,695)

 4,400,894,656 

 6,438,104,720 

 500,000,000 

 482,579,640 

 (80,767,243)

 1,494,466 

 (135,832,635)

 40,952,590 

 50,000,000 

 4,147,407,501 

 (286,333,841)

 4,219,500,478 

 6,487,259,025 

 500,000,000 

 482,579,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 50,000,000 

 1,783,333,521 

 - 

 2,315,913,161 

 3,329,073,549 

 500,000,000 

 482,579,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 50,000,000 

 1,655,072,939 

 - 

 2,187,652,579 

 3,317,897,440 

งบกิารีเงินรีวม้

หุ้ม้ายเหุ้ต้

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

25642564 25632563

ห้มูายเห้ต์ปุระกอ้บงบการเงนิเปน็ส่ว่็นห้น่�งข้อ้งงบการเงนินี�

(ห้น่ว็ย : บาที่)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บรีิษัท่ ทิ่ปโกิ�ฟ้้ดื่สุ์ จำากิัดื่ (ม้หุ้าชน) และบรีิษัท่ย่อย

ณ วันท่ี� 31 ธุันวาคม้ 2564
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ห้มูายเห้ต์ปุระกอ้บงบการเงนิเปน็ส่ว่็นห้น่�งข้อ้งงบการเงนินี�

กิำาไรีหุ้รืีอขาดื่ท่น้:

รีายไดื่�

รายได้จำากการข้าย

รายได้เงินปันผลจำากบริษััที่ย่อ้ย

รายได้เงินปันผลจำากบริษััที่ร่ว็มู

รายได้อ้ื�น

รีวม้รีายไดื่�

ค่าใช�จ่าย

ต์้นทีุ่นข้าย

ค่าใช้จำ่ายในการข้ายและจำัดจำำาห้น่าย

ค่าใช้จำ่ายในการบริห้าร

ข้าดที่นุจำากการด้อ้ยค่าข้อ้งเงนิลงทุี่นในบริษัทัี่ย่อ้ย (โอ้นกลบั)

ข้าดทีุ่นจำากการด้อ้ยค่าข้อ้งเงินให้กู้้ยืมูแก่บริษััที่ย่อ้ย

ข้าดทีุ่นจำากอ้ัต์ราแลกเปลี�ยน

รีวม้ค่าใช�จ่าย

กิำาไรี (ขาดื่ท่น้) จากิกิารีดื่ำาเนินงาน

ส่ว่็นแบ่งกำาไรจำากเงินลงทุี่นในบริษัทัี่ร่ว็มู

รายได้ที่างการเงิน

ต์้นทีุ่นที่างการเงิน

กิำาไรีกิ่อนค่าใช�จ่ายภัาษีเงินไดื่�

ผลประโยชน์ (ค่าใช้จำ่าย) ภาษัีเงินได้

กิำาไรีสุำาหุ้รัีบปี

9 

10 

19 

9 

6 

10 

21 

 2,427,550,913 

 - 

 - 

 96,427,071 

 2,523,977,984 

 1,835,088,518 

 332,440,076 

 408,699,925 

 - 

 - 

 16,035,352 

 2,592,263,871 

 (68,285,887)

 520,178,467 

 15,295 

 (38,703,506)

 413,204,369 

 15,397,866 

 428,602,235 

 2,500,123,559 

 - 

 - 

 75,687,763 

 2,575,811,322 

 2,064,387,522 

 311,001,624 

 477,038,964 

 - 

 - 

 24,191,743 

 2,876,619,853 

 (300,808,531)

 836,967,622 

 52,264 

 (50,962,001)

 485,249,354 

 (3,436,893)

 481,812,461 

 295,836,756 

 - 

 573,316,573 

 45,718,479 

 914,871,808 

 184,860,232 

 72,975 

 163,413,595 

 (55,000,000)

 54,700,000 

 - 

 348,046,802 

 566,825,006 

 - 

 12,271,836 

 (26,381,695)

 552,715,147 

 210,167 

 552,925,314 

 255,066,768 

 38,999,997 

 517,834,324 

 46,800,794 

 858,701,883 

 173,652,933 

 - 

 179,440,341 

 163,649,950 

 - 

 171,489 

 516,914,713 

 341,787,170 

 - 

 9,451,564 

 (32,107,939)

 319,130,795 

 (1,581,444)

 317,549,351 

งบกิารีเงินรีวม้

หุ้ม้ายเหุ้ต้

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

25642564 25632563

บรีิษัท่ ทิ่ปโกิ�ฟ้้ดื่สุ์ จำากิัดื่ (ม้หุ้าชน) และบรีิษัท่ย่อย

สุำาหุ้รีับปีสุิ�นสุ้ดื่วันท่ี� 31 ธุันวาคม้ 2564

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(ห้น่ว็ย : บาที่)
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กิำาไรีขาดื่ท่้นเบ็ดื่เสุรี็จอื�น:

รายการที่ี�จำะถืกูบนัที่ก่ในส่่ว็นข้อ้งกำาไรห้รอื้ข้าดทุี่นในภายห้ลงั

ส่่ว็นแบ่งกำาไรข้าดที่นุเบด็เส่ร็จำอ้ื�นจำากเงนิลงทุี่นในบรษิัทัี่ร่ว็มู

   - สุ่ที่ธุิจำากภาษัีเงินได้

รายการทีี่�จำะไมู่ถูืกบันที่ก่ในส่่ว็นข้อ้งกำาไรห้รือ้ข้าดทุี่น

ในภายห้ลังผลข้าดทุี่นจำากการประมูาณีการ

   ต์ามูห้ลักคณีิต์ศาส่ต์ร์ประกันภัย - สุ่ที่ธุิจำากภาษัีเงินได้

ส่่ว็นแบ่งกำาไรข้าดที่นุเบด็เส่ร็จำอ้ื�นจำากเงนิลงทุี่นในบรษัิัที่ร่ว็มู

   - สุ่ที่ธุิจำากภาษัีเงินได้

กิำาไรีขาดื่ท่้นเบ็ดื่เสุรี็จอื�นสุำาหุ้รีับปี 

กิำาไรีขาดื่ท่้นเบ็ดื่เสุรี็จรีวม้สุำาหุ้รีับปี

กิารีแบ่งปันกิำาไรี

ส่่ว็นที่ี�เป็นข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นข้อ้งบริษัทัี่ฯ

กิารีแบ่งปันกิำาไรีขาดื่ท่้นเบ็ดื่เสุรี็จรีวม้

ส่่ว็นที่ี�เป็นข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นข้อ้งบริษัทัี่ฯ

กิำาไรีต่อหุ้้�น 

กำาไรต์่อ้หุ้้นข้ั�นพื�นฐาน

   กำาไรส่ว่็นที่ี�เป็นข้อ้งผู้ถือื้หุ้้นข้อ้งบริษััที่ฯ

10 

17 

10 

22 

 184,880,476 

 - 

 (7,423,801)

 177,456,675 

 606,058,910 

 428,602,235 

 606,058,910 

 0.89

 13,516,943 

 (13,686,046)

 - 

 (169,103)

 481,643,358 

 481,812,461 

 481,643,358 

 1.00

 - 

 - 

 - 

 - 

 552,925,314 

 552,925,314 

 552,925,314 

 1.15

 - 

 (4,082,852)

 - 

 (4,082,852)

 313,466,499 

 317,549,351 

 313,466,499 

 0.66

งบกิารีเงินรีวม้

หุ้ม้ายเหุ้ต้

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

25642564 25632563

ห้มูายเห้ต์ปุระกอ้บงบการเงนิเปน็ส่่ว็นห้น่�งข้อ้งงบการเงนินี�

(ห้น่ว็ย : บาที่)

บรีิษัท่ ทิ่ปโกิ�ฟ้้ดื่สุ์ จำากิัดื่ (ม้หุ้าชน) และบรีิษัท่ย่อย

สุำาหุ้รีับปีสุิ�นสุ้ดื่วันท่ี� 31 ธุันวาคม้ 2564

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
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บรีิษัท่ ทิ่ปโกิ�ฟ้้ดื่สุ์ จำากิัดื่ (ม้หุ้าชน) และบรีิษัท่ย่อย

สุำาหุ้รีับปีสุิ�นสุ้ดื่วันท่ี� 31 ธุันวาคม้ 2564

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดื่คงเหุ้ลือ ณ วันท่ี� 1 ม้กิรีาคม้ 2563

กำาไรส่ำาห้รับปี

กำาไรข้าดทุี่นเบ็ดเส่ร็จำอ้ื�นส่ำาห้รับปี 

กำาไรข้าดทุี่นเบ็ดเส่ร็จำรว็มูส่ำาห้รับปี 

การจำ่ายโดยใช้หุ้้นเป็นเกณีฑ์ข์้อ้งบริษััที่ร่ว็มู

เงินปันผลจำ่าย (ห้มูายเห้ตุ์ 24)

ยอดื่คงเหุ้ลือ ณ วันท่ี� 31 ธุันวาคม้ 2563 

ยอดื่คงเหุ้ลือ ณ วันท่ี� 1 ม้กิรีาคม้ 2564

กำาไรส่ำาห้รับปี

กำาไรข้าดทุี่นเบ็ดเส่ร็จำอ้ื�นส่ำาห้รับปี 

กำาไรข้าดทุี่นเบ็ดเส่ร็จำรว็มูส่ำาห้รับปี 

เงินปันผลจำ่าย (ห้มูายเห้ตุ์ 24)

โอ้นไปกำาไรส่ะส่มูข้อ้งบริษััที่ร่ว็มู

ยอดื่คงเหุ้ลือ ณ วันท่ี� 31 ธุันวาคม้ 2564

 (80,767,243)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 (80,767,243)

 (80,767,243)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 (80,767,243)

 

 482,579,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 482,579,640 

 482,579,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 482,579,640 

 (135,832,635)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 (135,832,635)

 (135,832,635)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 (135,832,635) 

 

 1,494,466 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,494,466 

 1,494,466 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,494,466 

สุ่วนของผู้้�ม้ีสุ่วนไดื่�เสุียท่ี�ไม่้ม้ี

อำานาจควบค้ม้ของบรีิษัท่ย่อย

ท่ี�บรีิษัท่ฯซูื�อในรีาคาสุ้งกิว่า

ม้้ลค่าตาม้บัญชี

ท่้นเรีือนหุ้้�นท่ี�ออกิ

และชำารีะแล�ว

กิารีเปลี�ยนแปลงสุ่วนไดื่�เสุีย

ในบรีิษัท่ย่อยของบรีิษัท่รี่วม้

โดื่ยไม่้ไดื่�สุ้ญเสุียอำานาจ

ควบค้ม้ของบรีิษัท่ร่ีวม้

สุ่วนของผู้้�ม้ีสุ่วนไดื่�เสีุยท่ี�ไม่้ม้ี

อำานาจควบค้ม้ในบรีิษัท่ย่อย

ของบรีิษัท่รี่วม้ท่ี�ซูื�อในรีาคา

ตำ�ากิว่าม้้ลค่าตาม้บัญชี

ห้มูายเห้ต์ปุระกอ้บงบการเงนิเปน็ส่่ว็นห้น่�งข้อ้งงบการเงนินี�



แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน) 115

 40,994,182 

 - 

 - 

 - 

 (41,592)

 - 

 40,952,590 

 40,952,590 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 40,952,590 

 50,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 50,000,000 

 50,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 50,000,000

 3,848,177,059 

 481,812,461 

 (13,686,046)

 468,126,415 

 - 

 (168,895,973)

 4,147,407,501 

 4,147,407,501 

 428,602,235 

 (7,423,801)

 421,178,434 

 (424,664,732)

 (364,670)

 4,143,556,533

งบกิารีเงินรีวม้

สุ่วนท่้นจากิกิารีจ่าย

โดื่ยใช�หุ้้�นเป็นเกิณฑ์์

ของบรีิษัท่รี่วม้
จัดื่สุรีรีแล�ว -

สุำารีองตาม้กิฎหุ้ม้าย

กิำาไรีสุะสุม้

ยังไม้่ไดื่�จัดื่สุรีรี

(ห้น่ว็ย : บาที่)

 (299,850,784)

 - 

 13,516,943 

 13,516,943 

 - 

 - 

 (286,333,841)

 (286,333,841)

 - 

 184,880,476 

 184,880,476 

 - 

 364,670 

 (101,088,695)

 (299,850,784)

 - 

 13,516,943 

 13,516,943 

 - 

 - 

 (286,333,841)

 (286,333,841)

 - 

 184,880,476 

 184,880,476 

 - 

 364,670 

 (101,088,695)

 3,906,794,685 

 481,812,461 

 (169,103)

 481,643,358 

 (41,592)

 (168,895,973)

 4,219,500,478 

 - 

 4,219,500,478 

 428,602,235 

 177,456,675 

 606,058,910 

 (424,664,732)

 - 

 4,400,894,656 

รีวม้องค์ปรีะกิอบอื�น

ของสุ่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

องค์ปรีะกิอบอื�นของสุ่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

กิำาไรีขาดื่ท่้นเบ็ดื่เสุรี็จอื�น

สุ่วนแบ่งกิำาไรีขาดื่ท่้น

เบ็ดื่เสุรี็จอื�นจากิบรีิษัท่รี่วม้

รีวม้

สุ่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
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บรีิษัท่ ทิ่ปโกิ�ฟ้้ดื่สุ์ จำากิัดื่ (ม้หุ้าชน) และบรีิษัท่ย่อย

สุำาหุ้รีับปีสุิ�นสุ้ดื่วันท่ี� 31 ธุันวาคม้ 2564

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ยอดื่คงเหุ้ลือ ณ วันท่ี� 1 ม้กิรีาคม้ 2563

กำาไรส่ำาห้รับปี

กำาไรข้าดทุี่นเบ็ดเส่ร็จำอ้ื�นส่ำาห้รับปี 

กำาไรข้าดทุี่นเบ็ดเส่ร็จำรว็มูส่ำาห้รับปี 

เงินปันผลจำ่าย (ห้มูายเห้ตุ์ 24)

ยอดื่คงเหุ้ลือ ณ วันท่ี� 31 ธุันวาคม้ 2563 

ยอดื่คงเหุ้ลือ ณ วันท่ี� 1 ม้กิรีาคม้ 2564

กำาไรส่ำาห้รับปี

กำาไรข้าดทุี่นเบ็ดเส่ร็จำอ้ื�นส่ำาห้รับปี 

กำาไรข้าดทุี่นเบ็ดเส่ร็จำรว็มูส่ำาห้รับปี 

เงินปันผลจำ่าย (ห้มูายเห้ตุ์ 24)

ยอดื่คงเหุ้ลือ ณ วันท่ี� 31 ธุันวาคม้ 2564

 50,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 50,000,000 

 50,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 50,000,000 

 482,579,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 482,579,640 

 482,579,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 482,579,640 

 1,510,502,413 

 317,549,351 

 (4,082,852)

 313,466,499 

 (168,895,973)

 1,655,072,939 

 1,655,072,939 

 552,925,314 

 - 

 552,925,314 

 (424,664,732)

 1,783,333,521 

 2,043,082,053 

 317,549,351 

 (4,082,852)

 313,466,499 

 (168,895,973)

 2,187,652,579 

 

 2,187,652,579 

 552,925,314 

 - 

 552,925,314 

 (424,664,732)

 2,315,913,161 

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

(ห้น่ว็ย : บาที่)

จัดื่สุรีรีแล�ว -

 สุำารีองตาม้กิฎหุ้ม้าย

กิำาไรีสุะสุม้

ท่น้เรืีอนหุ้้�นท่ี�ออกิ

และชำารีะแล�ว ยังไม้่ไดื่�จัดื่สุรีรี รีวม้สุ่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

ห้มูายเห้ต์ปุระกอ้บงบการเงนิเปน็ส่่ว็นห้น่�งข้อ้งงบการเงนินี�
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กิรีะแสุเงินสุดื่จากิกิิจกิรีรีม้ดื่ำาเนินงาน

กำาไรก่อ้นภาษัีเงินได้

ปรับกระที่บยอ้ดกำาไรก่อ้นภาษีัเงินได้เป็นเงินส่ดรับ (จ่ำาย)

   จำากกิจำกรรมูดำาเนินงาน

   ค่าเส่ื�อ้มูราคาและค่าต์ัดจำำาห้น่าย

   ค่าเผื�อ้ผลข้าดทุี่นด้านเครดติ์ที่ี�คาดว่็าจำะเกดิข้่�น (โอ้นกลับ)

   ปรับลดราคาที่นุข้อ้งส่นิค้าคงเห้ลือ้ให้้เป็นมููลค่าสุ่ที่ธุทิี่ี�จำะได้รับ (โอ้นกลบั)

   ข้าดทีุ่นจำากการที่ำาลายส่ินค้า

   ข้าดที่นุจำากการด้อ้ยค่าข้อ้งเงนิลงทุี่นในบริษัทัี่ย่อ้ย (โอ้นกลบั)

   ข้าดทีุ่นจำากการด้อ้ยค่าข้อ้งเงินให้กู้้ยืมูแก่บริษััที่ย่อ้ย

   (กำาไร) ข้าดทุี่นจำากการเปลี�ยนแปลงในมูลูค่ายติุ์ธุรรมูข้อ้งส่นิที่รัพย์ชวี็ภาพ

   (กำาไร) ข้าดทีุ่นจำากอ้ัต์ราแลกเปลี�ยนทีี่�ยังไมู่เกิดข้่�นจำริง

   (กำาไร) ข้าดที่นุจำากการเปลี�ยนแปลงในมูลูค่ายตุ์ธิุรรมูข้อ้งต์ราส่ารอ้นพุนัธ์ุ

   (กำาไร) ข้าดที่นุจำากการจำำาห้น่ายและตั์ดจำำาห้น่ายที่ี�ดนิอ้าคารและอ้ปุกรณ์ี

   ข้าดทีุ่นจำากการจำำาห้น่ายและตั์ดจำำาห้น่ายส่ินที่รัพย์ไมู่มูีตั์ว็ต์น

   ประมูาณีการต์้นทีุ่นการรื�อ้ถือ้นเพิ�มูข้่�น (ลดลง)

   ส่ำารอ้งผลประโยชน์ระยะยาว็ข้อ้งพนักงาน

   ส่ว่็นแบ่งกำาไรจำากเงินลงทีุ่นในบริษััที่ร่ว็มู

   รายได้เงินปันผลจำากบริษััที่ย่อ้ย

   รายได้เงินปันผลจำากบริษััที่ร่ว็มู

   รายได้ที่างการเงิน

   ต์้นทีุ่นที่างการเงิน

กำาไรจำากการดำาเนินงานก่อ้นการเปลี�ยนแปลงในส่ินที่รัพย์

   และห้นี�ส่ินดำาเนินงาน

สิ่นที่รัพย์จำากการดำาเนินงาน (เพิ�มูข้่�น) ลดลง 

   ลูกห้นี�การค้าและลูกห้นี�อ้ื�น

   ส่ินค้าคงเห้ลือ้

   ส่ินที่รัพย์ห้มูุนเว็ียนอ้ื�น

   ส่ินที่รัพย์ไมู่ห้มูุนเวี็ยนอ้ื�น

ห้นี�ส่ินจำากการดำาเนินงานเพิ�มูข้่�น (ลดลง)

   เจำ้าห้นี�การค้าและเจำ้าห้นี�อ้ื�น

   ห้นี�ส่ินห้มูุนเว็ียนอ้ื�น

   จำ่ายผลประโยชน์ระยะยาว็ข้อ้งพนักงาน

 413,204,369 

 398,273,687 

 (249,417)

 (33,745,662)

 21,443,917 

 - 

 - 

 (197,000)

 1,447,322 

 789,346 

 3,554,198 

 - 

 (170,000)

 13,259,821 

 (520,178,467)

 - 

 - 

 (15,295)

 38,703,506 

 336,120,325 

 16,956,588 

 (139,232,521)

 16,254,450 

 234,577 

 46,017,179 

 2,731,479 

 (6,088,959)

 485,249,354 

 381,670,305 

 4,880,868 

 (16,692,377)

 9,933,203 

 - 

 - 

 2,320,000 

 (1,346,876)

 (1,486,094)

 2,853,375 

 1,149,670 

 130,000 

 15,453,022 

 (836,967,622)

 - 

 - 

 (52,264)

 50,962,001 

 98,056,565 

 97,091,250 

 185,682,189 

 4,356,214 

 3,301,916 

 (161,971,632)

 2,770,493 

 (55,463,866)

 552,715,147 

 67,373,088 

 - 

 (500,813)

 - 

 (55,000,000)

 54,700,000 

 - 

 3,962 

 - 

 (281,877)

 - 

 - 

 5,117,628 

 - 

 - 

 (573,316,573)

 (12,271,836)

 26,381,695 

 64,920,421 

 (6,296,284)

 (9,120,425)

 (975,004)

 - 

 23,571,128 

 (837,806)

 (3,476,633)

 319,130,795 

 71,589,965 

 - 

 1,189,877 

 - 

 163,649,950 

 - 

 - 

 19,691 

 - 

 (730,932)

 - 

 - 

 6,060,618 

 - 

 (38,999,997)

 (517,834,324)

 (9,451,564)

 32,107,939 

 26,732,018 

 8,464,922 

 3,591,051 

 60,139 

 1,447,870 

 (21,366,058)

 148,324 

 (14,082,588)

งบกิารีเงินรีวม้ งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

25642564 25632563

บรีิษัท่ ทิ่ปโกิ�ฟ้้ดื่สุ์ จำากิัดื่ (ม้หุ้าชน) และบรีิษัท่ย่อย

สุำาหุ้รีับปีสุิ�นสุ้ดื่วันท่ี� 31 ธุันวาคม้ 2564

งบกระแสเงินสด

(ห้น่ว็ย : บาที่)

ห้มูายเห้ต์ปุระกอ้บงบการเงนิเปน็ส่่ว็นห้น่�งข้อ้งงบการเงนินี�
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เงินส่ดจำากกิจำกรรมูดำาเนินงาน

   จำ่ายดอ้กเบี�ย

   จำ่ายภาษัีเงินได้นิต์ิบุคคล

   รับคืนภาษัีเงินได้นิต์ิบุคคล

 เงินสุดื่สุ้ท่ธุิจากิ (ใช�ไปใน) กิิจกิรีรีม้ดื่ำาเนินงาน

กิรีะแสุเงินสุดื่จากิกิิจกิรีรีม้ลงท่น้

เงินฝ่ากประจำำาที่ี�มูีอ้ายุเกิน 3 เดือ้นลดลง

เงินให้้กู้ยืมูระยะส่ั�นแก่กิจำการที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกันเพิ�มูข้่�น

เงินส่ดรับจำากการจำำาห้น่ายทีี่�ดิน อ้าคารและอุ้ปกรณี์

เงินส่ดจำ่ายเพื�อ้ซื�อ้ที่ี�ดิน อ้าคารและอุ้ปกรณ์ี

เงินส่ดจำ่ายเพื�อ้ซื�อ้สิ่นที่รัพย์ไมู่มีูต์ัว็ต์น

เงินปันผลรับจำากบริษัทัี่ย่อ้ย

เงินปันผลรับจำากบริษัทัี่ร่ว็มู

ดอ้กเบี�ยรับ

เงินสุดื่สุ้ท่ธุิจากิกิิจกิรีรีม้ลงท่้น

กิรีะแสุเงินสุดื่จากิกิิจกิรีรีม้จัดื่หุ้าเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมูระยะส่ั�นจำากส่ถืาบันการเงินเพิ�มูข้่�น (ลดลง)

เงินส่ดจำ่ายชำาระห้นี�ส่ินต์ามูสั่ญญาเช่า

เงินส่ดรับจำากเงินกู้ยืมูระยะยาว็จำากส่ถืาบันการเงิน

เงินส่ดจำ่ายคืนเงินกู้ยืมูระยะยาว็จำากส่ถืาบันการเงิน

เงินปันผลจำ่าย

เงินสุดื่สุ้ท่ธุิใช�ไปในกิิจกิรีรีม้จัดื่หุ้าเงิน

เงินสุดื่และรีายกิารีเท่ียบเท่่าเงินสุดื่เพืิ�ม้ข้�นสุ้ท่ธุิ

เงินส่ดและรายการเที่ียบเที่่าเงินส่ดต์้นปี

เงินส่ดและรายการเที่ียบเที่่าเงินส่ดปลายปี

ข�อม้้ลกิรีะแสุเงินสุดื่เป้ดื่เผู้ยเพืิ�ม้เติม้

รายการทีี่�ไมู่ใช่เงินส่ด

   รายการซื�อ้อุ้ปกรณี์ที่ี�ยังไมู่ได้จ่ำายชำาระ

   ส่ินที่รัพย์ส่ิที่ธุิการใช้เพิ�มูข้่�นจำากการที่ำาสั่ญญาเช่า

 272,993,118 

 (38,104,214)

 (11,478,909)

 12,040,094 

 235,450,089 

 - 

 - 

 433,930 

 (63,118,204)

 (259,500)

 - 

 573,316,573 

 15,295 

 510,388,094 

 (195,598,059)

 (26,131,271)

 200,000,000 

 (276,880,000)

 (424,664,732)

 (723,274,062)

 22,564,121 

 55,544,446 

 78,108,567 

 6,354,960 

 7,889,735

 173,823,129 

 (49,962,796)

 (7,167,575)

 4,220,807 

 120,913,565

 4,995,108 

 - 

 924,554 

 (91,425,809)

 (3,255,916)

 - 

 517,834,324 

 52,264 

 429,124,525 

 52,904,745 

 (24,831,914)

 18,663,150 

 (413,670,000)

 (168,895,973)

 (535,829,992)

 14,208,098 

 41,336,348 

 55,544,446 

 

 518,619 

 11,371,315 

 67,785,397 

 (25,956,294)

 (1,386,185)

 4,375,226 

 44,818,144 

 - 

 (61,600,000)

 285,650 

 (1,327,328)

 - 

 - 

 573,316,573 

 12,271,836 

 522,946,731 

 (132,000,000)

 (5,944,059)

 200,000,000 

 (200,000,000)

 (424,664,732)

 (562,608,791)

 5,156,084 

 15,137,447 

 20,293,531 

 856,518 

 205,768

 4,995,678 

 (31,260,189)

 (1,092,534)

 4,220,807 

 (23,136,238)

 - 

 (143,900,000)

 730,935 

 (2,650,206)

 (542,094)

 38,999,997 

 517,834,324 

 9,451,564 

 419,924,520 

 9,681,563 

 (6,318,811)

 - 

 (231,245,000)

 (168,895,973)

 (396,778,221)

 10,061 

 15,127,386 

 15,137,447 

 75,620 

 809,752

งบกิารีเงินรีวม้ งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

25642564 25632563

ห้มูายเห้ต์ปุระกอ้บงบการเงนิเปน็ส่่ว็นห้น่�งข้อ้งงบการเงนินี�

(ห้น่ว็ย : บาที่)

บรีิษัท่ ทิ่ปโกิ�ฟ้้ดื่สุ์ จำากิัดื่ (ม้หุ้าชน) และบรีิษัท่ย่อย

สุำาหุ้รีับปีสุิ�นสุ้ดื่วันท่ี� 31 ธุันวาคม้ 2564

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บรีิษัท่ ทิ่ปโกิ�ฟ้้ดื่สุ์ จำากิัดื่ (ม้หุ้าชน) และบรีิษัท่ย่อย

สุำาหุ้รีับปีสุิ�นสุ้ดื่วันท่ี� 31 ธุันวาคม้ 2564

1. ข�อม้้ลท่ั�วไป

1.1 ข�อม้้ลท่ั�วไปของบรีิษัท่ฯ
 บริษัทัี่ ที่ิปโก้ฟู้ดส่์ จำำากัด (มูห้าชน) (“บริษััที่ฯ”) เป็นบริษััที่มูห้าชนซ่�งจัำดต์ั�งและมูีภูมิูลำาเนาในประเที่ศไที่ย บริษััที่ฯมีูผู้ถืือ้หุ้น้ 

รายให้ญค่อื้กลุมู่ครอ้บครวั็ที่รัพยส์่าคร ธุุรกิจำห้ลักข้อ้งบรษิัทัี่ฯคือ้การผลติ์และจำำาห้น่ายนำ�าแรธุ่รรมูชาต์ ิทีี่�อ้ยูต่์ามูที่ี�จำดที่ะเบยีนข้อ้งบรษิัทัี่ฯ 

อ้ยู่ที่ี� 118/1 ถืนนพระรามู 6 แข้ว็งพญาไที่ เข้ต์พญาไที่ กรุงเที่พมูห้านคร

1.2 กิารีแพืรี่รีะบาดื่ของโรีคติดื่เชื�อไวรีัสุโคโรีนา 2019
 ส่ถืานการณี์การแพร่ระบาดข้อ้งโรคต์ิดเชื�อ้ไว็รัส่โคโรนา 2019 ที่ี�ปัจำจำุบันยังมีูผลกระที่บต์่อ้ธุุรกิจำและอุ้ต์ส่าห้กรรมูส่่ว็นให้ญ่ 

ส่ถืานการณ์ีดงักล่าว็อ้าจำนำามูาซ่�งคว็ามูไมู่แนน่อ้นและผลกระที่บต่์อ้ส่ภาพแว็ดล้อ้มูข้อ้งการดำาเนนิธุรุกิจำ ฝ่า่ยบริห้ารข้อ้งกลุมู่บริษัทัี่ติ์ดต์ามู 

คว็ามูคืบห้น้าข้อ้งส่ถืานการณี์ดังกล่าว็และประเมูินผลกระที่บที่างการเงินเกี�ยว็กับมููลค่าข้อ้งส่ินที่รัพย์ ประมูาณีการห้นี�สิ่น และห้นี�ส่ินที่ี� 

อ้าจำเกิดข้่�นอ้ย่างต์่อ้เนื�อ้ง ที่ั�งนี�ฝ่่ายบริห้ารได้ใช้ประมูาณีการและดุลยพินิจำในประเด็นต์่าง ๆ เมูื�อ้ส่ถืานการณี์มูีการเปลี�ยนแปลง

2. เกิณฑ์์ในกิารีจัดื่ท่ำางบกิารีเงิน

2.1 งบการเงนินี�จำดัที่ำาข่้�นต์ามูมูาต์รฐานการรายงานที่างการเงนิที่ี�กำาห้นดในพระราชบญัญติั์ว็ชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแส่ดง 

รายการในงบการเงินต์ามูข้้อ้กำาห้นดในประกาศกรมูพัฒนาธุุรกิจำการค้าอ้อ้กต์ามูคว็ามูในพระราชบัญญัติ์การบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษัาไที่ยเป็นงบการเงินฉบับที่ี�บริษััที่ฯใช้เป็นที่างการต์ามูกฎิ์ห้มูาย งบการเงินฉบับภาษัาอ้ังกฤษัแปลจำาก 

งบการเงินฉบับภาษัาไที่ยนี�

งบการเงินนี�ได้จำัดที่ำาข้่�นโดยใช้เกณีฑ์์ราคาทุี่นเดิมูเว็้นแต์่จำะได้เปิดเผยเป็นอ้ย่างอ้ื�นในนโยบายการบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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2.2 เกิณฑ์์ในกิารีจัดื่ท่ำางบกิารีเงินรีวม้
 ก) งบการเงินรว็มูนี�ได้จำัดที่ำาข้่�นโดยรว็มูงบการเงินข้อ้งบริษััที่ฯและบริษััที่ย่อ้ย (ซ่�งต์่อ้ไปนี�เรียกว็่า“กลุ่มูบริษััที่”) 

โดยรายละเอ้ียดข้อ้งบริษััที่ย่อ้ยแส่ดงได้ดังต่์อ้ไปนี�

 ข้) บริษััที่ฯจำะถืือ้ว็่ามูีการคว็บคุมูกิจำการที่ี�เข้้าไปลงทุี่นห้รือ้บริษััที่ย่อ้ยได้ ห้ากบริษััที่ฯมูีส่ิที่ธุิได้รับห้รือ้มีูส่่ว็นได้เส่ียใน 

ผลต์อ้บแที่นข้อ้งกิจำการทีี่�เข้้าไปลงทุี่น และส่ามูารถืใช้อ้ำานาจำในการสั่�งการกิจำกรรมูทีี่�ส่่งผลกระที่บอ้ย่างมีูนัยส่ำาคัญต่์อ้จำำานว็น 

เงินผลต์อ้บแที่นนั�นได้ 

 ค) บริษัทัี่ฯนำางบการเงินข้อ้งบริษััที่ย่อ้ยมูารว็มูในการจำัดที่ำางบการเงินรว็มูต์ั�งแต์่วั็นที่ี�บริษััที่ฯมูีอ้ำานาจำในการคว็บคุมู 

บริษััที่ย่อ้ยจำนถื่งว็ันทีี่�บริษััที่ฯส่ิ�นสุ่ดการคว็บคุมูบริษััที่ย่อ้ยนั�น  

 ง) งบการเงินข้อ้งบริษััที่ย่อ้ยได้จำัดที่ำาข้่�นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ี�ส่ำาคัญเช่นเดียว็กันกับข้อ้งบริษััที่ฯ

 จำ) ยอ้ดคงค้างระห้ว็่างกลุ่มูบริษัทัี่และรายการค้าระห้ว็่างกันที่ี�มูีส่าระส่ำาคัญได้ถืูกต์ัดอ้อ้กจำากงบการเงินรว็มูนี�แล้ว็

 ฉ) ส่่ว็นข้อ้งผู้มีูส่่ว็นได้เส่ียที่ี�ไมู่มีูอ้ำานาจำคว็บคุมู คือ้ จำำานว็นกำาไรห้รือ้ข้าดทีุ่นและส่ินที่รัพย์สุ่ที่ธุิข้อ้งบริษััที่ย่อ้ยส่่ว็นที่ี� 

ไมู่ได้เป็นข้อ้งบริษััที่ฯ และแส่ดงเป็นรายการแยกต์่างห้ากในส่่ว็นข้อ้งกำาไรห้รือ้ข้าดทีุ่นรว็มูและส่่ว็นข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นในงบแส่ดง 

ฐานะการเงินรว็มู

2.3 บรีิษัท่ฯจัดื่ท่ำางบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี โดื่ยแสุดื่งเงินลงท่้นในบรีิษัท่ย่อยและบรีิษัท่ร่ีวม้ตาม้วิธุีรีาคาท่้น

ชื�อบรีิษัท่

*เลิกกิจำการและอ้ยู่ระห้ว็่างดำาเนินการชำาระบัญชี

บริษัทัี่ ที่ิปโก้ เอ้ฟ้แอ้นด์บี จำำากัด (“ที่ีเอ้ฟ้บี”)

บริษััที่ ทิี่ปโก้ รีเที่ล จำำากัด

 (ถืือ้หุ้้นร้อ้ยละ 87.75 โดยบริษัทัี่ฯ

 และร้อ้ยละ 12.25 โดยที่ีเอ้ฟ้บี)

บริษััที่ ทิี่ปโก้ ไบโอ้เที่็ค จำำากัด

บริษััที่ ทิี่ปโก้ ไพน์แอ้ปเปิ�ล จำำากัด

บริษััที่ ทีี่เอ้ฟ้บี ดิส่ที่ริบิว็ชั�น จำำากัด*

 (ถืือ้หุ้้นร้อ้ยละ 100 โดยทีี่เอ้ฟ้บี)

ผลิต์และจำำาห้น่ายเครื�อ้งดื�มูพร้อ้มูดื�มู

กิจำการค้าปลีก

ผลติ์ส่ารส่กดัจำากส่มูนุไพรและการเกษัต์ร

ผลิต์และจำำาห้น่ายผลไมู้กระป๋อ้งและ

นำ�าผลไมู้กระป๋อ้ง 

ไมู่มูีกิจำกรรมูดำาเนินงาน

ไที่ย

ไที่ย

ไที่ย

ไที่ย

ไที่ย

600.00

200.00

36.80

700.00

0.25

600.00

200.00

36.80

700.00

0.25

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ลักิษณะธุ้รีกิิจ
จัดื่ตั�งข้�นใน

ปรีะเท่ศ
ท่้นเรีียกิชำารีะแล�ว

2564

(ล้านบาที่)

2564

(ร้อ้ยละ)

2563

(ล้านบาที่)

2563

(ร้อ้ยละ)

อัตรีารี�อยละของกิารีถืือหุ้้�น
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3. ม้าตรีฐานกิารีรีายงานท่างกิารีเงินใหุ้ม้่

3.1 ม้าตรีฐานกิารีรีายงานท่างกิารีเงินท่ี�เรีิ�ม้ม้ีผู้ลบังคับใช�ในปีปัจจ้บัน
 ในระห้ว็่างปีปัจำจำุบัน กลุ่มูบริษัทัี่ได้นำามูาต์รฐานการรายงานที่างการเงินและการต์ีคว็ามูมูาต์รฐานการรายงานที่างการเงินฉบับ 

ปรบัปรุงจำำานว็นห้ลายฉบับ ซ่�งมูผีลบังคบัใชส้่ำาห้รับงบการเงนิทีี่�มูรีอ้บระยะเว็ลาบัญชีที่ี�เริ�มูในห้รือ้ห้ลังว็นัทีี่� 1 มูกราคมู 2564 มูาถือื้ปฏิบตั์ิ  

มูาต์รฐานการรายงานที่างการเงินดงักล่าว็ได้รบัการปรับปรุงห้รือ้จัำดให้มีู้ข้่�นเพื�อ้ให้มีู้เนื�อ้ห้าเท่ี่าเทีี่ยมูกับมูาต์รฐานการรายงานที่างการเงิน 

ระห้ว่็างประเที่ศ โดยส่่ว็นให้ญ่เป็นการอ้ธุบิายให้้ชดัเจำนเกี�ยว็กบัว็ธิุปีฏิบัติ์ที่างการบญัชแีละการให้้แนว็ปฏบิตั์ทิี่างการบญัชีกบัผูใ้ช้มูาต์รฐาน

 การนำามูาต์รฐานการรายงานที่างการเงนิดงักล่าว็มูาถือื้ปฏิบตั์นิี�ไมู่มูผีลกระที่บอ้ย่างเป็นส่าระส่ำาคญัต่์อ้งบการเงินข้อ้งกลุมู่บรษิัทัี่

3.2 ม้าตรีฐานกิารีรีายงานท่างกิารีเงินท่ี�จะม้ีผู้ลบังคับใช�สุำาหุ้รัีบงบกิารีเงินท่ี�ม้ีรีอบรีะยะเวลาบัญชีท่ี�เรีิ�ม้ในหุ้รีือ

หุ้ลังวันท่ี� 1 ม้กิรีาคม้ 2565
 ส่ภาว็ิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มูาต์รฐานการรายงานที่างการเงินฉบับปรับปรุงห้ลายฉบับ ซ่�งจำะมีูผลบังคับใช้ส่ำาห้รับงบการเงิน 

ที่ี�มูีรอ้บระยะเว็ลาบัญชีที่ี�เริ�มูในห้รือ้ห้ลังว็ันทีี่� 1 มูกราคมู 2565 มูาต์รฐานการรายงานที่างการเงินดังกล่าว็ได้รับการปรับปรุงห้รือ้จำัดให้มู้ี 

ข้่�นเพื�อ้ให้้มีูเนื�อ้ห้าเท่ี่าเทีี่ยมูกับมูาต์รฐานการรายงานที่างการเงินระห้ว่็างประเที่ศ โดยส่่ว็นให้ญ่เป็นการอ้ธิุบายให้้ชัดเจำนเกี�ยว็กับวิ็ธีุ 

ปฏิบัต์ิที่างการบัญชีและมูาต์รฐานการรายงานที่างการเงินบางฉบับมูีการให้้ข้้อ้ผ่อ้นปรนในที่างปฏิบัต์ิห้รือ้ข้้อ้ยกเว็้นชั�ว็คราว็กับผู้ใช้ 

มูาต์รฐาน

 ปัจำจำุบันฝ่่ายบริห้ารข้อ้งกลุ่มูบริษััที่อ้ยู่ระห้ว่็างการประเมูินผลกระที่บที่ี�อ้าจำมีูต์่อ้งบการเงินในปีที่ี�เริ�มูนำามูาต์รฐานการรายงาน 

ที่างการเงินดังกล่าว็มูาถืือ้ปฏิบัต์ิ

4.นโยบายกิารีบัญชีท่ี�สุำาคัญ 

4.1 กิารีรัีบรี้�รีายไดื่�และค่าใช�จ่าย
 ข้ายสิ่นค้า

 รายได้จำากการข้ายสิ่นค้ารับรู้เมืู�อ้กลุ่มูบริษััที่ได้โอ้นอ้ำานาจำคว็บคุมูในสิ่นค้าให้้แก่ลูกค้าแล้ว็ กล่าว็คือ้ เมูื�อ้มีูการส่่งมูอ้บสิ่นค้า  

รายไดจ้ำากการข้ายแส่ดงต์ามูมูลูคา่ที่ี�ไดร้บัห้รือ้คาดว่็าจำะได้รบัส่ำาห้รบัส่นิค้าที่ี�ไดส้่ง่มูอ้บห้ลงัจำากห้กัประมูาณีการสิ่นคา้รบัคนืและส่ว่็นลด 

โดยไมู่รว็มูภาษีัมููลค่าเพิ�มู

 รายได้ค่าบริการ

 รายได้ค่าบริการรับรู้เมูื�อ้กิจำการให้้บริการเส่ร็จำส่ิ�น

 รายได้ดอ้กเบี�ย

 รายได้ดอ้กเบี�ยรับรู้ต์ามูเกณีฑ์์คงค้างด้ว็ยว็ิธุีดอ้กเบี�ยที่ี�แที่้จำริง โดยจำะนำามููลค่าต์ามูบัญชีข้ั�นต์้นข้อ้งส่ินที่รัพย์ที่างการเงินมูาคูณี 

กับอ้ัต์ราดอ้กเบี�ยที่ี�แท้ี่จำริง ยกเว็้นส่ินที่รัพย์ที่างการเงินที่ี�เกิดการด้อ้ยค่าด้านเครดิต์ ในภายห้ลังที่ี�จำะนำามููลค่าต์ามูบัญชีสุ่ที่ธุิข้อ้งส่ินที่รัพย์ 

ที่างการเงิน (สุ่ที่ธุิจำากค่าเผื�อ้ผลข้าดทีุ่นด้านเครดิต์ที่ี�คาดว็่าจำะเกิดข้่�น) มูาคูณีกับอ้ัต์ราดอ้กเบี�ยที่ี�แที่้จำริง

 ต์้นทีุ่นที่างการเงิน

 ค่าใช้จ่ำายดอ้กเบี�ยจำากห้นี�ส่ินที่างการเงินที่ี�ว็ัดมููลค่าด้ว็ยราคาทุี่นต์ัดจำำาห้น่ายคำานว็ณีโดยใช้วิ็ธุีดอ้กเบี�ยที่ี�แที่้จำริงและรับรู้ 

ต์ามูเกณีฑ์์คงค้าง

 เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับถืือ้เป็นรายได้เมูื�อ้กลุ่มูบริษััที่มีูส่ิที่ธุิในการรับเงินปันผล
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4.2 เงินสุดื่และรีายกิารีเท่ียบเท่่าเงินสุดื่
 เงนิส่ดและรายการเทีี่ยบเท่ี่าเงินส่ด ห้มูายถืง่ เงินส่ดและเงินฝ่ากธุนาคาร และเงินลงทุี่นระยะส่ั�นทีี่�มีูส่ภาพคล่อ้งสู่ง ซ่�งถืง่กำาห้นด 

จำ่ายคืนภายในระยะเว็ลาไมู่เกิน 3 เดือ้นนับจำากว็ันที่ี�ได้มูาและไมู่มูีข้้อ้จำำากัดในการเบิกใช้

4.3 สุินค�าคงเหุ้ลือ
 สิ่นค้าส่ำาเร็จำรูปและส่ินค้าระห้ว็่างผลิต์แส่ดงมููลค่าต์ามูราคาทีุ่น (ต์ามูว็ิธุีถืัว็เฉลี�ยถื่ว็งนำ�าห้นัก) ห้รือ้มููลค่าสุ่ที่ธุิที่ี�จำะได้รับแล้ว็แต์่ 

ราคาใดจำะต์ำ�ากว็่า ราคาทีุ่นดังกล่าว็ประกอ้บด้ว็ยต์้นทีุ่นว็ัต์ถืุดิบ แรงงานและค่าโส่หุ้ย้ ในการผลิต์

 วั็ต์ถืุดิบ อ้ะไห้ล่และวั็ส่ดุโรงงานแส่ดงมููลค่าต์ามูราคาทีุ่นถัืว็เฉลี�ยห้รือ้มููลค่าสุ่ที่ธุิที่ี�จำะได้รับแล้ว็แต์่ราคาใดจำะต์ำ�ากว็่า และจำะถืือ้ 

เป็นส่่ว็นห้น่�งข้อ้งต้์นทีุ่นการผลิต์เมูื�อ้มูีการเบิกใช้

4.4 เกิษตรีกิรีรีม้
 บริษััที่ย่อ้ยมีูส่ินที่รัพย์ชีว็ภาพเป็นผลสั่บปะรดทีี่�ยังไมู่ได้เก็บเกี�ยว็ และผลิต์ผลที่างการเกษัต์รเป็นผลสั่บปะรดทีี่�เก็บเกี�ยว็แล้ว็ 

ซ่�งจำะถืูกวั็ดมููลค่าด้ว็ยมููลค่ายุต์ิธุรรมูห้ักต์้นทีุ่นในการข้าย และมููลค่ายุต์ิธุรรมูห้ักต้์นทีุ่นในการข้าย ณี จำุดเก็บเกี�ยว็ ต์ามูลำาดับ

 มูลูค่ายตุ์ธิุรรมูข้อ้งผลส่บัปะรดคำานว็ณีโดยใช้ว็ธิุอ้ี้างอ้งิจำากราคามููลค่ายุต์ธิุรรมูห้กัประมูาณีการค่าใช้จ่ำาย ณี จำดุเกบ็เกี�ยว็ ผลกำาไร 

ห้รอื้ข้าดที่นุที่ี�เกดิจำากการเปลี�ยนแปลงในมููลค่ายติุ์ธุรรมูข้อ้งสิ่นที่รพัย์ชวี็ภาพและผลติ์ผลที่างการเกษัต์รบนัที่ก่ในส่่ว็นข้อ้งกำาไรห้รอื้ข้าดทุี่น

4.5 เงินลงท่้นในบรีิษัท่ย่อยและบรีิษัท่รี่วม้
 เงินลงทีุ่นในบริษัทัี่ร่ว็มูทีี่�แส่ดงอ้ยู่ในงบการเงินรว็มูแส่ดงมููลค่าต์ามูว็ิธุีส่ว่็นได้เสี่ย

 เงินลงทีุ่นในบริษััที่ย่อ้ยและบริษััที่ร่ว็มูทีี่�แส่ดงอ้ยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจำการแส่ดงมููลค่าต์ามูวิ็ธุีราคาทีุ่นสุ่ที่ธิุจำากค่าเผื�อ้ 

การด้อ้ยค่า(ถื้ามูี)

4.6 อสุังหุ้ารีิม้ท่รีัพืย์เพืื�อกิารีลงท่น้ - ท่ี�ดื่ินรีอกิารีขาย
 บริษััที่ฯบันที่่กมููลค่าเริ�มูแรกข้อ้งอ้ส่ังห้าริมูที่รัพย์เพื�อ้การลงทีุ่น - ที่ี�ดินรอ้การข้ายในราคาทีุ่นซ่�งรว็มูต์้นทีุ่นการที่ำารายการ 

ห้ลังจำากนั�นบริษััที่ฯจำะบันที่่กอ้ส่ังห้าริมูที่รัพย์เพื�อ้การลงทีุ่น - ที่ี�ดินรอ้การข้าย ด้ว็ยราคาทีุ่นห้ักค่าเผื�อ้การด้อ้ยค่า (ถื้ามูี)

 บริษัทัี่ฯรับรูผ้ลต่์างระห้ว่็างจำำานว็นเงินที่ี�ไดร้บัสุ่ที่ธิุจำากการจำำาห้นา่ยกับมูลูค่าต์ามูบัญชขี้อ้งสิ่นที่รัพยใ์นส่ว่็นข้อ้งกำาไรห้รือ้ข้าดทุี่น 

ในปีที่ี�ต์ัดรายการอ้สั่งห้าริมูที่รัพย์เพื�อ้การลงทีุ่นอ้อ้กจำากบัญชี
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4.7 ท่ี�ดื่ิน อาคารีและอ้ปกิรีณ์ และค่าเสุื�อม้รีาคา
 ที่ี�ดินแส่ดงมููลค่าต์ามูราคาทีุ่น อ้าคารและอุ้ปกรณี์และพืชเพื�อ้การให้้ผลิต์ผลซ่�งเป็นต์้นส่ับปะรดแส่ดงมููลค่าต์ามูราคาทีุ่น 

ห้ักค่าเส่ื�อ้มูราคาส่ะส่มูและค่าเผื�อ้การด้อ้ยค่าข้อ้งส่ินที่รัพย์ (ถื้ามูี)

 ค่าเส่ื�อ้มูราคาข้อ้งอ้าคารและอุ้ปกรณ์ีและพืชเพื�อ้การให้้ผลิต์ผลคำานว็ณีจำากราคาทีุ่นโดยว็ิธุีเส้่นต์รงต์ามูอ้ายุการให้้ประโยชน์ 

โดยประมูาณีและคำานว็ณีต์ามูประมูาณีการผลผลิต์ที่ี�เก็บเกี�ยว็ดังนี�

ค่าพัฒนาที่ี�ดิน      10 ปี

อ้าคารและส่ิ�งปลูกส่ร้าง     10 ถื่ง 25 ปี

เครื�อ้งจัำกรและส่่ว็นประกอ้บ     10 ถื่ง 20 ปี 

เครื�อ้งมืูอ้และอุ้ปกรณ์ี     5 ถื่ง 20 ปี

เครื�อ้งต์กแต์่งและต์ิดต์ั�ง     3 ถื่ง 10 ปี

ยานพาห้นะ      5 ถื่ง 10 ปี

พืชเพื�อ้การให้้ผลิต์ผล          ต์ามูประมูาณีการผลผลิต์ที่ี�เก็บเกี�ยว็

 ต้์นทุี่นทีี่�ประมูาณีในเบื�อ้งต์้นส่ำาห้รับการรื�อ้ การข้นย้าย และการบูรณีะส่ภาพข้อ้งส่ินที่รัพย์ซ่�งเป็นภาระผูกพันข้อ้งกลุ่มูบริษััที่ 

ถืือ้รว็มูเป็นส่่ว็นห้น่�งข้อ้งราคาทีุ่นข้อ้งทีี่�ดิน อ้าคารและอุ้ปกรณี์

 ค่าเส่ื�อ้มูราคารว็มูอ้ยู่ในการคำานว็ณีผลการดำาเนินงาน

 ไมู่มูีการคิดค่าเส่ื�อ้มูราคาส่ำาห้รับทีี่�ดินและส่ินที่รัพย์ระห้ว็่างต์ิดต์ั�ง

 กลุ่มูบริษััที่ต์ัดรายการที่ี�ดิน อ้าคารและอุ้ปกรณี์อ้อ้กจำากบัญชีเมูื�อ้จำำาห้น่ายส่ินที่รัพย์ห้รือ้คาดว็่าจำะไมู่ได้รับประโยชน์เชิง 

เศรษัฐกิจำในอ้นาคต์จำากการใช้ห้รือ้การจำำาห้น่ายสิ่นที่รัพย์ รายการผลกำาไรห้รือ้ข้าดทีุ่นจำากการจำำาห้น่ายห้รือ้ตั์ดจำำาห้น่ายส่ินที่รัพย์จำะรับรู้ 

ในส่ว่็นข้อ้งกำาไรห้รือ้ข้าดทีุ่นเมูื�อ้กลุ่มูบริษััที่ต์ัดรายการส่ินที่รัพย์นั�นอ้อ้กจำากบัญชี

4.8 ต�นท่้นกิารีกิ้�ยืม้
 ต้์นทีุ่นการกู้ยืมูข้อ้งเงินกู้ทีี่�ใช้ในการได้มูา การก่อ้ส่ร้าง ห้รือ้การผลิต์ส่ินที่รัพย์ทีี่�ต์้อ้งใช้ระยะเว็ลานานในการแปลงส่ภาพให้้ 

พร้อ้มูใช้ห้รือ้ข้าย ได้ถืูกนำาไปรว็มูเป็นราคาทีุ่นข้อ้งส่ินที่รัพย์จำนกว็่าส่ินที่รัพย์นั�นจำะอ้ยู่ในส่ภาพพร้อ้มูที่ี�จำะใช้ได้ต์ามูที่ี�มูุ่งประส่งค์ ส่่ว็น 

ต์้นทีุ่นการกู้ยืมูอ้ื�นถืือ้เป็นค่าใช้จำ่ายในงว็ดทีี่�เกิดรายการ ต์้นทุี่นการกู้ยืมูประกอ้บด้ว็ยดอ้กเบี�ยและต้์นทีุ่นอ้ื�นที่ี�เกิดข้่�นจำากการกู้ยืมูนั�น

4.9 สุินท่รีัพืย์ไม่้ม้ีตัวตน
 สิ่นที่รัพย์ไมู่มูีต์ัว็ต์นแส่ดงมููลค่าต์ามูราคาทุี่นห้ักค่าต์ัดจำำาห้น่ายส่ะส่มูและค่าเผื�อ้การด้อ้ยค่าส่ินที่รัพย์ (ถื้ามูี)

 กลุ่มูบริษััที่ตั์ดจำำาห้น่ายสิ่นที่รัพย์ไมู่มูีต์ัว็ต์นทีี่�มูีอ้ายุการให้้ประโยชน์จำำากัดโดยวิ็ธุีเส้่นต์รงต์ามูอ้ายุการให้้ประโยชน์เชิงเศรษัฐกิจำ 

ข้อ้งส่ินที่รัพย์นั�น และจำะประเมูินการด้อ้ยค่าข้อ้งส่ินที่รัพย์ดังกล่าว็เมืู�อ้มูีข้้อ้บ่งชี�ว็่าส่ินที่รัพย์นั�นเกิดการด้อ้ยค่า กลุ่มูบริษััที่จำะที่บที่ว็น 

ระยะเว็ลาการต์ดัจำำาห้นา่ยและว็ธิุกีารต์ดัจำำาห้นา่ยข้อ้งส่นิที่รพัยไ์มูมู่ตี์วั็ต์นดงักลา่ว็ที่กุส่ิ�นปเีป็นอ้ยา่งนอ้้ย คา่ต์ดัจำำาห้นา่ยรบัรูเ้ปน็ค่าใชจ่้ำาย 

ในส่่ว็นข้อ้งกำาไรห้รือ้ข้าดทีุ่น

 ส่ินที่รัพย์ไมู่มีูต์ัว็ต์นทีี่�มูีอ้ายุการให้้ประโยชน์จำำากัดมีูดังนี�

       อ้ายุการให้้ประโยชน์

ซอ้ฟ้ต์์แว็ร์คอ้มูพิว็เต์อ้ร์        3 ถื่ง 10 ปี

 กลุ่มูบริษััที่ไมู่มูีการตั์ดจำำาห้น่ายส่ินที่รัพย์ไมู่มูีต์ัว็ต์นทีี่�มูีอ้ายุการให้้ประโยชน์ไมู่ที่ราบแน่นอ้นแต่์จำะใช้ว็ิธุีการที่ดส่อ้บการด้อ้ยค่า 

ทุี่กปีที่ั�งในระดับข้อ้งแต่์ละสิ่นที่รัพย์นั�นและในระดับข้อ้งห้น่ว็ยสิ่นที่รัพย์ที่ี�ก่อ้ให้้เกิดเงินส่ด กลุ่มูบริษััที่จำะที่บที่ว็นทุี่กปีว็่าสิ่นที่รัพย์ไมู่มูี 

ต์ัว็ต์นดังกล่าว็ยังคงมีูอ้ายุการให้้ประโยชน์ไมู่ที่ราบแน่นอ้น
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4.10 สุัญญาเช่า
 ณี ว็นัเริ�มูต้์นข้อ้งสั่ญญาเช่า กลุมู่บริษัทัี่จำะประเมิูนว่็าสั่ญญาเป็นสั่ญญาเช่าห้รือ้ประกอ้บด้ว็ยสั่ญญาเช่าห้รือ้ไมู่ โดยสั่ญญาจำะเป็น 

ส่ญัญาเช่าห้รือ้ประกอ้บด้ว็ยสั่ญญาเช่าก็ต่์อ้เมูื�อ้สั่ญญานั�นมีูการให้้สิ่ที่ธิุในการคว็บคุมูการใช้สิ่นที่รัพย์ที่ี�ระบุได้ส่ำาห้รับช่ว็งเว็ลาห้น่�งเพื�อ้เป็น 

การแลกเปลี�ยนกับส่ิ�งต์อ้บแที่น

กิล้่ม้บรีิษัท่ในฐานะผู้้�เช่า

 กลุ่มูบริษััที่ใช้วิ็ธีุการบัญชีเดียว็ส่ำาห้รับการรับรู้รายการและการว็ัดมููลค่าสั่ญญาเช่าทีุ่กสั่ญญา เว็้นแต์่ส่ัญญาเช่าระยะส่ั�นและ 

ส่ัญญาเช่าที่ี�สิ่นที่รัพย์อ้้างอ้ิงมูีมููลค่าต์ำ�า ณี ว็ันทีี่�ส่ัญญาเช่าเริ�มูมูีผล (ว็ันที่ี�ส่ินที่รัพย์อ้้างอ้ิงพร้อ้มูใช้งาน) กลุ่มูบริษััที่บันที่่กสิ่นที่รัพย์ส่ิที่ธุิ 

การใช้ซ่�งแส่ดงส่ิที่ธุิในการใช้สิ่นที่รัพย์อ้้างอ้ิงและห้นี�ส่ินต์ามูส่ัญญาเช่าต์ามูการจ่ำายชำาระต์ามูสั่ญญาเช่า

สุินท่รัีพืย์สุิท่ธุิกิารีใช� 

 ส่ินที่รัพย์สิ่ที่ธุิการใช้วั็ดมููลค่าด้ว็ยราคาทีุ่นห้ักค่าเสื่�อ้มูราคาส่ะส่มู ผลข้าดทีุ่นจำากการด้อ้ยค่าส่ะส่มู และปรับปรุงด้ว็ยการว็ัด 

มููลค่าข้อ้งห้นี�ส่ินต์ามูสั่ญญาเช่าให้มู่ ราคาทุี่นข้อ้งสิ่นที่รัพย์สิ่ที่ธิุการใช้ประกอ้บด้ว็ยจำำานว็นเงินข้อ้งห้นี�สิ่นต์ามูสั่ญญาเช่าจำากการรับรู้ 

เริ�มูแรก ต์้นทุี่นที่างต์รงเริ�มูแรกที่ี�เกิดข้่�น จำำานว็นเงินทีี่�จำ่ายชำาระต์ามูสั่ญญาเช่า ณี ว็ันทีี่�ส่ัญญาเช่าเริ�มูมูีผลห้รือ้ก่อ้นว็ันที่ี�ส่ัญญาเช่าเริ�มูมูีผล 

และห้ักด้ว็ยส่ิ�งจำูงใจำต์ามูส่ัญญาเช่าที่ี�ได้รับ

 ค่าเส่ื�อ้มูราคาข้อ้งส่ินที่รัพย์ส่ิที่ธิุการใช้คำานว็ณีจำากราคาทีุ่นโดยว็ิธุีเส่้นต์รงต์ามูอ้ายุส่ัญญาเช่าห้รือ้อ้ายุการให้้ประโยชน์โดย 

ประมูาณีข้อ้งส่ินที่รัพย์ส่ิที่ธุิการใช้แล้ว็แต์่ระยะเว็ลาใดจำะส่ั�นกว็่า ดังนี�

ที่ี�ดิน      3 ปี

พื�นที่ี�ในอ้าคาร     3 ถื่ง 5 ปี

เครื�อ้งมืูอ้และอุ้ปกรณี์    3 ปี

ยานพาห้นะ     3 ถื่ง 5 ปี

 ห้ากคว็ามูเป็นเจำ้าข้อ้งในส่ินที่รัพย์อ้้างอ้ิงได้โอ้นให้้กับกลุ่มูบริษััที่เมืู�อ้สิ่�นสุ่ดอ้ายุส่ัญญาเช่าห้รือ้ราคาทีุ่นข้อ้งส่ินที่รัพย์ดังกล่าว็ 

ได้รว็มูถื่งการใช้สิ่ที่ธุิเลือ้กซื�อ้ ค่าเส่ื�อ้มูราคาจำะคำานว็ณีจำากอ้ายุการให้้ประโยชน์โดยประมูาณีข้อ้งสิ่นที่รัพย์

 ส่ินที่รัพย์ส่ิที่ธุิการใช้แส่ดงรว็มูเป็นส่่ว็นห้น่�งข้อ้งที่ี�ดิน อ้าคารและอุ้ปกรณี์ในงบแส่ดงฐานะการเงิน

หุ้นี�สุินตาม้สุัญญาเช่า

 ห้นี�ส่ินต์ามูสั่ญญาเช่าว็ัดมููลค่าด้ว็ยมููลค่าปัจำจุำบันข้อ้งจำำานว็นเงินที่ี�ต์้อ้งจำ่ายต์ามูสั่ญญาเช่าต์ลอ้ดอ้ายุสั่ญญาเช่า จำำานว็นเงิน 

ทีี่�ต์อ้้งจ่ำายต์ามูส่ญัญาเชา่ประกอ้บด้ว็ยค่าเช่าคงที่ี�ห้กัด้ว็ยส่ิ�งจำงูใจำต์ามูส่ญัญาเชา่ คา่เชา่ผนัแปรที่ี�ข้่�นอ้ยูก่บัดชันหี้รอื้อ้ตั์รา จำำานว็นเงินที่ี�คาด 

ว็า่จำะจ่ำายภายใต้์การรับประกันมูลูค่าคงเห้ลือ้ รว็มูถืง่ราคาใช้สิ่ที่ธิุข้อ้งสิ่ที่ธิุเลือ้กซื�อ้ซ่�งมีูคว็ามูแน่นอ้นอ้ย่างส่มูเห้ตุ์ส่มูผลทีี่�กลุมู่บริษัทัี่จำะใช้ 

ส่ิที่ธิุนั�น และการจ่ำายค่าปรับเพื�อ้การยกเลิกสั่ญญาเช่า ห้ากข้้อ้กำาห้นดข้อ้งสั่ญญาเช่าแส่ดงให้้เห็้นว่็ากลุ่มูบริษััที่จำะใช้ส่ิที่ธิุในการยกเลิก 

ส่ัญญาเช่า กลุ่มูบริษััที่บันท่ี่กค่าเช่าผันแปรทีี่�ไมู่ข้่�นอ้ยู่กับดัชนีห้รือ้อั้ต์ราเป็นค่าใช้จำ่ายในงว็ดที่ี�เห้ต์ุการณี์ห้รือ้เงื�อ้นไข้ซ่�งเกี�ยว็ข้้อ้งกับการ 

จำ่ายชำาระนั�นได้เกิดข้่�น 

 กลุ่มูบริษััที่คิดลดมููลค่าปัจำจุำบันข้อ้งจำำานว็นเงินทีี่�ต์้อ้งจำ่ายต์ามูส่ัญญาเช่าด้ว็ยอ้ัต์ราดอ้กเบี�ยต์ามูนัยข้อ้งสั่ญญาเช่าห้รือ้อั้ต์รา 

ดอ้กเบี�ยการกู้ยืมูส่่ว็นเพิ�มูข้อ้งกลุ่มูบริษััที่ ห้ลังจำากวั็นทีี่�ส่ัญญาเช่าเริ�มูมีูผล มููลค่าต์ามูบัญชีข้อ้งห้นี�สิ่นต์ามูสั่ญญาเช่าจำะเพิ�มูข้่�นจำาก 

ดอ้กเบี�ยข้อ้งห้นี�ส่ินต์ามูส่ัญญาเช่าและลดลงจำากการจำ่ายชำาระห้นี�ส่ินต์ามูสั่ญญาเช่า นอ้กจำากนี� มููลค่าต์ามูบัญชีข้อ้งห้นี�สิ่นต์ามูสั่ญญาเช่า 

จำะถืูกว็ัดมููลค่าให้มู่เมืู�อ้มีูการเปลี�ยนแปลงอ้ายุส่ัญญาเช่า การเปลี�ยนแปลงการจำ่ายชำาระต์ามูส่ัญญาเช่า ห้รือ้การเปลี�ยนแปลงในการ 

ประเมูินส่ิที่ธุิเลือ้กซื�อ้ส่ินที่รัพย์อ้้างอ้ิง

สุัญญาเช่ารีะยะสุั�นและสุัญญาเช่าซู้�งสุินท่รัีพืย์อ�างอิงม้ีม้ล้ค่าตำ�า

 สั่ญญาเช่าที่ี�มูีอ้ายุส่ัญญาเช่า 12 เดือ้นห้รือ้น้อ้ยกว็่านับต์ั�งแต์่ว็ันที่ี�ส่ัญญาเช่าเริ�มูมูีผล ห้รือ้ส่ัญญาเช่าซ่�งส่ินที่รัพย์อ้้างอ้ิงมูี 

มููลค่าต์ำ�า จำะบันที่่กเป็นค่าใช้จำ่ายต์ามูวิ็ธุีเส่้นต์รงต์ลอ้ดอ้ายุส่ัญญาเช่า
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4.11 รีายกิารีธุ้รีกิิจกิับบค้คลหุ้รีือกิิจกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกิัน
 บุคคลห้รือ้กิจำการที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกันกับกลุ่มูบริษััที่ ห้มูายถื่ง บุคคลห้รือ้กิจำการที่ี�มีูอ้ำานาจำคว็บคุมูกลุ่มูบริษััที่ ห้รือ้ถืูกคว็บคุมูโดย 

กลุ่มูบริษััที่ไมู่ว็่าจำะเป็นโดยที่างต์รงห้รือ้ที่างอ้้อ้มู ห้รือ้อ้ยู่ภายใต์้การคว็บคุมูเดียว็กันกับกลุ่มูบริษััที่

 นอ้กจำากนี� บคุคลห้รือ้กิจำการทีี่�เกี�ยว็ข้อ้้งกันยงัห้มูายรว็มูถืง่บรษิัทัี่ร่ว็มู และบคุคลห้รอื้กิจำการที่ี�มีูสิ่ที่ธุิอ้อ้กเส่ยีงโดยที่างต์รงห้รอื้ 

ที่างอ้้อ้มู ซ่�งที่ำาให้้มีูอ้ิที่ธิุพลอ้ย่างเป็นส่าระส่ำาคัญกับกลุ่มูบริษััที่ ผู้บริห้ารส่ำาคัญ กรรมูการห้รือ้พนักงานทีี่�มูีอ้ำานาจำในการว็างแผนและ 

คว็บคุมูการดำาเนินงานข้อ้งกลุ่มูบริษัทัี่

4.12 เงินตรีาต่างปรีะเท่ศ
 บริษัทัี่ฯแส่ดงงบการเงินรว็มูและงบการเงินเฉพาะกิจำการเป็นส่กุลเงินบาที่ ซ่�งเป็นส่กุลเงินที่ี�ใช้ในการดำาเนินงานข้อ้งบริษัทัี่ฯ

 รายการทีี่�เป็นเงินต์ราต่์างประเที่ศแปลงค่าเป็นเงินบาที่โดยใช้อ้ัต์ราแลกเปลี�ยน ณี ว็ันที่ี�ที่ี�เกิดรายการ สิ่นที่รัพย์และห้นี�ส่ิน 

ที่ี�เป็นต์ัว็เงินซ่�งอ้ยู่ในส่กุลเงินต์ราต์่างประเที่ศได้แปลงค่าเป็นเงินบาที่โดยใช้อ้ัต์ราแลกเปลี�ยน ณี ว็ันส่ิ�นรอ้บระยะเว็ลารายงาน

 กำาไรและข้าดทุี่นที่ี�เกิดจำากการเปลี�ยนแปลงในอ้ัต์ราแลกเปลี�ยนได้รว็มูอ้ยู่ในการคำานว็ณีผลการดำาเนินงาน

4.13 กิารีดื่�อยค่าของสุินท่รัีพืย์ท่ี�ไม่้ใช่สุินท่รีัพืย์ท่างกิารีเงิน
 ทีุ่กว็ันส่ิ�นรอ้บระยะเว็ลารายงาน กลุ่มูบริษัทัี่จำะที่ำาการประเมิูนการด้อ้ยค่าข้อ้งที่ี�ดิน อ้าคารและอุ้ปกรณี์  สิ่นที่รัพย์ส่ิที่ธุิการใช้ 

อ้ส่ังห้าริมูที่รัพย์เพื�อ้การลงทุี่น ห้รือ้ส่ินที่รัพย์ที่ี�ไมู่มูีต์ัว็ต์นอ้ื�นข้อ้งกลุ่มูบริษััที่ ห้ากมูีข้้อ้บ่งชี�ว็่าสิ่นที่รัพย์ดังกล่าว็อ้าจำด้อ้ยค่า กลุ่มูบริษััที่ 

รับรู้ข้าดทีุ่นจำากการด้อ้ยค่าเมืู�อ้มููลค่าทีี่�คาดว็่าจำะได้รับคืนข้อ้งส่ินที่รัพย์มูีมููลค่าต์ำ�ากว่็ามููลค่าต์ามูบัญชีข้อ้งส่ินที่รัพย์นั�น ที่ั�งนี�มููลค่า 

ที่ี�คาดว็่าจำะได้รับคืนห้มูายถื่งมููลค่ายุต์ิธุรรมูห้ักต์้นทีุ่นในการข้ายข้อ้งส่ินที่รัพย์ห้รือ้มููลค่าจำากการใช้สิ่นที่รัพย์แล้ว็แต์่ราคาใดจำะสู่งกว็่า 

ในการประเมูินมููลค่าจำากการใช้ส่ินที่รัพย์ กลุ่มูบริษััที่ประมูาณีการกระแส่เงินส่ดในอ้นาคต์ที่ี�กิจำการคาดว็่าจำะได้รับจำากส่ินที่รัพย์และ 

คำานว็ณีคิดลดเป็นมููลค่าปัจำจุำบันโดยใช้อ้ัต์ราคิดลดก่อ้นภาษีัที่ี�ส่ะท้ี่อ้นถื่งการประเมิูนคว็ามูเส่ี�ยงในส่ภาพต์ลาดปัจำจุำบันข้อ้งเงินส่ดต์ามู 

ระยะเว็ลาและคว็ามูเส่ี�ยงซ่�งเป็นลักษัณีะเฉพาะข้อ้งสิ่นที่รัพย์ที่ี�กำาลังพิจำารณีาอ้ยู่ ในการประเมูินมููลค่ายุต์ิธุรรมูห้ักต์้นทีุ่นในการข้าย 

กลุ่มูบริษััที่ใช้แบบจำำาลอ้งการประเมูินมููลค่าทีี่�ดีทีี่�สุ่ดซ่�งเห้มูาะส่มูกับสิ่นที่รัพย์ซ่�งส่ะที่้อ้นถื่งจำำานว็นเงินที่ี�กิจำการส่ามูารถืจำะได้มูาจำากการ 

จำำาห้นา่ยส่นิที่รพัยห์้กัดว้็ยต์น้ทุี่นในการจำำาห้นา่ย โดยการจำำาห้นา่ยนั�นผูซ้ื�อ้กบัผูข้้ายมูคีว็ามูรอ้บรู้และเต็์มูใจำในการแลกเปลี�ยนและส่ามูารถื 

ต์่อ้รอ้งราคากันได้อ้ย่างเป็นอ้ิส่ระในลักษัณีะข้อ้งผูท้ี่ี�ไมู่มีูคว็ามูเกี�ยว็ข้้อ้งกัน

 กลุ่มูบริษัทัี่จำะรับรู้รายการข้าดทีุ่นจำากการด้อ้ยค่าในส่ว่็นข้อ้งกำาไรห้รือ้ข้าดทีุ่น

4.14 ผู้ลปรีะโยชน์ของพืนักิงาน
ผู้ลปรีะโยชน์รีะยะสุั�นของพืนักิงาน

 กลุ่มูบริษัทัี่รับรู้เงินเดือ้น ค่าจำ้าง โบนัส่ และเงินส่มูที่บกอ้งทีุ่นประกันส่ังคมูเป็นค่าใช้จ่ำายเมูื�อ้เกิดรายการ

ผู้ลปรีะโยชน์หุ้ลังออกิจากิงานของพืนักิงาน

โครีงกิารีสุม้ท่บเงิน

 กลุ่มูบริษััที่และพนักงานได้ร่ว็มูกันจัำดต์ั�งกอ้งทีุ่นส่ำารอ้งเลี�ยงชีพ ซ่�งประกอ้บด้ว็ยเงินที่ี�พนักงานจำ่ายส่ะส่มูและเงินที่ี�กลุ่มูบริษััที่ 

จำ่ายส่มูที่บให้้เป็นรายเดือ้น ส่ินที่รัพย์ข้อ้งกอ้งทีุ่นส่ำารอ้งเลี�ยงชีพได้แยกอ้อ้กจำากสิ่นที่รัพย์ข้อ้งกลุ่มูบริษััที่ เงินทีี่�กลุ่มูบริษััที่จ่ำายส่มูที่บ 

กอ้งทีุ่นส่ำารอ้งเลี�ยงชีพบันที่่กเป็นค่าใช้จำ่ายในปีที่ี�เกิดรายการ
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โครีงกิารีผู้ลปรีะโยชน์หุ้ลังออกิจากิงาน

 กลุ่มูบริษััที่มีูภาระส่ำาห้รับเงินชดเชยทีี่�ต์้อ้งจ่ำายให้้แก่พนักงานเมูื�อ้อ้อ้กจำากงานต์ามูกฎิ์ห้มูาย ซ่�งกลุ่มูบริษััที่ถืือ้ว่็าเงินชดเชย 

ดังกล่าว็เป็นโครงการผลประโยชน์ห้ลังอ้อ้กจำากงานส่ำาห้รับพนักงาน

 กลุมู่บริษัทัี่คำานว็ณีห้นี�ส่นิต์ามูโครงการผลประโยชนห์้ลังอ้อ้กจำากงานข้อ้งพนกังานโดยใชว้็ธิุคิีดลดแต์ล่ะห้น่ว็ยทีี่�ประมูาณีการไว็้ 

(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี�ยว็ชาญอ้ิส่ระได้ที่ำาการประเมูินภาระผูกพันดังกล่าว็ต์ามูห้ลักคณีิต์ศาส่ต์ร์ประกันภัย 

 ผลกำาไรห้รือ้ข้าดทุี่นจำากการประมูาณีการต์ามูห้ลักคณิีต์ศาส่ต์ร์ประกันภัยส่ำาห้รับโครงการผลประโยชน์ห้ลังอ้อ้กจำากงานข้อ้ง 

พนักงานจำะรับรู้ที่ันที่ีในกำาไรข้าดทีุ่นเบ็ดเส่ร็จำอ้ื�น

 ต์น้ที่นุบริการในอ้ดีต์จำะถืกูรบัรู้ที่ั�งจำำานว็นในกำาไรห้รือ้ข้าดที่นุที่นัที่ทีี่ี�มูกีารแกไ้ข้โครงการห้รือ้ลดข้นาดโครงการ ห้รือ้เมูื�อ้กิจำการ 

รับรู้ต์้นทีุ่นการปรับโครงส่ร้างที่ี�เกี�ยว็ข้อ้้ง แล้ว็แต์่เห้ต์ุการณี์ใดจำะเกิดข้่�นก่อ้น

4.15 ปรีะม้าณกิารีหุ้นี�สุิน
 กลุ่มูบริษััที่จำะบันท่ี่กประมูาณีการห้นี�ส่ินไว็้ในบัญชีเมูื�อ้ภาระผูกพันซ่�งเป็นผลมูาจำากเห้ต์ุการณี์ในอ้ดีต์ได้เกิดข้่�นแล้ว็ และ 

มูีคว็ามูเป็นไปได้ค่อ้นข้้างแน่นอ้นว่็ากลุ่มูบริษััที่จำะเสี่ยที่รัพยากรเชิงเศรษัฐกิจำไปเพื�อ้ปลดเปลื�อ้งภาระผูกพันนั�น และกลุ่มูบริษััที่ส่ามูารถื 

ประมูาณีมููลค่าภาระผูกพันนั�นได้อ้ย่างน่าเชื�อ้ถืือ้

4.16 ภัาษีเงินไดื่�
 ภาษัีเงินได้ประกอ้บด้ว็ยภาษัีเงินได้ปัจำจำุบันและภาษัีเงินได้รอ้การต์ัดบัญชี

ภัาษีเงินไดื่�ปัจจ้บัน

 กลุ่มูบริษััที่บันท่ี่กภาษีัเงินได้ปัจำจุำบันต์ามูจำำานว็นที่ี�คาดว็่าจำะจำ่ายให้้กับห้น่ว็ยงานจัำดเก็บภาษัีข้อ้งรัฐ โดยคำานว็ณีจำากกำาไร 

ที่างภาษัีต์ามูห้ลักเกณีฑ์์ทีี่�กำาห้นดในกฎิ์ห้มูายภาษัีอ้ากร

ภัาษีเงินไดื่�รีอกิารีตัดื่บัญชี

 กลุ่มูบริษััที่บันที่่กภาษีัเงินได้รอ้การตั์ดบัญชีข้อ้งผลแต์กต่์างชั�ว็คราว็ระห้ว่็างราคาต์ามูบัญชีข้อ้งสิ่นที่รัพย์และห้นี�ส่ิน ณี ว็ัน 

ส่ิ�นรอ้บระยะเว็ลารายงานกับฐานภาษีัข้อ้งสิ่นที่รัพย์และห้นี�สิ่นที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งนั�น โดยใช้อ้ัต์ราภาษีัที่ี�มีูผลบังคับใช้ ณี ว็ันสิ่�นรอ้บระยะเว็ลา

รายงาน 

 กลุ่มูบริษัทัี่รับรู้ห้นี�ส่ินภาษีัเงินได้รอ้การต์ัดบัญชีข้อ้งผลแต์กต์่างชั�ว็คราว็ที่ี�ต์้อ้งเสี่ยภาษัีทีุ่กรายการ แต่์รับรู้ส่ินที่รัพย์ภาษัีเงินได้ 

รอ้การตั์ดบัญชีส่ำาห้รับผลแต์กต่์างชั�ว็คราว็ทีี่�ใชห้้กัภาษีั รว็มูที่ั�งผลข้าดทุี่นที่างภาษีัที่ี�ยังไมู่ได้ใชใ้นจำำานว็นเท่ี่าทีี่�มูคีว็ามูเป็นไปได้คอ่้นข้า้งแน่ 

ทีี่�กลุ่มูบริษััที่จำะมูีกำาไรที่างภาษัีในอ้นาคต์เพียงพอ้ที่ี�จำะใช้ประโยชน์จำากผลแต์กต์่างชั�ว็คราว็ที่ี�ใช้ห้ักภาษัีและผลข้าดทีุ่นที่างภาษัีที่ี�ยัง 

ไมู่ได้ใช้นั�น

 กลุ่มูบริษััที่จำะที่บที่ว็นมููลค่าต์ามูบัญชีข้อ้งส่ินที่รัพย์ภาษีัเงินได้รอ้การตั์ดบัญชีทีุ่กสิ่�นรอ้บระยะเว็ลารายงานและจำะที่ำาการปรับ 

ลดมููลค่าต์ามูบัญชีดังกล่าว็ ห้ากมีูคว็ามูเป็นไปได้ค่อ้นข้้างแน่ว็่ากลุ่มูบริษััที่จำะไมู่มีูกำาไรที่างภาษัีเพียงพอ้ต์่อ้การนำาสิ่นที่รัพย์ภาษัีเงินได้รอ้ 

การต์ัดบัญชีที่ั�งห้มูดห้รือ้บางส่่ว็นมูาใช้ประโยชน์

4.17 เครีื�องม้ือท่างกิารีเงิน
 กลุ่มูบริษััที่รับรู้รายการเมูื�อ้เริ�มูแรกข้อ้งสิ่นที่รัพย์ที่างการเงินด้ว็ยมููลค่ายุต์ิธุรรมู และบว็กด้ว็ยต์้นทีุ่นการที่ำารายการเฉพาะ 

ในกรณีีที่ี�เป็นส่ินที่รัพย์ที่างการเงินทีี่�ไมู่ได้วั็ดมููลค่าด้ว็ยมููลค่ายุต์ิธุรรมูผ่านกำาไรห้รือ้ข้าดทีุ่น อ้ย่างไรก็ต์ามู ส่ำาห้รับลูกห้นี�การค้าที่ี�ไมู่มูี 

อ้งค์ประกอ้บเกี�ยว็กับการจำัดห้าเงินที่ี�มูีนัยส่ำาคัญ กลุ่มูบริษััที่จำะรับรู้สิ่นที่รัพย์ที่างการเงินดังกล่าว็ด้ว็ยราคาข้อ้งรายการ ต์ามูที่ี�กล่าว็ไว็้ 

ในนโยบายการบัญชีเรื�อ้งการรับรู้รายได้
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กิารีจัดื่ปรีะเภัท่รีายกิารีและกิารีวัดื่ม้้ลค่าของสุินท่รีัพืย์ท่างกิารีเงิน

 กลุ่มูบริษัทัี่จำัดประเภที่ส่ินที่รัพย์ที่างการเงิน ณี ว็ันทีี่�รับรู้รายการเริ�มูแรก เป็นสิ่นที่รัพย์ที่างการเงินที่ี�ว็ัดมููลค่าในภายห้ลังด้ว็ย 

ราคาทีุ่นตั์ดจำำาห้น่าย ส่ินที่รัพย์ที่างการเงินทีี่�ว็ัดมููลค่าในภายห้ลังด้ว็ยมููลค่ายุต์ิธุรรมูผ่านกำาไรข้าดทีุ่นเบ็ดเส่ร็จำอ้ื�น และส่ินที่รัพย์ 

ที่างการเงนิที่ี�ว็ดัมูลูคา่ในภายห้ลงัดว้็ยมูลูคา่ยตุ์ธิุรรมูผา่นกำาไรห้รอื้ข้าดที่นุ โดยพจิำารณีาจำากแผนธุรุกจิำข้อ้งกจิำการในการจำดัการส่นิที่รพัย์ 

ที่างการเงิน และลักษัณีะข้อ้งกระแส่เงินส่ดต์ามูสั่ญญาข้อ้งสิ่นที่รัพย์ที่างการเงิน

สุินท่รัีพืย์ท่างกิารีเงินท่ี�วัดื่ม้้ลค่าดื่�วยรีาคาท่น้ตัดื่จำาหุ้น่าย

 กลุ่มูบริษััที่วั็ดมููลค่าสิ่นที่รัพย์ที่างการเงินด้ว็ยราคาทุี่นตั์ดจำำาห้น่ายเมูื�อ้กลุ่มูบริษััที่ถืือ้ครอ้งสิ่นที่รัพย์ที่างการเงินนั�นเพื�อ้รับ 

กระแส่เงินส่ดต์ามูส่ัญญา และเงื�อ้นไข้ต์ามูส่ัญญาข้อ้งส่ินที่รัพย์ที่างการเงินก่อ้ให้้เกิดกระแส่เงินส่ดที่ี�เป็นการรับชำาระเพียงเงินต์้นและ 

ดอ้กเบี�ยจำากยอ้ดคงเห้ลือ้ข้อ้งเงินต์้นในว็ันที่ี�ระบุไว็้เท่ี่านั�น 

 ส่ินที่รัพย์ที่างการเงินดังกล่าว็วั็ดมููลค่าในภายห้ลังโดยใช้ว็ิธุีดอ้กเบี�ยทีี่�แที่้จำริงและต์้อ้งมีูการประเมิูนการด้อ้ยค่า ที่ั�งนี� ผลกำาไร 

และข้าดทีุ่นที่ี�เกิดข้่�นจำากการต์ัดรายการ การเปลี�ยนแปลง ห้รือ้การด้อ้ยค่าข้อ้งส่ินที่รัพย์ดังกล่าว็จำะรับรู้ในส่ว่็นข้อ้งกำาไรห้รือ้ข้าดทีุ่น

 ส่ินที่รัพย์ที่างการเงินทีี่�ว็ัดมููลค่าด้ว็ยมููลค่ายุต์ิธุรรมูผ่านกำาไรห้รือ้ข้าดทีุ่น

 ส่ินที่รัพย์ที่างการเงินทีี่�ว็ัดมููลค่าด้ว็ยมููลค่ายุต์ิธุรรมูผ่านกำาไรห้รือ้ข้าดทุี่นจำะแส่ดงในงบแส่ดงฐานะการเงินด้ว็ยมููลค่ายุต์ิธุรรมู 

โดยรับรูก้ารเปลี�ยนแปลงสุ่ที่ธิุข้อ้งมููลค่ายุต์ิธุรรมูในส่่ว็นข้อ้งกำาไรห้รือ้ข้าดทีุ่น

 ที่ั�งนี� ส่ินที่รัพย์ที่างการเงินดังกล่าว็ ห้มูายคว็ามูรว็มูถื่ง ต์ราส่ารอ้นุพันธ์ุ เงินลงทุี่นในห้ลักที่รัพย์ที่ี�ถืือ้ไว้็เพื�อ้ค้า เงินลงทุี่นใน 

ต์ราส่ารทีุ่นซ่�งกลุ่มูบริษััที่ไมู่ได้เลือ้กจัำดประเภที่ให้้ว็ัดมููลค่าด้ว็ยมููลค่ายุต์ิธุรรมูผ่านกำาไรข้าดทีุ่นเบ็ดเส่ร็จำอ้ื�น และส่ินที่รัพย์ที่างการเงินที่ี�มูี 

กระแส่เงินส่ดที่ี�ไมู่ได้รับชำาระเพียงเงินต์้นและดอ้กเบี�ย

 เงินปันผลรับจำากเงินลงทีุ่นในต์ราส่ารทีุ่นข้อ้งบริษััที่จำดที่ะเบียนถืือ้เป็นรายได้อ้ื�นในส่ว่็นข้อ้งกำาไรห้รือ้ข้าดทุี่น

 การจำัดประเภที่รายการและการว็ัดมููลค่าข้อ้งห้นี�สิ่นที่างการเงิน

 ยกเว็น้ห้นี�ส่นิต์ราส่ารอ้นุพนัธุ ์กลุ่มูบรษิัทัี่รบัรูร้ายการเมูื�อ้เริ�มูแรกส่ำาห้รบัห้นี�สิ่นที่างการเงนิดว้็ยมูลูค่ายตุ์ธิุรรมูห้กัต์น้ที่นุการที่ำา 

รายการ และจัำดประเภที่ห้นี�ส่นิที่างการเงนิเป็นห้นี�ส่นิที่างการเงนิที่ี�ว็ดัมูลูค่าในภายห้ลังด้ว็ยราคาที่นุต์ดัจำำาห้น่าย โดยใช้วิ็ธุดีอ้กเบี�ยที่ี�แท้ี่จำรงิ 

ที่ั�งนี� ผลกำาไรและข้าดทีุ่นที่ี�เกิดข้่�นจำากการต์ัดรายการห้นี�สิ่นที่างการเงินและการต์ัดจำำาห้น่ายต์ามูว็ิธุีดอ้กเบี�ยที่ี�แที่้จำริงจำะรับรู้ในส่่ว็นข้อ้ง 

กำาไรห้รือ้ข้าดทุี่น โดยการคำานว็ณีมููลค่าราคาทุี่นต์ัดจำำาห้น่ายคำาน่งถื่งค่าธุรรมูเนียมูห้รือ้ต์้นทีุ่นที่ี�ถืือ้เป็นส่่ว็นห้น่�งข้อ้งอั้ต์ราดอ้กเบี�ย 

ที่ี�แที่้จำริงนั�นด้ว็ย ที่ั�งนี� ค่าต์ัดจำำาห้น่ายต์ามูว็ิธุีดอ้กเบี�ยที่ี�แที่้จำริงแส่ดงเป็นส่่ว็นห้น่�งข้อ้งต์้นทีุ่นที่างการเงินในส่่ว็นข้อ้งกำาไรห้รือ้ข้าดทีุ่น

กิารีตัดื่รีายกิารีของเครีื�องม้ือท่างกิารีเงิน

 ส่นิที่รพัยท์ี่างการเงนิจำะถืกูต์ดัรายการอ้อ้กจำากบญัช ีเมูื�อ้ส่ทิี่ธุทิี่ี�จำะไดร้บักระแส่เงนิส่ดข้อ้งส่นิที่รพัยน์ั�นไดสิ้่�นส่ดุลง ห้รอื้ไดมู้กีาร 

โอ้นส่ิที่ธุิที่ี�จำะได้รับกระแส่เงินส่ดข้อ้งสิ่นที่รัพย์นั�น รว็มูถื่งได้มูีการโอ้นคว็ามูเส่ี�ยงและผลต์อ้บแที่นเกือ้บที่ั�งห้มูดข้อ้งสิ่นที่รัพย์นั�น ห้รือ้มูี 

การโอ้นการคว็บคุมูในส่ินที่รัพย์นั�น 

 กลุมู่บริษัทัี่ตั์ดรายการห้นี�ส่นิที่างการเงินก็ต์อ่้เมูื�อ้ได้มูกีารปฏิบัต์ติ์ามูภาระผูกพันข้อ้งห้นี�ส่นินั�นแล้ว็ มูกีารยกเลิกภาระผูกพันนั�น  

ห้รือ้มูีการส่ิ�นสุ่ดลงข้อ้งภาระผูกพันนั�น ในกรณีีที่ี�มูีการเปลี�ยนห้นี�ส่ินที่างการเงินที่ี�มูีอ้ยู่ให้้เป็นห้นี�สิ่นให้มู่จำากผู้ให้้กู้รายเดียว็กันซ่�งมูีข้้อ้ 

กำาห้นดที่ี�แต์กต์่างกันอ้ย่างมูาก ห้รือ้มูีการแก้ไข้ข้้อ้กำาห้นดข้อ้งห้นี�ส่ินที่ี�มูีอ้ยู่อ้ย่างเป็นส่าระส่ำาคัญ จำะถืือ้ว็่าเป็นการตั์ดรายการห้นี�ส่ินเดิมู 

และรับรู้ห้นี�ส่ินให้มู่ โดยรับรู้ผลแต์กต์่างข้อ้งมููลค่าต์ามูบัญชีดังกล่าว็ในส่ว่็นข้อ้งกำาไรห้รือ้ข้าดทีุ่น
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กิารีดื่�อยค่าของสุินท่รีัพืย์ท่างกิารีเงิน

 กลุ่มูบริษััที่รับรู้ค่าเผื�อ้ผลข้าดทุี่นด้านเครดิต์ที่ี�คาดว่็าจำะเกิดข้่�นข้อ้งต์ราส่ารห้นี�ที่ั�งห้มูดทีี่�ไมู่ได้ว็ัดมููลค่าด้ว็ยมููลค่ายุต์ิธุรรมู 

ผา่นกำาไรห้รอื้ข้าดที่นุ ผลข้าดที่นุดา้นเครดติ์ที่ี�คาดว็า่จำะเกดิข้่�นคำานว็ณีจำากผลต์า่งข้อ้งกระแส่เงนิส่ดที่ี�จำะครบกำาห้นดชำาระต์ามูส่ญัญากบั 

กระแส่เงินส่ดที่ั�งห้มูดที่ี�กลุ่มูบริษััที่คาดว็่าจำะได้รับชำาระ และคิดลดด้ว็ยอ้ัต์ราดอ้กเบี�ยที่ี�แที่้จำริงโดยประมูาณีข้อ้งส่ินที่รัพย์ที่างการเงิน 

ณี วั็นที่ี�ได้มูา

 ในกรณีทีี่ี�คว็ามูเส่ี�ยงดา้นเครดติ์ข้อ้งส่นิที่รพัยไ์มูไ่ดเ้พิ�มูข้่�นอ้ยา่งมูนัียส่ำาคัญนบัต์ั�งแต์ก่ารรบัรูร้ายการเริ�มูแรก กลุมู่บรษิัทัี่ว็ดัมูลูคา่ 

ผลข้าดทีุ่นด้านเครดิต์ทีี่�คาดว็่าจำะเกิดข้่�นโดยพิจำารณีาจำากการผิดสั่ญญาที่ี�อ้าจำจำะเกิดข้่�นใน 12 เดือ้นข้้างห้น้า ในข้ณีะที่ี�ห้ากคว็ามูเส่ี�ยง 

ดา้นเครดติ์ข้อ้งส่นิที่รพัยเ์พิ�มูข้่�นอ้ยา่งมีูนัยส่ำาคญันบัต์ั�งแต์ก่ารรบัรูร้ายการเริ�มูแรก กลุมู่บรษิัทัี่ว็ดัมูลูค่าผลข้าดที่นุด้ว็ยจำำานว็นเงนิที่ี�เที่า่กบั 

ผลข้าดทีุ่นด้านเครดิต์ที่ี�คาดว็่าจำะเกิดข้่�นต์ลอ้ดอ้ายุที่ี�เห้ลือ้อ้ยู่ข้อ้งเครื�อ้งมืูอ้ที่างการเงิน

 กลุ่มูบริษััที่พิจำารณีาว่็าคว็ามูเส่ี�ยงด้านเครดิต์จำะเพิ�มูข้่�นอ้ย่างมูีนัยส่ำาคัญเมืู�อ้มีูการค้างชำาระการจำ่ายเงินต์ามูสั่ญญาเกินกว็่า 

30 ว็ัน และพิจำารณีาว็่าส่ินที่รัพย์ที่างการเงินนั�นมูีการด้อ้ยค่าด้านเครดิต์ห้รือ้มูีการผิดส่ัญญาเมืู�อ้มูีการค้างชำาระการจำ่ายเงินต์ามูส่ัญญา 

เกินกว็่า 90 ว็ัน อ้ย่างไรก็ต์ามู ในบางกรณีี กลุ่มูบริษััที่อ้าจำพิจำารณีาว็่าสิ่นที่รัพย์ที่างการเงินนั�นมีูการเพิ�มูข้่�นข้อ้งคว็ามูเสี่�ยงด้านเครดิต์ 

อ้ย่างมูีนัยส่ำาคัญและมีูการผิดส่ัญญา โดยพิจำารณีาจำากข้้อ้มููลภายในห้รือ้ข้้อ้มููลภายนอ้กอ้ื�น เช่น อ้ันดับคว็ามูน่าเชื�อ้ถืือ้ด้านเครดิต์ข้อ้ง 

ผู้อ้อ้กต์ราส่าร 

 กลุ่มูบริษััที่ใช้วิ็ธุีการอ้ย่างง่ายในการคำานว็ณีผลข้าดทีุ่นด้านเครดิต์ที่ี�คาดว็่าจำะเกิดข้่�นส่ำาห้รับลูกห้นี�การค้าดังนั�น ทีุ่กว็ันส่ิ�นรอ้บ 

ระยะเว็ลารายงาน กลุมู่บรษิัทัี่จำง่ไมู่มูกีารต์ดิต์ามูการเปลี�ยนแปลงข้อ้งคว็ามูเส่ี�ยงที่างด้านเครดติ์ แต่์จำะรบัรูค่้าเผื�อ้ผลข้าดที่นุด้านเครดติ์ที่ี� 

คาดว่็าจำะเกิดข้่�นต์ลอ้ดอ้ายุข้อ้งลูกห้นี�การค้า

 การคำานว็ณีผลข้าดทีุ่นด้านเครดิต์ที่ี�คาดว็่าจำะเกิดข้่�นข้้างต์้นอ้้างอ้ิงจำากข้้อ้มููลผลข้าดทีุ่นด้านเครดิต์จำากประส่บการณี์ในอ้ดีต์ 

ปรับปรุงด้ว็ยข้้อ้มููลการคาดการณ์ีไปในอ้นาคต์เกี�ยว็กับลูกห้นี�นั�นและส่ภาพแว็ดล้อ้มูที่างด้านเศรษัฐกิจำ 

 ส่ินที่รัพย์ที่างการเงินจำะถืูกต์ัดจำำาห้น่ายอ้อ้กจำากบัญชีเมูื�อ้กิจำการคาดว็่าจำะไมู่ได้รับคืนกระแส่เงินส่ดต์ามูส่ัญญาอ้ีกต่์อ้ไป 

กิารีหัุ้กิกิลบของเครีื�องม้ือท่างกิารีเงิน

 สิ่นที่รัพย์ที่างการเงินและห้นี�ส่ินที่างการเงินจำะนำามูาห้ักกลบกัน และแส่ดงด้ว็ยยอ้ดสุ่ที่ธุิในงบแส่ดงฐานะการเงิน ก็ต์่อ้เมูื�อ้ 

กิจำการมีูส่ิที่ธิุบังคับใช้ได้ต์ามูกฎิ์ห้มูายอ้ยู่แล้ว็ในการหั้กกลบจำำานว็นเงินทีี่�รับรู้ และกิจำการมีูคว็ามูต์ั�งใจำที่ี�จำะชำาระด้ว็ยยอ้ดสุ่ที่ธิุ ห้รือ้ต์ั�งใจำ 

ทีี่�จำะรับส่ินที่รัพย์และชำาระห้นี�ส่ินพร้อ้มูกัน

4.18 ตรีาสุารีอน้พืันธุ์
 กลุมู่บริษััที่ใชต้์ราส่ารอ้นุพนัธ์ุ เช่น ส่ญัญาซื�อ้ข้ายเงินต์ราต่์างประเที่ศล่ว็งห้น้าและสั่ญญาแลกเปลี�ยนอั้ต์ราดอ้กเบี�ย เพื�อ้ป้อ้งกัน 

คว็ามูเส่ี�ยงจำากคว็ามูผันผว็นข้อ้งอั้ต์ราแลกเปลี�ยนและอ้ัต์ราดอ้กเบี�ย ต์ามูลำาดับ 

 กลุ่มูบริษััที่รับรู้มููลค่าเริ�มูแรกข้อ้งต์ราส่ารอ้นุพันธ์ุด้ว็ยมููลค่ายุต์ิธุรรมู ณี ว็ันทีี่�ที่ำาส่ัญญา และวั็ดมููลค่าในภายห้ลังด้ว็ยมููลค่า 

ยุต์ิธุรรมู โดยรับรู้การเปลี�ยนแปลงข้อ้งมููลค่ายุติ์ธุรรมูในภายห้ลังในส่ว่็นข้อ้งกำาไรห้รือ้ข้าดทีุ่น ที่ั�งนี� กลุ่มูบริษััที่แส่ดงต์ราส่ารอ้นุพันธุ์เป็น 

ส่ินที่รัพย์ที่างการเงินเมูื�อ้มูีมููลค่ายุต์ิธุรรมูมูากกว่็าศูนย์ และแส่ดงเป็นห้นี�สิ่นที่างการเงินเมูื�อ้มูีมููลค่ายุต์ิธุรรมูน้อ้ยกว่็าศูนย์ 

 กลุ่มูบริษััที่แส่ดงต์ราส่ารอ้นุพันธุ์ทีี่�มีูอ้ายุส่ัญญาคงเห้ลือ้มูากกว็่า 12 เดือ้นและยังไมู่ถื่งกำาห้นดชำาระภายใน 12 เดือ้น เป็น 

ส่ินที่รัพย์ไมู่ห้มูุนเว็ียนอ้ื�นห้รือ้ห้นี�ส่ินไมู่ห้มูุนเว็ียนอ้ื�น และแส่ดงต์ราส่ารอ้นุพันธุ์อ้ื�นเป็นส่ินที่รัพย์ห้มูุนเว็ียนห้รือ้ห้นี�ส่ินห้มูุนเว็ียน
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กิารีบัญชีป้องกิันความ้เสุี�ยงในกิรีะแสุเงินสุดื่ของบรีิษัท่รี่วม้

 บริษััที่ร่ว็มูจำะรับรู้กำาไรข้าดทีุ่นจำากการเปลี�ยนแปลงข้อ้งมููลค่ายุติ์ธุรรมูข้อ้งเครื�อ้งมูือ้ที่ี�ใช้ป้อ้งกันคว็ามูเส่ี�ยง (ส่ัญญาซื�อ้ข้าย 

ส่ินค้าโภคภัณีฑ์์ล่ว็งห้น้า) ส่่ว็นทีี่�มูีประส่ิที่ธิุผลเป็นส่ำารอ้งส่ำาห้รับการป้อ้งกันคว็ามูเส่ี�ยงในกระแส่เงินส่ดเข้้ากำาไรข้าดทีุ่นเบ็ดเส่ร็จำอ้ื�น และ 

จำะโอ้นส่ำารอ้งดังกล่าว็ไปยังส่่ว็นข้อ้งกำาไรห้รือ้ข้าดทุี่นเมูื�อ้กระแส่เงินส่ดทีี่�มูีการป้อ้งกันคว็ามูเส่ี�ยงส่่งผลกระที่บต่์อ้ส่่ว็นข้อ้งกำาไรห้รือ้ 

ข้าดทีุ่นห้รือ้คาดว็่าจำะไมู่เกิดข้่�นแล้ว็ 

 ณี ว็ันที่ี�จำะใช้การบัญชีป้อ้งกันคว็ามูเส่ี�ยง บริษััที่ร่ว็มูจำะมูีการจำัดที่ำาเอ้กส่ารอ้ย่างเป็นที่างการและปรับปรุงอ้ย่างต์่อ้เนื�อ้ง 

เกี�ยว็กับวั็ต์ถุืประส่งค์และกลยุที่ธ์ุในการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง และคว็ามูสั่มูพันธ์ุข้อ้งเครื�อ้งมืูอ้ทีี่�ใช้ป้อ้งกันคว็ามูเสี่�ยงกับรายการทีี่�มูีการ 

ป้อ้งกันคว็ามูเส่ี�ยง โดยระบุถื่งลักษัณีะข้อ้งคว็ามูเส่ี�ยงที่ี�จำะป้อ้งกันวิ็ธุีที่ี�บริษััที่ร่ว็มูใช้ในการประเมูินประส่ิที่ธุิผลข้อ้งการป้อ้งกันคว็ามูเส่ี�ยง 

ซ่�งรว็มูถื่งการว็ิเคราะห้์ถื่งส่าเห้ต์ุข้อ้งคว็ามูไมู่มูีประส่ิที่ธิุผล และว็ิธุีกำาห้นดอั้ต์ราส่ว่็นการป้อ้งกันคว็ามูเส่ี�ยง

 บริษัทัี่ร่ว็มูจำะถืือ้ว็่าการป้อ้งกันคว็ามูเส่ี�ยงมีูประสิ่ที่ธุิผลเมูื�อ้เข้้าเงื�อ้นไข้ข้อ้งการบัญชีป้อ้งกันคว็ามูเส่ี�ยงทีุ่กข้้อ้ดังต์่อ้ไปนี�

 - เครื�อ้งมูือ้ทีี่�ใช้ป้อ้งกันคว็ามูเส่ี�ยงมีูคว็ามูส่ัมูพันธุ์เชิงเศรษัฐกิจำกับรายการที่ี�มูีการป้อ้งกันคว็ามูเส่ี�ยง

 - คว็ามูเส่ี�ยงด้านเครดิต์ข้อ้งคู่สั่ญญาไมู่ได้เป็นปัจำจำัยส่ำาคัญในการเปลี�ยนแปลงข้อ้งมููลค่ายุต์ิธุรรมูข้อ้งเครื�อ้งมืูอ้ที่ี�ใช้ป้อ้งกัน 

 คว็ามูเส่ี�ยงและรายการที่ี�มูีการป้อ้งกันคว็ามูเส่ี�ยง

 - ปริมูาณีข้อ้งเครื�อ้งมูือ้ที่ี�ใช้ป้อ้งกันคว็ามูเส่ี�ยงต์่อ้ปริมูาณีข้อ้งรายการที่ี�มีูการป้อ้งกันคว็ามูเส่ี�ยงเที่่ากับอ้ัต์ราส่่ว็นการป้อ้งกัน 

 คว็ามูเส่ี�ยง

4.19 กิารีวัดื่ม้ล้ค่าย้ติธุรีรีม้
 มููลค่ายุต์ิธุรรมู ห้มูายถื่ง ราคาที่ี�คาดว็่าจำะได้รับจำากการข้ายส่ินที่รัพย์ห้รือ้เป็นราคาที่ี�จำะต์้อ้งจำ่ายเพื�อ้โอ้นห้นี�สิ่นให้้ผู้อ้ื�นโดย 

รายการดังกล่าว็เป็นรายการทีี่�เกิดข้่�นในส่ภาพปกต์ิระห้ว่็างผู้ซื�อ้และผู้ข้าย (ผู้ร่ว็มูในต์ลาด) ณี ว็ันทีี่�ว็ัดมููลค่า กลุ่มูบริษััที่ใช้ราคาเส่นอ้ 

ซื�อ้ข้ายในต์ลาดทีี่�มูสี่ภาพคลอ่้งในการวั็ดมูลูค่ายุต์ธิุรรมูข้อ้งสิ่นที่รพัย์และห้นี�สิ่นซ่�งมูาต์รฐานการรายงานที่างการเงินที่ี�เกี�ยว็ข้อ้้งกำาห้นดให้้ 

ต์อ้้งว็ดัมูลูคา่ดว้็ยมูลูคา่ยตุ์ธิุรรมู ยกเว็น้ในกรณีีที่ี�ไมูมู่ตี์ลาดที่ี�มีูส่ภาพคลอ่้งส่ำาห้รบัส่นิที่รพัยห์้รอื้ห้นี�ส่นิที่ี�มูลัีกษัณีะเดยีว็กนัห้รอื้ไมูส่่ามูารถื

ห้าราคาเส่นอ้ซื�อ้ข้ายในต์ลาดที่ี�มีูส่ภาพคล่อ้งได้ กลุ่มูบริษััที่จำะประมูาณีมููลค่ายุต์ิธุรรมูโดยใช้เที่คนิคการประเมูินมููลค่าที่ี�เห้มูาะส่มูกับ 

แต์่ละส่ถืานการณี์ และพยายามูใช้ข้้อ้มููลที่ี�ส่ามูารถืสั่งเกต์ได้ที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกับสิ่นที่รัพย์ห้รือ้ห้นี�ส่ินทีี่�จำะวั็ดมููลค่ายุต์ิธุรรมูนั�นให้้มูากทีี่�สุ่ด 

 ลำาดับชั�นข้อ้งมููลค่ายุต์ิธุรรมูที่ี�ใช้ว็ัดมููลค่าและเปิดเผยมููลค่ายุต์ิธุรรมูข้อ้งสิ่นที่รัพย์และห้นี�ส่ินในงบการเงินแบ่งอ้อ้กเป็น 

ส่ามูระดับต์ามูประเภที่ข้อ้งข้้อ้มููลที่ี�นำามูาใช้ในการว็ัดมููลค่ายุต์ิธุรรมู ดังนี�

 ระดับ 1  ใช้ข้้อ้มููลราคาเส่นอ้ซื�อ้ข้ายข้อ้งส่ินที่รัพย์ห้รือ้ห้นี�สิ่นอ้ย่างเดียว็กันในต์ลาดที่ี�มีูส่ภาพคล่อ้ง

 ระดับ 2 ใช้ข้้อ้มููลอ้ื�นทีี่�ส่ามูารถืส่ังเกต์ได้ข้อ้งส่ินที่รัพย์ห้รือ้ห้นี�สิ่น ไมู่ว็่าจำะเป็นข้้อ้มููลที่างต์รงห้รือ้ที่างอ้อ้้มู

 ระดับ 3 ใช้ข้้อ้มููลที่ี�ไมู่ส่ามูารถืสั่งเกต์ได้ เช่น ข้้อ้มููลเกี�ยว็กับกระแส่เงินในอ้นาคต์ที่ี�กิจำการประมูาณีข้่�น 

 ทีุ่กว็ันส่ิ�นรอ้บระยะเว็ลารายงาน กลุ่มูบริษััที่จำะประเมูินคว็ามูจำำาเป็นในการโอ้นรายการระห้ว็่างลำาดับชั�นข้อ้งมููลค่ายุต์ิธุรรมู 

ส่ำาห้รับส่ินที่รัพย์และห้นี�สิ่นที่ี�ถือื้อ้ยู่ ณี ว็ันส่ิ�นรอ้บระยะเว็ลารายงานที่ี�มูีการว็ัดมููลค่ายุต์ิธุรรมูแบบเกิดข้่�นประจำำา
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5. กิารีใช�ดื่้ลยพิืนิจและปรีะม้าณกิารีท่างบัญชีท่ี�สุำาคัญ

 ในการจำัดที่ำางบการเงินต์ามูมูาต์รฐานการรายงานที่างการเงิน ฝ่่ายบริห้ารจำำาเป็นต้์อ้งใช้ดุลยพินิจำ และการประมูาณีการในเรื�อ้ง 

ที่ี�มูีคว็ามูไมู่แน่นอ้นเส่มูอ้ การใช้ดุลยพินิจำและการประมูาณีการดังกล่าว็นี� ส่่งผลกระที่บต์่อ้จำำานว็นเงินที่ี�แส่ดงในงบการเงินและต์่อ้ข้อ้้มููล 

ทีี่�แส่ดงในห้มูายเห้ตุ์ประกอ้บงบการเงิน ผลทีี่�เกิดข้่�นจำริงอ้าจำแต์กต่์างไปจำากจำำานว็นทีี่�ประมูาณีการไว็้ การใช้ดุลยพินิจำและการประมูาณี 

การที่ี�ส่ำาคัญมูีดังนี�

ค่าเผู้ื�อกิารีลดื่ลงของม้ล้ค่าสุินค�าคงเหุ้ลือ

 ในการประมูาณีค่าเผื�อ้การลดลงข้อ้งมููลค่าสิ่นค้าคงเห้ลือ้ ฝ่่ายบริห้ารได้ใช้ดุลยพินิจำในการประมูาณีมููลค่าสุ่ที่ธิุที่ี�จำะได้รับข้อ้ง 

ส่ินค้าคงเห้ลือ้ โดยจำำานว็นเงินทีี่�คาดว็่าจำะได้รับจำากส่ินค้าคงเห้ลือ้พิจำารณีาจำากประมูาณีการราคาข้ายซ่�งอ้ิงกับเห้ต์ุการณี์ที่ี�เกิดข้่�น 

ภายห้ลังวั็นที่ี�ในงบการเงิน และประมูาณีการต์้นทีุ่นและค่าใช้จำ่ายที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้ง

ค่าเผู้ื�อกิารีดื่�อยค่าของเงินลงท่้นในบรีิษัท่ย่อย

 บริษัทัี่ฯจำะต์ั�งคา่เผื�อ้การด้อ้ยค่าข้อ้งเงินลงทุี่นในบริษัทัี่ย่อ้ยเมูื�อ้มูลูค่ายตุ์ธิุรรมูข้อ้งเงินลงทุี่นดงักล่าว็ ได้ลดลงอ้ย่างมีูส่าระส่ำาคัญ 

และเปน็ระยะเว็ลานานห้รอื้เมูื�อ้มูขี้อ้้บ่งชี�ข้อ้งการดอ้้ยค่า การที่ี�จำะส่รปุว่็าเงนิลงที่นุดงักล่าว็ไดล้ดลงอ้ยา่งมูสี่าระส่ำาคญัห้รอื้เปน็ระยะเว็ลา 

นานห้รือ้ไมู่นั�นจำำาเป็นต์้อ้งใช้ดุลยพินิจำข้อ้งฝ่่ายบริห้าร

ท่ี�ดื่ิน อาคารีและอ้ปกิรีณ์และค่าเสุื�อม้รีาคา

 ในการคำานว็ณีค่าเส่ื�อ้มูราคาข้อ้งอ้าคารและอุ้ปกรณ์ี ฝ่่ายบริห้ารจำำาเป็นต้์อ้งที่ำาการประมูาณีอ้ายุการให้้ประโยชน์และมููลค่า 

คงเห้ลอื้เมูื�อ้เลกิใชง้านข้อ้งอ้าคารและอ้ปุกรณี ์และต์อ้้งที่บที่ว็นอ้ายกุารให้ป้ระโยชนแ์ละมูลูคา่คงเห้ลอื้ให้มูห่้ากมีูการเปลี�ยนแปลงเกดิข้่�น

 นอ้กจำากนี� ฝ่่ายบริห้ารจำำาเป็นต์้อ้งส่อ้บที่านการด้อ้ยค่าข้อ้งที่ี�ดิน อ้าคารและอุ้ปกรณ์ีในแต่์ละช่ว็งเว็ลาและบันที่่กข้าดทีุ่น 

จำากการด้อ้ยค่าห้ากคาดว็่ามููลค่าที่ี�คาดว็่าจำะได้รับคืนต์ำ�ากว็่ามููลค่าต์ามูบัญชีข้อ้งส่ินที่รัพย์นั�น ในการนี�ฝ่่ายบริห้ารจำำาเป็นต้์อ้งใช้ดุลยพินิจำ 

ที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการคาดการณ์ีรายได้และค่าใช้จ่ำายในอ้นาคต์ ซ่�งเกี�ยว็เนื�อ้งกับส่ินที่รัพย์นั�น

สุินท่รีัพืย์ภัาษีเงินไดื่�รีอกิารีตัดื่บัญชี

 กลุมู่บรษัิัที่จำะรบัรูส้่นิที่รพัยภ์าษัเีงนิได้รอ้การตั์ดบญัชสี่ำาห้รบัผลแต์กต์า่งชั�ว็คราว็ที่ี�ใชห้้กัภาษัแีละข้าดที่นุที่างภาษัทีี่ี�ไมู่ไดใ้ชเ้มูื�อ้ 

มูีคว็ามูเป็นไปได้ค่อ้นข้้างแน่ว่็ากลุ่มูบริษััที่จำะมูีกำาไรที่างภาษีัในอ้นาคต์เพียงพอ้ที่ี�จำะใช้ประโยชน์จำากผลแต์กต่์างชั�ว็คราว็และข้าดทุี่นนั�น  

ในการนี�ฝ่่ายบริห้ารจำำาเป็นต์้อ้งประมูาณีการว็่า กลุ่มูบริษััที่คว็รรับรู้จำำานว็นส่ินที่รัพย์ภาษัีเงินได้รอ้การต์ัดบัญชีเป็นจำำานว็นเที่่าใด โดย 

พิจำารณีาถื่งจำำานว็นกำาไรที่างภาษีัที่ี�คาดว็่าจำะเกิดในอ้นาคต์ในแต์่ละช่ว็งเว็ลา

ผู้ลปรีะโยชน์หุ้ลังออกิจากิงานของพืนักิงานตาม้โครีงกิารีผู้ลปรีะโยชน์

 ห้นี�สิ่นต์ามูโครงการผลประโยชน์ห้ลังอ้อ้กจำากงานข้อ้งพนักงานประมูาณีข้่�นต์ามูห้ลักคณีิต์ศาส่ต์ร์ประกันภัย ซ่�งต์้อ้งอ้าศัย 

ข้อ้้ส่มูมูต์ิฐานต์่าง ๆ ในการประมูาณีการนั�น เช่น อ้ัต์ราคิดลด อ้ัต์ราการข้่�นเงินเดือ้นในอ้นาคต์ อ้ัต์รามูรณีะ และอ้ัต์ราการเปลี�ยนแปลง 

ในจำำานว็นพนักงาน เป็นต้์น
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6. รีายกิารีธุ้รีกิิจกิับกิิจกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกิัน

 ในระห้ว็่างปี กลุ่มูบริษััที่มูีรายการธุุรกิจำที่ี�ส่ำาคัญกับบุคคลห้รือ้กิจำการที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกัน รายการธุุรกิจำดังกล่าว็เป็นไปต์ามูเงื�อ้นไข้ 

ที่างการค้าและเกณีฑ์ต์์ามูทีี่�ต์กลงกันระห้ว่็างกลุมู่บริษัทัี่และบุคคลห้รือ้กิจำการทีี่�เกี�ยว็ข้อ้้งกันเห้ล่านั�นซ่�งเป็นไปต์ามูปกติ์ธุุรกิจำโดยส่ามูารถื 

ส่รุปได้ดังนี� 

รีายกิารีธุ้รีกิิจกิับบรีิษัท่ย่อย

(ต์ัดอ้อ้กจำากงบการเงินรว็มูแล้ว็)

ข้ายส่ินค้า

รายได้ค่าธุรรมูเนียมูการจัำดการ

ดอ้กเบี�ยรับ

เงินปันผลรับ

รีายกิารีธุ้รีกิิจกิับบรีิษัท่รี่วม้

ข้ายส่ินค้า

เงินปันผลรับ

รีายกิารีธุ้รีกิิจกิับกิิจกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกัิน

ข้ายส่ินค้า

ค่าเช่าและค่าบริการจำ่าย

-

-

-

-

4

-

1

36

-

-

-

-

3

-

2

37

294

42

12

-

-

573

-

10

254

40

9

39

-

518

-

12

ราคาต้์นทีุ่นบว็กกำาไรส่ว่็นเพิ�มู

ราคาทีี่�ต์กลงร่ว็มูกัน

อ้ัต์ราร้อ้ยละ 2.65 ต์่อ้ปี

ต์ามูอ้ัต์ราทีี่�ประกาศจำ่าย

ราคาต์ลาด

ต์ามูอ้ัต์ราทีี่�ประกาศจำ่าย

ราคาต์ลาด

ราคาทีี่�ต์กลงร่ว็มูกัน

งบกิารีเงินรีวม้ งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี นโยบายกิารีกิำาหุ้นดื่รีาคา

25642564 25632563

(ห้น่ว็ย : ล้านบาที่)
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ยอ้ดคงค้างระห้ว็่างบริษัทัี่ฯ บริษััที่ย่อ้ย และกิจำการที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกัน ณี ว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564 และ 2563 มูีรายละเอ้ียดดังนี�

ล้กิหุ้นี�กิารีค�าและล้กิหุ้นี�อื�น - กิิจกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกิัน 

  (ห้มูายเห้ต์ุ 7)

บริษััที่ย่อ้ย

บริษััที่ร่ว็มู

บริษััที่ที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกัน (มีูผู้ถืือ้หุ้น้และกรรมูการร่ว็มูกัน)

รีวม้ล้กิหุ้นี�กิารีค�าและล้กิหุ้นี�อื�น - กิิจกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกัิน

ค่าใช�จ่ายจ่ายล่วงหุ้น�า - กิิจกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกัิน

บริษััที่ที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกัน (มีูผู้ถืือ้หุ้น้และกรรมูการร่ว็มูกัน)

รีวม้ค่าใช�จ่ายจ่ายล่วงหุ้น�า - กิิจกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกัิน

เงินปรีะกิัน - กิิจกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกิัน

บริษััที่ที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกัน (มีูผู้ถืือ้หุ้น้และกรรมูการร่ว็มูกัน)

รีวม้เงินปรีะกิัน - กิิจกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกิัน

เจ�าหุ้นี�กิารีค�าและเจ�าหุ้นี�อื�น - กิิจกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกัิน

  (ห้มูายเห้ต์ุ 14)

บริษััที่ย่อ้ย

บริษััที่ร่ว็มู

บริษััที่ที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกัน (มีูผู้ถืือ้หุ้น้และกรรมูการร่ว็มูกัน)

รีวม้เจ�าหุ้นี�กิารีค�าและเจ�าหุ้นี�อื�น - กิิจกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกัิน

หุ้นี�สุินตาม้สัุญญาเช่า - กิิจกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกิัน 

บริษััที่ที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกัน (มีูผู้ถืือ้หุ้น้และกรรมูการร่ว็มูกัน)

รีวม้หุ้นี�สุินตาม้สุัญญาเช่า - กิิจกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกัิน

-

1,879

376

2,255

16

16

7,166

7,166

-

87

1,058

1,145

13,166

13,166

-

1,104

701

1,805

312

312

7,166

7,166

-

503

1,190

1,693

28,055

28,055

22,611

47

-

22,658

8

8

1,961

1,961

41

23

141

205

3,163

3,163

16,263

86

-

16,349

130

130

1,961

1,961

35

420

286

741

10,774

10,774

งบกิารีเงินรีวม้ งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

25642564 25632563

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)
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เงินใหุ้�กิ้�ยืม้รีะยะสุั�นแกิ่กิิจกิารีที่�เกิี�ยวข�องกิัน

ยอ้ดคงค้างข้อ้งเงินให้้กู้ยืมูระยะส่ั�นแก่กิจำการที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกัน ณี ว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564 และ 2563 และ การเคลื�อ้นไห้ว็ข้อ้งเงินให้กู้้ยืมู 

ดังกล่าว็มูีรายละเอ้ียดดังนี�

ในระห้ว็่างปีปัจำจำุบัน บริษััที่ฯได้บันที่่กค่าเผื�อ้การด้อ้ยค่าข้อ้งเงินให้้กู้ยืมูแก่บริษััที่ ที่ิปโก้ รีเที่ล จำำากัด เป็นจำำานว็นเงิน 54.7 ล้านบาที่

ค่าตอบแท่นกิรีรีม้กิารีและผู้้�บรีิหุ้ารี

ในระห้ว่็างปีส่ิ�นส่ดุวั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู 2564 และ 2563 กลุมู่บรษิัทัี่มูค่ีาใช้จ่ำายผลประโยชน์พนกังานที่ี�ให้้แก่กรรมูการและผูบ้รหิ้าร ดงัต่์อ้ไปนี�

ภัารีะค�ำาปรีะกิันกิับกิิจกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกิัน

บริษััที่ฯมูีภาระจำากการคำ�าประกันให้้กับกิจำการที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกันต์ามูที่ี�กล่าว็ไว็้ในห้มูายเห้ต์ุประกอ้บงบการเงินข้้อ้ 13 และ 15

บริษััที่ ที่ิปโก้ ไพน์แอ้ปเปิ�ล จำำากัด

บริษััที่ ทิี่ปโก้ ไบโอ้เที่็ค จำำากัด

บริษััที่ ทิี่ปโก้ รีเที่ล จำำากัด

รว็มู

ห้ัก: ค่าเผื�อ้การด้อ้ยค่า

เงนิให้้กู้ยมืูระยะส่ั�นแก่กจิำการที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกนั - ส่ทุี่ธุิ

บริษััที่ย่อ้ย

บริษััที่ย่อ้ย

บริษััที่ย่อ้ย

305,000

72,900

35,000

412,900

-

412,900

247,000

16,000

29,000

292,000

(160,000)

(70,400)

-

(230,400)

392,000

18,500

64,000

474,500

(54,700)

419,800

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

เพืิ�ม้ข้�นรีะหุ้ว่างปี

ยอดื่คงเหุ้ลือ
ณ วันท่ี�

31 ธุันวาคม้ 2563ลักิษณะความ้สุัม้พัืนธ์ุเงินใหุ้�กิ้�ยืม้รีะยะสุั�น ลดื่ลงรีะหุ้ว่างปี

ยอดื่คงเหุ้ลือ
ณ วันท่ี�

31 ธุันวาคม้ 2564

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)

ผลประโยชน์ระยะส่ั�น

ผลประโยชน์ห้ลังอ้อ้กจำากงาน

รว็มู

28

2

30

29

2

31

28

2

30

29

2

31

งบกิารีเงินรีวม้ งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

25642564 25632563

(ห้น่ว็ย : ล้านบาที่)
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7. ล้กิหุ้นี�กิารีค�าและล้กิหุ้นี�อื�น

ระยะเว็ลาการให้ส้่ินเชื�อ้แก่ลูกค้าโดยปกติ์มูีระยะเว็ลา 7 วั็น ถื่ง 76 ว็ัน

การเปลี�ยนแปลงข้อ้งบัญชีค่าเผื�อ้ผลข้าดทีุ่นด้านเครดิต์ที่ี�คาดว็่าจำะเกิดข้่�นข้อ้งลูกห้นี�การค้า มูีรายละเอ้ียดดังนี�

ล้กิหุ้นี�กิารีค�า - กิิจกิารีท่ี�เกิี�ยวข�องกัิน (หุ้ม้ายเหุ้ต้ 6)

อ้ายุห้นี�คงค้างนับจำากว็ันทีี่�ถื่งกำาห้นดชำาระ

ยังไมู่ถื่งกำาห้นดชำาระ

ค้างชำาระ

ไมู่เกิน 3 เดือ้น

รว็มูลูกห้นี�การค้า - กิจำการทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกัน

ล้กิหุ้นี�กิารีค�า - กิิจกิารีท่ี�ไม้่เกิี�ยวข�องกัิน  

อ้ายุห้นี�คงค้างนับจำากว็ันทีี่�ถื่งกำาห้นดชำาระ

ยังไมู่ถื่งกำาห้นดชำาระ

ค้างชำาระ

ไมู่เกิน 3 เดือ้น

3 - 6 เดือ้น

6 - 12 เดือ้น

เกิน 12 เดือ้นข้่�นไป

รว็มู

หั้ก: ค่าเผื�อ้ผลข้าดทุี่นด้านเครดิต์ที่ี�คาดว็่าจำะเกิดข้่�น 

รว็มูลูกห้นี�การค้า - กิจำการทีี่�ไมู่เกี�ยว็ข้้อ้งกัน, สุ่ที่ธิุ 

รว็มูลูกห้นี�การค้า - สุ่ที่ธุิ

ล้กิหุ้นี�อื�น  

ลูกห้นี�อ้ื�น - กิจำการทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกัน (ห้มูายเห้ตุ์ 6)

ลูกห้นี�อ้ื�น - กิจำการทีี่�ไมู่เกี�ยว็ข้อ้้งกัน

เงินที่ดรอ้งพนักงาน

รายได้ค้างรับ

รว็มูลูกห้นี�อ้ื�น

รีวม้ล้กิหุ้นี�กิารีค�าและล้กิหุ้นี�อื�น - สุ้ท่ธุิ

ยอดื่คงเหุ้ลือต�นปี

บันที่่กเพิ�มูข้่�นระห้ว็่างปี

กลับรายการระห้ว็่างปี

ยอดื่คงเหุ้ลือปลายปี

2,117

91

2,208

246,922

46,859

1,320

46

2,386

297,533

(4,931)

292,602

294,810

47

58,069

157

168

58,441

353,251

5,180

-

(249)

4,931

1,238

33

1,271

272,778

27,331

1,052

2

2,579

303,742

(5,180)

298,562

299,833

534

67,733

564

155

68,986

368,819

299

4,881

-

5,180

18,823

-

18,823

-

-

-

-

-

-

-

-

18,823

3,835

113

9

-

3,957

22,780

-

-

-

-

12,456

-

12,456

-

-

-

-

-

-

-

-

12,456

3,893

51

84

-

4,028

16,484

-

-

-

-

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

2564

2564

2564

2564

2563

2563

2563

2563

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)
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8. สุินค�าคงเหุ้ลือ

รายการเปลี�ยนแปลงข้อ้งบญัชปีรบัลดราคาที่นุข้อ้งส่นิคา้คงเห้ลอื้ให้เ้ปน็มูลูค่าสุ่ที่ธุทิี่ี�จำะไดร้บัส่ำาห้รับปีส่ิ�นสุ่ดว็นัที่ี� 31 ธุนัว็าคมู 2564 และ 

2563 ส่รุปได้ดังนี�

ส่ินค้าส่ำาเร็จำรูป

งานระห้ว็่างที่ำา

ว็ัต์ถืุดิบ

อ้ะไห้ล่และว็ัส่ดุใช้ส่ิ�นเปลือ้ง

ส่ินค้าระห้ว็่างที่าง

รว็มู

สิ่นค้าส่ำาเร็จำรูป

งานระห้ว็่างที่ำา

ว็ัต์ถืุดิบ

อ้ะไห้ล่และว็ัส่ดุใช้ส่ิ�นเปลือ้ง

สิ่นค้าระห้ว็่างที่าง

รว็มู

(857)

(67)

(7,506)

(687)

-

(9,117)

-

-

(1,297)

(38)

-

(1,335)

382,763

12,549

183,538

62,203

20,140

661,193

7,405

5,033

10,278

34,378

-

57,094

(34,210)

(79)

(7,976)

(598)

-

(42,863)

-

-

(1,798)

(37)

-

(1,835)

259,644

9,168

201,387

56,266

16,940

543,405

2,740

4,529

7,254

31,937

1,513

47,973

381,906

12,482

176,032

61,516

20,140

652,076

7,405

5,033

8,981

34,340

-

55,759

225,434

9,089

193,411

55,668

16,940

500,542

2,740

4,529

5,456

31,900

1,513

46,138

รีายกิารีปรีับลดื่รีาคาท่้น

ใหุ้�เป็นม้้ลค่าสุ้ท่ธุิท่ี�จะไดื่�รีับ

รีายกิารีปรีับลดื่รีาคาท่้น

ใหุ้�เป็นม้้ลค่าสุ้ท่ธุิท่ี�จะไดื่�รีับ

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

รีาคาท่้น

รีาคาท่้น

สุินค�าคงเหุ้ลือ - สุ้ท่ธุิ

สุินค�าคงเหุ้ลือ - สุ้ท่ธุิ

2564

2564

2564

2564

2564

2564

2563

2563

2563

2563

2563

2563

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)

ยอดื่คงเหุ้ลือต�นปี

บว็ก: บันที่่กเพิ�มูระห้ว็่างปี

ห้ัก: กลับรายการระห้ว็่างปี

ยอดื่คงเหุ้ลือปลายปี

42,863

5,779

(39,525)

9,117

59,555

125,854

(142,546)

42,863

1,835

62

(562)

1,335

646

2,703

(1,514)

1,835

งบกิารีเงินรีวม้ งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

25642564 25632563

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)
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9. เงินลงท่้นในบรีิษัท่ย่อย 

 เงินลงทีุ่นในบริษัทัี่ย่อ้ยต์ามูที่ี�แส่ดงในงบการเงินเฉพาะกิจำการ มีูรายละเอ้ียดดังต่์อ้ไปนี�

ทุี่นเรียกชำาระแล้ว็และสั่ดส่่ว็นเงินลงทีุ่นได้แส่ดงไว็้ในห้มูายเห้ตุ์ประกอ้บงบการเงินข้้อ้ 2.2 ในระห้ว่็างปี บริษััที่ฯได้รับเงินปันผล 

จำากบริษัทัี่ย่อ้ย ดังนี�

 เมูื�อ้ว็ันที่ี� 17 กรกฎิ์าคมู 2563 บริษััที่ ทีี่เอ้ฟ้บี ดิส่ที่ริบิว็ชั�น จำำากัด ซ่�งเป็นบริษััที่ย่อ้ยข้อ้งบริษััที่ ที่ิปโก้ เอ้ฟ้แอ้นด์บี จำำากัด 

ได้จำดที่ะเบียนเลิกบริษััที่กับกระที่รว็งพาณิีชย์ และอ้ยู่ระห้ว็่างดำาเนินการชำาระบัญชี

 ในป ี2563 บรษิัทัี่ฯไดบั้นที่ก่คา่เผื�อ้การดอ้้ยคา่ข้อ้งเงนิลงที่นุในบรษิัทัี่ ที่ปิโก ้รเีที่ล จำำากดั และบรษิัทัี่ ที่ปิโก ้ไพนแ์อ้ปเปิ�ล จำำากดั 

เป็นจำำานว็นเงิน 53 ล้านบาที่ และ 111 ล้านบาที่ ต์ามูลำาดับ

 ในระห้ว็่างปีปัจำจำุบัน บริษััที่ฯได้กลับรายการค่าเผื�อ้การด้อ้ยค่าข้อ้งเงินลงทีุ่นในบริษััที่ ที่ิปโก้ ไพน์แอ้ปเปิ�ล จำำากัด 

เป็นจำำานว็นเงิน 55 ล้านบาที่

บริษััที่ ที่ิปโก้ เอ้ฟ้แอ้นด์บี จำำากัด

บริษััที่ ทิี่ปโก้ รีเที่ล จำำากัด

บริษััที่ ทิี่ปโก้ ไบโอ้เท็ี่ค จำำากัด

บริษััที่ ทิี่ปโก้ ไพน์แอ้ปเปิ�ล จำำากัด

รว็มู

ห้ัก: ค่าเผื�อ้การด้อ้ยค่าข้อ้งเงินลงทีุ่นในบริษัทัี่ย่อ้ย

เงินลงทีุ่นในบริษััที่ย่อ้ย - สุ่ที่ธุิ

บริษััที่ ทิี่ปโก้ เอ้ฟ้แอ้นด์บี จำำากัด

729,050

175,500

160,787

700,000

1,765,337

(231,500)

1,533,837

- 

729,050

175,500

160,787

700,000

1,765,337

(286,500)

1,478,837

39,000

รีาคาท่้น

รีาคาท่้น

บรีิษัท่

บรีิษัท่

2564

2564

2563

2563

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)
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10. เงินลงท่้นในบรีิษัท่รี่วม้

 บริษัทัี่ฯมีูเงินลงทุี่นในบริษัทัี่ร่ว็มูคือ้บริษัทัี่ ที่ปิโก้แอ้ส่ฟั้ลท์ี่ จำำากดั (มูห้าชน) ซ่�งเป็นบริษัทัี่ทีี่�จำดัต์ั�งข้่�นในประเที่ศไที่ย โดยประกอ้บ 

ธุุรกิจำผลิต์และจำำาห้น่ายผลิต์ภัณีฑ์์ยางมูะต์อ้ยและผลิต์ภัณีฑ์์ปิโต์รเลียมู บริษััที่ฯมูีสั่ดส่่ว็นเงินลงทีุ่นในบริษััที่ร่ว็มูดังกล่าว็ ณี ว็ันที่ี� 

31 ธัุนว็าคมู 2564 และ 2563 คิดเป็นร้อ้ยละ 23.4345

10.1 รีายละเอียดื่ของบรีิษัท่รี่วม้

10.2 สุ่วนแบ่งกิำาไรีขาดื่ท่้นเบ็ดื่เสุรี็จและเงินปันผู้ลรีับ
 ในระห้ว็่างปี บริษััที่ฯรับรู้ส่่ว็นแบ่งกำาไรจำากการลงทีุ่นในบริษััที่ร่ว็มูในงบการเงินรว็มูและรับรู้เงินปันผลรับจำากบริษััที่ร่ว็มู 

ดังกล่าว็ในงบการเงินเฉพาะกิจำการดังนี�

10.3 ม้้ลค่าย้ติธุรีรีม้ของเงินลงท่้นในบรีิษัท่รี่วม้ท่ี�เป็นบรีิษัท่จดื่ท่ะเบียนฯ
 มููลค่ายุต์ิธุรรมูข้อ้งเงินลงทีุ่นในบริษััที่ ทิี่ปโก้แอ้ส่ฟ้ัลที่์ จำำากัด (มูห้าชน) ซ่�งเป็นบริษััที่จำดที่ะเบียนในต์ลาดห้ลักที่รัพย์ 

แห้่งประเที่ศไที่ย ณี ว็ันทีี่� 31 ธุันว็าคมู 2564 และ 2563 มูีจำำานว็นเงินประมูาณี 6,695 ล้านบาที่ และ 6,473 ล้านบาที่ ต์ามูลำาดับ

ราคาทีุ่น

มููลค่าต์ามูบัญชีต์ามูว็ิธุีส่่ว็นได้เส่ีย

ส่ว่็นแบ่งกำาไรจำากเงินลงทีุ่นในบริษััที่ร่ว็มูในระห้ว็่างปี

ส่ว่็นแบ่งกำาไรข้าดทีุ่นเบ็ดเส่ร็จำอ้ื�นจำากเงินลงทุี่นในบริษัทัี่ร่ว็มูในระห้ว็่างปี

เงินปันผลที่ี�บริษััที่ฯรับในระห้ว็่างปี

644,930

3,601,403

520,178

177,457

-

644,930

3,477,058

836,968

13,517

-

644,930

-

-

-

573,317

644,930

-

-

-

517,834

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

2564

2564

2564

2564

2563

2563

2563

2563

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)
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10.4 ข�อม้้ลท่างกิารีเงินของบรีิษัท่รี่วม้
 ส่รุปรายการฐานะที่างการเงิน ณี ว็ันทีี่� 31 ธุันว็าคมู 2564 และ 2563

 ส่รุปรายการกำาไรข้าดทุี่นเบ็ดเส่ร็จำส่ำาห้รับปีส่ิ�นสุ่ดว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564 และ 2563

ส่ินที่รัพย์ห้มุูนเว็ียน

ส่ินที่รัพย์ไมู่ห้มุูนเว็ียน

ห้นี�ส่ินห้มุูนเว็ียน

ห้นี�ส่ินไมู่ห้มุูนเว็ียน

รายได้

กำาไรส่ำาห้รับปี

กำาไรข้าดทุี่นเบ็ดเส่ร็จำอ้ื�น

กำาไรข้าดทุี่นเบ็ดเส่ร็จำรว็มู

14,330

10,471

7,900

964

27,277

2,252

771

3,023

11,114

10,220

5,918

395

26,355

3,597

62

3,659

2564

2564

2563

2563

(ห้น่ว็ย : ล้านบาที่)

(ห้น่ว็ย : ล้านบาที่)
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กลุ่มูบริษััที่ได้นำาที่ี�ดิน อ้าคารและอุ้ปกรณี์ไปคำ�าประกันว็งเงินสิ่นเชื�อ้ที่ี�ได้รับจำากส่ถืาบันการเงิน โดยมููลค่าสุ่ที่ธิุต์ามูบัญชีข้อ้งส่ินที่รัพย์ 

ดังกล่าว็ ณี ว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564 และ 2563 ส่รุปได้ดังนี�

12. สุินท่รีัพืย์ไม้่ม้ีตัวตน 
มููลค่าต์ามูบัญชีข้อ้งสิ่นที่รัพย์ไมู่มูีต์ัว็ต์น ณี วั็นที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564 และ 2563 แส่ดงได้ดังนี�

ที่ี�ดิน

อ้าคารและส่ิ�งปลูกส่ร้าง

เครื�อ้งจำักรและอุ้ปกรณี์

รีาคาท่น้

ณี ว็ันที่ี� 1 มูกราคมู 2563

ซื�อ้เพิ�มู

จำำาห้น่าย/ต์ัดจำำาห้น่าย

ณี ว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2563

ซื�อ้เพิ�มู

โอ้นเข้้า (โอ้นอ้อ้ก)

ณี ว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564

ค่าตัดื่จำาหุ้น่ายสุะสุม้

ณี ว็ันที่ี� 1 มูกราคมู 2563

ค่าต์ัดจำำาห้น่ายส่ำาห้รับปี

ค่าต์ัดจำำาห้น่ายส่ำาห้รับส่่ว็นทีี่�

   จำำาห้น่าย/ต์ัดจำำาห้น่าย

ณี ว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2563

ค่าต์ัดจำำาห้น่ายส่ำาห้รับปี

ณี ว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564

ม้้ลค่าสุ้ท่ธุิตาม้บัญชี

ณี ว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2563

ณี ว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564

58

463

-

26,051

-

-

26,051

-

-

26,051

-

-

-

-

-

-

26,051

26,051

104

580

53

89,606

2,141

(1,490)

90,257

-

2,376

92,633

83,398

6,177

(1,490)

88,085

2,409

90,494

2,172

2,139

17

245

-

3,317

-

(1,151)

2,166

260

(2,376)

50

-

-

-

-

-

-

2,166

50

17

260

-

118,974

2,141

(2,641)

118,474

260

-

118,734

83,398

6,177

(1,490)

88,085

2,409

90,494

30,389

28,240

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

2564

ซูอฟ้ต์แวรี์คอม้พืิวเตอรี์

รีะหุ้ว่างติดื่ตั�ง

2564

เครีื�องหุ้ม้ายกิารีค�า

2563

รีวม้

2563

ซูอฟ้ต์แวรี์คอม้พืิวเตอรี์

(ห้น่ว็ย : ล้านบาที่)

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)
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13. เงินเบิกิเกิินบัญชีและเงินกิ้�ยืม้รีะยะสุั�นจากิสุถืาบันกิารีเงิน

ว็งเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมูระยะส่ั�นจำากส่ถืาบันการเงินข้อ้งบริษััที่ย่อ้ยคำ�าประกันโดยบริษััที่ฯ

รีาคาท่น้

ณี ว็ันที่ี� 1 มูกราคมู 2563

ซื�อ้เพิ�มู

ณี ว็ันที่ี� 31 ธัุนว็าคมู 2563

ณี ว็ันที่ี� 31 ธัุนว็าคมู 2564

ค่าต์ัดจำำาห้น่ายส่ะส่มู

ณี ว็ันที่ี� 1 มูกราคมู 2563

ค่าตัดื่จำาหุ้น่ายสุำาหุ้รัีบปี

ณี ว็ันที่ี� 31 ธัุนว็าคมู 2563

ค่าต์ัดจำำาห้น่ายส่ำาห้รับปี

ณี ว็ันที่ี� 31 ธัุนว็าคมู 2564

ม้้ลค่าสุ้ท่ธุิตาม้บัญชี

ณี ว็ันที่ี� 31 ธัุนว็าคมู 2563

ณี ว็ันที่ี� 31 ธัุนว็าคมู 2564

26,463

-

26,463

26,463

-

-

-

-

-

26,463

26,463

24,724

542

25,266

25,266

24,011

681

24,692

222

24,914

574

352

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51,187

542

51,729

51,729

24,011

681

24,692

222

24,914

27,037

26,815

งบกิารีเงินรีวม้

ซูอฟ้ต์แวร์ีคอม้พืิวเตอรี์

รีะหุ้ว่างติดื่ตั�งเครีื�องหุ้ม้ายกิารีค�า รีวม้ซูอฟ้ต์แวรี์คอม้พืิวเตอรี์

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)

เงินเบิกเกินบัญชีธุนาคาร

เงินกู้ยืมูระยะส่ั�นจำากส่ถืาบันการเงิน

รว็มู

781

618,000

618,781

MOR - MOR+0.5

1.89 - 2.90

4,379

810,000

814,379

-

368,000

368,000

-

500,000

500,000

งบกิารีเงินรีวม้อัตรีาดื่อกิเบี�ย

(รี�อยละต่อปี)

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

25642564 25632563
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14. เจ�าหุ้นี�กิารีค�าและเจ�าหุ้นี�อื�น

15. เงินกิ้�ยืม้รีะยะยาวจากิสุถืาบันกิารีเงิน

ในเดือ้นต์ุลาคมู 2564 บริษััที่ฯได้ที่ำาส่ัญญากูเ้งินจำากธุนาคารในประเที่ศแห้่งห้น่�งเป็นจำำานว็นเงิน 200 ล้านบาที่ มูีกำาห้นดระยะเว็ลา 5 ปี 

ที่ั�งนี� ณี ว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564 บริษััที่ฯได้เบิกใช้เงินกู้ยืมูดังกล่าว็แล้ว็ที่ั�งจำำานว็น

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)

เจำ้าห้นี�การค้า - กิจำการทีี่�เกี�ยว็ข้อ้้งกัน 

   (ห้มูายเห้ต์ุ 6)

เจำ้าห้นี�การค้า - กิจำการทีี่�ไมู่เกี�ยว็ข้อ้้งกัน

เจำ้าห้นี�อ้ื�น - กิจำการที่ี�เกี�ยว็ข้อ้้งกัน (ห้มูายเห้ตุ์ 6)

เจำ้าห้นี�อ้ื�น - กิจำการที่ี�ไมู่เกี�ยว็ข้้อ้งกัน

เจำ้าห้นี�ค่าส่่งเส่ริมูการข้าย

ค่าใช้จำ่ายค้างจำ่าย

รว็มูเจำ้าห้นี�การค้าและเจำ้าห้นี�อ้ื�น

ทีุ่กส่ามูเดือ้นต์ามูจำำานว็นที่ี�กำาห้นด

ในส่ัญญา โดยมูีกำาห้นดชำาระคืนเงินต์้น

งว็ดสุ่ดที่้ายในเดือ้นพฤศจำิกายน 2566

ทีุ่กส่ามูเดือ้นต์ามูจำำานว็นที่ี�กำาห้นด

ในส่ัญญา โดยมูีกำาห้นดชำาระคืนเงินต์้น

งว็ดสุ่ดที่้ายในเดือ้นพฤศจำิกายน 2566

ทีุ่กส่ามูเดือ้นต์ามูจำำานว็นที่ี�กำาห้นด

ในส่ัญญา โดยมูีกำาห้นดชำาระคืนเงินต์้น

งว็ดสุ่ดที่้ายในเดือ้นกุมูภาพันธุ์ 2567

ทีุ่กส่ามูเดือ้นต์ามูจำำานว็นที่ี�กำาห้นด

ในส่ัญญา โดยมูีกำาห้นดชำาระคืนเงินต์้น

งว็ดสุ่ดที่้ายในเดือ้นมิูถืุนายน 2568

ทีุ่กส่ามูเดือ้นต์ามูจำำานว็นที่ี�กำาห้นด

ในส่ัญญา โดยมูีกำาห้นดชำาระคืนเงินต์้น

งว็ดสุ่ดที่้ายในเดือ้นกันยายน 2569

รว็มู

หั้ก: ส่่ว็นที่ี�ถืง่กำาห้นดชำาระภายในห้น่�งปี 

เงินกู้ยืมูระยะยาว็จำากส่ถืาบันการเงิน - สุ่ที่ธุิจำากส่่ว็นทีี่�ถื่งกำาห้นด

   ชำาระภายในห้น่�งปี

THBFIX + 1.95

MLR เฉลี�ย - 2.513

(2563: THBFIX + 2.50)

THBFIX + 2.35

MLR - 2.20

MLR เฉลี�ย - 2.055

1

2

3

4

5

-

199,046

1,145

57,671

139,838

84,666

482,366

200,000

165,000

157,500

10,063

190,000

722,563

(336,880)

385,683

-

148,534

1,693

43,308

180,546

55,647

429,728

300,000

255,000

227,500

16,943

-

799,443

(266,880)

532,563

35

26,945

170

5,580

-

13,772

46,502

200,000

165,000

-

-

190,000

555,000

(260,000)

295,000

30

6,869

711

5,969

-

8,597

22,176

300,000

255,000

-

-

-

555,000

(190,000)

365,000

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินรีวม้เงินก้ิ�

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

2564

2564

2564

2564

2563

2563

2563

2563

อัตรีาดื่อกิเบี�ย กิารีชำารีะเงิน

(รี�อยละต่อปี)
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16. หุ้นี�สุินตาม้สุัญญาเช่า

การเปลี�ยนแปลงข้อ้งบัญชีเงินกู้ยืมูระยะยาว็ส่ำาห้รับปีส่ิ�นสุ่ดว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564 และ 2563 มูีรายละเอ้ียดดังนี�

ณี ว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564 บริษััที่ย่อ้ยแห้่งห้น่�งมูีว็งเงินกู้ยืมูระยะยาว็ต์ามูส่ัญญาเงินกู้ที่ี�ยังไมู่ได้เบิกใช้เป็นจำำานว็น 12 ล้านบาที่ 

(2563: 12 ล้านบาที่)

เงื�อ้นไข้ข้อ้งส่ัญญาเงินกู้

 เงินกู้ยืมูคำ�าประกันโดยการจำำานอ้งที่ี�ดิน อ้าคาร เครื�อ้งจำักรและอุ้ปกรณี์บางส่ว่็นข้อ้งกลุ่มูบริษััที่

 ภายใต์้ส่ัญญาเงินกู ้ กลุ่มูบริษััที่ต์้อ้งปฏิบัต์ิต์ามูเงื�อ้นไข้บางประการต์ามูที่ี�ระบุในส่ัญญา เช่น การดำารงอั้ต์ราส่ว่็นห้นี�สิ่นต์่อ้ส่่ว็น 

ข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นและอ้ัต์ราส่่ว็นคว็ามูส่ามูารถืในการชำาระห้นี�ให้้เป็นไปต์ามูอ้ัต์ราที่ี�กำาห้นดในส่ัญญา การห้้ามูก่อ้ให้้เกิดภาระผูกพันแก่ 

ที่รัพย์ส่ินบางส่่ว็น เป็นต์้น

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)

ยอดื่คงเหุ้ลือต�นปี

บว็ก: กูเ้พิ�มูระห้ว่็างปี

ห้ัก: จ่ำายคืนเงินกูร้ะห้ว็่างปี

ยอดื่คงเหุ้ลือปลายปี

จำำานว็นเงินทีี่�ต้์อ้งจ่ำายต์ามูส่ัญญาเช่า

หั้ก: ดอ้กเบี�ยรอ้การต์ัดจำำาห้น่าย

รว็มูห้นี�ส่ินต์ามูสั่ญญาเช่า

หั้ก: ส่่ว็นที่ี�ถืง่กำาห้นดชำาระภายในห้น่�งปี

ห้นี�สิ่นต์ามูสั่ญญาเช่า - สุ่ที่ธิุจำากส่่ว็นที่ี�ถืง่

   กำาห้นดชำาระภายในห้น่�งปี

799,443

200,000

(276,880)

722,563

33,380

(1,071)

32,309

(22,456)

9,853

1,194,450

18,663

(413,670)

799,443

56,975

(1,949)

55,026

(27,587)

27,439

555,000

200,000

(200,000)

555,000

9,655

(686)

8,969

(5,129)

3,840

786,245

-

(231,245)

555,000

20,450

(1,267)

19,183

(7,943)

11,240

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

2564

2564

2564

2564

2563

2563

2563

2563
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ค่าใช้จ่ำายเกี�ยว็กับส่ัญญาเช่าที่ี�รับรู้ในส่ว่็นข้อ้งกำาไรห้รือ้ข้าดทีุ่น

 กลุ่มูบริษััที่มีูส่ัญญาเช่าพื�นทีี่�ในอ้าคารซ่�งมูีการจำ่ายชำาระค่าเช่าที่ี�ผันแปรต์ามูยอ้ดข้าย อ้ายุส่ัญญาเช่ามูีระยะเว็ลา 1 - 3 ปี

 กลุ่มูบริษััที่มีูกระแส่เงินส่ดจำ่ายที่ั�งห้มูดข้อ้งส่ัญญาเช่าส่ำาห้รับปีส่ิ�นสุ่ดว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564 จำำานว็น 35 ล้านบาที่ (2563: 41 

ล้านบาที่) (เฉพาะข้อ้งบริษััที่ฯ: 10 ล้านบาที่ 2563: 15 ล้านบาที่ ซ่�งรว็มูถื่งกระแส่เงินส่ดจ่ำายข้อ้งส่ัญญาเช่าระยะส่ั�นและสั่ญญาเช่า 

ซ่�งส่ินที่รัพย์อ้้างอ้ิงมีูมููลค่าต์ำ�า

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)

ค่าเส่ื�อ้มูราคาข้อ้งส่ินที่รัพย์สิ่ที่ธุิการใช้

ดอ้กเบี�ยจ่ำายข้อ้งห้นี�ส่ินต์ามูสั่ญญาเช่า

ค่าใช้จำ่ายทีี่�เกี�ยว็กับส่ัญญาเช่าระยะส่ั�น

ค่าใช้จำ่ายทีี่�เกี�ยว็กับส่ัญญาเช่าซ่�งส่ินที่รัพย์อ้้างอ้ิงมูีมููลค่าต์ำ�า

ค่าใช้จำ่ายทีี่�เกี�ยว็กับการจำ่ายชำาระค่าเช่าผันแปรที่ี�ไมู่อ้ิงดัชนีห้รือ้อ้ัต์รา

สุำารีองผู้ลปรีะโยชน์รีะยะยาวของพืนักิงานต�นปี

ส่่ว็นที่ี�รับรู้ในกำาไรห้รือ้ข้าดทุี่น

    ต้์นทุี่นบริการในปัจำจุำบัน 

    ต้์นทุี่นดอ้กเบี�ย

ส่่ว็นที่ี�รับรู้ในกำาไรข้าดทีุ่นเบ็ดเส่ร็จำอ้ื�น

  ข้าดทีุ่นจำากการประมูาณีการต์ามูห้ลักคณีิต์ศาส่ต์ร์ประกันภัย

    ส่่ว็นทีี่�เกิดจำากการเปลี�ยนแปลงข้้อ้ส่มูมูติ์ที่างการเงิน 

    ส่่ว็นทีี่�เกิดจำากการปรับปรุงจำากประส่บการณ์ี

ผลประโยชน์ที่ี�จำ่ายในระห้ว็่างปี

สุำารีองผู้ลปรีะโยชน์รีะยะยาวของพืนักิงานปลายปี

25,551

1,003

848

7,781

235

105,156

11,262

1,998

-

-

(6,090)

112,326

26,890

1,516

2,230

14,037

203

129,244

13,455

1,998

10,282

5,641

(55,464)

105,156

5,950

445

95

3,823

-

30,110

4,548

570

-

-

(3,477)

31,751

8,052

693

240

8,662

-

33,028

5,491

570

3,329

1,775

(14,083)

30,110

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

2564

2564

2564

2564

2563

2563

2563

2563

17. สุำารีองผู้ลปรีะโยชน์รีะยะยาวของพืนักิงาน 

 จำำานว็นเงินส่ำารอ้งผลประโยชน์ระยะยาว็ข้อ้งพนักงานซ่�งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมูื�อ้อ้อ้กจำากงานแส่ดงได้ดังนี�
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(ห้น่ว็ย : ล้านบาที่)

(ห้น่ว็ย : ล้านบาที่)

(ห้น่ว็ย : ร้อ้ยละต์่อ้ปี)

อ้ัต์ราคิดลด

อ้ัต์ราการข้่�นเงินเดือ้น 

อ้ัต์ราคิดลด

อ้ัต์ราการข้่�นเงินเดือ้น 

อ้ัต์ราคิดลด

อ้ัต์ราการข้่�นเงินเดือ้น 

อ้ัต์ราการเปลี�ยนแปลงในจำำานว็นพนักงาน

(6)

8

(6)

7

1.5

1.5 - 5.0

0.0 - 50.0

7

(8)

7

(7)

1.5

1.5 - 5.0

0.0 - 50.0

(2)

2

(2)

2

2

(2)

2

(2)

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินรีวม้/งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

ณ วันท่ี� 31 ธุันวาคม้ 2564

ณ วันท่ี� 31 ธุันวาคม้ 2563

เพืิ�ม้ข้�น 0.5%

เพืิ�ม้ข้�น 0.5%

เพืิ�ม้ข้�น 0.5%

เพืิ�ม้ข้�น 0.5%

2564

ลดื่ลง 0.5%

ลดื่ลง 0.5%

ลดื่ลง 0.5%

ลดื่ลง 0.5%

2563

18. สุำารีองตาม้กิฎหุ้ม้าย

 ภายใต์้บที่บัญญัต์ิข้อ้งมูาต์รา 116 แห้่งพระราชบัญญัต์ิบริษััที่มูห้าชนจำำากัด พ.ศ. 2535 บริษััที่ฯต์้อ้งจัำดส่รรกำาไรสุ่ที่ธุิประจำำาปี 

ส่่ว็นห้น่�งไว็้เป็นทีุ่นส่ำารอ้งไมู่น้อ้ยกว็่าร้อ้ยละ 5 ข้อ้งกำาไรสุ่ที่ธิุประจำำาปีห้ักด้ว็ยยอ้ดข้าดทุี่นส่ะส่มูยกมูา (ถ้ืามูี) จำนกว่็าทีุ่นส่ำารอ้งนี�จำะมูี 

จำำานว็นไมู่น้อ้ยกว็่าร้อ้ยละ 10 ข้อ้งทีุ่นจำดที่ะเบียน ส่ำารอ้งต์ามูกฎิ์ห้มูายดังกล่าว็ไมู่ส่ามูารถืนำาไปจำ่ายเงินปันผลได้ ในปัจำจำุบัน บริษััที่ฯได้ 

จำัดส่รรส่ำารอ้งต์ามูกฎิ์ห้มูายไว็้ครบถื้ว็นแล้ว็

 กลุ่มูบริษััที่คาดว็่าจำะจำ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาว็ข้อ้งพนักงานภายใน 1 ปีข้้างห้น้าเป็นจำำานว็นประมูาณี 5 ล้านบาที่  

(เฉพาะข้อ้งบริษััที่ฯ: 1 ล้านบาที่) (2563: 6 ล้านบาที่ เฉพาะข้อ้งบริษััที่ฯ: 4 ล้านบาที่)

 ณี ว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564 ระยะเว็ลาเฉลี�ยถื่ว็งนำ�าห้นักในการจ่ำายชำาระผลประโยชน์ระยะยาว็ข้อ้งพนักงานข้อ้งกลุ่มูบริษััที่ 

ประมูาณี 9 ปี (เฉพาะข้อ้งบริษัทัี่ฯ: 9 ปี) (2563: 9 ปี เฉพาะข้อ้งบริษััที่ฯ: 9 ปี)

 ส่มูมูต์ิฐานที่ี�ส่ำาคัญในการประมูาณีการต์ามูห้ลักคณีิต์ศาส่ต์ร์ประกันภัย ส่รุปได้ดังนี�

 ผลกระที่บข้อ้งการเปลี�ยนแปลงส่มูมูติ์ฐานทีี่�ส่ำาคัญต่์อ้มููลค่าปัจำจุำบันข้อ้งภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว็ข้อ้งพนักงาน ณี 

ว็ันที่ี� 31 ธัุนว็าคมู 2564 และ 2563 ส่รุปได้ดังนี�
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19. รีายไดื่�อื�น

20. ค่าใช�จ่ายตาม้ลักิษณะ

 รายการค่าใช้จำ่ายแบ่งต์ามูลักษัณีะประกอ้บด้ว็ยรายการค่าใช้จำ่ายที่ี�ส่ำาคัญดังต์่อ้ไปนี�

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)

โอ้นกลับส่ำารอ้งค่าส่่งเส่ริมูการข้าย

รายได้ค่าธุรรมูเนียมูการจัำดการ

อ้ื�น ๆ

รว็มู

เงินเดือ้น ค่าแรง และผลประโยชน์อ้ื�นข้อ้งพนักงาน

ค่าเส่ื�อ้มูราคา

ค่าต์ัดจำำาห้น่าย

ข้าดทีุ่นจำากอั้ต์ราแลกเปลี�ยน

ข้าดทีุ่นจำากการด้อ้ยค่าข้อ้งเงินลงทีุ่นในบริษััที่ย่อ้ย 

   (โอ้นกลับ)

ข้าดทีุ่นจำากการด้อ้ยค่าข้อ้งเงินให้กู้้ยืมูแก่บริษััที่ย่อ้ย

ต้์นทีุ่นที่างการเงิน

ต้์นทีุ่นทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการผลิต์ 

   (ไมู่รว็มูค่าใช้จ่ำายเกี�ยว็กับพนักงานและค่าเส่ื�อ้มูราคา)

46,780

-

49,647

96,427

485,424

395,864

2,409

16,035

-

-

38,704

1,212,266

25,387

-

50,301

75,688

532,365

375,493

6,177

24,192

-

-

50,962

1,147,918

-

41,979

3,739

45,718

124,061

67,151

222

-

(55,000)

54,700

26,382

134,074

-

40,472

6,329

46,801

136,490

70,909

681

171

163,650

-

32,108

110,141

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

2564

2564

2564

2564

2563

2563

2563

2563
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21. ภัาษีเงินไดื่�

 ค่าใช้จ่ำายภาษัีเงินได้ส่ำาห้รับปีส่ิ�นสุ่ดว็ันทีี่� 31 ธุันว็าคมู 2564 และ 2563 ส่รุปได้ดังนี�

 จำำานว็นภาษีัเงินได้ที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกับส่่ว็นประกอ้บแต์่ละส่ว่็นข้อ้งกำาไรข้าดทีุ่นเบ็ดเส่ร็จำอ้ื�นส่ำาห้รับปีส่ิ�นสุ่ดวั็นที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564 

และ 2563 ส่รุปได้ดังนี� 

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)

ภัาษีเงินไดื่�ปัจจ้บัน:

ภาษีัเงินได้นิติ์บุคคลส่ำาห้รับปี

รายการปรับปรุงภาษีัเงินได้นิติ์บุคคลข้อ้งปีก่อ้น

ภัาษีเงินไดื่�รีอกิารีตัดื่บัญชี: 

ภาษีัเงินได้รอ้การตั์ดบัญชีจำากการเกิดผลแต์กต์่างชั�ว็คราว็

   และการกลับรายการผลแต์กต์่างชั�ว็คราว็

ค่าใช�จ่าย (ผู้ลปรีะโยชน์) ภัาษีเงินไดื่�ท่ี�แสุดื่งอย้่ใน

   สุ่วนของกิำาไรีหุ้รีือขาดื่ท่้น

ภาษีัเงินได้รอ้การตั์ดบัญชีที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกับข้าดทีุ่น

   จำากการประมูาณีการต์ามูห้ลักคณีิต์ศาส่ต์ร์ประกันภัย

1,881

-

(17,279)

(15,398)

--

-

(2,281)

5,718

3,437

(2,236)

-

-

(210)

(210)

--

-

-

1,581

1,581

(1,021)

งบกิารีเงินรีวม้

งบแสุดื่งฐานะกิารีเงิน

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

2564

2564

2564

2564

2563

2563

2563

2563
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 รายการกระที่บยอ้ดจำำานว็นเงินระห้ว่็างค่าใช้จำ่ายภาษีัเงินได้กับผลคูณีข้อ้งกำาไรที่างบัญชีกับอั้ต์ราภาษีัที่ี�ใช้ส่ำาห้รับปีส่ิ�นสุ่ด 

ว็ันที่ี�31 ธุันว็าคมู 2564 และ 2563 ส่ามูารถืแส่ดงได้ดังนี�

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)

กำาไรที่างบัญชีก่อ้นภาษัีเงินได้นิติ์บุคคล

ภาษีัเงินได้คำานว็ณีในอ้ัต์ราภาษีัเงินได้

   ข้อ้งประเที่ศไที่ยร้อ้ยละ 20 

รายการปรับปรุงค่าใช้จำ่ายภาษีัเงินได้

   นิติ์บุคคลข้อ้งปีก่อ้น 

ผลกระที่บที่างภาษัีส่ำาห้รับ

   ค่าใช้จำ่ายต์้อ้งห้้ามู

   ค่าใช้จำ่ายทีี่�มูีส่ิที่ธิุห้ักได้เพิ�มูข้่�น

   รายได้ที่ี�ได้รับการยกเว็้นภาษีัเงินได้

   ส่่ว็นแบ่งกำาไรจำากเงินลงทีุ่นในบริษััที่ร่ว็มู

   ข้าดทีุ่นที่างภาษีัที่ี�ยังไมู่ได้ใช้

   ผลกระที่บต์่อ้ภาษัีเงินได้รอ้การตั์ดบัญชีจำาก

     การเปลี�ยนวิ็ธุีคำานว็ณีค่าเส่ื�อ้มูราคาที่างภาษีั

   อ้ื�น ๆ

รว็มู

ค่าใช้จำ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีัเงินได้

   ที่ี�แส่ดงอ้ยู่ในส่ว่็นข้อ้งกำาไรห้รือ้ข้าดทุี่น

413,204

82,641

-

4,520

(7,454)

(101)

(104,036)

8,756

-

276

(98,039)

(15,398)

485,249

97,050

(2,281)

6,431

(13,954)

-

(167,262)

51,913

30,747

793

(91,332)

3,437

552,715

110,543

-

31

(30)

(114,663)

-

3,942

-

(33)

(110,753)

(210)

319,131

63,826

-

32,923

(133)

(111,367)

-

15,616

-

716

(62,245)

1,581

งบกิารีเงินรีวม้ งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

25642564 25632563
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 ส่่ว็นประกอ้บข้อ้งส่ินที่รัพย์ภาษัีเงินได้รอ้การต์ัดบัญชีและห้นี�ส่ินภาษัีเงินได้รอ้การตั์ดบัญชีประกอ้บด้ว็ยรายการดังต่์อ้ไปนี�

 ณี ว็ันทีี่� 31 ธุันว็าคมู 2564 กลุ่มูบริษััที่มีูรายการผลแต์กต่์างชั�ว็คราว็ทีี่�ใช้ห้ักภาษีัและข้าดทุี่นที่างภาษีัที่ี�ยังไมู่ได้ใช้จำำานว็น 

944 ล้านบาที่ (2563: 995 ล้านบาที่) (เฉพาะข้อ้งบริษััที่ฯ: 155 ล้านบาที่ 2563: 136 ล้านบาที่ ที่ี�กลุ่มูบริษััที่ไมู่ได้บันที่่กสิ่นที่รัพย์ 

ภาษัีเงินได้รอ้การตั์ดบัญชี เนื�อ้งจำากกลุ่มูบริษััที่พิจำารณีาแล้ว็เห็้นว่็าอ้าจำไมู่มีูกำาไรที่างภาษีัในอ้นาคต์เพียงพอ้ทีี่�จำะนำาผลแต์กต่์างชั�ว็คราว็ 

และผลข้าดทีุ่นที่างภาษัีมูาใช้ประโยชน์ได้ โดยผลข้าดทีุ่นที่างภาษัีที่ี�ยังไมู่ได้ใช้จำะที่ยอ้ยส่ิ�นสุ่ดระยะเว็ลาการให้้ประโยชน์ภายในปี 2569

22. กิำาไรีต่อหุ้้�น

 กำาไรต์อ่้หุ้น้ข้ั�นพื�นฐานคำานว็ณีโดยห้ารกำาไรส่ำาห้รบัปทีี่ี�เปน็ข้อ้งผูถื้ือ้หุ้น้ข้อ้งบรษิัทัี่ฯ (ไมู่รว็มูกำาไรข้าดที่นุเบ็ดเส่รจ็ำอ้ื�น) ดว้็ยจำำานว็น

ถืัว็เฉลี�ยถ่ืว็งนำ�าห้นักข้อ้งหุ้้นส่ามัูญที่ี�อ้อ้กอ้ยู่ในระห้ว็่างปี

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)

สุินท่รัีพืย์ภัาษีเงินไดื่�รีอกิารีตัดื่บัญชี

   ค่าเผื�อ้ผลข้าดทุี่นด้านเครดิต์ที่ี�คาดว่็าจำะเกิดข้่�น

   ค่าเผื�อ้การลดลงข้อ้งมููลค่าส่ินค้าคงเห้ลือ้

   มููลค่าข้อ้งทีี่�ดิน อ้าคารและอุ้ปกรณี์

   ส่ำารอ้งผลประโยชน์ระยะยาว็ข้อ้งพนักงาน

   ข้าดทุี่นที่างภาษัีที่ี�ยังไมู่ได้ใช้

   อ้ื�น ๆ

รว็มู

หุ้นี�สุินภัาษีเงินไดื่�รีอกิารีตัดื่บัญชี

   มููลค่าข้อ้งทีี่�ดิน อ้าคารและอุ้ปกรณี์

   อ้ื�น ๆ

รว็มู

สุินท่รัีพืย์ภัาษีเงินไดื่�รีอกิารีตัดื่บัญชี - สุ้ท่ธิุ

 

715

632

60,436

12,182

18,865

4,478

97,308

(10,349)

(260)

(10,609)

86,699

 

715

2,761

47,634

11,506

13,188

4,227

80,031

(10,349)

(262)

(10,611)

69,420

 

-

267

-

6,350

-

-

6,617

-

(212)

(212)

6,405

 

-

367

-

6,022

-

-

6,389

-

(194)

(194)

6,195

งบกิารีเงินรีวม้ งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

25642564 25632563

งบแสุดื่งฐานะกิารีเงิน
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23. ข�อม้้ลท่างกิารีเงินจำาแนกิตาม้สุ่วนงาน

 ข้้อ้มููลส่่ว็นงานดำาเนินงานที่ี�นำาเส่นอ้นี�ส่อ้ดคล้อ้งกับรายงานภายในข้อ้งบริษััที่ฯที่ี�ผู้มูีอ้ำานาจำต์ัดสิ่นใจำสู่งสุ่ดด้านการดำาเนินงาน 

ได้รับและส่อ้บที่านอ้ย่างส่มูำ�าเส่มูอ้เพื�อ้ใช้ในการตั์ดส่ินใจำในการจำัดส่รรที่รัพยากรให้้กับส่่ว็นงานและประเมิูนผลการดำาเนินงานข้อ้งส่่ว็น 

งาน ที่ั�งนี�ผู้มูีอ้ำานาจำต์ัดส่ินใจำสู่งสุ่ดด้านการดำาเนินงานข้อ้งกลุ่มูบริษััที่คือ้คณีะกรรมูการบริห้ารข้อ้งกลุ่มูบริษััที่

 ข้้อ้มููลรายได้และกำาไรข้อ้งส่ว่็นงานข้อ้งกลุ่มูบริษััที่ส่ำาห้รับปีส่ิ�นสุ่ดว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564 และ 2563 มูีดังต์่อ้ไปนี�

 ส่่ว็นงานที่างภูมิูศาส่ต์ร์ส่ำาห้รับปีส่ิ�นสุ่ดว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564 และ 2563 แส่ดงได้ดังนี�

ข้้อ้มููลเกี�ยว็กับลูกค้ารายให้ญ่

 ในปี 2564 กลุ่มูบริษัทัี่มูีรายได้จำากลูกค้ารายให้ญ่จำำานว็นห้น่�งราย เป็นจำำานว็นเงินประมูาณี 1,473 ล้านบาที่ ซ่�งมูาจำากส่่ว็นงาน 

เครื�อ้งดื�มู (2563: มูีรายได้จำากลูกค้ารายให้ญ่จำำานว็นห้น่�งราย เป็นจำำานว็นเงิน 1,588 ล้านบาที่ ซ่�งมูาจำากส่ว่็นงานเดียว็กัน)

(ห้น่ว็ย : ล้านบาที่)

(ห้น่ว็ย : ล้านบาที่)

รายได้จำากการข้าย

กิำาไรี (ขาดื่ท่้น) ขั�นต�น

  รายได้อ้ื�น

  ค่าใช้จำ่ายในการข้ายและจัำดจำำาห้น่าย

  ค่าใช้จำ่ายในการบริห้าร

  ข้าดทีุ่นจำากอ้ัต์ราแลกเปลี�ยน

ขาดื่ท่น้จากิกิารีดื่ำาเนินงาน

  ส่ว่็นแบ่งกำาไรจำากเงนิลงทุี่นในบริษัทัี่ร่ว็มู

  ต้์นทุี่นที่างการเงิน

กิำาไรีกิ่อนค่าใช�จ่ายภัาษีเงินไดื่�

  ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่ำาย) ภาษีัเงินได้

กิำาไรีสุำาหุ้รีับปี

รายได้จำากการข้าย

กำาไรข้ั�นต์้น

860

155

21

4

1,134

229

834

79

18

(5)

1,119

167

1,547

433

1,294

363

2,428

592

97

(332)

(409)

(16)

(68)

520

(39)

413

15

428

2,428

592

1,648

361

1,381

268

2,500

435

76

(311)

(477)

(24)

(301)

837

(51)

485

(3)

482

2,500

435

ผู้ลิตภััณฑ์์จากิ

พืืช ผัู้กิและผู้ลไม้� อื�น ๆ

ขายสุินค�าในต่างปรีะเท่ศ

เครีื�องดื่ื�ม้

ขายสุินค�าในปรีะเท่ศ

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินรีวม้

2564

2564

2564

2564

2564 2564

2564

2563

2563

2563

2563

2563 2563

2563
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24. เงินปันผู้ล

25. กิองท่้นสุำารีองเลี�ยงชีพื

 กลุ่มูบริษััที่และพนักงานข้อ้งกลุ่มูบริษััที่ได้ร่ว็มูกันจัำดต์ั�งกอ้งทีุ่นส่ำารอ้งเลี�ยงชีพข้่�นต์ามูพระราชบัญญัติ์กอ้งทีุ่นส่ำารอ้งเลี�ยงชีพ 

พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มูบริษััที่จำะจำ่ายส่มูที่บเข้้ากอ้งทีุ่นเป็นรายเดือ้นในอ้ัต์ราร้อ้ยละ 5 ข้อ้งเงินเดือ้น และพนักงานจำะจำ่ายส่มูที่บเข้้ากอ้งทีุ่น 

เป็นรายเดือ้นในอ้ัต์ราร้อ้ยละ 5 - 15 ข้อ้งเงินเดือ้น กอ้งทีุ่นส่ำารอ้งเลี�ยงชีพนี�บริห้ารโดย เค มูาส่เต์อ้ร์ พูล ฟ้ันด์ และจำะจำ่ายให้้แก่พนักงาน 

เมูื�อ้พนักงานนั�นอ้อ้กจำากงานต์ามูระเบียบว็่าด้ว็ยกอ้งทีุ่นข้อ้งกลุ่มูบริษััที่ ในระห้ว็่างปี 2564 กลุ่มูบริษััที่รับรู้เงินส่มูที่บดังกล่าว็เป็นค่า 

ใช้จำ่ายจำำานว็น 12 ล้านบาที่ (2563: 15 ล้านบาที่) (เฉพาะข้อ้งบริษััที่ฯ: 3 ล้านบาที่ 2563: 4 ล้านบาที่)

(ห้น่ว็ย : ล้านบาที่)

เงินปันผลประจำำาปี 2562

เงินปันผลระห้ว็่างกาลส่ำาห้รับปี 2563

รว็มูเงินปันผลส่ำาห้รับปี 2563

เงินปันผลระห้ว็่างกาลส่ำาห้รับปี 2564

เงินปันผลประจำำาปี 2563

เงินปันผลระห้ว็่างกาลส่ำาห้รับปี 2564

รว็มูเงินปันผลส่ำาห้รับปี 2564

ที่ี�ประชุมูส่ามูัญผู้ถืือ้หุ้้น

   เมูื�อ้ว็ันที่ี� 3 เมูษัายน 2563

ทีี่�ประชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ฯ

   เมูื�อ้ว็ันที่ี� 18 ส่ิงห้าคมู 2563

ที่ี�ประชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ฯ

   เมูื�อ้ว็ันที่ี� 18 กุมูภาพันธุ์ 2564

ทีี่�ประชุมูส่ามูัญผู้ถืือ้หุ้้น

   เมูื�อ้ว็ันที่ี� 9 เมูษัายน 2564

ทีี่�ประชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ฯ

   เมูื�อ้ว็ันที่ี� 13 ส่ิงห้าคมู 2564

48.3

120.6

168.9

91.7

241.3

91.7

424.7

0.10

0.25

0.35

0.19

0.50

0.19

0.88

เงินปันผู้ล เงินปันผู้ลจ่าย

(ล�านบาท่)

อน้ม้ัติโดื่ย เงินปันผู้ลจ่ายต่อหุ้้�น

(บาท่)
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26. ภัารีะผู้้กิพัืนและหุ้นี�สุินท่ี�อาจเกิิดื่ข้�น

26.1 ภัารีะผู้้กิพืันเกิี�ยวกัิบรีายจ่ายฝึ่ายท่้น
 ณี ว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564 และ 2563 กลุ่มูบริษัทัี่มูีภาระผูกพันเกี�ยว็กับรายจำ่ายฝ่่ายทีุ่นซ่�งเกี�ยว็ข้้อ้งกับการซื�อ้เครื�อ้งจำักรและ 

อุ้ปกรณี์ และซอ้ฟ้ต์์แว็ร์คอ้มูพิว็เต์อ้ร์ คงเห้ลือ้เป็นจำำานว็นเงินดังนี�

26.2 ภัารีะผู้้กิพืันเกิี�ยวกัิบสุัญญาเช่าและจ�างบรีิกิารี
 กลุมู่บรษัิัที่ไดท้ี่ำาสั่ญญาเช่าที่ี�เกี�ยว็ข้อ้้งกบัการเชา่เครื�อ้งใชส้่ำานกังาน ซ่�งเปน็สั่ญญาเช่าระยะส่ั�นห้รอื้สั่ญญาเช่าที่ี�สิ่นที่รพัยอ้์้างอ้งิ

มูีมููลค่าต์ำ�า รว็มูที่ั�งส่ัญญาจำ้างบริการต่์าง ๆ

 ณี วั็นที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564 และ 2563 กลุ่มูบริษััที่มูีภาระผูกพันในการจำ่ายค่าเช่าและค่าบริการต์ามูสั่ญญาดังกล่าว็ดังนี�

26.3 กิารีคำ�าปรีะกัิน
 ณี ว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564 และ 2563 กลุ่มูบริษััที่มูีห้นังสื่อ้คำ�าประกันที่ี�อ้อ้กโดยธุนาคารในนามูกลุ่มูบริษััที่ซ่�งเกี�ยว็เนื�อ้งกับ 

ภาระผูกพันที่างปฏิบัต์ิบางประการต์ามูปกต์ิธุุรกิจำคงเห้ลือ้อ้ยู่เป็นจำำานว็นเงินดังนี�

(ห้น่ว็ย : ล้าน)

(ห้น่ว็ย : ล้าน)

(ห้น่ว็ย : ล้าน)

11

24

2

14

10

28

7

15

บาที่

จ่ำายชำาระภายใน

1 ปี

2 ถื่ง 5 ปี

ห้นังส่ือ้คำ�าประกัน

-

3

1

7

1

11

1

7

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินรีวม้

สุกิ้ลเงิน
งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

2564

2564

2564

2564

2564

2564

2563

2563

2563

2563

2563

2563
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27. ลำาดื่ับชั�นของม้้ลค่าย้ติธุรีรีม้

 ณี ว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564 และ 2563 ส่ินที่รัพย์และห้นี�สิ่นที่ี�วั็ดมููลค่าด้ว็ยมููลค่ายุต์ิธุรรมูข้อ้งกลุ่มูบริษััที่คือ้ต์ราส่ารอ้นุพันธุ์ 

และสิ่นที่รัพย์ที่ี�เปิดเผยมููลค่ายุต์ิธุรรมูคือ้อ้สั่งห้าริมูที่รัพย์เพื�อ้การลงทุี่นซ่�งลำาดับชั�นข้อ้งมููลค่ายุต์ิธุรรมูข้อ้งสิ่นที่รัพย์และห้นี�สิ่นดังกล่าว็ 

อ้ยู่ในระดับ 2 ที่ั�งห้มูด โดยมููลค่ายุต์ิธุรรมูข้อ้งสิ่นที่รัพย์และห้นี�สิ่นดังกล่าว็แส่ดงได้ดังนี�

28. เครีื�องม้ือท่างกิารีเงิน

28.1 ตรีาสุารีอน้พืันธุ์

 กลุมู่บริษัทัี่ใช้ส่ญัญาซื�อ้ข้ายเงนิต์ราต่์างประเที่ศล่ว็งห้น้าเพื�อ้บรหิ้ารคว็ามูเส่ี�ยงในการที่ำาธุรุกรรมูบางส่่ว็น โดยเข้้าที่ำาส่ญัญาซื�อ้ข้าย 

เงินต์ราต่์างประเที่ศล่ว็งห้น้าในช่ว็งเว็ลาที่ี�ส่อ้ดคล้อ้งกับคว็ามูเส่ี�ยงจำากอั้ต์ราแลกเปลี�ยนเงินต์ราต่์างประเที่ศข้อ้งรายการอ้้างอิ้งซ่�งมูีอ้ายุ 

ส่ัญญาโดยที่ั�ว็ไปไมู่เกินห้น่�งปี

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)

(ห้น่ว็ย : พันบาที่)

45

835

7,500

45

45

 

835

835

1,649

163

7,500

1,649

1,649

 

163

163

สุินท่รัีพืย์ท่ี�วัดื่ม้้ลค่าดื่�วยม้้ลค่าย้ติธุรีรีม้

  ส่ัญญาซื�อ้ข้ายเงินต์ราต่์างประเที่ศล่ว็งห้น้า

หุ้นี�สุินท่ี�วัดื่ม้้ลค่าดื่�วยม้้ลค่าย้ติธุรีรีม้

  ส่ัญญาซื�อ้ข้ายเงินต์ราต่์างประเที่ศล่ว็งห้น้า

สุินท่รัีพืย์ท่ี�เป้ดื่เผู้ยม้้ลค่าย้ติธุรีรีม้

  อ้ส่ังห้าริมูที่รัพย์เพื�อ้การลงทีุ่น

สุินท่รัีพืย์ตรีาสุารีอน้พืันธุ์

ส่ินที่รัพย์ต์ราส่ารอ้นุพันธุ์ทีี่�ไมู่ได้กำาห้นดให้้เป็น

   เครื�อ้งมูือ้ที่ี�ใช้ป้อ้งกันคว็ามูเส่ี�ยง

ส่ัญญาซื�อ้ข้ายเงินต์ราต่์างประเที่ศล่ว็งห้น้า

รีวม้สุินท่รัีพืย์ตรีาสุารีอน้พืันธุ์

หุ้นี�สุินตรีาสุารีอน้พืันธุ์

ห้นี�ส่ินต์ราส่ารอ้นุพันธุ์ที่ี�ไมู่ได้กำาห้นดให้้เป็น

   เครื�อ้งมูือ้ที่ี�ใช้ป้อ้งกันคว็ามูเส่ี�ยง

ส่ัญญาซื�อ้ข้ายเงินต์ราต่์างประเที่ศล่ว็งห้น้า

รีวม้หุ้นี�สุินตรีาสุารีอน้พืันธุ์

-

-

7,500

-

-

-

-

-

-

7,500

-

-

-

-

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

2564

2564

2564

2564

2563

2563

2563

2563
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28.2 วัตถื้ปรีะสุงค์และนโยบายกิารีบรีิหุ้ารีความ้เสุี�ยงท่างกิารีเงิน
 เครื�อ้งมูือ้ที่างการเงินที่ี�ส่ำาคัญข้อ้งกลุ่มูบริษััที่ ประกอ้บด้ว็ย เงินส่ดและรายการเที่ียบเที่่าเงินส่ด ลูกห้นี�การค้า เงินให้้กู้ยืมูแก่ 

กิจำการทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกัน เงินลงทีุ่น เงินกู้ยืมูระยะส่ั�น และเงินกู้ยืมูระยะยาว็จำากส่ถืาบันการเงิน กลุ่มูบริษััที่มีูคว็ามูเสี่�ยงทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับ 

เครื�อ้งมูือ้ที่างการเงินดังกล่าว็ และมูีนโยบายการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงดังนี�

ความ้เสุี�ยงดื่�านเครีดื่ิต

 กลุ่มูบริษััที่มูีคว็ามูเสี่�ยงด้านเครดิต์ที่ี�เกี�ยว็เนื�อ้งกับลูกห้นี�การค้า เงินให้้กู้ยืมู และเงินฝ่ากกับธุนาคาร โดยจำำานว็นเงินสู่งสุ่ด 

ที่ี�กลุมู่บรษิัทัี่อ้าจำต์อ้้งส่ญูเส่ยีจำากการให้ส้่นิเชื�อ้คอื้มูลูคา่ต์ามูบญัชทีี่ี�แส่ดงอ้ยูใ่นงบแส่ดงฐานะการเงนิ ยกเว็น้ต์ราส่ารอ้นพุนัธุซ่์�งไดเ้ปดิเผย 

จำำานว็นเงินสู่งสุ่ดที่ี�กลุ่มูบริษััที่อ้าจำต์้อ้งสู่ญเส่ียไว็้ในห้ัว็ข้้อ้คว็ามูเส่ี�ยงด้านส่ภาพคล่อ้ง

ล้กิหุ้นี�กิารีค�าและเงินใหุ้�กิ้�ยืม้

 กลุ่มูบริษััที่บริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงโดยใช้นโยบายและข้ั�นต์อ้นในการคว็บคุมูการให้้ส่ินเชื�อ้อ้ย่างเห้มูาะส่มู มีูการต์ิดต์ามูยอ้ดคงค้าง 

ข้อ้งลูกห้นี�การค้าและเงินให้้กู้ยืมูอ้ย่างส่มูำ�าเส่มูอ้ ดังนั�น กลุ่มูบริษััที่จำ่งไมู่คาดว็่าจำะเกิดผลข้าดทีุ่นที่างการเงินที่ี�มูีส่าระส่ำาคัญ นอ้กจำากนี� 

การให้้ส่ินเชื�อ้ข้อ้งกลุ่มูบริษััที่ไมู่มีูการกระจุำกต์ัว็ เนื�อ้งจำากกลุ่มูบริษััที่มูีฐานข้อ้งลูกค้าที่ี�ห้ลากห้ลายและมูีอ้ยู่จำำานว็นมูากราย

 กลุ่มูบริษััที่พิจำารณีาการด้อ้ยค่าทุี่กว็ันส่ิ�นรอ้บระยะเว็ลารายงาน อ้ัต์ราการต์ั�งส่ำารอ้งข้อ้งผลข้าดทุี่นด้านเครดิต์ที่ี�คาดว็่า 

จำะเกิดข้่�นคำานว็ณีโดยพิจำารณีาจำากอ้ายุห้นี�คงค้างนับจำากว็ันที่ี�ถื่งกำาห้นดชำาระส่ำาห้รับกลุ่มูลูกค้าที่ี�มูีรูปแบบข้อ้งคว็ามูเส่ี�ยงด้านเครดิต์ทีี่� 

คล้ายคล่งกัน การคำานว็ณีผลข้าดทีุ่นจำากการด้อ้ยค่าด้านเครดิต์ที่ี�คาดว็่าจำะเกิดข้่�นคำาน่งถื่งผลข้อ้งคว็ามูน่าจำะเป็นถื่ว็งนำ�าห้นัก มููลค่าข้อ้ง 

เงินต์ามูเว็ลาและข้้อ้มููลที่ี�มูคีว็ามูส่มูเห้ต์สุ่มูผลและส่ามูารถืส่นบัส่นนุได้ที่ี�มูอี้ยู ่ณี ว็นัที่ี�รายงานเกี�ยว็กบัเห้ต์กุารณ์ีในอ้ดตี์ ส่ภาพการณ์ีปัจำจำบัุน 

และการคาดการณี์ส่ภาว็ะเศรษัฐกิจำในอ้นาคต์ 

เงินฝึากิธุนาคารี 

 กลุ่มูบริษััที่บริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงด้านเครดิต์ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับยอ้ดคงเห้ลือ้กับธุนาคารโดยจำะลงทุี่นกับคู่ส่ัญญาทีี่�ได้รับการอ้นุมูัต์ิแล้ว็ 

เที่่านั�น กลุ่มูบริษััที่มูีคว็ามูเส่ี�ยงด้านเครดิต์ข้อ้งต์ราส่ารห้นี�ไมู่สู่งมูากนักเนื�อ้งจำากคู่ส่ัญญาเป็นธุนาคารที่ี�มีูอ้ันดับคว็ามูน่าเชื�อ้ถืือ้ด้าน 

เครดิต์ที่ี�อ้ยู่ในระดับสู่งซ่�งประเมูินโดยส่ถืาบันจำัดอ้ันดับคว็ามูน่าเชื�อ้ถืือ้ด้านเครดิต์ระห้ว็่างประเที่ศ

ความ้เสุี�ยงดื่�านตลาดื่

 กลุ่มูบริษััที่มูีคว็ามูเส่ี�ยงด้านต์ลาด 2 ประเภที่ ได้แก่ คว็ามูเสี่�ยงจำากอ้ัต์ราแลกเปลี�ยนและคว็ามูเสี่�ยงจำากอ้ัต์ราดอ้กเบี�ย 

กลุ่มูบริษััที่ได้เข้้าที่ำาต์ราส่ารอ้นุพันธ์ุเพื�อ้บริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงดังกล่าว็ ดังนี�

 • ส่ัญญาซื�อ้ข้ายเงินต์ราต์่างประเที่ศล่ว็งห้น้า เพื�อ้ป้อ้งกันคว็ามูเสี่�ยงจำากอ้ัต์ราแลกเปลี�ยนที่ี�เกิดข้่�นจำากการนำาเข้้าห้รือ้ส่่งอ้อ้ก 

 ส่ินค้า

 • ส่ัญญาแลกเปลี�ยนอ้ัต์ราดอ้กเบี�ย เพื�อ้ช่ว็ยลดคว็ามูเส่ี�ยงที่ี�เกิดจำากคว็ามูผันผว็นข้อ้งอ้ัต์ราดอ้กเบี�ย คว็ามูเส่ี�ยงจำากอ้ัต์ราแลก 

 เปลี�ยน

 กลุ่มูบริษัทัี่มูีคว็ามูเส่ี�ยงจำากอ้ัต์ราแลกเปลี�ยนที่ี�ส่ำาคัญอั้นเกี�ยว็เนื�อ้งจำากการซื�อ้ห้รือ้ข้ายส่ินค้าเป็นเงินต์ราต์่างประเที่ศ โดยกลุ่มู 

 บริษัทัี่บริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงโดยการเข้้าที่ำาส่ัญญาซื�อ้ข้ายเงินต์ราต์่างประเที่ศล่ว็งห้น้า ซ่�งสั่ญญาโดยส่่ว็นให้ญ่มูีอ้ายุไมู่เกินห้น่�งปี
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 ณี ว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564 และ 2563 กลุ่มูบริษััที่มูียอ้ดคงเห้ลือ้ข้อ้งสิ่นที่รัพย์และห้นี�สิ่นที่างการเงินที่ี�เป็นส่กุลเงินต์รา 

ต์่างประเที่ศ ดังนี�

การว็ิเคราะห้์ผลกระที่บข้อ้งการเปลี�ยนแปลงอ้ัต์ราแลกเปลี�ยน 

 กลุ่มูบริษััที่คาดว็่าจำะไมู่มีูผลกระที่บต์่อ้กำาไรก่อ้นภาษัีอ้ย่างเป็นส่าระส่ำาคัญจำากการเปลี�ยนแปลงข้อ้งมููลค่ายุต์ิธุรรมูข้อ้ง 

ส่ินที่รัพย์และห้นี�ส่ินทีี่�เป็นตั์ว็เงินทีี่�อ้าจำเกิดข้่�นจำากการเปลี�ยนแปลงข้อ้งอั้ต์ราแลกเปลี�ยนข้อ้งสิ่นที่รัพย์และห้นี�ส่ินทีี่�เป็นส่กุลเงินต์รา 

ต์่างประเที่ศ

ความ้เสุี�ยงจากิอัตรีาดื่อกิเบี�ย

 กลุ่มูบริษััที่มูีคว็ามูเส่ี�ยงจำากอ้ัต์ราดอ้กเบี�ยที่ี�ส่ำาคัญอ้ันเกี�ยว็เนื�อ้งกับเงินกู้ยืมูระยะสั่�นและเงินกู้ยืมูระยะยาว็จำากส่ถืาบันการเงิน  

ส่นิที่รพัยแ์ละห้นี�ส่นิที่างการเงนิส่ว่็นให้ญมีู่อ้ตั์ราดอ้กเบี�ยที่ี�ปรบัข้่�นลงต์ามูอ้ตั์ราต์ลาด ห้รอื้มูอี้ตั์ราดอ้กเบี�ยคงที่ี�ซ่�งใกลเ้คยีงกบัอ้ตั์ราต์ลาด 

ในปัจำจุำบัน

 ณี ว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564 และ 2563 กลุ่มูบริษััที่มูียอ้ดคงเห้ลือ้ข้อ้งสิ่นที่รัพย์และห้นี�สิ่นที่างการเงินที่ี�เป็นส่กุลเงินต์รา 

ต์่างประเที่ศ ดังนี�

2.1

1.4

-

1.4

0.3

3.8

0.4

2.9

1.0

-

0.1

-

-

-

เห้รียญส่ห้รัฐอ้เมูริกา

ยูโร

เห้รียญอ้อ้ส่เต์รเลีย

เห้รียญส่ห้รัฐอ้เมูริกา

ยูโร

เห้รียญส่ห้รัฐอ้เมูริกา

ยูโร

0.7

0.2

0.1

-

-

-

-

33.42

37.89

24.26

32.85 - 33.63

37.15

29.88 - 31.43

36.96 - 37.09

0.8

0.2

-

-

-

-

-

30.04

36.88

-

33.13 - 33.29

-

-

-

สุินท่รีัพืย์ท่างกิารีเงิน

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินรีวม้

ณ วันท่ี� 31 ธุันวาคม้ 2563

ณ วันท่ี� 31 ธุันวาคม้ 2563

สุกิ้ลเงิน

สุกิ้ลเงิน

สุกิ้ลเงิน

หุ้นี�สุินท่างกิารีเงิน 

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

อัตรีาแลกิเปลี�ยนเฉลี�ย

อัตรีาแลกิเปลี�ยนตาม้สุัญญาของ

อัตรีาแลกิเปลี�ยนตาม้สุัญญาของ
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จำานวนท่ี�ขาย
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จำานวนท่ี�ซูื�อ
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(บาท่ต่อหุ้น่วยเงินตรีาต่างปรีะเท่ศ)

(บาท่ต่อหุ้น่วยเงินตรีาต่างปรีะเท่ศ)

(บาท่ต่อหุ้น่วยเงินตรีาต่างปรีะเท่ศ)

2563
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จำานวนท่ี�ขาย จำานวนท่ี�ขายจำานวนท่ี�ขาย จำานวนท่ี�ซูื�อ จำานวนท่ี�ซูื�อจำานวนท่ี�ซูื�อ
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 ณี ว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564 และ 2563 ส่ินที่รัพย์และห้นี�ส่ินที่างการเงินที่ี�ส่ำาคัญส่ามูารถืจำัดต์ามูประเภที่อ้ัต์ราดอ้กเบี�ย และ 

ส่ำาห้รบัส่นิที่รพัยแ์ละห้นี�ส่นิที่างการเงนิที่ี�มีูอ้ตั์ราดอ้กเบี�ยคงที่ี�ส่ามูารถืแยกต์ามูว็นัที่ี�ครบกำาห้นด ห้รอื้ว็นัที่ี�มูกีารกำาห้นดอ้ตั์ราดอ้กเบี�ยให้มู่ 

(ห้ากวั็นที่ี�มูีการกำาห้นดอ้ัต์ราดอ้กเบี�ยให้มู่ถื่งก่อ้น) ได้ดังนี�

(ห้น่ว็ย : ล้านบาที่)

(ห้น่ว็ย : ล้านบาที่)
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เงินส่ดและรายการเที่ียบเท่ี่าเงินส่ด

ลูกห้นี�การค้าและลูกห้นี�อ้ื�น

หุ้นี�สุินท่างกิารีเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมูระยะส่ั�นจำาก

   ส่ถืาบันการเงิน

เจำ้าห้นี�การค้าและเจำ้าห้นี�อ้ื�น

เงินกู้ยืมูระยะยาว็จำากส่ถืาบันการเงิน

ห้นี�ส่ินต์ามูส่ัญญาเช่า

สุินท่รัีพืย์ท่างกิารีเงิน

เงินส่ดและรายการเที่ียบเท่ี่าเงินส่ด

ลูกห้นี�การค้าและลูกห้นี�อ้ื�น

หุ้นี�สุินท่างกิารีเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมูระยะส่ั�นจำาก

   ส่ถืาบันการเงิน

เจำ้าห้นี�การค้าและเจำ้าห้นี�อ้ื�น

เงินกู้ยืมูระยะยาว็จำากส่ถืาบันการเงิน

ห้นี�ส่ินต์ามูส่ัญญาเช่า
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0.01 - 0.65

-

1.89 - 5.84

-

ห้มูายเห้ตุ์ 15

0.71 - 8.76

 

0.10 - 1.00

-

1.89 - 6.95

-

ห้มูายเห้ตุ์ 15

0.71 - 8.76

ม้ากิกิว่า 1

ถื้ง 5 ปี

ม้ากิกิว่า 1

ถื้ง 5 ปี

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินรีวม้

ณ วันท่ี� 31 ธุันวาคม้ 2564

ณ วันท่ี� 31 ธุันวาคม้ 2563

ภัายใน 1 ปี

ภัายใน 1 ปี

อัตรีาดื่อกิเบี�ยคงท่ี�

อัตรีาดื่อกิเบี�ยคงท่ี�

อัตรีาดื่อกิเบี�ย

ปรีับข้�นลง

ตาม้รีาคาตลาดื่

อัตรีาดื่อกิเบี�ย

ปรีับข้�นลง

ตาม้รีาคาตลาดื่

รีวม้

รีวม้

(รี�อยละต่อปี)

(รี�อยละต่อปี)

ไม้่ม้ี

อัตรีาดื่อกิเบี�ย

ไม้่ม้ี

อัตรีาดื่อกิเบี�ย

อัตรีาดื่อกิเบี�ย

ท่ี�แท่�จรีิง

อัตรีาดื่อกิเบี�ย

ท่ี�แท่�จรีิง
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(ห้น่ว็ย : ล้านบาที่)

(ห้น่ว็ย : ล้านบาที่)

-

-

420

420

368

-

-

5

373

 

-

-

413

413

500

-

-

8

508

-

-

-

-

-

-

-

4

4

 

-

-

-

-

-

-

-

11

11

สุินท่รัีพืย์ท่างกิารีเงิน

เงินส่ดและรายการเที่ียบเที่่าเงินส่ด

ลูกห้นี�การค้าและลูกห้นี�อ้ื�น

เงินให้้กู้ยืมูระยะส่ั�นแก่กิจำการที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกัน

หุ้นี�สิุนท่างกิารีเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมูระยะส่ั�นจำาก

   ส่ถืาบันการเงิน

เจำ้าห้นี�การค้าและเจำ้าห้นี�อ้ื�น

เงินกู้ยืมูระยะยาว็จำากส่ถืาบันการเงิน

ห้นี�ส่ินต์ามูสั่ญญาเช่า

สุินท่รีัพืย์ท่างกิารีเงิน

เงินส่ดและรายการเทีี่ยบเที่่าเงินส่ด

ลูกห้นี�การค้าและลูกห้นี�อ้ื�น

เงินให้้กู้ยืมูระยะส่ั�นแก่กิจำการที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกัน

หุ้นี�สุินท่างกิารีเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมูระยะส่ั�นจำาก

   ส่ถืาบันการเงิน

เจำ้าห้นี�การค้าและเจำ้าห้นี�อ้ื�น

เงินกู้ยืมูระยะยาว็จำากส่ถืาบันการเงิน

ห้นี�ส่ินต์ามูส่ัญญาเช่า

1

-

-

1

-

-

555

-

555

 

1

-

-

1

-

-

555

-

555

20

23

420

463

368

47

555

9

979

 

15

16

413

444

500

22

555

19

1,096

19

23

-

42

-

47

-

-

47

 

14

16

-

30

-

22

-

-

22

 

0.01 - 0.25

-

2.65

2.32 - 2.90

-

ห้มูายเห้ตุ์ 15

0.71 - 8.76

 

0.01 - 1.00

-

2.65

2.10 - 6.95

-

ห้มูายเห้ต์ุ 15

0.71 - 8.76

ม้ากิกิว่า 1

ถื้ง 5 ปี

ม้ากิกิว่า 1

ถื้ง 5 ปี

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

ณ วันท่ี� 31 ธุันวาคม้ 2564

ณ วันท่ี� 31 ธุันวาคม้ 2563

ภัายใน 1 ปี

ภัายใน 1 ปี

อัตรีาดื่อกิเบี�ยคงท่ี�

อัตรีาดื่อกิเบี�ยคงท่ี�

อัตรีาดื่อกิเบี�ย

ปรีับข้�นลง

ตาม้รีาคาตลาดื่

อัตรีาดื่อกิเบี�ย

ปรีับข้�นลง

ตาม้รีาคาตลาดื่

รีวม้

รีวม้

(รี�อยละต่อปี)

(รี�อยละต่อปี)

ไม่้ม้ี

อัตรีาดื่อกิเบี�ย

ไม่้ม้ี

อัตรีาดื่อกิเบี�ย

อัตรีาดื่อกิเบี�ย

ท่ี�แท่�จรีิง

อัตรีาดื่อกิเบี�ย

ท่ี�แท่�จรีิง
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การว็ิเคราะห้์ผลกระที่บข้อ้งการเปลี�ยนแปลงอ้ัต์ราดอ้กเบี�ย

 ผลกระที่บต์อ่้กำาไรกอ่้นภาษัขี้อ้งกลุมู่บรษิัทัี่จำากการเปลี�ยนแปลงที่ี�อ้าจำเกดิข้่�นอ้ยา่งส่มูเห้ต์สุ่มูผลข้อ้งอ้ตั์ราดอ้กเบี�ยข้อ้งเงนิกูย้มืู 

ระยะยาว็จำากส่ถืาบันการเงินที่ี�มีูอ้ัต์ราดอ้กเบี�ยที่ี�ปรับข้่�นลงต์ามูอั้ต์ราต์ลาด ณี ว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564 และ 2563 แส่ดงได้ดังนี�

 การวิ็เคราะห์้ผลกระที่บข้้างต้์นจัำดที่ำาข้่�นโดยใช้ส่มูมูติ์ฐานว่็าจำำานว็นเงินกู้ยืมูระยะยาว็จำากส่ถืาบันการเงินทีี่�มูีอ้ัต์ราดอ้กเบี�ยทีี่� 

ปรับข้่�นลงต์ามูอ้ัต์ราต์ลาด และตั์ว็แปรอ้ื�นที่ั�งห้มูดคงที่ี�ต์ลอ้ด 1 ปี และยังถืือ้เส่มืูอ้นว็่าอ้ัต์ราดอ้กเบี�ยที่ี�ปรับข้่�นลงต์ามูอ้ัต์ราต์ลาดข้อ้งเงิน 

กู้ยืมูระยะยาว็จำากส่ถืาบันการเงินดังกล่าว็ไมู่ได้มีูอ้ัต์ราดอ้กเบี�ยที่ี�กำาห้นดไว็้แล้ว็ ดังนั�น การเปลี�ยนแปลงข้อ้งอ้ัต์ราดอ้กเบี�ยที่ี�เกิดข้่�นจำ่งมูี 

ผลกระที่บต์่อ้ดอ้กเบี�ยที่ี�ต์้อ้งชำาระต์ลอ้ด 12 เดือ้นเต์็มู

ความ้เสุี�ยงดื่�านสุภัาพืคล่อง 

 กลุ่มูบริษััที่มีูการคว็บคุมูคว็ามูเส่ี�ยงจำากการข้าดส่ภาพคล่อ้งโดยการรักษัาระดับเงินส่ดและรายการเทีี่ยบเท่ี่าเงินส่ดให้้เพียงพอ้ 

ต์่อ้การดำาเนินงานข้อ้งกลุ่มูบริษััที่ และเพื�อ้ที่ำาให้้ผลกระที่บจำากคว็ามูผันผว็นข้อ้งกระแส่เงินส่ดลดลง นอ้กจำากนี� กลุ่มูบริษััที่มูีการติ์ดต์ามู 

คว็ามูเส่ี�ยงจำากการข้าดส่ภาพคล่อ้งโดยการใช้เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมูจำากธุนาคาร ซ่�งกลุ่มูบริษััที่มูีคว็ามูส่ามูารถืในการเข้้าถืง่แห้ล่ง 

ข้อ้งเงินทีุ่นที่ี�ห้ลากห้ลายอ้ย่างเพียงพอ้

 รายละเอ้ยีดการครบกำาห้นดชำาระข้อ้งห้นี�ส่นิที่างการเงนิที่ี�ไมู่ใชต่์ราส่ารอ้นุพนัธุแ์ละเครื�อ้งมูอื้ที่างการเงนิที่ี�เปน็ต์ราส่ารอ้นพุนัธุ์ 

ข้อ้งกลุ่มูบริษััที่ ณี ว็ันทีี่� 31 ธุันว็าคมู 2564 และ 2563 ซ่�งพิจำารณีาจำากกระแส่เงินส่ดต์ามูสั่ญญาที่ี�ยังไมู่คิดลดเป็นมููลค่าปัจำจุำบัน  

ส่ามูารถืแส่ดงได้ดังนี�

+1

-1

(7,226)

7,226

บาที่ +1

-1

(7,994)

7,994

2564

สุกิล้เงิน

2563

เพืิ�ม้ข้�น / ลดื่ลง

(รี�อยละ) (พืันบาท่) (รี�อยละ) (พัืนบาท่)

เพืิ�ม้ข้�น / ลดื่ลง

ผู้ลกิรีะท่บต่อ

กิำาไรีกิ่อนภัาษี

ผู้ลกิรีะท่บต่อ

กิำาไรีกิ่อนภัาษี
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(ห้น่ว็ย : ล้านบาที่)

(ห้น่ว็ย : ล้านบาที่)

293.0

-

-

-

293.0

-

-

500.0

-

-

-

500.0

-

-

326.3

482.4

352.5

23.1

1,184.3

0.8

0.8

314.8

429.7

284.8

28.6

1,057.9

0.2

0.2

รีายกิารีท่ี�ไม่้ใช่ตรีาสุารีอน้พัืนธุ์

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมูระยะส่ั�นจำากส่ถืาบันการเงิน

เจ้ำาห้นี�การค้าและเจำ้าห้นี�อ้ื�น

เงินกู้ยืมูระยะยาว็จำากส่ถืาบันการเงิน

ห้นี�ส่ินต์ามูสั่ญญาเช่า

รีวม้รีายกิารีท่ี�ไม่้ใช่ตรีาสุารีอน้พัืนธุ์

ตรีาสุารีอน้พืันธุ์

ห้นี�ส่ินต์ราส่ารอ้นุพันธุ์: จ่ำายชำาระสุ่ที่ธิุ

รีวม้ตรีาสุารีอน้พืันธ์ุ

รีายกิารีท่ี�ไม้่ใช่ตรีาสุารีอน้พืันธุ์

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมูระยะส่ั�นจำากส่ถืาบันการเงิน

เจำ้าห้นี�การค้าและเจำ้าห้นี�อ้ื�น

เงินกู้ยืมูระยะยาว็จำากส่ถืาบันการเงิน

ห้นี�ส่ินต์ามูสั่ญญาเช่า

รีวม้รีายกิารีท่ี�ไม้่ใช่ตรีาสุารีอน้พืันธุ์

ตรีาสุารีอน้พัืนธ์ุ

ห้นี�ส่ินต์ราส่ารอ้นุพันธุ์: จำ่ายชำาระสุ่ที่ธุิ

รีวม้ตรีาสุารีอน้พัืนธุ์

-

-

397.4

10.3

407.7

-

-

-

-

548.9

28.4

577.3

-

-

619.3

482.4

749.9

33.4

1,885.0

0.8

0.8

814.8

429.7

833.7

57.0

2,135.2

0.2

0.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม้่เกิิน 1 ปี

ไม้่เกิิน 1 ปี

งบกิารีเงินรีวม้

งบกิารีเงินรีวม้

ณ วันท่ี� 31 ธัุนวาคม้ 2564

ณ วันท่ี� 31 ธัุนวาคม้ 2563

เม้ื�อท่วงถืาม้

เม้ื�อท่วงถืาม้

1 - 5 ปี

1 - 5 ปี

รีวม้

รีวม้

ม้ากิกิว่า 5 ปี

ม้ากิกิว่า 5 ปี
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(ห้น่ว็ย : ล้านบาที่)

(ห้น่ว็ย : ล้านบาที่)

218.0

-

-

-

218.0

300.0

-

-

-

300.0

150.1

46.5

272.3

5.5

474.4

200.2

22.2

202.1

8.5

433.0

รีายกิารีท่ี�ไม่้ใช่ตรีาสุารีอน้พืันธ์ุ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมูระยะส่ั�นจำากส่ถืาบันการเงิน

เจ้ำาห้นี�การค้าและเจ้ำาห้นี�อ้ื�น

เงินกู้ยืมูระยะยาว็ส่ถืาบันการเงิน

ห้นี�ส่ินต์ามูส่ัญญาเช่า

รีวม้รีายกิารีท่ี�ไม่้ใช่ตรีาสุารีอน้พืันธ์ุ

รีายกิารีท่ี�ไม้่ใช่ตรีาสุารีอน้พืันธุ์

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมูระยะส่ั�นจำากส่ถืาบันการเงิน

เจำ้าห้นี�การค้าและเจำ้าห้นี�อ้ื�น

เงินกู้ยืมูระยะยาว็ส่ถืาบันการเงิน

ห้นี�ส่ินต์ามูส่ัญญาเช่า

รีวม้รีายกิารีท่ี�ไม้่ใช่ตรีาสุารีอน้พืันธุ์

-

-

305.3

4.2

309.5

-

-

376.1

12.0

388.1

 

368.1

46.5

577.6

9.7

1,001.9

500.2

22.2

578.2

20.5

1,121.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม้่เกิิน 1 ปี

ไม้่เกิิน 1 ปี

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

งบกิารีเงินเฉพืาะกิิจกิารี

ณ วันท่ี� 31 ธัุนวาคม้ 2564

ณ วันท่ี� 31 ธัุนวาคม้ 2563

เม้ื�อท่วงถืาม้

เม้ื�อท่วงถืาม้

1 - 5 ปี

1 - 5 ปี

รีวม้

รีวม้

ม้ากิกิว่า 5 ปี

ม้ากิกิว่า 5 ปี

28.3 ม้้ลค่าย้ติธุรีรีม้ของเครีื�องม้ือท่างกิารีเงิน
 เนื�อ้งจำากเครื�อ้งมูอื้ที่างการเงนิส่ว่็นให้ญข่้อ้งกลุมู่บรษิัทัี่จำดัอ้ยูใ่นประเภที่ระยะส่ั�นห้รอื้มูอี้ตั์ราดอ้กเบี�ยใกลเ้คยีงกบัอ้ตั์ราดอ้กเบี�ย 

ในต์ลาด กลุ่มูบริษััที่จำ่งประมูาณีมููลค่ายุต์ิธุรรมูข้อ้งเครื�อ้งมืูอ้ที่างการเงินใกล้เคียงกับมููลค่าต์ามูบัญชีที่ี�แส่ดงในงบแส่ดงฐานะการเงิน

 

 กลุ่มูบริษััที่มีูว็ิธุีการและส่มูมูติ์ฐานที่ี�ใช้ในการประมูาณีมููลค่ายุต์ิธุรรมูข้อ้งเครื�อ้งมูือ้ที่างการเงิน ดังนี�

 ก) ส่นิที่รพัย์และห้นี�ส่นิที่างการเงนิทีี่�จำะครบกำาห้นดในระยะเว็ลาอ้นัส่ั�น ได้แก่ เงนิส่ดและรายการเที่ยีบเท่ี่าเงนิส่ด ลกูห้นี� เจ้ำาห้นี� 

 และเงินกูยื้มูระยะส่ั�นจำากส่ถืาบันการเงิน แส่ดงมูลูค่ายุต์ธิุรรมูโดยประมูาณีต์ามูมูลูค่าต์ามูบัญชีที่ี�แส่ดงในงบแส่ดงฐานะการเงิน 

 ข้) เงินกู้ยืมูระยะยาว็ที่ี�จำ่ายดอ้กเบี�ยในอ้ัต์ราใกล้เคียงกับอ้ัต์ราดอ้กเบี�ยในต์ลาด แส่ดงมููลค่ายุต์ิธุรรมูโดยประมูาณีต์ามูมููลค่า 

 ต์ามูบัญชีที่ี�แส่ดงในงบแส่ดงฐานะการเงิน

 ค) ต์ราส่ารอ้นุพันธุ์ แส่ดงมููลค่ายุต์ิธุรรมูซ่�งคำานว็ณีโดยใช้เที่คนิคการคิดลดกระแส่เงินส่ดในอ้นาคต์และแบบจำำาลอ้งต์ามูที่ฤษัฎีิ์ 

 ในการประเมิูนมููลค่า ซ่�งข้้อ้มููลทีี่�นำามูาใช้ในการประเมิูนมููลค่าส่่ว็นให้ญ่เป็นข้้อ้มููลทีี่�ส่ามูารถืสั่งเกต์ได้ในต์ลาดทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง เช่น 

 อ้ัต์ราแลกเปลี�ยนทัี่นทีี่และอั้ต์ราแลกเปลี�ยนล่ว็งห้น้าข้อ้งเงินต์ราต่์างประเที่ศ เป็นต้์น กลุ่มูบริษััที่ได้คำาน่งถื่งผลกระที่บข้อ้ง 

 คว็ามูเส่ี�ยงด้านเครดิต์ข้อ้งคู่ส่ัญญาในการประมูาณีมููลค่ายุต์ิธุรรมูข้อ้งต์ราส่ารอ้นุพันธุ์

ในระห้ว็่างปีปัจำจำุบัน ไมู่มูีการโอ้นรายการระห้ว็่างลำาดับชั�นข้อ้งมููลค่ายุต์ิธุรรมู
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29. กิารีบรีิหุ้ารีจัดื่กิารีท่้น

 วั็ต์ถืุประส่งค์ในการบริห้ารจำัดการทีุ่นที่ี�ส่ำาคัญข้อ้งกลุ่มูบริษััที่ คือ้การจำัดให้้มูีซ่�งโครงส่ร้างทีุ่นที่ี�เห้มูาะส่มูเพื�อ้ส่นับส่นุนการ 

ดำาเนินธุุรกิจำข้อ้งกลุ่มูบริษััที่และเส่ริมูส่ร้างมููลค่าการถืือ้หุ้้นให้้กับผู้ถืือ้หุ้้น รว็มูถื่งการปฏิบัต์ิต์ามูเงื�อ้นไข้ที่างการเงินต์ามูที่ี�กำาห้นดไว็้ใน 

ส่ัญญาเงินกู้ โดยกลุ่มูบริษัทัี่ได้ปฏิบัต์ิต์ามูเงื�อ้นไข้ที่างการเงินดังกล่าว็ต์ลอ้ดระยะเว็ลาที่ี�รายงานโดย ณี ว็ันที่ี� 31 ธุันว็าคมู 2564 กลุ่มู 

บริษััที่มูีอ้ัต์ราส่่ว็นห้นี�ส่ินต่์อ้ทีุ่นเที่่ากับ 0.46:1 (2563: 0.54:1) และเฉพาะข้อ้งบริษััที่ฯมูีอ้ัต์ราส่่ว็นห้นี�สิ่นต่์อ้ทีุ่นเที่่ากับ 0.44:1 

(2563: 0.52:1)

30. เหุ้ต้กิารีณ์ภัายหุ้ลังรีอบรีะยะเวลารีายงาน

 เมูื�อ้วั็นที่ี� 18 กุมูภาพันธุ์ 2565 ทีี่�ประชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ฯได้มูีมูติ์เส่นอ้ให้้ที่ี�ประชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้นพิจำารณีาอ้นุมูัติ์จำ่ายเงิน 

ปันผลประจำำาปี 2564 ในอ้ัต์ราหุ้้นละ 0.77 บาที่ รว็มูเป็นเงินปันผลที่ั�งส่ิ�น 371.6 ล้านบาที่ เนื�อ้งจำากบริษััที่ฯได้จำ่ายเงินปันผลระห้ว่็าง 

กาลในอ้ัต์ราหุ้้นละ 0.19 บาที่ เป็นจำำานว็นรว็มู 91.7 ล้านบาที่ ไปให้้แก่ผู้ถืือ้หุ้้นในเดือ้นกันยายน 2564 แล้ว็ ดังนั�นจำ่งเห้ลือ้เงินปันผล 

งว็ดสุ่ดที่้ายอ้ีกจำำานว็น 279.9 ล้านบาที่ (0.58 บาที่ต์่อ้หุ้้น)

31. กิารีอน้ม้ัติงบกิารีเงิน

 งบการเงินนี�ได้รับอ้นุมูัต์ิให้้อ้อ้กโดยคณีะกรรมูการบริษััที่ฯ เมูื�อ้ว็ันที่ี� 18 กุมูภาพันธ์ุ 2565
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เอกสารแนบ
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อายุ : 70 ปี
วัน เดือน ปีท่ีเป็นกรรมการ : วันท่ี 2 เมษายน 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา :
  ปริญญาโท MBA Wharton Business School, University of Pennsylvania, 
  USA
  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิ์ต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
 2557 Role of the Chairman Program (RCP)
 2557 Director Certification Program (DCP)
 2555 Director Accredited Program (DAP)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 :
  41,461,267 หุ้น  คิดเป็น 8.59 % 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน :
  น้องสาวของ นางอนุรัตน์ เทียมทัน และ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และ ป้าของ
  นายกฤษฎ์ิ  เศรษฐิน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน :
  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)           
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนในปัจจุบัน:
  บริษัท  ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ� ล จำากัด
  บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด 
  บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำากัด
  บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำากัด
  บริษัท วณิชภาค จำากัด
  บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำากัด
  บริษัท รวมทรัพย์สิน จำากัด
  บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำากัด
  บริษัท ไทยสเลอร่ี ซิึ่ล จำากัด
  บริษัท เรย์ โคล แอสฟัลท์ จำากัด
ประสบการณ์การทำางาน :
  ปี 2560 – ปัจจุบัน          กรรมการ บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำากัด
  ปี 2560 – ปัจจุบัน          กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ� ล จำากัด
  ปี 2557 – ปัจจุบัน          กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำากัด
  ปี 2556 – ปัจจุบัน          กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)
  ปี 2556 – ปัจจุบัน          กรรมการ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี  จำากัด 

อายุ : 70 ปี
วัน เดือน ปีท่ีเป็นกรรมการ : วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� :
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  วิทยาลัยการทัพอากาศ
  โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
  โรงเรียนนายทหารอากาศ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  โรงเรียนนายเรืออากาศ(วิศวกรรมอากาศยาน)
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
 2555 Director Accreditation Program (DAP)
 2551 Director Certificate Program (DCP)
 2551 Financial Statements for Directors
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนในปัจจุบัน : ไม่มี
ประสบการณ์การทำางาน : 
  ปี 2547 – 2563 ท่ีปร่กษาศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
  ปี 2555 – 2561 ประธานคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยี
  การป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม
  ปี 2554 – 2557  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทขนส่ง จำากัด 
  ปี 2552 – 2556 ท่ีปร่กษาของ
  Groupo Arger, a trading company in Brazil
  ปี 2551 – 2552  กรรมการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำากัด
  ปี 2550 – 2552 เสนาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  (รับผิดชอบกล่ันกรองงานของรัฐมนตรีกลาโหมทุกสาขา)
  ปี 2547 – 2549 เจ้ากรมสรรพวุธทหารอากาศ

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ 

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน

บัญชีและการเงิน ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี เลขานุการบริษัท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
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กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท
อายุ : 73 ปี
วัน เดือน ปีท่ีเป็นกรรมการ : วันท่ี 22 มีนาคม 2519
คุณวุฒิทางการศึกษา : 
  M.Sc.(Biochemistry) The American University, Washington,D.C., USA
  วทบ. สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
 2544     Chairman Program 2000
 2547     Director Certification Program (DCP)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 : 
  34,566,765 หุ้น คิดเป็น 7.16 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน :
  พ่ีสาวของ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร และป้าของ
  นายกฤษฎ์ิ เศรษฐิน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนปัจจุบัน :
  บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด
  บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ� ล จำากัด
  บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำากัด
  บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำากัด
  บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำากัด
  บริษัท รวมทรัพย์สิน จำากัด                                                                                 
  บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำากัด
ประสบการณ์การทำางาน :
  ปี 2546 – 2556 ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)
  ปี 2546 – 2556 ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)

นางอนุรัตน์ เทียมทัน

อายุ : 71 ปี 
วัน เดือน ปีท่ีเป็นกรรมการ : วันท่ี 2 เมษายน 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา :
  B.S. Business Administration,Babson College, MA, USA 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
 Director Accreditation Program (DAP)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 :
  55,000,000 หุ้น  คิดเป็น 11.40 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน : 
  น้องชายของ นางอนุรัตน์ เทียมทัน พ่ีชายของนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร และ
  ลุงของนายกฤษฎ์ิ เศรษฐิน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 
  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนในปัจจุบัน :
  บริษัท  ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด
  บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำากัด
  บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำากัด
  บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ� ล จำากัด
  บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำากัด
  บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำากัด
  บริษัท รวมทรัพย์สิน จำากัด
  บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำากัด
  บริษัท ไทยสเลอร่ี ซิึ่ล จำากัด
  บริษัท ไทยบิทูเมน จำากัด
  บริษัท เรย์ โคล แอสฟัลท์ จำากัด
  บริษัท ทิปโก้ มารีไทม์  จำากัด
  บริษัท ราวณะ จำากัด
  บริษัท ทาสโก้  ชิปปิ� ง จำากัด
  บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ จำากัด
  บริษัท บิทูเมน มารีน จำากัด  
ประสบการณ์การทำางาน :
  ปี 2561 – ปัจจุบัน          กรรมการ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด
  ปี 2561 – ปัจจุบัน          กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำากัด
  ปี 2561 – ปัจจุบัน          กรรมการ บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำากัด
  ปี 2560 – ปัจจุบัน          กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ� ล จำากัด
  ปี 2557 – ปัจจุบัน          กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำากัด

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร   
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท
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อายุ : 61 ปี
วัน เดือน ปีท่ีเป็นกรรมการ : วันท่ี 18 สิงหาคม 2546
คุณวุฒิทางการศึกษา :
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิ์ต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2531
  บริหารธุรกิจบัณฑิ์ต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2528
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
 2547   Director Certification Program (DCP), Diploma, IOD
 2546   Director Certification Program (DCP),
              Certificate of Completion, IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน :
  ลูกพ่ีลูกน้อง นางอนุรัตน์ เทียมทัน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 
  นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร และ นายกฤษฎ์ิ  เศรษฐิน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน :
  บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนในปัจจุบัน : บริษัท รวมทรัพย์สิน จำากัด                                         
ประสบการณ์การทำางาน : 
  ปี 2557 – 2564 กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำากัด
  ปี 2557 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำากัด
  ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รวมทรัพย์สิน จำากัด 
  ปี 2554 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำากัด
  ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบของ
  บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำากัด (มหาชน)
  ปี 2544 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำากัด  
  ปี 2543  ผู้จัดการอาวุโส สายการบริหาร
  บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำากัด

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ : 39 ปี
วัน เดือน ปีท่ีเป็นกรรมการ : วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562
คุณวุฒิทางการศึกษา :
  ปริญญาตรี B.S. Business Administration, Babson College, MA, USA 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
  ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 :
  2,000,000 หุ้น  คิดเป็น 0.41 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน :
  หลานของ นางอนุรัตน์ เทียมทัน นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร 
  นายสิทธิลาภ  ทรัพย์สาคร และ นายสุรเชษฐ์  ทรัพย์สาคร
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนในปัจจุบัน :
  บริษัท รัตนะจิตต์ จำากัด 
  บริษัท จิตต์ษดา จำากัด
  บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เซึ่อร์วิส จำากัด
  บริษัท  ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด
  บริษัท  ทิปโก้ รีเทล จำากัด        
ประสบการณ์การทำางาน :
  ปี 2564 – ปัจจุบัน ผู้อำานวยการ – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)
  ปี 2558 – 2564 ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)
  ปี 2554 – 2558 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มทิปโก้
  ปี 2551 – 2554 พนักงานท่ีปร่กษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  สำ านักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  ปี 2550 – 2548 ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำากัด (มหาชน
  (เดิมช่ือ Merrill Lynch Thailand) 

นายกฤษฎ์ิ เศรษฐิน 
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อายุ : 74 ปี
วัน เดือน ปีท่ีเป็นกรรมการ : วันท่ี 7 กันยายน 2550
คุณวุฒิทางการศึกษา :
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Adam State College, Colorado, USA
  ผ่านการอบรมหลักสูตร Executive Development Program, Princeton 
  University, USA
  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Managing Multinational Finance สถาบันบัณฑิ์ต 
  บริหารธุรกิจ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
 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) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน : ไม่มี
ประสบการณ์การทำางาน :
  ปี 2563 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
  ปี 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำากับนโยบายความเส่ียงและ
  ธรรมภิบาลของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
  ปี 2550 – 2561 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
  ปี 2543  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำากัด (มหาชน)
  ปี 2542 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบของ
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
  ปี 2541 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระของ
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 72 ปี
วัน เดือน ปีท่ีเป็นกรรมการ : วันท่ี 2 เมษายน 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา : 
  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม, Fairleigh Dickinson 
  University, USA
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา, Villanova University, USA
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
 2557 Role of the Chairman Program (RCP)
 2557 Director Certification Program (DCP)
 2555 Directors Accreditation Program (DAP)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน : ไม่มี
ประสบการณ์การทำางาน :  
  ปี 2543 -2553 ผู้อำานวยการฝ่าย Head of Business Partner
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จำากัด (มหาชน)
  ปี 2540 - 2542 กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท สามารถ เคเบิลซิึ่สเต็ม จำากัด (มหาชน)
  ปี 2536 - 2540 ผู้อำานวยการกองพาณิชย์
  บริษัท เทเลคอมเอเชีย จำากัด (มหาชน)
  ปี 2535 - 2536 ผู้จัดการโครงการพัฒนาอสังริมทรัพย์
  บริษัท ไทวา เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด
  ปี 2534 - 2535 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ไฮเทค อินดัสตรี เอสเตท จำากัด

นายไพศาล พงษ์ประยูร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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อายุ : 66 ปี
วัน เดือน ปีท่ีเป็นกรรมการ : วันท่ี 25 เมษายน 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา :
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันการบริหารแห่งเอเซีึ่ยประเทศฟิลิปปินส์
  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (วิชาเอกหนังสือพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อนุปริญญา แผนกภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝร่ังเศส) วิทยาลัยเขตบพิตรภิมุข
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
 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
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนในปัจจุบัน :
  บริษัท ศานติ กรีน แพค จำากัด
ประสบการณ์การทำางาน :  
  ปี 2538-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศานติ กรีน แพค จำากัด
  ปี 2551-2555 กรรมการ บริษัท SSJ Pte ., Ltd., Singapore
  ปี 2551-2554 กรรมการ บริษัท ชาร์ดอง (ประเทศไทย) จำากัด
  ปี 2553-2555 ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ
  บริษัท ริโน (ประเทศไทย) จำากัด
  ปี 2548-2553 รองผู้อำานวยการ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ,
  บริษัทไอซีึ่ซีึ่ อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (มหาชน)
  ปี 2532-2548 รองผู้อำานวยการฝ่ายเคร่ืองสำาอาง
  บริษัท ไอซีึ่ซีึ่อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (มหาชน)

นางอัจฉรา ปรีชา
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

อายุ : 70 ปี
วัน เดือน ปีท่ีเป็นกรรมการ : วันท่ี 24 เมษายน 2551
คุณวุฒิทางการศึกษา :
  ปริญญาโท MPA คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Senior Marketing Management Course in London, 1987
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
 Board Matters &Trends BMT 6/2018
             Director Certificate Program (DCP)
             Financial Statements for Directors     
             Audit Committee Program
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน : ไม่มี
ประสบการณ์การทำางาน :  
  ปี 2561 - ปัจจุบัน ท่ีปร่กษา สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
  ปี 2554 - 2561 อุปนายก ฝ่ายวิชาการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
  ปี 2554 - 2558 ประธานกลุ่มการตลาด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 
  ปี 2546 -2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ชูโอเซ็ึ่นโก (ประเทศไทย) จำากัด 
  ปี 2546 -2553 คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นายชลิต ลิมปนะเวช
กรรมการอิสระ
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อายุ : 58 ปี
วัน เดือน ปีท่ีเป็นกรรมการ : วันท่ี 13  มกราคม  2564
คุณวุฒิทางการศึกษา :
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA (การตลาด) California State University 
  Dominguez Hills, USA
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 61
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
 Chartered Director Program (2551)
 Director Certification Program (2550)
 Director Diploma Program (2550)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนในปัจจุบัน : ไม่มี
ประสบการณ์การทำางาน :
  ปี 2561 - 2563   หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร
  บริษัท แอดวานซ์ึ่ อินโฟร์ เซึ่อร์วิส จำากัด (มหาชน) (AIS) 
   และ บริษัท แอดวานซ์ึ่ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำากัด (AWN)
  ปี 2555 - 2557 ผู้ว่าการ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการฯ
  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
  ปี 2534 - 2554 รองกรรมการผู้อำานวยการ และหัวหน้าคณะผู้บริหาร
  งานพาณิชย์ บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) 

นายยงสิทธ์ิ โรจน์ศรีกุล
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท
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อายุ : 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : 
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Utah, USA
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
  ไม่มี
การอบรมพิเศษ :  
  1.    American Management Association, California, USA
          (Sr. Project Management)
  2.    Dale Carnegie - Management Team Building
  3.    Management Development Program - Module I &II
  4.    Business for Finance, Switzerland - Module I &II
  5.    Great Manager Program
  6.    Talent Management Program
  7.    Multi-Functional Team Building
  8.    People Product Management
  9.    Safety Office at Management Level
  10. Strategic Financial Leadership Program
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน :
  บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ� ล จำากัด
  บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี  จำากัด
  บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค  จำากัด
  บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำากัด
ประสบการณ์การทำางาน :
  ปี 2560  กรรมการ- กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 
  ปี 2559  Group Chief Financial Officer - Pacific-AA Group
  (Singapore, Myanmar, and USA)
  ปี 2557 - 2559 VP Finance International
  บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)/ ภายใต้กลุ่ม
  บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (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, Loas, and Cambodia)
  - Head of Business Finance,
    Consumer Banking Thailand  

นายลือชา พิศิษฐการ
ผู้อำานวยการสายงานบริหารการเงิน

อายุ : 55 ปี
วัน เดือน ปีท่ีเป็นเลขานุการบริษัท : วันท่ี 1 เมษายน 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา :
  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
 Company Secretary Program (CSP) 68/2559
 Board Reporting Program (BRP) 19/2559
 Effective Minute Taking (EMT)  35/2559
 Refreshment Training Program (RFP) 4/2021
การอบรมสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 หลักสูตรพื�นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์์ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท
   จดทะเบียน 12/2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน : ไม่มี
ประสบการณ์การทำางาน : 
  ปี 2560-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) 
  ปี 2557-2560 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการ
  ตรวจสอบบริษัท ทิปโก้ฟูดส์จำากัด (มหาชน)
  ปี 2552-2556 หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์กลุ่ม บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด   
  (มหาชน)
  ปี 2543-2551 นักวิเคาระห์งบประมาณ,เลขานุการคณะกรรมการ
  ตรวจสอบ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)
  ปี 2535-2542 นักบัญชี บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

นางสาวกุลกาน จีนป่ัน
เลขานุการบริษัท

แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)174



แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน) 175

อายุ : 48 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : 
  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิ์ต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ),สถาบันบัณฑิ์ต
  พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิ์ต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
  ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนในปัจจุบัน : ไม่มี
ประสบการณ์การทำางาน :  
  ปี 2561 - 2562 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี เอส ซีึ่ กรุ๊ป 
  ปี 2557 - 2561 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไมเนอร์
  อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (มหาชน)
  ปี 2538 - 2557 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี
  บริษัท สำ านักงาน อีวาย จำากัด

นางสาวธัญพร วณิชย์กิจไพศาล
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รีายชื�อกิรีรีม้กิารี

รีายชื�อกิรีรีม้กิารี

รีายชื�อกิรีรีม้กิารี

รีายชื�อบรีิษทั่ย่อย

รีายชื�อบรีิษทั่ย่อย

รีายชื�อบรีิษทั่ย่อย

บรีิษัท่ ท่ิปโกิ� เอฟ้แอนดื่์บี จำากิัดื่

บรีิษทั่ ท่ิปโกิ� ไพืน์แอปเป้�ล จำากัิดื่

บรีิษทั่ ท่ิปโกิ� ไบโอเท่็ค จำากิัดื่

นางส่าว็ลักษัณีา ที่รัพย์ส่าคร

นางอ้นุรัต์น์  เที่ียมูทัี่น

นายส่ิที่ธุิลาภ ที่รัพย์ส่าคร

นายกฤษัฎิ์ิ�  เศรษัฐิน

นายยงส่ิที่ธุิ�  โรจำน์ศรีกุล*

นายลือ้ชา  พิศิษัฐการ

นางส่าว็ลักษัณีา ที่รัพย์ส่าคร

นางอ้นุรัต์น์  เที่ียมูทัี่น

นายส่ิที่ธุิลาภ ที่รัพย์ส่าคร

นายยงส่ิที่ธุิ�  โรจำน์ศรีกุล*

นายลือ้ชา  พิศิษัฐการ

นางอ้นุรัต์น์  เที่ียมูทัี่น

นางส่าว็ลักษัณีา ที่รัพย์ส่าคร

นายส่ิที่ธุิลาภ ที่รัพย์ส่าคร

นายยงส่ิที่ธุิ�  โรจำน์ศรีกุล*

นายลือ้ชา  พิศิษัฐการ

X

/

/

/

///

/

X

/

/

///

/

X

/

/

///

/

รายชื�อ้กรรมูการข้อ้งบริษััที่ย่อ้ยต์ามูต์าราง ดังนี�
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รีายชื�อกิรีรีม้กิารี
รีายชื�อบรีิษทั่ย่อย

บรีิษทั่ ท่ิปโกิ� รีีเท่ล จำากัิดื่

นางส่าว็ลักษัณีา ที่รัพย์ส่าคร

นางอ้นุรัต์น์  เที่ียมูทัี่น

นายส่ิที่ธุิลาภ ที่รัพย์ส่าคร

นายกฤษัฎิ์ิ�  เศรษัฐิน

นายยงส่ิที่ธุิ�  โรจำน์ศรีกุล*

นายลือ้ชา  พิศิษัฐการ

X

/

/

/

///

/

ห้มูายเห้ต์ุ * ได้รับการแต์่งต์ั�งเมืู�อ้ว็ันที่ี� 18 กุมูภาพันธุุ์ 2564

1. / = กรรมูการ

 X = ประธุานกรรมูการ

 /// = ประธุานเจำ้าห้น้าที่ี�บริห้าร

2.  บริษััที่ย่อ้ย ให้้ห้มูายถื่ง บริษััที่ย่อ้ยที่ี�มูีนัยส่ำาคัญ เช่น มูีรายได้เกินกว่็าร้อ้ยละ 10 ข้อ้งรายได้รว็มู ต์ามูงบกำาไรข้าดทีุ่นรว็มู

 ข้อ้งปีบัญชีล่าสุ่ด
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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน

1. รีายละเอียดื่หุ้ัวหุ้น�างานกิำากิับดื่้แลกิารีปฏิิบัติงาน

 คณีะกรรมูการบริษััที่ฯได้แต์่งต์ั�ง นางส่าว็กุลกาน จำีนปั�น ให้้ปฎิ์ิบัต์ิห้น้าที่ี�เป็นห้ัว็ห้น้างานกำากับดูแลการปฏิบัต์ิงานมูีห้น้าที่ี� 

คว็ามูรับผิดชอ้บเป็นศูนย์กลางการกำากับดูแลการดำาเนินธุุรกิจำข้อ้งกลุ่มูบริษััที่ให้้เป็นไปต์ามูกฎิ์ห้มูายกฎิ์ระเบียบข้้อ้บังคับนโยบายและ 

ข้อ้้กำาห้นดข้อ้งห้นว่็ยงานที่างการที่ี�เกี�ยว็ข้อ้้ง เช่น ธุนาคารแห้ง่ประเที่ศไที่ย ส่ำานกังานคณีะกรรมูการก.ล.ต์.  ส่ำานกังานคณีะกรรมูการคปภ. 

ส่ำานักงานกกพ.ห้รือ้ห้น่ว็ยงานที่างการอ้ื�นที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการดำาเนินธุุรกิจำข้อ้งบริษััที่ฯ ที่ั�งนี�คณีะกรรมูการบริษััที่ฯได้อ้นุมูัต์ินโยบายด้าน 

การปฏิบัติ์ต์ามูกฎิ์เกณีฑ์์ (Compliance Policy) โดยกำาห้นดให้้คณีะกรรมูการบริษััที่ฯ คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บผู้บริห้ารระดับสู่ง 

ฝ่่ายงานห้รือ้ห้น่ว็ยงานและพนักงานต้์อ้งปฏิบัต์ิให้้ถูืกต์้อ้งต์ามูกฎิ์ห้มูายรว็มูถ่ืงมีูการส่ื�อ้ส่ารกับพนักงานได้ต์ระห้นักว่็าพนักงานทีุ่กคน 

มูีห้น้าที่ี�และคว็ามูรับผิดชอ้บในการศ่กษัาและที่ำาคว็ามูเข้้าใจำในกฎิ์ห้มูายรว็มูถื่งกฎิ์ระเบียบที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งในงานที่ี�รับผิดชอ้บและปฏิบัต์ิ 

ให้้ถืูกต์้อ้งครบถื้ว็นเป็นไปต์ามูกฎิ์เกณีฑ์์อ้ย่างเคร่งครัด (ประว็ัต์ิ ต์ามูเอ้กส่ารแนบ 1 )

2. รีายละเอียดื่หุ้ัวหุ้น�างานตรีวจสุอบภัายใน

 คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บได้แต์่งต์ั�งบริษััที่ อ้อ้ดิต์ แอ้นด์ แมูเนจำเมู้นที่์ คอ้นซัลแต์นที่์ จำำากัด ให้้ปฏิบัติ์ห้น้าที่ี�ผู้ต์รว็จำส่อ้บภายใน 

ข้อ้งบริษััที่ ซ่�งบริษััที่ อ้อ้ดิต์ แอ้นด์ แมูเนจำเมู้นท์ี่ คอ้นซัลแต์นที่์ จำำากัด ไดมู้อ้บห้มูายให้้นางพิไล เปี�ยมูพงศ์ส่านต์์ ต์ำาแห้น่งผูต้์รว็จำส่อ้บ

ภายใน เป็นผู้รับผิดชอ้บห้ลักในการปฏิบตั์ิห้น้าที่ผู้ต์รว็จำส่อ้บภายในข้อ้งบรษิััที่

ปรีะวัติ นางพืิไล เปี่ยม้พืงศ์สุานต์

กิารีศ้กิษาและว้ฒิท่างวิชาชีพื

- บัญชีบัณีฑ์ิต์ จุำฬาลงกรณ์ีมูห้าว็ิที่ยาลัย

- Mini MBA. จำุฬาลงกรณ์ีมูห้าว็ิที่ยาลัย

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

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

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

ปรีะสุบกิารีณ์

2524 - 2537 ผู้อ้ำานว็ยการฝ่่ายต์รว็จำส่อ้บภายใน การไฟ้ฟ้้าฝ่่ายผลติ์แห้่งประเที่ศไที่ย

2537 -  2539 ผู้ชว่็ยผู้ว็่าการฝ่่ายบัญชีและการเงิน การไฟ้ฟ้้าฝ่่ายผลติ์แห้่งประเที่ศไที่ย

2538 - 2540 นายกส่มูาคมูผู้ต์รว็จำส่อ้บภายในแห้่งประเที่ศไที่ย

2542 - ปจัำจำุบัน ประธุานบริษััที่ อ้อ้ดิต์ แอ้นด์ แมูเนจำเมู้นที่์ คอ้นซัลแต์นที่์ จำำากัด
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งานตรีวจสุอบภัายใน

2547 - ปจัำจำุบัน กลุมู่ธุุรกิจำอ้าห้ารที่ิปโก้

2546 - ปจัำจำุบัน บริษััที่ ยูไนเต์็ด เปเปอ้ร์ จำำากัด (มูห้าชน)

2546 - 2557 บริษััที่ โรงแรมูปาร์คนายเลิศ จำำากัด

2543 - 2560 บริษััที่ ดิ เอ้ราวั็ณี กรุ๊ป จำำากัด (มูห้าชน) และบริษััที่ในเครอื้

งานปรีะเม้ินรีะบบควบค้ม้ภัายในและตรีวจสุอบภัายใน

2554 – 2557  การคว็บคุมูงบประมูาณี การจำัดซื�อ้/ว็่าจำ้าง การคว็บคุมูรายได้ค่าเช่าพื�นที่ี�และการจำัดที่ำาส่ัญญาเช่าพื�นทีี่�และ 

  การคว็บคมุูที่รพัยส์่นิถืาว็ร ฯลฯ ข้อ้งกอ้งที่นุรว็มูอ้สั่งห้ารมิูที่รัพยแ์ละกอ้งที่นุรว็มูสิ่ที่ธุ ิการเช่าอ้ส่งัห้ารมิูที่รัพยบ์างแห้ง่  

  โดยบริษััที่ห้ลักที่รัพย์จำัดการกอ้งทีุ่นไที่ยพาณีิชย์ จำำากัด

งานกิารีอบรีม้

2537 – 2540 ส่มูาคมูผู้ต์รว็จำส่อ้บภายในแห้่งประเที่ศไที่ย – จำัดห้ลักสู่ต์รการอ้บรมูและร่ว็มูเป็นว็ิที่ยากร

2541 – 2544 American Corporation for Thailand Internal Auditor Training Program ร่ว็มูกับกระที่รว็งแรงงานฯ 

  ต์ลาดห้ลักที่รัพย์แห่้งประเที่ศไที่ย ส่ถืาบัน KENAN, Price Waterhouse Coopers, TRIS และ 

  ส่มูาคมูผู้ต์รว็จำส่อ้บภายใน ฯลฯ

ที่ำาห้น้าที่ี�กรรมูการโครงการฝ่ึกอ้บรมู จำัดที่ำาห้ลักสู่ต์ร ร่ว็มูเป็นว็ิที่ยากร ห้ลักสู่ต์ร “Internal Auditing for New Internal Auditor” 

ส่ำาห้รับผู้จำบปริญญาต์รีที่ี�ว่็างงาน เนื�อ้งจำากถืูกเลิกจ้ำางช่ว็งว็ิกฤต์เศรษัฐกิจำ ปี 2541 จำำานว็น 22 รุ่น ประมูาณี 1,000 คน
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เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ

สุินท่รีัพืย์ของบรีิษทั่ฯและบรีิษัท่ย่อย

ณ 31 ธุันวาคม้ 2564

 ***ต์ิดจำำานอ้ง

 หุ้ม้ายเหุ้ต้ 

 1. อ้าคารส่ำานักงานทีี่�ส่ำานักงานให้ญ่เป็นการเช่าพื�นที่ี� ชั�น 27-28 ข้อ้งบริษััที่ ที่ิปโก้ที่าว็เว็อ้ร์ จำำากัด โดยมีูค่าเช่าและ 

 ค่าบริการรว็มู 12.62 ล้านบาที่ ต์่อ้ปี

รีายกิารี

รีวม้

รีวม้ทั่�งสิุ�น

1. ที่ี�ดิน

2. ค่าพัฒนาที่ี�ดิน

3. อ้าคารและส่ิ�งปลูกส่ร้าง

4. เครื�อ้งใช้ส่ำานักงาน

5. ยานพาห้นะ

6. เครื�อ้งจำักรและส่่ว็นประกอ้บ

7. เครื�อ้งมูือ้เครื�อ้งใช้

8. ที่รัพย์ส่ินไมู่มูีตั์ว็ต์น

9. งานระห้ว็่างก่อ้ส่ร้าง

10. ส่ำารอ้งที่รัพย์ส่ินเส่ื�อ้มูส่ภาพ

11. อ้ื�นๆ

22.15

0.00

16.59

0.78

4.82

0.00

7.20

28.01

0.05

0.00

0.52

127.10

0.11

99.50

-

2.31

105.16

21.64

0.22

51.90

(20.69)

-

***41.29

1.12

***226.62

0.63

0.64

465.61

21.20

-

7.26

(173.84)

-

***16.92

0.04

***245.35

0.65

0.26

114.00

6.60

-

0.61

-

-

84.50

0.00

32.77

0.26

0.00

47.80

3.65

0.00

0.17

-

-

สุำานักิงานใหุ้ญ่

80.12

ปรีะจวบ

387.25

อย้ธุยา

590.53

เพืชรีบ้รีณ์

384.43

เชียงใหุ้ม่้

169.15

1,611.49 
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 เครืี�องหุ้ม้ายกิารีค�าท่ี�สุำาคัญ

นโยบายกิารีลงท่น้

 ณี วั็นที่ี� 31 ธัุนว็าคมู 2564 บริษััที่มูีเงินลงทุี่นต์ามูราคาทีุ่นในบรษิััที่ย่อ้ยและบริษััที่ร่ว็มูในธุุรกิจำต์่าง ๆ คอื้ ธุุรกิจำผลไมู้แปรรูป 

มูลูคา่รว็มู 700 ลา้นบาที่ ธุรุกจิำเครื�อ้งดื�มู มูลูคา่รว็มู 729.05 ลา้นบาที่ ธุรุกจิำคา้ปลกี มูลูคา่รว็มู 175.50 ลา้นบาที่ ธุรุกจิำผลติ์ภณัีฑ์เ์พื�อ้ส่ขุ้ภาพ 

และการเกษัต์ร จำำานว็น 160.79 ลา้นบาที่ และธุรุกจิำผลติ์และจำำาห้นา่ยยางมูะต์อ้ย 644.93 ลา้นบาที่ โดยมูสัี่ดส่ว่็นเงนิลงที่นุในบรษิัทัี่ยอ่้ย 

และบรษิััที่รว่็มูที่ั�งห้มูดคิดเป็นร้อ้ยละ 34 ข้อ้งส่ินที่รัพย์รว็มู

 เงินลงทีุ่นในธุุรกิจำผลิต์และจำำาห้น่ายยางมูะต์อ้ย บริษััที่มูีว็ัต์ถืุประส่งค์ในการถืือ้เป็นเงินลงทีุ่นระยะยาว็ โดยที่ี�อ้าจำมูีการข้าย 

ในช่ว็งส่ั�นบ้างเมูื�อ้ได้กำาไรจำากการจำำาห้น่ายเงินลงทีุ่น อ้ย่างไรก็ต์ามูบริษััที่มูีนโยบายการถืือ้เงินลงทีุ่นดังกล่าว็ ในอ้ัต์ราร้อ้ยละ 20-25

รีายละเอียดื่เกิี�ยวกิับรีายกิารีปรีะเม้ินรีาคาท่รัีพืยส์ุิน

        -ไมู่มูี-

รี้ปแบบเครีื�องหุ้ม้ายกิารีค�า

บมูจำ.ทิี่ปโก้ฟู้ดส์่

บมูจำ.ทิี่ปโก้ฟู้ดส์่

บมูจำ.ทิี่ปโก้ฟู้ดส์่

บมูจำ.ทิี่ปโก้ฟู้ดส์่

ค.281009 / 

ประเที่ศไที่ย

ค.272041 / 

ประเที่ศไที่ย

ค .272789/

ประเที่ศไที่ย

บ.61070 / 

ประเที่ศไที่ย

ค .399781/ 

ประเที่ศไที่ย

10 ปี

10 ปี

10 ปี

10 ปี

10 ปี

เครื�อ้งดื�มูนำ�าแร่ธุรรมูชาต์ิ  นำ�า เปล่า 

นำ�าส่มุูนไพรทีี่�ไมู่ใช้ในที่างการแพที่ย์ 

เครื�อ้งดื�มูธุัญญาห้าร นำ�านมูถัื�ว็เห้ลือ้ง 

เครื�อ้งดื�มูเกลือ้แร่ เครื�อ้งดื�มูนำ�าผลไมู้ 

ผส่มูว็ิต์ามิูนที่ี�ไมู่ใช้ในที่างการแพที่ย์

• เครื�อ้งดื�มูนำ�าผลไมู้ นำ�าผัก นำ�าผักผส่มู 

นำ�าผลไมู้รว็มู นำ�าผลไมู้รว็มู เครื�อ้งดื�มู 

ธุัญญาห้าร นำ�านมูถืั�ว็เห้ลือ้ง นำ�าข้้าว็โพด 

นำ�าลุกเดือ้ย นำ�าส่มุูนไพร ที่ี�ใช้ในที่างการ

แพที่ย์ เครื�อ้งดื�มูเกลือ้แร่ เครื�อ้งดื�มูผส่มู

ว็ิต์ามิูน นำ�าแร่ นำ�าดื�มู

• ชาเข้ียว็พร้อ้มูดื�มู ชาเขี้ยว็พร้อ้มูดื�มู 

ผส่มูนำ�าผลไมู้ กาแฟ้ ชา

บริการข้ายอ้าห้ารและเครื�อ้งดื�มู

ผลไมู้ส่ด

ชื�อเจ�าของ ปรีะเภัท่สุินค�า/บรีิกิารี
เลขท่ะเบียน/

ปรีะเท่ศท่ี�จดื่ท่ะเบียน
รีะยะเวลาค้�ม้ครีอง
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เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ และ
จรรยาบรรณธุรกิจ

ส่ำาห้รับรายละเอ้ียดเกี�ยว็กับนโยบายและแนว็ปฏิบตั์ิการกำากับดูแลกิจำการ และจำรรยาบรรณีธุุรกิจำ ฉบับเต์็มู  ส่ามูารถืศ่กษัาได้ต์ามูลิ�งก์

ด้านล่าง

https://www.tipcofood.com/wp-content/uploads/2021/11/3.pdf 
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เอกสารแนบ 6

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บบรษัิัที่ ที่ปิโก้ฟ้ดูส่ ์จำำากดั (มูห้าชน) ประกอ้บดว้็ยกรรมูการอิ้ส่ระ จำำานว็น 3 ที่า่น โดยนายวิ็รชั ไพรชัพบิลูย ์

เป็นประธุานกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ นายไพศาล พงษ์ัประยูร และ นางอั้จำฉรา ปรีชา เป็นกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บได้ 

ปฏิบัต์ิห้น้าที่ี�ต์ามูที่ี�ได้รับมูอ้บห้มูายจำากคณีะกรรมูการบริษััที่ฯซ่�งส่อ้ดคล้อ้งกับข้้อ้กำาห้นดข้อ้งส่ำานักงานคณีะกรรมูการกำากับห้ลัก

ที่รัพย์และต์ลาดห้ลักที่รัพย์ และประกาศข้อ้งต์ลาดห้ลักที่รัพย์แห้่งประเที่ศไที่ย นอ้กจำากนี� คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บยังกำากับดูแลงาน 

ต์รว็จำส่อ้บภายในเกี�ยว็กับการส่อ้บที่านการต์่อ้ต์้านคอ้ร์รัปชันข้อ้งบริษััที่ฯ ให้้มูีระบบคว็บคุมูที่ี�เห้มูาะส่มูและเพียงพอ้ต์่อ้คว็ามูเส่ี�ยง 

ด้านคอ้ร์รัปชันที่ี�อ้าจำเกิดข้่�น

 ในปี 2564 คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บได้ประชุมูร่ว็มูกับผู้ส่อ้บบัญชีภายนอ้กและผู้ต์รว็จำส่อ้บภายใน อ้ย่างเป็นที่างการจำำานว็น 

4 ครั�ง และได้ร่ว็มูปร่กษัาห้ารือ้กับผู้ต์รว็จำส่อ้บภายใน ผู้ส่อ้บบัญชีภายนอ้กและ ฝ่่ายบริห้าร เพื�อ้ห้ารือ้แผนงานให้้ส่อ้ดคล้อ้งและ 

ครอ้บคลุมู โดยส่รุปส่าระส่ำาคัญในการปฎิ์ิบัต์ิห้น้าที่ี�ได้ดังนี�

 1. ร่ว็มูกำาห้นดแผนการต์รว็จำส่อ้บประจำำาปี เพื�อ้ที่บที่ว็นคว็ามูเพียงพอ้ข้อ้งระบบการคว็บคุมูภายในกับ บริษััที่ อ้อ้ดิต์ 

แอ้นด์ แมูเนจำเมู้นที่์ คอ้นซัลแต์นที่์ จำำากัด ซ่�งเป็นผู้ต์รว็จำส่อ้บภายในข้อ้งบริษััที่ฯ ต์ิดต์ามูผลการปฎิ์ิบัต์ิงานต์ามูแผนการต์รว็จำส่อ้บ 

ทีุ่กไต์รมูาส่ นอ้กจำากนี�ยังเน้นถื่งการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงข้อ้งธุุรกิจำซ่�งได้มูอ้บห้มูายให้้ผู้ต์รว็จำส่อ้บภายในที่ำาการที่บที่ว็นทีุ่กไต์รมูาส่

 2. ได้ส่อ้บที่านงบการเงินและรายงานที่างการเงินประจำำาไต์รมูาส่และประจำำาปีร่ว็มูกับผู้ส่อ้บบัญชีภายนอ้ก เพื�อ้ 

นำาเส่นอ้ให้้คณีะกรรมูการบรษัิัที่ฯพจิำารณีาอ้นุมัูติ์ พบว่็างบการเงนิไดจั้ำดที่ำาข้่�นต์ามูมูาต์รฐานการรายงานที่างการเงนิและเปดิเผยข้้อ้มููลอ้ยา่ง 

เพียงพอ้ ครบถื้ว็นและเชื�อ้ถืือ้ได้ รว็มูถืง่มีูการติ์ดต์ามูผลกระที่บที่ี�เกิดจำากการเปลี�ยนแปลงเพิ�มูเต์ิมูมูาต์รฐานการรายงานที่างการเงิน

 3. ได้ส่อ้บที่านการที่ำารายการระห้ว่็างบริษััที่ฯกับบุคคลและนิติ์บุคคลทีี่�เกี�ยว็โยงกัน เห็้นว็่ารายการดังกล่าว็ เป็นการ 

ที่ำาธุุรกรรมูต์ามูปกติ์ข้อ้งบรษิััที่ฯและได้มีูการปรียบเที่ียบกับราคาในที่้อ้งต์ลาดเพื�อ้ให้้คว็ามูมัู�นใจำว็่าส่มูเห้ต์ุส่มูผลทีุ่กครั�ง

 4. ได้ส่อ้บที่านให้้มีูระบบการคว็บคุมูภายในและไมู่พบข้้อ้บกพร่อ้งที่ี�มูีนัยส่ำาคัญที่ี�อ้าจำก่อ้ให้้เกิดผลกระที่บที่ี�มูีส่าระส่ำาคัญ 

และเน้นย้ำาให้้ฝ่่ายบริห้ารปรับปรุงระบบการคว็บคุมูภายใน และระบบการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงให้้มูีประสิ่ที่ธิุภาพและเห้มูาะส่มูกับ 

ส่ภาพแว็ดล้อ้มูที่างธุุรกิจำอ้ย่างต่์อ้เนื�อ้ง โดยฝ่่ายบริห้ารได้รายงานการบริห้ารคว็ามูเสี่�ยงด้านต่์างๆ และแนว็ที่างการจัำดการปัจำจัำย 

คว็ามูเส่ี�ยงที่ี�เกิดข่้�น รว็มูทัี่�งส่่งเส่ริมูและผลักดันให้้การปฏิบัต์ิงานต์รว็จำส่อ้บภายในเป็นไปต์ามูมูาต์รฐานส่ากล พร้อ้มูทัี่�งให้้ข้้อ้เส่นอ้แนะ 

เพื�อ้การพัฒนาปรับปรุงให้้ดียิ�งข้่�น

 5. ต์ิดต์ามูโครงการลงทีุ่นข้อ้งบริษััที่ฯ โดยส่อ้บถืามูคว็ามูคืบห้น้าและรับฟ้ังรายงานจำากฝ่่ายบริห้ารเป็นระยะๆ

 6. ส่อ้บที่านการปฏิบัติ์ต์ามูข้้อ้กำาห้นดและกฎิ์ห้มูายทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง เพื�อ้ให้้เกิดคว็ามูถูืกต้์อ้งและโปร่งใส่ และเป็นธุรรมูต่์อ้ 

ผู้ถืือ้หุ้้นและผู้ที่ี�เกี�ยว็ข้้อ้งทีุ่กฝ่่าย บริษััที่ฯได้ปฏิบตั์ิครบถื้ว็น ถืูกต์้อ้งต์ามูข้้อ้กำาห้นดและต์ามูกฎิ์ห้มูาย

 7. ร่ว็มูพิจำารณีาเส่นอ้แต่์งต์ั� งผู้ส่อ้บบัญชีต์ามูเงื�อ้นไข้เว็ลาทีี่� เห้มูาะส่มู พร้อ้มูค่าต์อ้บแที่นผู้ส่อ้บบัญชี ต่์อ้คณีะ 

กรรมูการบรษัิัที่ฯเพื�อ้นำาเส่นอ้ต์่อ้ที่ี�ประชุมูผู้ถืือ้หุ้้น ส่ำาห้รับปี 2564ได้พจิำารณีาแต์่งต์ั�งผูส้่อ้บบัญชีจำากบรษิััที่ ส่ำานักงาน อ้ีว็าย จำำากัด เป็น

ผูส้่อ้บบัญชีข้อ้งบริษััที่ฯ

 8. ที่บที่ว็นกฎิ์บัต์รคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บและที่ำาการประเมูินต์นเอ้งส่ำาห้รับการปฎิิ์บัต์ิงานข้อ้งคณีะกรรมูการ 

ต์รว็จำส่อ้บ ซ่�งได้รายงานผลการประเมูินให้้คณีะกรรมูการบรษิััที่ฯที่ราบ
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 โดยส่รุปคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บได้ดำาเนินการอ้ย่างครอ้บคลุมูและส่อ้ดคล้อ้งต์ามูกฎิ์บัต์รข้อ้งคณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ 

และได้พจิำารณีารว่็มูกับผูบ้รหิ้าร ผูต้์รว็จำส่อ้บภายในและผูต้์รว็จำส่อ้บภายนอ้ก คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บมูคีว็ามูพอ้ใจำว็า่ ระบบการคว็บคมุู 

ภายในข้อ้งบริษััที่ฯในปัจำจำุบันมูีคว็ามูเพียงพอ้ และมีูการพัฒนาอ้ย่างต์่อ้เนื�อ้ง มีูระบบการกำากับดูแลกิจำการและการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงทีี่�ดี 

รว็มูทัี่�งกระบว็นการการจัำดที่ำางบการเงนิข้อ้งบรษัิัที่ฯ มูรีะบบการคว็บคมุูอ้ยา่งเห้มูาะส่มูเพยีงพอ้ และงบการเงนิข้อ้งบรษัิัที่ฯได้จัำดที่ำาต์ามู 

มูาต์รฐานการรายงานที่างการเงินทีี่�เชื�อ้ถืือ้ได้ คณีะกรรมูการต์รว็จำส่อ้บได้มูีการต์ิดต์ามูกฎิ์ห้มูาย ข้้อ้บังคับและระเบียบปฏิบตั์ิต่์างๆอ้ย่าง 

ส่มู่ำาเส่มูอ้รว็มูที่ั�งได้มูีการประเมูินเพื�อ้ให้้มูั�นใจำว็่า บริษััที่ฯได้มูีการปฏิบัติ์ต์ามูกฎิ์ห้มูาย ข้้อ้บังคับ และระเบียบปฏิบัต์ิต์่าง ๆ อ้ย่างถืูกต์้อ้ง

             (นายวิ็รัช ไพรัชพิบูลย์)

         ประธุานกรรมูการต์รว็จำส่อ้บ

           ว็ันที่ี� 15 กุมูภาพันธุ์ 2565
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)
เลขท่ี 118/1 อาคารทิปโก้ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 

10400 โทรศัพท์ 0-2273-6200 โทรสาร 0-2271-4304  0-2271-1600 
www.tipco.net
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