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พั นธกิ จ

นำ �สุ ขภาวะที่ ดีสู่สั งคม
ความหมายของสุุ ขภาวะที่่�ดีี คืื อ การมีี สุุขภาพกายและสุุ ขภาพจิิ ตที่่�ดีี ซึ่่� งต้้ องได้้ มาจาก
การดำำ � เนิิ นชีี วิิ ตโดยรวม มิิ ใช่่ จากการเน้้ นทำำ �สิ่่� งใดสิ่่� งหนึ่่� ง ต้้ องใช้้ ทั้้� งวิิ นัั ย และเวลา
ไม่่ มีีทางลัั ด ดัั งนั้้� น ทิิ ปโก้้ จึึ งไม่่ ใช่่ บริิ ษััทที่่�มุ่่�งขายผลิิ ตภัั ณฑ์์ เพีี ยงอย่่ างเดีี ยว แต่่ เราเป็็ น
บริิ ษัั ทที่่� เกิิ ดมาเพื่่�อเรีี ย นรู้้�เข้้ าใจการใช้้ ชีี วิิ ตของผู้้� คน และคิิ ดค้้ นเพื่่�อนำำ � เสนอรูู ป แบบ
การใช้้ ชีีวิิตที่่�นำำ�มาซึ่่� งสุุ ขภาวะที่่�ดีี โดยใช้้ ผลิิ ตภัั ณฑ์์ และบริิ การเป็็ นตัั วตอบโจทย์์ ของการนำำ �
สุุ ขภาวะที่่�ดีีสู่่�สัังคม
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เป้าหมายเดี ยวกั น
สร้ างสรรค์ สิ่งใหม่
ด้ วยใจเต็ มร้ อย
ไม่ ถอยมุ่ งมั่ น
สื่ อสารจริงใจ

วิ สัยทั ศน์

เป็นบริ ษัทที่ ขับเคลื่ อนชี้ นำ�ตลาด
เพื่ อสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มแก่ ผู้มีส่วน
ร่ วมทางธุ รกิ จ
เพื่่�อให้้ พัันธกิิ จของบริิ ษััทเป็็ นจริิ ง ทิิ ปโก้้ ไม่่ สามารถเป็็ น
เพีี ยงแค่่ ผู้้� สนองตอบความต้้ องการของผู้้�บริิ โภคเท่่ านั้้� น
แต่่ ต้้องเป็็ นผู้้�ที่่�ชี้้� นำำ�และขัั บเคลื่่�อนให้้ เกิิ ดการเปลี่่�ยนแปลง
พฤติิ กรรมของผู้้�บริิ โภค รวมถึึงรูู ปแบบการใช้้ ชีีวิิตด้้ วย
และการขัั บเคลื่่� อนชี้้� นำำ � ตลาดดัั งกล่่ าวจะต้้ องนำำ � มาซึ่่� ง
มูู ลค่่ าเพิ่่� มแก่่ ทุุ กฝ่่ ายที่่� เกี่่� ยวข้้ องไม่่ ว่่ าจะเป็็ นพนัั กงาน
ลูู กค้้ า คู่่�ค้้ า พัั นธมิิ ตร ผู้้�ถืื อหุ้้�น ผู้้�สนัั บสนุุ นทางการเงิิ น
ตลอดจนชุุ มชนและสัั งคม กล่่ าวคืื อต้้ องนำำ �มาซึ่่� งชีี วิิตความ
เป็็ นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้� นของทุุ กฝ่่ าย
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สารจากประธานกรรมการ
เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
ในปีี 2564 ประเทศไทยและทั่่�วโลกยัังคงเผชิิญกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่่งผล
กระทบต่่อกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจในวงกว้้างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ซึ่่�งผลกระทบยัังคงมีีต่่อเนื่่�องจนถึึงปััจจุุบััน อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทได้้ทำำ�การ
ปรัับแผนการดำำ�เนิินงานเพื่่�อรัับมืือกัับสถานการณ์์ดัังกล่่าว ซึ่่�งภาพรวมการดำำ�เนิินงานรายกลุ่่�มธุุรกิิจสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
ธุุรกิิจพืืช ผััก และผลไม้้แปรรููป : ความต้้องการสัับปะรดกระป๋๋องและผลไม้้แปรรููปอื่่�นๆ ทั่่�วโลกอาจได้้รัับผลกระทบจาก
Covid-19 บ้้าง แต่่ในภาพรวมแล้้วความต้้องการผลิิตภััณฑ์์ยัังคงอยู่่�ในระดัับทรงตััว ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้ปรัับแผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ผลไม้้แปรรููปเพื่่�อลดผลกระทบด้้านราคาและปริิมาณวััตถุดิุ บิ โดยใช้้ระบบสััญญาจััดหาสัับปะรดระยะยาว รวมถึึงการควบคุุมต้น้ ทุุนการผลิิต
ให้้มีปี ระสิิทธิิภาพสููงสุุด เพื่่�อชดเชยกัับปััจจััยที่่ก� ระทบกัับการผลิิต เช่่น ต้้นทุุนบรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีกี ารปรัับตััวสููงขึ้้น� และการขาดแคลนแรงงาน
เป็็นต้้น ส่่วนด้้านการขายและการส่่งออกได้้รับั ผลกระทบจากภาวะขาดแคลนตู้้�คอนเทนเนอร์์ ทำำ�ให้้ปริิมาณส่่งออกน้้อยกว่่าแผนเล็็กน้้อย
อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทยั
ั งั คงให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับคุุณภาพของผลิิตภัณ
ั ฑ์์อย่า่ งต่่อเนื่่�อง เพื่่�อตอบสนองกลุ่่�มลููกค้้าหลัักของบริิษัทั ที่่ใ� ห้้ความสำำ�คัญ
ั
เรื่่�องคุุณภาพมากกว่่าการแข่่งขัันด้้านราคา
ธุุรกิิจเครื่่อ� งดื่่ม� : ในปีี 2564 ตลาดน้ำำ�� ผลไม้้และน้ำำ�ผั
� กั พร้้อมดื่่ม� ในประเทศ เติิบโตลดลงร้้อยละ 10 เมื่่อ� เทีียบกัับปีีก่อ่ น โดยยัังคง
ได้้รัับผลกระทบอย่่างต่่อเนื่่�องจากสถานการณ์์ Covid-19 ที่่�ยัังเป็็นปััจจััยสำำ�คััญให้้ภาวะเศรษฐกิิจและกำำ�ลัังซื้้�อของผู้้�บริิโภคชะลอตััว
ประกอบกัับการแข่่งขัันของตลาดเครื่่�องดื่่�มในประเทศที่่�มีีความรุุนแรงมากขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ ยัังคงความเป็็นผู้้�นำำ�อัันดัับ 1
ในตลาดน้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ�ผั
� กั พร้้อมดื่่ม� 100% หรืือกลุ่่�ม Premium จากการรัักษาคุุณภาพผลิิตภัณ
ั ฑ์์และนำำ�เสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์ใหม่่ๆ เพื่่�อตอบ
สนองความต้้องการของผู้้�บริิโภคอยู่่�เสมอ ในส่่วนของน้ำำ��แร่่ธรรมชาติิออรา มีีส่ว่ นแบ่่งการตลาดเป็็นอัันดัับ 4 ของตลาดน้ำำ��แร่่ในประเทศ
โดยภาพรวมตลาดน้ำำ��แร่่ของประเทศไทยปรัับตััวลดลงร้้อยละ 7 อย่่างไรก็็ตาม น้ำำ��แร่่ธรรมชาติิออรามีียอดขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับ
ปีี 2563 จากฐานลููกค้้าเดิิมที่่�เชื่่�อมั่่�นในคุุณภาพและแหล่่งกำำ�เนิิดน้ำำ��แร่่ธรรมชาติิที่่�มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะของออรา และการตอบรัับที่่�ดีีของ
ผู้้�บริิโภคต่่อการทำำ�โปรโมชั่่�นในลัักษณะ Bundle Pack ทั้้�งนี้้� ภาพรวมของธุุรกิิจเครื่่อ� งดื่่มขอ
� งบริิษัทั ฯ ยัังคงได้้รับั ความเชื่่อมั่่
� น� จากผู้้�บริิโภค
ภายใต้้แบรนด์์ทิิปโก้้และออราอย่่างต่่อเนื่่�อง ผ่่านการสื่่�อสารการตลาดในช่่วงตลอดปีีที่่�ผ่่านมา
ธุุรกิิจค้้าปลีีก : ธุุรกิิจค้้าปลีีกได้้ปรัับตััวรัับมืือกัับสถานการณ์์ Covid-19 ด้้วยการเพิ่่�มช่่องทางจััดจำำ�หน่่ายในรููปแบบ
Home Delivery ซึ่่ง� ได้้รับั การตอบรัับจากลููกค้้าเป็็นอย่่างดีี นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้พัฒ
ั นาผลิิตภัณ
ั ฑ์์ใหม่่เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของ
ผู้้�บริิโภคให้้ครอบคลุุมมากขึ้้�น นอกเหนืือจากผลิิตภััณฑ์์เดิิมอย่่างเครื่่�องดื่่�มสมููทตี้้�ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มที่่�ได้้รัับความนิิยมจากผู้้�บริิโภค
ธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพและการเกษตร : ถึึงแม้้สถานการณ์์ Covid-19 จะส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจอื่่น� ๆ ของกลุ่่�มบริิษัทั แต่่กลัับ
สร้้างโอกาสและเป็็นการเปิิดตลาดสมุุนไพรให้้กัับธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพและการเกษตร ด้้วยผลิิตภััณฑ์์ฟ้้าทะลายโจรแคปซููลสกััด
ตราทิิปโก้้ สำำ�หรัับผู้้�ติิดเชื้้�อ Covid-19 และ ขมิ้้�นชัันบ้้านตาขุุน ตราทิิปโก้้ ที่่�ช่่วยเสริิมสร้้างภููมิิต้้านทานให้้กัับร่่างกาย จำำ�หน่่ายผ่่าน
ช่่องทางออนไลน์์ นัับเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ทัันกระแสความต้้องการและได้้รัับการตอบรัับจากผู้้�บริิโภคเป็็นอย่่างดีี
ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้รับั รางวััลที่่แ� สดงให้้เห็็นถึึงคุุณภาพของผลิิตภัณ
ั ฑ์์และความเชื่่อมั่่
� น� ของผู้้�บริิโภคต่่อแบรนด์์ทิปิ โก้้ ดัังนี้้�
• บริิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด ได้้รัับรางวััล No. 1 Brand Thailand ประจำำ�ปีี 2020-2021 แบรนด์์ยอดนิิยมอัันดัับ 1
ในใจผู้้�บริิโภค ในหมวด น้ำำ��ผลไม้้ 100% (Fruit Juice 100%)
• บริิษัทั ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กัดั รัับรางวััล Superbrands 2021 หรืือสุดุ ยอดแบรนด์์ประจำำ�ปีี 2564 จาก Superbrands Thailand
จำำ�นวน 2 รางวััล ซึ่่�งมอบให้้กัับแบรนด์์น้ำำ��ผลไม้้ทิิปโก้้ และแบรนด์์น้ำำ��แร่่ออรา
• บริิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด รัับรางวััล The Most Powerful Brands of Thailand 2020 หรืือรางวััลสุุดยอดแบรนด์์
ที่่�แข็็งแกร่่งและทรงพลัังที่่�สุุดในประเทศไทย ในประเภทเครื่่�องดื่่�มน้ำำ��ผลไม้้
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้ผ่่านการรัับรองจากคณะกรรมการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต (CAC)
รวมถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยยึึดมั่่น� บนหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� ี มีีความรัับผิิดชอบต่่อสังั คมและสิ่่ง� แวดล้้อม การปฏิิบัติั ต่ิ อผู้้�มี
่ ส่ี ว่ นได้้เสีีย
ทุุกฝ่่ายอย่่างเท่่าเทีียม ซึ่่ง� เป็็นแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจไปสู่่�การเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน สอดคล้้องกัับหลัักประจำำ�ใจของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ตามนโยบาย
ที่่�ว่่า “ทิิปโก้้พััฒนาธุุรกิิจควบคู่่�กัับสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม”
ในนามของคณะกรรมการบริิษััท ดิิฉัันขอขอบคุุณท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น คู่่�ค้้า และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจทุุกภาคส่่วนที่่�ได้้ให้้การสนัับสนุุน
และให้้ความเชื่่อมั่่
� น� ในกลุ่่�มบริิษัทั ฯ เป็็นอย่่างดีี รวมทั้้�งผู้้�บริิหาร พนัักงานทุุกท่่านสำำ�หรับั ความทุ่่�มเทให้้กับั การทำำ�งานอย่่างหนัักท่่ามกลาง
สถานการณ์์เศรษฐกิิจและโรคระบาดที่่�สร้้างความท้้าทายตลอดปีีที่่�ผ่่านมา

										
ลัักษณา ทรััพย์์สาคร
										
ประธานกรรมการ
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ส่ วนที่ 1

การประกอบธุ รกิ จและผลการดำ �เนิ นงาน
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1

โครงสร้ างและการดำ �เนิ นงานของกลุ่ มบริ ษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย ประกอบธุุรกิิจผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายผลไม้้แปรรููป ผลไม้้สด น้ำำ��ผลไม้้ น้ำำ��ผััก
น้ำำ��แร่่ธรรมชาติิ เครื่่�องดื่่�มพร้้อมดื่่�ม ร้้านอาหารและเครื่่�องดื่่�ม สารสกััดจากสมุุนไพรและการเกษตร จำำ�หน่่ายทั้้�งในและต่่างประเทศก่่อตั้้�ง
ขึ้้�น เมื่่�อวัันที่่� 22 มีีนาคม พ.ศ. 2519 ปััจจุุบัันมีีทุุนจดทะเบีียน 500 ล้้านบาท และมีีทุุนจดทะเบีียนที่่�ชำำ�ระแล้้ว 482.58 ล้้านบาทแบ่่งเป็็น
หุ้้�นสามััญจำำ�นวน 482.58 ล้้านหุ้้�น ราคาพาร์์ 1 บาทต่่อหุ้้�น
1.1.1 วิิสััยทััศน์์ วััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน
วิิสััยทััศน์์ของบริิษััทฯ
	มุ่่�งเน้้นพััฒนาและขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจไปสู่่�ความยั่่�งยืืน สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มของผลิิตภััณฑ์์ ด้้วยการนำำ�นวััตกรรมเข้้ามาปรัับใช้้
ในกระบวนการผลิิต เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่่�ตอบสนองความต้้องการของตลาด รวมทั้้�งเป็็นการสร้้างประสบการณ์์ใหม่่
ให้้กัับผู้้�บริิโภค ควบคู่่�กัับการพััฒนาด้้านสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ทั้้�งภายในองค์์กร
ได้้แก่่ ผู้้�บริิหาร/พนัักงาน และภายนอกองค์์กรได้้แก่่ ลููกค้้า/ผู้้�บริิโภค คู่่�ค้้า พัันธมิิตรธุุรกิิจ ผู้้�ถืือหุ้้�น หน่่วยงานภาครััฐตลอดจน
ชุุมชนและสัังคม
วััตถุุประสงค์์ และเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
บริิษััทฯ กำำ�หนดเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน ดัังนี้้�
1. เป้้าหมายด้้านการวิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ (Product Research and Development)
บริิษััทฯ กำำ�หนดเป้้าหมายด้้านการวิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหารและเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีคุุณภาพ ค้้นหาความต้้องการ
ของตลาด (Demand) เพื่่�อสร้า้ งความหลากหลายด้้วยผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่มี่� คี วามโดดเด่่น มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว โดยการนำำ�เทคโนโลยีีที่่�
ทัันสมััยมาปรัับใช้้ในกระบวนการทำำ�งาน เพื่่�อสร้า้ งความเป็็นผู้้�นำำ�ทางธุุรกิิจที่่มี� คี วามเชี่่ย� วชาญด้้านการวิิจัยั และพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์
อย่่างยั่่�งยืืนได้้ในอนาคต
2. เป้้าหมายด้้านการผลิิต (Production)
บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการบริิหารกระบวนการผลิิต ควบคู่่�กัับการใช้้ทรััพยากรในการผลิิต อย่่างมีีประสิิทธิิภาพได้้
ประโยชน์์สููงสุุด ควบคุุมต้้นทุุนการผลิิต ทั้้�งในส่่วนของวััตถุุดิิบ เครื่่�องจัักรในการผลิิต และแรงงาน รวมทั้้�งการพััฒนารููปแบบ
การผลิิตให้้มีีความทัันสมััย โดยการนำำ�เทคโนโลยีีมาปรัับใช้้ เพื่่�อสร้้างคุุณลัักษณะของผลิิตภััณฑ์์ให้้เป็็นไปตามมาตรฐานและ
ทำำ�ให้้มีีความยืืดหยุ่่�นความต้้องการของตลาดและ ตอบสนองความต้้องการที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�เสมอ
3. เป้้าหมายด้้านการตลาด (Marketing)
บริิษััทฯ กำำ�หนดเป้้าหมายทางการตลาดระดัับองค์์กร (Corporate Marketing) เพื่่�อสื่่�อสารทิิศทางธุุรกิิจและเสริิม
สร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีขององค์์กรและการตลาดสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ (Products Marketing) เพื่่�อสื่่�อสารถึึงคุุณภาพและรสชาติิที่่�
โดดเด่่นของผลิิตภััณฑ์์ รวมถึึงการเป็็นส่่วนหนึ่่�งการใช้้ชีีวิิตของผู้้�บริิโภค (Lifestyle)
นอกจากนั้้�นยัังมีีการกำำ�หนดเป้้าหมายทางการตลาดเพื่่�อวิิเคราะห์์ ค้้นหาความต้้องการที่่�แท้้จริิง และความต้้องการ
แฝงของผู้้�บริิโภค ตลอดจนเข้้าใจกระบวนการตััดสิินใจซื้้�อ และการบริิโภคสิินค้้าและบริิการต่่างๆ เพื่่�อนำำ�มาพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
หรืือบริิการให้้ตอบสนองกัับพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคดัังกล่่าวต่่อไป
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4. เป้้าหมายด้้านการจััดส่่งสิินค้้าและช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย (Logistic & Distribution)
บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นขยายช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายที่่�มีีความหลากหลาย เพื่่�อต้้องสนองความต้้องการของลููกค้้าทั้้�งในส่่วน
ของการขายส่่ง ขายปลีีก จำำ�หน่่ายผ่่านตััวแทนจำำ�หน่่าย (Distributor) ส่่งออกสิินค้้าในต่่างประเทศ (Export) และขยายช่่อง
ทางการจััดจำำ�หน่่ายไปสู่่�ออนไลน์์ (Online Channel) รวมทั้้�งการบริิหารจััดการรููปแบบการขนส่่งสิินค้้าให้้มีีความเหมาะสม
สอดคล้้องกัับช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายต่่างๆ มุ่่�งเน้้นการจััดส่่งสิินค้้าให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด จััดส่่งสิินค้้าถููกต้้องครบถ้้วนใน
สภาพที่่�สมบููรณ์์ และตรงต่่อเวลา ควบคู่่�กัับการควบคุุมต้้นทุุนการจััดส่่งสิินค้้าให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม

1.1.2 การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ

พ.ศ. 2519

ก่่อตั้้�งบริิษัทั ภายใต้้ชื่่�อ บริิษััท สัับปะรดไทย จำำ�กััด

พ.ศ. 2532

จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ภายใต้้สััญลัักษณ์์ “TIPCO”

พ.ศ. 2536

ขยายธุุรกิิจเข้้าสู่่�ผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��ผลไม้้ทิิปโก้้พร้้อมดื่่�ม ภายใต้้บริิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด

พ.ศ. 2547

ขยายธุุรกิิจเข้้าสู่่�ธุุรกิิจค้้าปลีีกน้ำำ��ผลไม้้สดปั่่�น (Smoothie)
ภายใต้้แบรนด์์ “Squeeze Juice Bar” ภายใต้้บริิษััท ทิิปโก้้ รีีเทล จำำ�กััด

พ.ศ. 2548

ขยายธุุรกิิจเข้้าสู่่�ผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��แร่่ธรรมชาติิ ด้้วยการลงทุุนในโรงงานเครื่่�องดื่่�มน้ำำ��แร่่ธรรมชาติิ
ที่่�จัังหวััด เชีียงใหม่่ ภายใต้้แบรนด์์ “AURA” จากบริิษััท ธรณีีพิิพััฒน์์ จำำ�กััด

พ.ศ. 2550

ขยายธุุรกิิจเข้้าสู่่�ธุรุ กิิจการเกษตรและการเพาะปลููก ห้้องปฏิิบัติั กิ ารชีีววิทิ ยา Tissue Culture Lab
สำำ�หรับั คััดเลืือกและขยายสายพัันธุ์์�พืืช และโรงงานสกััดสารจากพืืชภายใต้้ บริิษัทั ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กัดั

พ.ศ. 2552

บริิษัทั ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด วิิจััยและพััฒนาสายพัันธุ์์�สัับปะรดพัันธุ์์�ทิิปโก้้หอมสุุวรรณ โดยห้้อง
ปฏิิบััติิการชีีววิิทยา Tissue Culture Lab และเริ่่�มจััดจำำ�หน่่ายสัับปะรดพัันธุ์์�ทิิปโก้้หอมสุุวรรณ
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พ.ศ. 2556

บริิษััท ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด ได้้รัับการรัับรองมารตฐานคุุณภาพ Good Manufacturing
Practice (GMP) จากสถาบัันอาหาร (National Food Institute)

พ.ศ. 2557

ขยายกำำ�ลัังการผลิิตน้ำำ��แร่่ธรรมชาติิเพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิม 100% เป็็นประมาณ 120 ล้้านขวดต่่อปีี

พ.ศ. 2559

บริิษััทฯ ขยายธุุรกิิจค้้าปลีีกใหม่่ 2 ธุุรกิิจ ได้้แก่่
1.ร้้านอาหาร August Organic Eatery
2.ร้้าน Homsuwan Pina Pina

พ.ศ. 2560

จััดตั้้�ง บริิษััท ทิิปโก้้ ไพน์์แอปเปิ้้�ล จำำ�กััด เพื่่�อจััดโครงสร้้างธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายผลไม้้แปรรููป
จาก ด้้วยวิิธีีการโอนกิิจการบางส่่วน (Partial Business Transfer) โดยบริิษััทฯ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
100% ในบริิษััท ทิิปโก้้ ไพน์์แอปเปิ้้�ล จำำ�กััด

พ.ศ. 2561

ขยายกำำ�ลัังการผลิิตน้ำ��ำ แร่่ธรรมชาติิ โดยลงทุุนในโรงงานและแหล่่งน้ำำ��แร่่ธรรมชาติิแห่่งใหม่่ที่่�
ต. พุุขาม อ.วิิเชีียรบุุรีี จ.เพชรบููรณ์์ มีีกำำ�ลัังการผลิิตประมาณ 140 ล้้านขวดต่่อปีี

พ.ศ. 2563

ออกผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ น้ำำ��ผลไม้้ทิิปโก้้ โชกุุน 40% พร้้อมเนื้้�อส้้ม, ทิิปโก้้ น้ำำ��ผัักผสมน้ำำ��ผลไม้้ 100%
สููตรน้ำำ��ตาลน้้อย, ทิิปโก้้ น้ำำ��ฝรั่่�ง และทิิปโก้้ น้ำำ��ส้้มแมนดาริิน 100% ขนาดจััมโบ้้

พ.ศ. 2564

ขยายธุุรกิิจเข้้าสู่่�ธุรุ กิิจจัดั จำำ�หน่า่ ยผ่่านช่่องทางออนไลน์์ (Online Distribution) เป็็นช่่องทางการ
จััดจำำ�หน่า่ ยใหม่่ ผู้้�บริิโภคสามารถสั่่�งซื้้อ� ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ผ่า่ นช่่องทาง Online ที่่มี� คี วามหลากหลาย ดัังนี้้�
สั่่�งซื้้�อช่่องทางเว็็บไซด์์ของบริิษััทฯ ได้้แก่่ www.auramove.net, www.tipcoherb.com
ช่่องทาง Online Channel ได้้แก่่ LAZADA, SHOPEE, JD Central, Food Panda, Lineman
และช่่องทาง Media Partner ได้้แก่่ Amado, RS Mall เป็็นต้้น
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ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ของธุุรกิิจสารสกััดสมุุนไพรและธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�ม มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. ฟ้้าทะลายโจรสกััดแคปซููล บายทิิปโก้
ที่่มี� ปี ริิมาณสารออกฤทธิ์์� หรืือตัวั ยาสำำ�คัญ
ั เรีียกว่่า แอนโดรการ์์โฟไลด์์ (Andrographolide) สููงถึึง 20 มิิลลิิกรััมต่อ่ แคปซููล
บรรจุุกล่่องขนาด 50 แคปซููล
2. น้ำำ��ส้้มแมนดาริินผสมน้ำำ��ส้้มสีีทอง
เน้้นจุุดเด่่นจากการคิิดค้้นและพััฒนา จนได้้สููตรเฉพาะ และมีีคุุณค่่าวิิตามิินซีีแท้้จากธรรมชาติิสููงถึึง 110% RD
3. น้ำำ��ผลไม้้ผสมน้ำำ��ผัักรวม 100% สููตรหวานน้้อย กล่่องสีีแดง
	วิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��ผลไม้้แท้้ 100% ด้้วยการนำำ�นวััตกรรมการผสมผสานระหว่่างน้ำำ��ผัักและน้ำำ��ผลไม้้ ทำำ�ให้้
ได้้รสชาติิกลมกล่่อม ลงตััว เจาะกลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่�รัักสุุขภาพ ผิิวพรรณ และความงาม
4. ผลิิตภััณฑ์์ Plant-Based เนื้้�อที่่�มาจากพืืช
	คิิดค้้น วิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อที่่�มาจากพืืช (Plant-Based) คััดสรรวััตถุุดิิบคุุณภาพ นำำ�การปรุุงเป็็นเมนููอาหาร
พร้้อมทาน จััดจำำ�หน่่ายโดย Squeeze by Tipco
5. ผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�มที่่�มีีส่่วนผสมของกััญชา
	อาทิิ ชากัั ญ ชาผสมมะพร้้ า ว, เครื่่� อ งดื่่� มส มูู ทตี้้� , เครื่่� อ งดื่่� มกัั ญ ชาโซดาผสมน้ำำ�ผึ้้
� � ง มะนาวจัั ด จำำ�หน่่ า ยโดย
Squeeze by Tipco
6. ทิิปโก้้ กระชายขาวมะนาวน้ำำ��ผึ้้�ง
เข้้มข้้น วิิตามิินซีีสููง 200% มีีสารสำำ�คััญต้้านอนุุมููลอิิสระ

ปี 2564 รางวั ลแห่ งความสำ �เร็ จ

• บริิษัทั ทิิปโก้้ฟูดู ส์์ จำำ�กัดั (มหาชน) ได้้รับั รางวััล Superbrands 2021 รางวััลสุุดยอดแบรนด์์ประจำำ�ปีี 2564 ในส่่วนของน้ำำ�� แร่่ออรา
จาก Superbrands Thailand ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานอิิสระนานาชาติิที่่�ประเมิินผลความเป็็นเลิิศของแบรนด์์
• บริิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด ได้้รัับรางวััล Superbrands 2021 รางวััลสุุดยอดแบรนด์์ประจำำ�ปีี 2564 ในส่่วนของ
น้ำำ��ผลไม้้ทิิปโก้้ จาก Superbrands Thailand
• บริิษัทั ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด ได้้รัับรางวััล The Most Powerful Brands of Thailand 2020 ซึ่่�งเป็็นการจััดอัันดัับให้้
เป็็นแบรนด์์ที่ท่� รงพลัังที่สุ่� ดุ ในหมวดน้ำำ��ผลไม้้ จากภาควิิชาการตลาด คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• บริิษัทั ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กัดั ได้้รับั มอบใบรัับรองมาตรฐานการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิดในสถานประกอบกิิจการ
เป็็นปีีที่่� 9 ติิดต่่อกััน จากกระทรวงแรงงาน
• บริิษัทั ทิิปโก้้ ไพน์์แอปเปิ้้�ล จำำ�กัดั ได้้รับั รางวััลเกีียรติิยศสถานประกอบกิิจการดีีเด่่นด้้านแรงงานสััมพันั ธ์์และสวััสดิกิ ารแรงงาน
ประจำำ�ปีี 2564 ระดัับประเทศ ปีีที่่� 11
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ปี 2564 รางวั ลผลงานด้ านสิ่ งแวดล้ อม

• บริิษัทั ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด ได้้รัับเกีียรติิบััตรร่่วมงานเปิิดโลกวิิชาการตลาดนััดแห่่งการเรีียนรู้้� ณ โรงเรีียนบ้้านทางหวาย
ปีี 2564
• บริิษัทั ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด ได้้รัับรางวััลเกีียรติิยศสถานประกอบกิิจการต้้นแบบดีีเด่่นด้้านความปลอดภััยอาชีีวอนามััย
และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564 ระดัับประเทศ (ระดัับเพชร) ปีีที่่� 5
• บริิษัทั ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กัดั ได้้รับั การรัับรองพิิจารณาผลงานโครงงานนวััตกรรมด้้านความปลอดภััยและชีีวอนามััยโครงการ
พััฒนานวััตกรรมด้้านความปลอดภััยและชีีวอนามััย ประจำำ�ปีี 2564
• บริิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด ได้้รัับใบรัับรองมาตราฐานการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิดในสถานประกอบกิิจการ
สามารถบริิหารจััดการด้้านการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิดในสถานประกอบกิิจการได้้ตามเกณฑ์์มาตราฐานการป้้องกััน
และแก้้ไขปััญหายาเสพติิดในสถานประกอบการ

1.2 ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
1.2.1 โครงสร้้างรายได้้ที่่�เกิิดจากการขายผลิิตภััณฑ์์
ผลิิตภััณฑ์์/บริิการ
ผลิิตภััณฑ์์จากพืืช ผััก และผลไม้้
เครื่่�องดื่่�ม

อื่่�นๆ

ดำำ�เนิินการโดย
บจ.ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค
บจ.ทิิปโก้้ ไพน์์แอปเปิ้้�ล
รวม
บมจ.ทิิปโก้้ฟููดส์์
บจ.ทิิปโก้้ รีีเทล
บจ.ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี
รวม

รวม

16

% การถืือหุ้้�น
ของบริิษััท
100
100

(หน่ วย : ล้ านบาท)

ปีี 2563

ปีี 2562

ปีี 2564

รายได้้

%

รายได้้

%

รายได้้

%

1,418

40%

834

33%

860

35%

2,107
36

59%
1%

1,648
18

66%
1%

1,547
21

64%
1%

100
100

3,561 100% 2,500 100% 2,428 100%
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1.2.2 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์
ธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์พืืช ผััก และผลไม้้
(1) ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ และการพััฒนานวััตกรรมธุุรกิิจ
	ลัักษณะของผลิิตภััณฑ์์พืืช ผััก และผลไม้้แปรรููป ดัังนี้้�
1. สัับปะรดกระป๋๋อง (Canned Pineapple)
2. น้ำำ��สัับปะรดเข้้มข้้น (Pineapple Juice Concentrate)
3. สัับปะรดบดละเอีียดบรรจุุถุุงปลอดเชื้้�อ (Aseptic Crushed)
4. สัับปะรดบรรจุุในถ้้วยพลาสติิก (Pineapple in plastic cup)
5. สัับปะรดบรรจุุในถุุง retort pouch (Pineappple in retort pouch)
6. ผลไม้้รวมบรรจุุกระป๋๋อง (Canned Tropical Fruit Salad)
7. ผลไม้้รวมบรรจุุในถ้้วยพลาสติิก (Tropical fruit salad in plastic cup)
8. ว่่านหางจระเข้้กระป๋๋อง (Canned Aloe Vera)
9. ว่่านหางจระเข้้บดละเอีียดบรรจุุถุุงปลอดเชื้้�อ (Aseptic Crush)
10. ว่่านหางจระเข้้บรรจุุในถุุง retort pouch
11. ผลิิตภััณฑ์์กะทิิบรรจุุในกระป๋๋องขนาด และน้ำำ��มะพร้้าวบรรจุุกระป๋๋อง
12.แกนสัั บ ปะรดอบแห้้ ง (Dehydrated Pineapple core) และมะม่่ ว งอบแห้้ ง แบบน้ำำ��ต าลน้้ อ ย
(Dehydrated Mango)
	การพััฒนานวััตรกรรมธุุรกิิจ
บริิ ษัั ท ฯกำำ�ห นดแผนงานและนโยบายในการพัั ฒ นาผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ใ หม่่ เพื่่� อตอ บสนองความต้้ อ งการของลูู ก ค้้ า
ทั้้�งในประเทศ และต่่างประเทศ ซึ่่�งในปััจจุุบัันได้้มีีการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ผลไม้้แปรรููปด้้วยนวััตกรรมและกระบวนการแปรรููป
ที่่� ทัั น สมัั ย เพื่่� อ เพิ่่� ม ความหลากหลายของผลไม้้ แ ปรรูู ป สร้้ า งประสบการณ์์ ใ หม่่ ๆ ในการบริิ โ ภค นอกจากนี้้�
บริิ ษัั ท ฯมีี แ ผนในการพัั ฒ นารูู ป แบบของบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ที่่� แ ตกต่่ า งจากคู่่�แข่่ ง ในตลาด เพื่่� อข ยายฐานการส่่ ง ออกไปยัั ง
ลูู ก ค้้ า ทุุ ก กลุ่่�มเป้้ า หมาย ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ รัั ก ษาคุุ ณ ภาพและมาตรฐานของผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ต่่ า งๆ ที่่� บ ริิ ษัั ท ฯได้้ รัั บ การรัั บ รอง
จากหน่่ ว ยงานที่่� เ ป็็ น ที่่� ย อมรัั บ ในระดัั บ นานาชาติิ รวมทั้้� ง ชื่่� อ เสีี ย งของบริิ ษัั ท ฯในด้้ า นการผลิิ ต ที่่� มีี ม าอย่่ า งยาวนาน
เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในด้้านคุุณภาพสิินค้้าให้้กัับผู้้�นำำ�เข้้า และผู้้�บริิโภค
(2) การตลาดและการแข่่งขััน
1. นโยบายการแข่่งขััน และจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััท
		
1.1 กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
บริิ ษัั ท ฯมุ่่�งเน้้ น พัั ฒ นาผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ เพื่่� อตอ บสนองความต้้ อ งการของลูู ก ค้้ า รายใหญ่่ จ ากตลาดต่่ า งประเทศ
โดยแบ่่งตลาดส่่งออกออกเป็็น 4 ภููมิิภาคหลััก ดัังนี้้�
ทวีีปอเมริิกา: ประเทศสหรััฐอเมริิกา ประเทศแคนาดา และกลุ่่�มประเทศในแถบลาติินอเมริิกา
ประเทศสหรััฐอเมริิกา เป็็นประเทศคู่่�ค้้าที่มี่� มูี ลู ค่่านำำ�เข้้าผลไม้้แปรสููงสุุดที่ร้่� อ้ ยละ 44 ของปริิมาณการส่่งออกผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ผลไม้้แปรรููปทั้้�งหมด ในอดีีตบริิษััทฯเคยมีีความได้้เปรีียบทางการค้้าในประเทศสหรััฐอเมริิกา เนื่่�องจากได้้รัับการยกเว้้นจาก
ระบบภาษีีทุ่่�มตลาดของกระทรวงพาณิิชย์์ของสหรััฐอเมริิกาที่่�มีีต่่อบริิษััททั่่�วไป ต่่อมาเมื่่�อมีีการยกเลิิกระบบภาษีีทุ่่�มตลาด
ทำำ�ให้้การแข่่งขัันมีีความรุุนแรงมากขึ้้�น เนื่่�องจากประเทศสหรััฐอเมริิกาเป็็นตลาดใหญ่่ที่่�มีีกำำ�ลัังซื้้�อสููง โดยคู่่�ค้้าที่่�สำำ�คััญของ
บริิษัทั ฯในประเทศสหรััฐอเมริิกาได้้แก่่ ห้้างค้้าปลีีกรายใหญ่่ระดัับ Top 10 ของประเทศ
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ทวีีปยุุโรป: กลุ่่�มประเทศยุุโรปตะวัันออก และสหพัันธรััฐรััสเชีีย
บริิษัทั ฯ ส่่งออกผลไม้้แปรรููปในสััดส่่วนร้้อยละ 21 ของปริิมาณการส่่งออกผลิิตภัณ
ั ฑ์์ผลไม้้แปรรููปทั้้�งหมด ตลาดกลุ่่�มนี้้�
เป็็ น หนึ่่� ง ในตลาดสำำ�หรัั บ ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ น้ำำ��สัั บ ปะรดเข้้ ม ข้้ น ซึ่่� ง ส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น การส่่ ง ออกไปยัั ง Blending houses ต่่ า งๆ
ในกลุ่่�มประเทศยุุโรป ในส่่วนของการส่่งออกสัับปะรดกระป๋๋องกลุ่่�มลููกค้้าในทวีีปยุุโรปมีีความอ่่อนไหวต่่อราคาสููงมาก และ
ประเทศไทยไม่่ได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์ทางด้้านภาษีี GSP และ FTA จากกลุ่่�มประเทศยุุโรปแล้้ว จึึงมีีผลต่่อการแข่่งขัันกัับประเทศ
คู่่�แข่่ง เช่่น ฟิิลิิปปิินส์์ อิินโดนิิเซีีย เวีียดนาม และ อื่่�นๆ
ทวีีปเอเชีีย ออสเตรเลีีย และนิิวซีีแลนด์์
โดยในปีี 2564 บริิษััทฯ ส่่งออกผลไม้้แปรรููปในสััดส่่วนร้้อยละ 18 ของปริิมาณการส่่งออกผลิิตภััณฑ์์ผลไม้้แปรรููป
ทั้้�งหมด ในปััจจุุบัันบริิษััทฯ ไม่่ได้้สิิทธิิประโยชน์์ทางด้้าน Anti-dumping duty จากประเทศออสเตรเลีีย ทำำ�ให้้บริิษััทฯ มีี
ปริิมาณการส่่งอองผลไม้้แปรรููปไปยัังประเทศออสเตรเลีียน้้อยมาก ในขณะเดีียวกััน ประเทศจีีนได้้มีีการปิิดประเทศจาก
สถานการณ์์โควิิด จึึงเน้้นตลาดส่่งออกในประเทศญี่่�ปุ่่�นที่่�มีีความต้้องการสิินค้้าคุุณภาพสููงเป็็นหลััก
กลุ่่�มประเทศในตะวัันออกกลาง
ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีสััดส่่วนการส่่งออกผลไม้้แปรรููปที่่�ร้้อยละ 17 ของปริิมาณการส่่งออกผลิิตภััณฑ์์ผลไม้้แปรรููป
� บั ปะรดเข้้มข้้น แต่่ในส่่วนของการส่่งออก
ทั้้�งหมด นัับว่่าเป็็นอีีกตลาดที่่มี� ศัี กั ยภาพ และตลาดส่่งออกหลัักสำำ�หรับั ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ น้ำำ�สั
สัับปะรดกระป๋๋องกลุ่่�มลููกค้้าในทวีีปตะวัันออกกลางมีีความอ่่อนไหวต่่อราคาสููงเช่่นเดีียวกัับกลุ่่�มประเทศยุุโรป แต่่เนื่่�องจาก
กลุ่่�มประเทศในตะวัันออกกลางนี้้�ไม่่ได้้ มีีสิิทธิิประโยชน์์ทางด้้านภาษีี จึึงเป็็นเป้้าหมายทางการตลาดที่่�ผู้้�ประกอบการพยายาม
ที่่�จะขยายตลาดในกลุ่่�มประเทศนี้้� เพื่่�อทดแทนส่่วนแบ่่งการตลาดที่่�หายไปจากกลุ่่�มประเทศยุุโรปและยุุโรปตะวัันออก
2. ภาวะการตลาดและการแข่่งขััน
แนวโน้้มความต้้องการของตลาดส่่งออก และราคาขายผลิิตภััณฑ์์
แนวโน้้มความต้้องการของตลาดต่่างประเทศในปีี 2565 คาดว่่าต้้นทุุนวััตถุุดิิบจะปรัับตััวสููงขึ้้�น แต่่ในแง่่ราคาซื้้�อขาย
ยัังมีีลักั ษณะใกล้้เคีียงกัับปีีก่อ่ น ยัังไม่่สามารถปรัับราคาขายให้้สูงู ขึ้้น� ได้้ เนื่่�องจาก มีีคู่่�แข่่งที่่ส� ามารถทำำ�ราคาขายภายใต้้ต้น้ ทุุนที่่�
ต่ำำ��กว่่า ขณะที่่�ในการส่่งออกสิินค้้าในทวีีปยุุโรปมีีราคาขายที่่�ค่่อนข้้างต่ำำ�� จึึงไม่่เน้้นการจำำ�หน่่ายในยุุโรปมากนััก ส่่วนในของ
ลููกค้้าในประเทศคู่่�ค้้าอื่่�นๆ ส่่วนใหญ่่สั่่�งซื้้�อสิินค้้าในลัักษณะ FOB จึึงมีีภาระค่่าใช้้จ่่ายที่่�ค่่อนข้้างสููง ทำำ�ให้้การปรัับราคาขาย
ตามราคาวััตถุุดิิบที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ทำำ�ได้้ยาก ซึ่่�งเป็็นความท้้าทายในการเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันกัับคู่่�แข่่งในอนาคต
กลยุุทธ์์ในการแข่่งขััน
1. กลยุุทธ์์ในปีีนี้้�ยัังเน้้นการคััดสรรลููกค้้า ในกลุ่่�ม High Margin และ High Market ที่่�สามารถบริิหารจััดการได้้
2. การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่สำำ�หรัับตลาดส่่งออก จะเน้้นการพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์ (Packaging) และความหลากหลาย
ของสิินค้้า เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้อย่า่ งครอบคลุุมที่่สุ� ดุ ขณะที่่ต� ลาดในประเทศจะเน้้นการพััฒนาสิินค้้าที่เ่� ป็็น
snack จากผลไม้้แปรรููป
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(3) การจััดหาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ลัักษณะของฤดููกาลของการประกอบธุุรกิิจ
ธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์ พืืช ผััก และผลไม้้แปรรููป ดำำ�เนิินการผลิิต และจััดจำำ�หน่่าย ภายใต้้บริิษัทั ทิิปโก้้ ไพน์์แอปเปิ้้�ล จำำ�กััด
โดยปกติิบริิษััทฯ จะทำำ�การผลิิตผลไม้้แปรรููปประมาณ 11 เดืือนใน 1 ปีี และทำำ�การปิิดโรงงานจำำ�นวน 1 เดืือน เพื่่�อทำำ�การ
บำำ�รุุงรัักษาเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์ โดยในรอบการผลิิต 11 เดืือน สามารถแบ่่งผลผลิิตออกเป็็นสองฤดููกาล คืือ ในช่่วงฤดููร้้อน
(มีีนาคม ถึึง พฤษภาคม) และในช่่วงฤดููหนาว (ตุุลาคม ถึึง ธัันวาคม) สำำ�หรัับราคาวััตถุุดิิบจะมีีการขึ้้�นลงตามปริิมาณของ
สัับปะรดที่่�มีีในแต่่ละช่่วงเวลาของการผลิิต
การผลิิต
บริิษััท ทิิปโก้้ ไพน์์แอปเปิ้้�ล จำำ�กััด
โรงงานผลิิตผลไม้้แปรรููป
212 หมู่่� 16 ตำำ�บลอ่่าวน้้อย ถนนเพชรเกษม อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ 77000
วััตถุุดิิบและผู้้�จำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบ
	วััตถุุดิิบที่่�สำำ�คััญในการผลิิตผลไม้้แปรรููป ได้้แก่่ สัับปะรดสด น้ำำ��ตาล กระป๋๋องบรรจุุสัับปะรด และวััสดุุหีีบห่่อ
โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
กระป๋๋องบรรจุุผลไม้้แปรรููป
กระป๋๋องที่่�ใช้้บรรจุุผลไม้้แปรรููป แบ่่งเป็็น 5 ขนาด ดัังนี้้� ขนาด 8 ออนซ์์, 15 ออนซ์์, 20 ออนซ์์, 30 ออนซ์์ และ
108 ออนซ์์ บริิษััทฯ ดำำ�เนิินการจััดซื้้�อจากผู้้�ผลิิตในประเทศทั้้�งหมด
สัับปะรดสด
เนื่่�องจากที่่�ตั้้�งของโรงงานอยู่่�ในจัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ซึ่่�งเป็็นแหล่่งเพาะปลููกสัับปะรดสดแหล่่งใหญ่่ที่่�มีีปริิมาณ
ผลผลิิตสัับปะรดที่่�ประมาณร้้อยละ 50 ของผลผลิิตสัับปะรดสดในประเทศไทย บริิษััทฯจึึงดำำ�เนิินการสร้้างนโยบายในการ
รัับซื้้�อสัับปะรดจากชาวไร่่ในเขตบริิเวณใกล้้เคีียงและรอบๆ โรงงานเพื่่�อเป็็นการสร้้างเสริิมคุุณภาพชีีวิิตของชาวไร่่ให้้สามารถ
ประกอบอาชีีพต่่อไปได้้อย่่างมั่่�นคง และเป็็นการดููแลชาวไร่่ให้้ได้้รัับผลตอบแทนที่่�เหมาะสมอย่่างยั่่�งยืืน และในขณะเดีียวกััน
ั ดิุ บิ เพีียงพอสำำ�หรับั การผลิิตและสอดคล้้องกัับกำำ�ลังั การผลิิตที่เ่� ป็็นไปตามแผนการผลิิตในระยะยาว บริิษัทั ฯ
เพื่่�อให้้บริิษัทั ฯ มีีวัตถุ
ได้้มีีการจััดตั้้�งโครงการเพื่่�อส่่งเสริิมและพััฒนาการปลููกสัับปะรดของชาวไร่่อย่่างความยั่่�งยืืน โดยแบ่่งออกเป็็น 3 รููปแบบ ดัังนี้้�
1. โครงการประกัันรายได้้ต่่อไร่่ให้้กัับสมาชิิก โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ชาวไร่่มุ่่�งเน้้นการปรัับปรุุงผลผลิิต
ต่่อไร่่ โดยทีีมส่่งเสริิมการเกษตรของบริิษััทฯ เข้้าไปทำำ�งานร่่วมกัับชาวไร่่อย่่างใกล้้ชิิดและให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการเพาะปลููกและ
การจััดการไร่่ สำำ�หรัับบริิษััทนอกจากราคาสัับปะรดที่่�จ่่ายให้้กัับชาวไร่่จะอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�สามารถแข่่งขัันได้้แล้้ว ผลผลิิตที่่�ได้้ยััง
สามารถควบคุุมคุุณภาพได้้มากกว่่าทั้้�งในแง่่ของขนาดผล ความสุุก และการป้้องกัันสารตกค้้าง
2. โครงการประกัันราคาต่่อกิโิ ลกรััม โดยบริิษัทั ฯ และชาวไร่่จะทำำ�การตกลงราคาประกัันที่เ่� ป็็น ที่พึึ่� งพอใจของทั้้�งสอง
ฝ่่าย
3. โครงการประกัันตลาดให้้กับั ชาวไร่่ เปิิดกว้้างให้้กับั สมาชิิกที่ต้่� อ้ งการอิิสระในการเพาะปลููกดููแลสัับปะรดในวิิถีขอ
ี ง
ชาวไร่่ตนเอง โดยจะมีีการประกัันการรัับซื้้�อผลผลิิตทั้้�งหมดของสมาชิิก ชาวไร่่ต้้องแจ้้งข้้อมููลการปลููกและบัังคัับผลที่่�ชััดเจน
					
สััดส่่วนการซื้้�อวััตถุุดิิบในประเทศ : ต่่างประเทศ

2562
99.0 : 1.0

2563
99.0 : 1.0

2564
99.0 : 1.0

เครื่่�องจัักรสำำ�หรัับการผลิิต
บริิษััทฯ ติิดตั้้�งเครื่่�องจัักรผลิิตผลไม้้แปรรููปจำำ�นวน 15 สายการผลิิต สามารถผลิิตผลไม้้แปรรููปได้้เพีียงพอต่่อ
ความต้้องการของลููกค้้า พร้้อมกัันนี้้�บริิษัทั ฯ มีีคลัังสิินค้้าที่่�เก็็บสิินค้้าได้้ถึึง 1.7 ล้้านหีีบมาตรฐาน
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แนวโน้้มปริิมาณผลผลิิตและราคาวััตถุุดิิบ
ในปีี 2565 คาดว่่าปริิมาณวััตถุุดิิบจะลดลงเล็็กน้้อย เนื่่�องจากฤดููกาล สภาพอากาศ รวมทั้้�งเกษตรกรชะลอการ
เพาะปลููกออกไป เนื่่�องจากต้้นทุุนการเพาะปลููก โดยเฉพาะราคาปุ๋๋�ยที่่�ปรัับตััวสููงขึ้้�น ส่่งผลให้้ผลผลิิตมีีปริิมาณไม่่มากตามที่่�
คาดการณ์์ไว้้ และราคาต้้นทุุนวััตถุุดิิบในการผลิิตผลไม้้แปรรููปปรัับตััวสููงขึ้้�นเป็็นช่่วงสั้้�นๆ ดัังนั้้�นโดยภาพรวมในปีี 2565
คาดว่่าราคาวััตถุุดิิบในการผลิิต จึึงไม่่แตกต่่างจากปีีที่่�แล้้วมากนััก
ผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพ และการเกษตร
ผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพ
(1) ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ และการพััฒนานวััตกรรมธุุรกิิจ
ธุุรกิิจสารสกััด เป็็นธุุรกิิจรัับจ้้างผลิิตสารสกััดจากพืืชและสมุุนไพรด้้วยตััวทำำ�ละลายขนาดใหญ่่ที่่�สุุดของประเทศไทย
ซึ่่�งมีีประสิิทธิิภาพในการสกััด และมีีระบบความปลอดภััยในระดัับสููง โดยธุุรกิิจสารสกััด ครอบคลุุมตั้้�งแต่่การจััดหาวััตถุุดิิบ
อบแห้้ ง บดผงและผลิิ ต เป็็ น สารสกัั ด เพื่่� อ ใช้้ เ ป็็ น วัั ตถุุ ดิิ บ ที่่� เ ป็็ น ส่่ ว นประกอบของอาหาร เครื่่� อ งดื่่� ม เครื่่� อ งสำำ�อ าง
ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารและยา
การพััฒนานวััตกรรมธุุรกิิจ
ในปีี 2564 บริิษััทฯวิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์สมุุนไพรเสริิมอาหาร และยา ด้้วยการนำำ�นวััตกรรมและเทคโนโลยีีที่่�
ทัั น สมัั ย เพื่่� อ ให้้ ไ ด้้ ส ารสำำ�คัั ญ ที่่� เ ป็็ น จุุ ด เด่่ น ของสมุุ น ไพรแต่่ ล ะชนิิ ด อาทิิ ขมิ้้� น ชัั น บ้้ า นตาขุุ น บายทิิ ป โก้้ ที่่� ช่่ ว ยขัั บ ลม
แก้้ท้อ้ งอืืดท้้องเฟ้้อ โรคกระเพาะ กรดไหลย้้อน เสริิมสร้า้ งภููมิต้ิ า้ นทาน ต้้านอนุุมูลู อิิสระ และฟ้้าทะลายโจรแคปซููลสกััด บายทิิปโก้้
ช่่วยรัักษาโรคหวััด ลดอาการเจ็็บคอจากต่่อมทอมซิิลอัักเสบ เป็็นต้้น จำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทาง Online และที่่�ร้้านขายยาชั้้�นนำำ�
ในปีี 2565 บริิษััทฯให้้ความสำำ�คััญกัับการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า
พร้้อมมุ่่�งเน้้นพััฒนาสารสกััดที่่�มีีมููลค่่าสููง (High Value Ingredient) เพื่่�อใช้้เป็็นส่่วนประกอบในผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััท รวมถึึง
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์สมุุนไพรสกััดที่่�เป็็นที่่�ต้้องการของผู้้�บริิโภค พร้้อมทำำ�งานร่่วมกัับพัันธมิิตรในการขยายช่่องทางจััดจำำ�หน่่ายให้้
เข้้าถึึงผู้้�บริิโภคมากขึ้้�น
(2) การตลาดและการแข่่งขััน
1. นโยบายการแข่่งขััน และจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััท
1.1 กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย จััดจำำ�หน่่ายทั้้�งในประเทศ และต่่างประเทศ โดยมีี 2 รููปแบบหลััก
		
1. บริิการรัับจ้้างสกััดสารสกััดจากพืืชและสมุุนไพรตามความต้้องการของลููกค้้าเพื่่�อใช้้เป็็นส่่วนประกอบ
		ของอาหาร ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร เครื่่�องสำำ�อางและยา (OEM)
		
2. สกััดและจำำ�หน่า่ ยสารสกััดจากพืืชและสมุุนไพรเพื่่�อใช้้เป็็นส่่วนประกอบของอาหาร ผลิิตภัณ
ั ฑ์์เสริิมอาหาร
		
เครื่่�องสำำ�อางและยา (Ingredient)
2. การตลาดและการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ
แนวโน้้มภาวะอุุตสาหกรรมและสภาพการแข่่งขััน
ในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมา ผลิิตภััณฑ์์ด้้านสุุขภาพและความงามในประเทศยัังมีีแนวโน้้มขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
จึึงเป็็นโอกาสของบริิษััทฯ ที่่�จะขยายฐานลููกค้้า และสร้้างการเติิบโตของยอดจำำ�หน่่าย ด้้วยผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นวััตถุุดิิบหลัักให้้กัับ
ผู้้�ผลิิตอาหาร เครื่่�องดื่่�ม อาหารเสริิม เครื่่�องสำำ�อาง และยา ภายในประเทศ ขณะเดีียวกัันยัังมุ่่�งเน้้นการสร้้างความร่่วมมืือกัับ
พัันธมิิตร และคู่่�ค้้าจากต่่างประเทศ ที่่�มีีความต้้องการวััตถุุดิิบจากสารสกััดพืืชและสมุุนไพรที่่�มีีคุุณภาพและต้้นทุุนที่่�ต่ำำ��กว่่า
	ขณะเดีียวกััน การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา (Covid-19) ได้้สร้้างโอกาสการเติิบโตในตลาดสมุุนไพรไทย อาทิิ
ฟ้้าทะลายโจร ที่มี่� ฤี ทธิ์์�ยับั ยั้้ง� การเพิ่่�มจำำ�นวนของไวรััสโควิิด-19 หรืือขมิ้้น� ชััน ที่่ช่� ว่ ยเสริิมสร้า้ งภููมิต้ิ า้ นทานให้้กับั ร่่างกาย บริิษัทั ฯ
ำ ดุ เด่่นของสมุุนไพรเหล่่านั้้�นมาพััฒนาสิินค้้า อาทิิ ขมิ้้�นชััน บ้้านตาขุุนตราทิิปโก้้ และฟ้้าทะลายโจรแคปซููลสกััด ตราทิิปโก้้
จึึงได้้นำ�จุ
เป็็นต้้น จำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทาง Online และที่่�ร้้านขายยาชั้้�นนำำ� นัับเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ทัันกระแสความต้้องการและได้้รัับการ
ตอบรัับจากผู้้�บริิโภคเป็็นอย่่างดีี
20
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(3) การจััดหาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
การผลิิต
บริิษััท ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด
โรงงานผลิิตสารสกััด
504 หมู่่� 16 ตำำ�บลประจวบคีีรีีขัันธ์์ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ 77210
ผลิิตภััณฑ์์การเกษตร
(1) ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ และการพััฒนานวััตกรรมธุุรกิิจ
ธุุรกิิจการเกษตร ดำำ�เนิินธุุรกิิจวิิจััยและพััฒนาพัันธุ์์�พืืชและการเพาะปลููก โดยผลิิตภััณฑ์์หลััก ได้้แก่่ สัับปะรด
พัันธุ์์�ทิิปโก้้หอมสุุวรรณ ที่่�มีีเอกลัักษณ์์ด้้านรสชาติิและคุุณค่่าทางอาหารที่่�เกิิดจากการวิิจััยและพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
การพััฒนานวััตรกรรมธุุรกิิจ
ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ ได้้พัฒ
ั นาผลิิตภัณ
ั ฑ์์แปรรููปจากสัับปะรดพัันธุ์์�ทิิปโก้้หอมสุวุ รรณ ได้้แก่่ สัับปะรดหอมสุุวรรณกวนน้ำำ�ผึ้้
� ง�
แครกเกอร์์สัับปะรดหอมสุุวรรณกวนน้ำำ��ผึ้้�ง ชีีสเชคสัับปะรดหอมสุุวรรณกวนน้ำำ��ผึ้้�ง และท๊๊อฟฟี่่�สัับปะรดหอมสุุวรรณกวนน้ำำ��ผึ้้�ง
เป็็นต้้น
(2) การตลาดและการแข่่งขััน
1. การตลาดและการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ
แนวโน้้มภาวะอุุตสาหกรรมและสภาพการแข่่งขััน
ที่่�ผ่่านมา คนไทยนิิยมบริิโภคสัับปะรดเป็็นปริิมาณปีีละ 600,000 ตัันต่่อปีี ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นสัับปะรดพัันธุ์์�ปััตตาเวีีย
(สัับปะรดศรีีราชา) สำำ�หรัับสัับปะรดพัันธุ์์�ทิิปโก้้หอมสุุวรรณ มีีคุุณลัักษณะที่่�แตกต่่างจากสัับปะรดทั่่�วไป ในด้้านความหอม
รสหวานอมเปรี้้�ยว เนื้้�อแน่่นนุ่่�ม ไม่่กััดลิ้้�น มีีวิิตามิินสููงกว่่าสัับปะรดทั่่�วไป เป็็นเอกลัักษณ์์ที่่�โดดเด่่นในตลาดและไร้้การตััดแต่่ง
พัันธุุกรรม ทำำ�ให้้เป็็นที่ชื่่่� น� ชอบของผู้้�บริิโภค แม้้มีรี าคาค่่อนข้้างสููงเมื่่�อเทีียบกัับคู่่�แข่่งในตลาด อัันเนื่่�องมาจากการดููแลเพื่่�อให้้ได้้
ผลผลิิตที่่�มีีคุุณภาพดีีกว่่าสัับปะรดทั่่�วไป ทั้้�งยัังมีีลัักษณะพิิเศษ คืือ เปลืือกบาง ปอกง่่าย ไม่่ต้้องควั่่�นตา ผู้้�บริิโภค จึึงสามารถซื้้�อ
ผลสดและนำำ�กลัับไปปอกเองที่่�บ้้านได้้
กลยุุทธ์์ในการแข่่งขััน
1. ธุุรกิิจการเกษตรให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนารููปแบบการแปรรููปผลิิตภััณฑ์์ รัักษา และควบคุุมคุุณภาพของ
สัับปะรดพัันธุ์์�ทิิปโก้้หอมสุุวรรณ รวมถึึงควบคุุมต้้นทุุนการผลิิต และขยายช่่องทางจััดจำำ�หน่่ายทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
2. การพััฒนาผลผลิิตสััปปะรดพัันธุ์์�ทิิปโก้้หอมสุุวรรณ เนื่่�องจากความคลาดเคลื่่�อนจากการวางแผนเพาะปลููกรวมถึึง
สภาพอากาศที่่�ทำำ�ให้้ผลผลิิตในไตรมาสที่่� 1 ค่่อนข้้างน้้อยกว่่าแผน บริิษััทฯ จึึงพยายามปรัับปรุุงในส่่วนการเพิ่่�มคุุณภาพให้้เป็็น
เกรดเอมากขึ้้�น และมุ่่�งเน้้นการคััดสรรสัับปะรดพัันธุ์์�อื่่�นๆ ที่่�มีีคุุณภาพและรสชาติิดีี เพื่่�อชดเชยผลผลิิตที่่�ลดลง
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ธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�ม
(1) ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ และการพััฒนานวััตกรรมธุุรกิิจ
ลัักษณะของผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�ม ดัังนี้้�
1. น้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผัักพร้้อมดื่่�ม
1. ทิิปโก้้ น้ำำ��ผลไม้้ 100% บรรจุุในกล่่องขนาด 200 มิิลลิิลิิตร, 750 มิิลลิิลิิตร และ 1 ลิิตร
2. ทิิปโก้้ น้ำำ��ส้้มแมนดาริิน ผสมน้ำำ��ส้้มสีีทอง 100% จััมโบ้้ไซส์์ บรรจุุในกล่่องขนาด 225 มิิลลิิลิิตร
� กั ผสมผลไม้้รวม 100% แบบพาสเจอร์์ไรส์์ บรรจุุในกล่่อง 300 มิิลลิิลิติ ร และ 1 ลิิตร
3. ทิิปโก้้ สควีีซ น้ำำ�� ผลไม้้และน้ำำ�ผั
4. ทิิปโก้้ เวจจี้้� น้ำำ��ผัักผสมน้ำำ��ผลไม้้รวม 100% บรรจุุในกล่่องขนาด 200 มิิลลิิลิิตร และ 1 ลิิตร
5. ทิิปโก้้ โปรไฟเบอร์์ น้ำำ��ผัักผสมน้ำำ��ผลไม้้และใยอาหารรวม 100% บรรจุุในกล่่องขนาด 1 ลิิตร
6. ทิิปโก้้ ฟรุ๊๊�ตตี้้� มิิกซ์์ สููตรน้ำำ��ผัักผลไม้้รวม 40% บรรจุุในกล่่องขนาด 225 มิิลลิิลิิตร
7. ทิิปโก้้ คููลฟิิต น้ำำ��ผัักผสมน้ำำ��ผลไม้้รวม 40% บรรจุุในกล่่องขนาด 200 มิิลลิิลิิตรและ 1 ลิิตร
8. ทิิปโก้้ ซุุปเปอร์์ฟรุุต เอสเซนส์์ น้ำำ��ทัับทิิมสกััดเข้้มข้้น บรรจุุในกล่่องขนาด 110 มิิลลิิลิิตร
9.ทิิปโก้้ ซุุปเปอร์์คิิด น้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผัักผสมน้ำำ��ผลไม้้รวม 100% สำำ�หรัับเด็็ก บรรจุุในกล่่องขนาด 110 มิิลลิิลิิตร
10. ทิิปโก้้ แอปเปิ้้�ลไซเดอร์์ เครื่่�องดื่่�มน้ำำ��ทัับทิิม 30% ผสมน้ำำ��แอปเปิ้้�ลไซเดอร์์ บรรจุุในกล่่องขนาด 1 ลิิตร
11. ทิิปโก้้ น้ำำ��ผัักผสมน้ำำ��ผลไม้้ 100% สููตรน้ำำ��ตาลน้้อย บรรจุุในกล่่องขนาด 200 มิิลลิิลิิตร
12. ทิิปโก้้ น้ำำ��ผลไม้้ผสมน้ำำ��ผััก 100% สููตรน้ำำ��ตาลน้้อย บรรจุุในกล่่องขนาด 200 มิิลลิิลิิตร
2. ผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��แร่่ธรรมชาติิบรรจุุขวด
1. ออรา น้ำำ�� แร่่ธรรมชาติิ 100% บรรจุุขวดขนาด 330 มิิลลิิลิติ ร 500 มิิลลิิลิติ ร และ 1.5 ลิิตร จากแหล่่งน้ำำ�� แร่่ธรรมชาติิที่่�
	ตำำ�บลโป่่งแยง อำำ�เภอแม่่ริิม จัังหวััดเชีียงใหม่่
2. อควอเร่่ น้ำำ�� แร่่ธรรมชาติิ 100% บรรจุุขวดขนาด 500 มิิลลิิลิติ ร และ 1.5 ลิิตร จากแหล่่งน้ำำ�� แร่่ธรรมชาติิที่่� ตำำ�บลพุุขาม
	อำำ�เภอวิิเชีียรบุุรีี จัังหวััดเพชรบููรณ์์
การพััฒนานวััตรกรรมธุุรกิิจ
บริิษััทฯ วางแผนจััดซื้้�อวััตถุุดิิบในการผลิิต คััดสรรวััตถุุดิิบที่่�มีีคุุณภาพ และเลืือกวิิธีีจััดเก็็บวััตถุุดิิบให้้ได้้คุุณค่่าทาง
อาหารสูู ง สุุ ด รวมทั้้� ง ค้้ น คว้้ า วิิ จัั ย และพัั ฒ นาผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ เ ครื่่� อ งดื่่� ม ใหม่่ ๆ ที่่� มีี ค วามหลากหลายด้้ ว ยคุุ ณ ประโยชน์์
รวมทั้้�งคิิดค้้นนวััตกรรมใหม่่ๆ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภค อีีกทั้้�งมุ่่�งเน้้นในเรื่่�องการรัักษามาตรฐานในการผลิิต
สิินค้้า ทั้้�งด้้านคุุณภาพและมาตรฐานการผลิิต นอกจากนี้้� กลยุุทธ์์กระจายสิินค้้าโดยการเพิ่่�มช่่องทางการจำำ�หน่่ายที่่�มีีความ
หลากหลายมากขึ้้�น
(2) การตลาดและการแข่่งขััน
1. การตลาดและการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ
แนวโน้้มภาวะอุุตสาหกรรมและสภาพการแข่่งขััน
น้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผัักพร้้อมดื่่�ม
ในปีี 2565 คาดการณ์์แนวโน้้มการบริิโภคน้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผัักพร้้อมดื่่�มภายในประเทศ จะทรงตััวใกล้้เคีียงกัับปีีก่่อน
ขณะเดีียวกััน สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา (Covid-19) สายพัันธุ์์�ใหม่่ ยัังส่่งผลกระทบต่่อกำำ�ลังั ซื้้อขอ
� งผู้้�บริิโภค
อย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคระมััดระวัังการใช้้จ่่ายมากขึ้้�น รวมไปถึึงเทรนด์์สุุขภาพที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคลดการบริิโภคเครื่่�องดื่่�มที่่�
ส่่งผลกระทบหรืือมีีผลข้้างเคีียง เช่่น เครื่่�องดื่่�มที่่�มีีน้ำำ��ตาลสููง และหัันไปดื่่�มเครื่่�องดื่่�มทางเลืือกใหม่่อย่่างน้ำำ�ดื่่
� �มผสมวิิตามิิน
(Vitamin Water) มากขึ้้�น ผู้้�ประกอบการจึึงต้้องปรัับเปลี่่�ยนและพััฒนาสิินค้้าใหม่่ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภค
ในสภาวะการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงในอุุตสาหกรรมน้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผัักพร้้อมดื่่�มในประเทศ
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มููลค่่าตลาดน้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผัักพร้้อมดื่่�มโดยรวมของประเทศไทยในปีี 2562-2564
หน่ วย : ล้ านบาท

ที่่�มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited
กลุ่่�ม Premium คืือ น้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผััก 100% ทั้้�งแบบยููเอชทีี และพาสเจอร์์ไรส์์
กลุ่่�ม Medium คืือ น้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผััก 40% ขึ้้�นไป แต่่ไม่่เกิิน 90% แบบยููเอชทีี
กลุ่่�ม Economy คืือน้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผััก 20% ขึ้้�นไป แต่่ไม่่เกิิน 30% แบบยููเอชทีี
กลุ่่�ม Super Economy คืือน้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผัักต่ำำ��กว่่า 10% แบบยููเอชทีี
ส่่วนแบ่่งทางการตลาดของบริิษััทฯ ในปีี 2562-2564
ส่่วนแบ่่งทางการตลาดของบริิษััทฯ
น้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผัักกลุ่่�ม Premium

2562

2563

2564

31%

27%

23%

ในปีี 2564 น้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผัักพร้้อมดื่่�มกลุ่่�ม Premium แบ่่งออกเป็็น 3 ประเภท ดัังนี้้�
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ในปีี 2564 ตลาดน้ำำ�� ผลไม้้และน้ำำ�ผั
� กั พร้้อมดื่่ม� ในประเทศไทย มีีมูลู ค่่า 8,721 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 10 เนื่่�องจากยัังคง
ได้้รัับผลกระทบอย่่างต่่อเนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา (Covid-19) ที่่�ส่่งผลให้้ภาวะเศรษฐกิิจ
ในประเทศชะลอตััว รวมไปถึึงกำำ�ลัังซื้้�อของผู้้�บริิโภคที่่�หดตััว เช่่นกััน นอกจากนี้้� กระแสรัักษ์์สุุขภาพในปััจจุุบััน ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภค
ลดอััตราการบริิโภคอาหารและเครื่่�องดื่่�มที่่�ส่่งผลกระทบหรืือมีีผลข้้างเคีียงต่่อสุุขภาพ โดยเฉพาะเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีส่่วนผสมของ
น้ำำ��ตาลสููง ประกอบกัับภาครััฐกำำ�หนดมาตรการเรีียกเก็็บอััตราภาษีีตามปริิมาณน้ำำ��ตาลหรืือภาษีีความหวานในอััตราที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการมีีภาระต้้นทุุนสููงขึ้้น� ส่่งผลให้้ตลาดเครื่่อ� งดื่่ม� ในประเทศมีีการแข่่งขัันที่่รุ� นุ แรงมากยิ่่ง� ขึ้้น� เพื่่�อแย่่งชิิงส่่วนแบ่่ง
ทางการตลาด อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทั ฯ ยัังคงความเป็็นผู้้�นำำ�อันั ดัับ 1 ในตลาดน้ำำ�� ผลไม้้ และน้ำำ��ผักั พร้้อมดื่่ม� 100% (กลุ่่�ม Premium)
ไว้้ได้้ จากการรัักษาคุุณภาพของผลิิตภัณ
ั ฑ์์ ตลอดจนบริิษัทั ฯ ยัังคงมุ่่�งเน้้นการวิิจัยั และพััฒนานวััตกรรม เพื่่�อนำ�ำ เสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์ใหม่่ๆ
ที่่�เหมาะสำำ�หรัับผู้้�บริิโภคต่่อไป จึึงยัังคงได้้รัับความไว้้วางใจอย่่างต่่อเนื่่�อง
น้ำำ��แร่่ธรรมชาติิบรรจุุขวด
ในปีี 2564 น้ำำ�� แร่่ธรรมชาติิออรามีีส่ว่ นแบ่่งการตลาดเป็็นอัันดัับ 4 ที่่ร้� อ้ ยละ 18 โดยตลาดน้ำำ�� แร่่ มีีมูลู ค่่า 3,207 ล้้านบาท
ลดลงร้้อยละ 7 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน สาเหตุุหลัักยัังคงเป็็นการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา (Covid-19) อย่่างต่่อเนื่่�อง อีีกทั้้�ง
ผู้้�บริิโภคปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการบริิโภค จากเดิิมการออกไปใช้้ชีีวิิตนอกบ้้านทำำ�ให้้นิิยมบริิโภคน้ำำ�ดื่่
� �มบรรจุุขวด เนื่่�องจาก
� ม� บรรจุุขวดก็็ลดลงตามไปด้้วย ขณะที่่ภ� าพรวม
มีีความสะดวกสบาย แต่่เมื่่�อผู้้�บริิโภคทั่่�วไปใช้้ชีวิี ติ นอกบ้้านลดลง การบริิโภคน้ำำ�ดื่่
ตลาดน้ำำ��ดื่่�มยัังมีีการแข่่งขัันที่่�รุุนแรง เนื่่�องจากราคาจำำ�หน่่ายน้ำำ��แร่่มีีความใกล้้เคีียงกัับน้ำำ��ดื่่�มทางเลืือก เช่่น น้ำำ��แร่่ที่่�มีีส่่วนผสม
ของวิิตามิิน ซึ่่�งเป็็นทางเลืือกที่่�ได้้รัับความนิิยมอย่่างมากในปััจจุุบััน คาดว่่าในปีี 2565 แนวโน้้มตลาดน้ำำ�� แร่่จะมีีอััตราการ
เติิบโตที่่�ทรงตััวใกล้้เคีียงกัับปีีที่่�ผ่่านมา

หน่ วย : ล้ านบาท

ที่่�มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited
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ส่่วนแบ่่งทางการตลาดของบริิษััทฯ ในปีี 2564

ที่่�มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited
กลยุุทธ์์ในการแข่่งขััน
1. รัักษามาตรฐานในการผลิิต ทั้้�งด้้านคุุณภาพและคุุณประโยชน์์ของสิินค้้า
2. ค้้นคว้้า วิิจััย และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ ที่่�มีีคุุณประโยชน์์สููง รวมทั้้�งคิิดค้้นนวััตกรรมใหม่่ๆ เพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการของผู้้�บริิโภค
3. วางแผนการจััดซื้้�อวััตถุุดิิบในการผลิิต คััดสรรวััตถุุดิิบที่่�มีีคุุณภาพ และเลืือกวิิธีีจััดเก็็บวััตถุุดิิบ ให้้ได้้คุุณค่่า
	ทางอาหารสููงสุุด
4. ใช้้กลยุุทธ์์กระจายสิินค้้าโดยเพิ่่�มช่่องทางการจำำ�หน่่ายที่่�มีีความหลากหลายมากขึ้้�น
(3) การจััดหาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
การผลิิต
บริิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด
โรงงานผลิิตน้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผัักพร้้อมดื่่�ม
เลขที่่� 90/1 หมู่่�7 ตำำ�บลสนัับทึึบ อำำ�เภอวัังน้้อย จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา 13170
บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
โรงงานผลิิตน้ำำ��แร่่ธรรมชาติิบรรจุุขวด
1. เลขที่่� 205/1 หมู่่� 2 ตำำ�บลโป่่งแยง อำำ�เภอแม่่ริิม จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50180 ซึ่่�งเป็็นแหล่่งน้ำำ��พุุเย็็นขนาดใหญ่่
ที่่�เกิิดขึ้้�นเองตามธรรมชาติิ มีีกำำ�ลัังการผลิิตประมาณ 120 ล้้านขวดต่่อปีี
2. เลขที่่� 999 หมู่่� 7 ตำำ�บลพุุขาม อำำ�เภอวิิเชีียรบุุรีี จัังหวััดเพชรบููรณ์์ 67180 ซึ่่�งเป็็นต้้นกำำ�เนิิดน้ำำ��แร่่ธรรมชาติิที่่�ชื่่�อว่่า
“ภููน้ำำ��หยด” มีีกำำ�ลัังการผลิิตประมาณ 140 ล้้านขวดต่่อปีี
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ธุุรกิิจอื่่�นๆ
ธุุรกิิจค้้าปลีีก
(1) ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ และการพััฒนานวััตกรรมธุุรกิิจ
ธุุ ร กิิ จค้้ า ปลีี ก เป็็ น ธุุ ร กิิ จ ผลิิ ต และจำำ�หน่่ า ยอาหารและเครื่่� อ งดื่่� ม ภายใต้้ แ บรนด์์ “Squeeze by Tipco”
เน้้นวััตถุุดิิบที่่�มีีคุุณภาพ และมีีผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีความหลากหลาย เน้้นรสชาติิอร่่อย เช่่น สมููตตี้้�จากผลไม้้แท้้หลากหลายชนิิด
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่เครื่่�องดื่่�มที่่�มีีส่่วนผสมของใบกััญชา เมนููอาหารและเครื่่�องดื่่�มจากพืืช (Plant Based) เช่่น Almond Milk,
Tonkatsu with steamed rice, Tsukune Salad เป็็นต้้น นอกจากนี้้� ธุุรกิิจค้้าปลีีก ยัังเป็็นช่่องทางการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
ของบริิษััทในเครืือ เช่่น น้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��ผัักพร้้อมดื่่�ม สัับปะรดสดพัันธุ์์�ทิิปโก้้หอมสุุวรรณ น้ำำ�� แร่่ธรรมชาติิออรา ผลิิตภััณฑ์์
อาหารจากพืืช (Plant-based) และผลิิตภััณฑ์์อื่่�นๆ ที่่�จะวางจำำ�หน่่ายในอนาคต
แบรนด์์

สควีีซ บาย ทิิปโก้้

จำำ�นวนสาขา

รวมทั้้�งหมด 31 สาขา
สาขาของบริิษััท 22 สาขา
สาขาแฟรนไชส์์ 9 สาขา

รููปแบบการให้้บริิการ

1. การรัับประทานที่่�ร้้าน (Dine in)
2. การซื้้�อกลัับบ้้าน (Take Away)
3. การบริิการจััดส่่ง (Delivery)
4. การบริิการจััดเลี้้�ยง (Catering)

(2) การตลาดและการแข่่งขััน
1. การตลาดและการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ
แนวโน้้มภาวะอุุตสาหกรรมและสภาพการแข่่งขััน
ในปีี 2565 ธุุรกิิจร้้านเครื่่�องดื่่�มเพื่่�อสุุขภาพ ยัังมีีแนวโน้้มเติิบโตต่่อเนื่่�อง โดยมีีปััจจััยสนัับสนุุนจากการปรัับเปลี่่�ยน
ไลฟ์์สไตล์์ของผู้้�บริิโภค ส่่วนหนึ่่ง� มาจากการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา (Covid-19) ที่ทำ่� ำ�ให้้ผู้้�บริิโภคหัันมาใส่่ใจการดููแลสุุขภาพ
และเลืือกรัับประทานอาหารหรืือเครื่่อ� งดื่่ม� ที่ช่่� ว่ ยเสริิมสร้า้ งภููมิคุ้้�มกั
ิ นั หรืือมีคุี ณ
ุ ประโยชน์์ต่อร่
่ า่ งกาย เช่่น เครื่่อ� งดื่่ม� ที่่มี� ส่ี ว่ นผสม
ของวิิตามิินซีี เครื่่อ� งดื่่ม� ที่ช่่� ว่ ยบำำ�รุงุ สมอง ผิิวพรรณ หรืือกระตุ้้�นระบบขัับถ่่าย ซึ่่ง� ผู้้�ประกอบการต้้องปรัับเปลี่่ย� นและพััฒนาสิินค้้าใหม่่
เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภคที่่�หลากหลายมากขึ้้�น
กลยุุทธ์์ในการแข่่งขััน
	สควีีซ บาย ทิิปโก้้ มุ่่�งเน้้นการพััฒนาเครื่่�องดื่่�มในรููปแบบใหม่่ๆ ตลอดทั้้�งปีี รวมถึึงเครื่่�องดื่่�มเฉพาะฤดููกาล โดยเน้้น
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ดีีต่่อสุุขภาพและผลิิตจากวััตถุุดิิบจากธรรมชาติิ ซึ่่�งนอกจากการพััฒนาเครื่่�องดื่่�มแล้้ว สควีีซ บาย ทิิปโก้้ ยัังมุ่่�งเน้้น
การพััฒนาและวางจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์อื่่�นๆ เพิ่่�มเติิม อาทิิ ผลิิตภััณฑ์์อาหารภายใต้้แบรนด์์ สควีีซ อีีท ผลิิตภััณฑ์์อาหารจากพืืช
(Plant-based) และผลิิตภััณฑ์์ขนมขบเคี้้�ยว เป็็นต้้น รวมทั้้�งขยายช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายให้้มีีความหลากหลาย เช่่น
การจััดจำำ�หน่่ายผ่่านออนไลน์์ การจััดจำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทางฟู้้�ดเดลิิเวอรี่่� เป็็นต้้น
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1.3 โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท
1.3.1 โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท
นโยบายการแบ่่งการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ ในกลุ่่�ม ทีีมผู้้�บริิหารของบริิษัทจ
ั ะรัับผิิดชอบดููแลการดำำ�เนิินงานในบริิษัทั
ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน), บริิษััท ทิิปโก้้ ไพน์์แอปเปิ้้�ล จำำ�กััด, บริิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด, บริิษััท ทิิปโก้้ รีีเทล จำำ�กััด
และ บริิษััท ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด เรีียกรวมเป็็นกลุ่่�มธุุรกิิจอาหารทิิปโก้้โดยที่่�บริิษัทร่
ั ่วมและบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�นมีีทีีมบริิหาร
แยกต่่างหากจากกััน

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจของบริิษััทฯบริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วมและบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน แผนภููมิิแสดงความสััมพัันธ์์
บริ ษัท ทิ ป โก้ ฟูดส์ จำ �กั ด

บริ ษัท ทิ ปโก้ ไพน์ แอปเปิ้ ล

100%

บริ ษัท ทิ ปโก้ เอฟแอนด์ บี จำ �กั ด

100%

23.43%

บริ ษัท ทิ ปโก้ แอสฟั ลท์ จำ �กั ด (มหาชน) (บริ ษัทร่ วม)

12.5%

บริ ษัท ทิ ปโก้ รี เทล จำ �กั ด

87.75%

100%

บริ ษัท ทิ ปโก้ ไบโอเท็ ค จำ �กั ด

บริ ษัทที่ มีผู้ถือหุ้ น/คณะกรรมการร่ วมกั น

บริ ษัท มาร์ เก็ ตติ้ งคอนซั ลเท็ น จำ �กั ด

บริ ษัท ถนอมวงศ์ บริ การ จำ �กั ด

บริ ษัท รั ตนะจิ ตต์ จำ �กั ด

บริ ษัท สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอล

บริ ษัท จิ ตต์ ษดา จำ �กั ด

บริ ษัท รวมทรั พย์ สิน จำ �กั ด
บริ ษัท ทิ ปโก้ ทาวเวอร์ จำ �กั ด
บริ ษัท ไทยสเลอรี่ ซิ ล จำ �กั ด
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ข้้อมููลของบริิษััทย่่อย และ บริิษััทร่่วม
1. บริิษััท ทิิปโก้้แอสฟััลท์์ จำำ�กััด (มหาชน) (บริิษััทร่่วม)
ประเภทกิิจการ : โรงงานผลิิตและจำำ�หน่่าย ยางแอสฟััลท์์ ยางมะตอยน้ำำ�� ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ทำำ�จากยางมะตอย หรืือ มีีส่่วนผสมของ
		
ยางมะตอยอื่่�นๆ และผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเลีียมทุุกชนิิด
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ : 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุุงเทพฯ โทรศััพท์์ 0-2273-6000
ทุุนจดทะเบีียน : 1,579.88 ล้้านบาท มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท
ทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว	: 1,578.36 ล้้านบาท
หลัักทรััพย์์
: เป็็นหลัักทรััพย์์รัับอนุุญาตในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เมื่่�อวัันที่่� 1 มีีนาคม 2534
2. บริิษััท ทิิปโก้้ ไพน์์แอปเปิ้้�ล จำำ�กััด
ประเภทกิิจการ : ผลิิตและส่่งออกสัับปะรดกระป๋๋อง น้ำำ��สัับปะรดและผลไม้้รวม
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ : 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุุงเทพฯ โทรศััพท์์ 0-2273-6200
ทุุนจดทะเบีียน : 700 ล้้านบาท มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท
ทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว	: 700 ล้้านบาท
3. บริิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด
ประเภทกิิจการ : ผลิิตและจำำ�หน่่ายเครื่่�องดื่่�มบรรจุุพร้้อมดื่่�ม
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ : 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุุงเทพฯ โทรศััพท์์ 0-2273-6200
ทุุนจดทะเบีียน : 600 ล้้านบาท มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท
ทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว	: 600 ล้้านบาท
4. บริิษััท ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด
ประเภทของกิิจการ : ทำำ�ฟาร์์ม ปลููกพืืช และสมุุนไพร ซึ่่�งใช้้เป็็นส่่วนผสมในการเภสััชกรรม รวมทั้้�งจััดตั้้�งโรงงานเพื่่�อการผลิิต หรืือ
		
แปรสภาพส่่วนผสมของเภสััชภััณฑ์์ และผลิิตภััณฑ์์ทางการแพทย์์
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ : 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุุงเทพฯ โทรศััพท์์ 0-2273-6200
ทุุนจดทะเบีียน : 50 ล้้านบาท
ทุุนเรีียกชำำ�ระแล้้ว : 36.8 ล้้านบาท
5. บริิษััท ทิิปโก้้ รีีเทล จำำ�กััด
ประเภทของกิิจการ : ร้้านค้้าปลีีก เครื่่�องดื่่�มและอาหาร
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ : 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุุงเทพฯ โทรศััพท์์ 0-2273-6200
ทุุนจดทะเบีียน : 200 ล้้านบาท
ทุุนเรีียกชำำ�ระแล้้ว : 200 ล้้านบาท
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1.3.2 บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
		
-ไม่่มีี1.3.3 ความสััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มธุุรกิิจของผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
	บุุคคลที่่�มีีผลประโยชน์์ร่่วมกัันส่่วนได้้เสีียของผู้้�บริิหารในบริิษััทฯ รายละเอีียดการประกอบธุุรกิิจของแต่่ละบริิษััทที่่�มีี
ความเกี่่�ยวข้้องกััน บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม และบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องบางบริิษััทเป็็นลููกค้้าของบริิษััททิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
บางบริิษััทเป็็น Supplier ให้้บริิการขนส่่งสิินค้้า หรืือวััตถุุดิิบ โดยที่่�ราคาของสิินค้้าที่่�ขายให้้ หรืืออััตราค่่าบริิการที่่�บริิษััท
ดัังกล่่าวคิิดกัับบริิษััทฯ จะเป็็นราคาตลาดมีีนโยบายราคาระหว่่างกัันเป็็นไปตามหมายเหตุุ ประกอบงบการเงิิน และไม่่มีีสััญญา
ผููกพัันระหว่่างกััน กรรมการของบริิษัทั ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียในฐานะกรรมการหรืือเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
1. นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร
2. นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน
3. นายสุุรเชษฐ์์ ทรััพย์์สาคร
4. นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร
5. นายกฤษฎิ์์� เศรษฐิิน

ตารางแสดงความสััมพัันธ์์ระหว่่างคณะกรรมการของบริิษััทฯกัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันที่่�สำำ�คััญ มีีดัังนี้้�
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
บจ.ถนอมวงศ์์บริิการ

ความสััมพัันธ์์กัับบริิษััท/
ประเภทและลัักษณะธุุรกิิจ
ความสััมพัันธ์์กัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง ชื่่�อผุ้้�ถืือหุ้้�นและร้้อยละของหุ้้�นที่่�ถืือต่่อหุ้้�น
ทั้้�งหมดในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเลีียม
นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร กรรมการ นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร 1 หุ้้�น
รัับเหมาก่่อสร้้างอาคาร ถนนและ นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร กรรมการ นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร
1 หุ้้�น
ซ่่อมบำำ�รุุงผิิว

บมจ.ทิิปโก้้แอสฟััลท์์

นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร กรรมการ บมจ.ทิิปโก้้ฟููดส์์
ผลิิตและจำำ�หน่่ายยางแอสฟััลท์์
อิิมัลั ชัันและจำำ�หน่า่ ยน้ำำ�มั
� นั เชื้้อ� เพลิิง นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร กรรมการ

23.43%

บจ.สยามคอนเทนเนอร์์
เทอร์์มิินอล

ทำำ�การจััดตั้้ง� สถานีีบรรจุุและรัับจ้้าง นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร กรรมการ นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร 16.67%
กรรมการ นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน
16.67%
บรรจุุสินิ ค้้าเข้้าตู้้�คอนเทนเนอร์์และ นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน
16.67%
ทำำ�ธุุรกรรมด้้านขนส่่งและบริิการ นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร กรรมการ นายสิิทธิลิ าภ ทรััพย์์สาคร
ด้้านShipping

บจ.รวมทรััพย์์สิิน

ทำำ�การจััดซื้้อ� จััดหา รัับ เช่่า เช่่าซื้้อ�
ถืือกรรมสิิทธิ์์� ครอบครองปรัับปรุุง
ใช้้ และจััดการโดยประการอื่่น� ๆซึ่่ง�
ทรััพย์์สินิ ใดๆ ตลอดจนดอกผลของ
ทรััพย์์สิินนั้้�น

นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร
นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน
นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร
นายสุุรเชษฐ์์ ทรััพย์์สาคร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร 20.00%
20.00%
นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน
นายสิิ ทธิิ ล าภ ทรัั พ ย์์ ส าคร 20.00%
-ไม่่มีี-

บจ.ทิิปโก้้ ทาวเวอร์์

ค่่ า เช่่ า ,บริิ ก ารสำำ�นัั ก งานรัั บ เหมา นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร
ก่่อสร้้างอาคาร ถนนและรัับทำำ�งาน นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน
นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร
โยธาทุุกประเภท
นายสุุรเชษฐ์์ ทรััพย์์สาคร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร 20.00%
10.20%
นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน
นายสิิ ทธิิ ล าภ ทรัั พ ย์์ ส าคร 20.00%
-ไม่่มีี-
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บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
บจ.ไทยสเลอรี่่� ซิิล จำำ�กััด

ประเภทและลัักษณะธุุรกิิจ
สร้้างและซ่่อมแซมถนน

ความสััมพัันธ์์กัับบริิษััท/
ชื่่�อผุ้้�ถืือหุ้้�นและร้้อยละของหุ้้�นที่่�ถืือต่่อหุ้้�น
ทั้้�งหมดในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร กรรมการ นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร 1.76%
4.62%
นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร กรรมการ นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร
ความสััมพัันธ์์กัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง

� ด ยานพาหนะ ให้้ นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาครกรรมการ นางสาวลัั ก ษณา ทรัั พ ย์์ ส าคร20.00%
บจ. มาร์์เก็็ตติ้้�งคอนซััลเท็็น บริิการสถานที่่จอ
เช่่าอาคารที่่�จอดรถ
กรรมการ นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน
20.00%
นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน
20.00%
นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร กรรมการ นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร
บจ. รััตนะจิิตต์์

การเช่่าและการดำำ�เนิินการเกี่่ย� วกัับ นายกฤษฎิ์์� เศรษฐิิน
อสัังหาริิมทรัพั ย์์ที่เ่� ป็็นของ ตนเองหรืือ
เช่่าจากผู้้�อื่่น� ที่ไ่� ม่่ใช่่เพื่่�อเป็็นที่พั่� กั อาศััย

กรรมการ นายกฤษฎิ์์� เศรษฐิิน

50.00%

บจ. จิิตต์์ษดา

การเช่่าและการดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับ นายกฤษฎิ์์� เศรษฐิิน
อสัังหาริิมทรัพั ย์์ที่เ่� ป็็นของ ตนเองหรืือ
เช่่าจากผู้้�อื่่น� ที่ไ่� ม่่ใช่่เพื่่�อเป็็นที่พั่� กั อาศััย

กรรมการ นายกฤษฎิ์์� เศรษฐิิน

50.00%

1.3.4 ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายชื่่�อกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นสููงสุุด 10 รายแรก ณ วัันที่่� 27 สิิงหาคม 2564 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
กลุ่่�มทรััพย์์สาคร
กลุ่่�มเทีียมทััน
กลุ่่�มเศรษฐิิน
นายอภิิรุุม ปััญญาพล
บริิษัทั ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด
นางสาววานิิสสา ธููปจิินดา
นายสมมารถ ธููปจิินดา
นายสมเกีียรติิ ลิิมทรง
นายนัันทพัันธ์์ มหััทธนธััญ
นางพิิริิยาพร แซ่่ฮึ้้�ง
รวมผู้้�ถืือหุ้้�น 10 อัันดัับแรก
ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�น
รวม

จำำ�นวนหุ้้�น

ร้้อยละ

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

บริิษััทฯ ไม่่มีีการถืือหุ้้�นไขว้้กัันในกลุ่่�มของบริิษััทและไม่่มีีการถืือหุ้้�นแบบปิิรามิิดในกลุ่่�มของบริิษััท

	ผู้้�ถืือหุ้้�นผ่่านบริิษััทไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด ณ วัันที่่� 27 สิิงหาคม 2564 ตั้้�งแต่่ร้้อยละ 0.5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ชำำ�ระแล้้ว
ลำำ�ดัับที่่�
1
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รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
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จำำ�นวนหุ้้�น
3,000,000

ร้้อยละ
0.62

1.4 จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้ว
บริิษัทมี
ั ทุี นุ จดทะเบีียน 500 ล้้านบาท เรีียกชำำ�ระแล้้ว 482.58 ล้้านบาท แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญ 482.58 ล้้านหุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท
(มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้ เปลี่่�ยนจากหุ้้�นละ 10 บาทเป็็นหุ้้�นละ 1 บาทเมื่่�อวัันที่่� 19 ธัันวาคม 2546)

1.5 การออกทรััพย์์อื่่�น
		

- ไม่่มีี –

1.6 นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
บริิษััทฯและบริิษัทย่
ั ่อย จะจ่่ายเงิินปัันผล เมื่่�อมีีกำำ�ไรสะสมเป็็นผลบวก อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลขึ้้�นอยู่่�กัับผลประกอบการของ
บริิษัทั และโครงการลงทุุนในอนาคตโดยกำำ�หนดว่่าไม่่ต่ำำ��กว่่า 1 ใน 3 ของกำำ�ไรสุุทธิิของเฉพาะกิิจการ
ปีี
อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ/หุ้้�น
อััตราเงิินปัันผล/หุ้้�น
อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลต่่อกำ�ำ ไรสุุทธิ(ิ %)

2564
1.15
0.77
67%

2563
0.66
0.94
142%

2562
0.25
0.34
134%

2561
0.72
0.25
35%

2560
0.98
0.75
77%
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2

การบริ หารจั ดการความเสี่ ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) ได้้ดำำ�เนิินการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร (Enterprise Risk Management :ERM) อย่่างต่่อ
เนื่่�องครอบคลุุมทุกุ กิิจการในกลุ่่�มธุุรกิิจเพื่่�อความเป็็นมาตรฐานเดีียวกััน และเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการขยายธุุรกิิจสร้า้ งการเจริิญเติิบโตของ
บริิษัทั ในเครืือธุุรกิิจ การดำำ�เนิินงานขององค์์กรจะต้้องเผชิิญกัับสภาพความไม่่แน่่นอนทั้้�งปััจจัยั ภายในและปััจจัยั ภายนอกองค์์กร ซึ่่ง� ก่่อให้้
เกิิดเหตุุการณ์์ทั้้�งที่่�เป็็นความเสี่่�ยงและโอกาส (Risk and Opportunities) ต่่อองค์์กร ดัังนั้้�นการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงจึึงเป็็นเครื่่�องมืือ
ที่่สำ� ำ�คัญ
ั ที่จ่� ะช่่วยป้้องกััน รัักษาและส่่งเสริิมให้้องค์์กรสามารถบรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์และเป้้าหมายได้้ นอกจากนี้้�การบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง
ยัังเป็็นองค์์ประกอบสำำ�คัญ
ั ของการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� ี (Good Corporate Governance) โดยมุ่่�งเน้้นให้้ทุกุ กระบวนการดำำ�เนิินงานด้้วย
ความโปร่่งใสมีีประสิิทธิิภาพ ส่่งผลที่่�ดีีต่่อภาพลัักษณ์์และการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่องค์์กร ดัังนั้้�น บริิษััทฯ จึึงมีีการจััดตั้้�ง
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร (Corporate Risk Management Committee) อัันประกอบด้้วย
1. ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร 		
2. ผู้้�อำำ�นวยการสายบริิหารเงิิน
3. ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและควบคุุมภายในองค์์กร
4. ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
5. ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ
เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ประเมิินความเสี่่�ยงที่่�อาจส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กรทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว ตลอดจนหามาตรการ
เพื่่� อ บริิ ห าร และลดความเสี่่� ย งดัั ง กล่่ า วให้้ อยู่่� ในระดัั บ ที่่� เ หมาะสม หรืื อ ยอมรัั บ ได้้ เพื่่� อ ให้้ ก ารดำำ� เนิิ น งานขององค์์ ก ร
สำำ� เร็็ จต ามวัั ตถุุ ป ระสงค์์ ที่่� ว างไว้้ ทั้้� ง นี้้� อ าจมอบหมายให้้ อนุุ ก รรมการบริิ ห ารความเสี่่� ย งทำำ�หน้้ า ที่่� ว างแผนดำำ� เนิิ น การย่่ อ ยโดยมีี
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรดููแล ติิดตามเป็็นระยะๆ และรายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ทราบทุุกไตรมาส
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ได้้วิิเคราะห์์และประเมิินความเสี่่�ยงองค์์กรภายใต้้กรอบ 5 ด้้าน ดัังนี้้�
1. ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ (Strategic Risk : S)
เป็็นความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการกำำ�หนดแผนกลยุุทธ์์ หรืือ การปฎิิบััติิตามแผนกลยุุทธ์์ไม่่เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้
ซึ่่�งเกิิดจากปััจจััยภายในหรืือภายนอก เช่่น โครงสร้้างองค์์กร สภาวการณ์์การแข่่งขััน ทรััพยากร และ สภาพแวดล้้อมต่่างๆ
ล้้วนส่่งผลกระทบต่่อเป้้าหมายองค์์กร ดัังนี้้�
1.1 สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา ส่่งผลให้้ธุุรกิิจและเศรษฐกิิจโดยรวมมีีการชะลอตััว
1.2 การเติิบโตของธุุรกิิจหลัักในปััจจุุบัันไม่่เป็็นไปตามแผน
1.3 ความไม่่พร้้อมขององค์์กรกัับการเปลี่่�ยนแปลงในกลยุุทธ์์ใหม่่ๆ
บริิษััทฯ ได้้ประเมิินความเสี่่�ยงข้้างต้้นและจััดการลดความเสี่่�ยงโดยการปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์ทั้้�งในระยะสั้้�นและ
ระยะยาว พร้้อมทั้้�งปรัับโครงสร้้างการบริิหารจััดการภายในเพื่่�อให้้สอดรัับกัับการปรัับกลยุุทธ์์ใหม่่
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2. ความเสี่่�ยงด้้านการดำำ�เนิินงาน (Operation Risk : O)
เป็็นความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการปฎิิบััติิงานในแต่่ละขั้้�นยัังไม่่เหมาะสม ไม่่สอดคล้้องกัับสภาวการณ์์ในยุุคปััจจุุบััน ได้้แก่่
2.1 ธุุ ร กิิ จน้ำำ�� ผลไม้้ ไ ม่่ เ ติิ บ โตตามแผน โดยในระหว่่ า งปีี บริิ ษัั ท ฯ มีี ก ารปรัั บ ปรุุ ง และพัั ฒ นาผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ใ หม่่ ๆ
เพื่่�อให้้ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้ามากขึ้้�น ร่่วมกัับการพิิจารณานำำ�ทรััพยากรและเครื่่�องจัักรที่่�มีีอยู่่�มาใช้้
ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
2.2 ความไม่่พร้้อมของผู้้�สืืบทอดในตำำ�แหน่่งงานที่่�สำำ�คััญ ทำำ�ให้้การปฏิิบััติิงานอาจมีีความไม่่ต่่อเนื่่�อง ดัังนั้้�นบริิษััทฯ
จึึงมุ่่�งเน้้นการวางแผนและให้้ความสำำ�คััญในการพััฒนาบุุคคลากรขององค์์กร รวมทั้้�งการปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้าง
การบริิหารจััดการให้้มีีทิิศทางสอดคล้้องกัับแผนงานที่่�วางไว้้
3. ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน (Financial Risk : F)
เป็็นความเสี่่ย� งเกี่่ย� วกัับสภาพคล่่องทางการเงิิน การบริิหารทางการเงิินและงบการเงิิน ซึ่่ง� ในปีีที่ผ่่� า่ นมาจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา ทำำ�ให้้กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจภายในประเทศมีีการหยุุดชะงััก ส่่งผลต่่อรายได้้และกำำ�ลัังซื้้�อของ
ผู้้�บริิโภค อีีกทั้้�งความผัันผวนของราคาวััตถุุดิิบ และพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ทำำ�ให้้ผลการดำำ�เนิินงานในภาพรวม
ของบริิษััทฯ ทั้้�งธุุรกิิจคอนซููมเมอร์์ ธุุรกิิจผลไม้้แปรรููป และธุุรกิิจค้้าปลีีก ไม่่เป็็นไปตามเป้้าที่่�วางไว้้ อย่่างไรก็็ตามบริิษััทฯ ได้้
ดำำ�เนิินการในหลายด้้านเพื่่�อปรัับปรุุงกระบวนการต่่างๆ เร่่งพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และสร้้างสรรค์์นวััตกรรมใหม่่ๆ นำำ�เทคโนโลยีีเข้้า
มามีีบทบาทมากขึ้้�น เพื่่�อลดต้้นทุุนและเพิ่่�มผลประกอบการให้้แก่่กิิจการ นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีเยี่่�ยมและ
เป็็นพัันธมิิตรกัับแหล่่งเงิินทุุน ทำำ�ให้้ความเสี่่�ยงด้้านการเงิินของบริิษััทฯ อยู่่�ในระดัับค่่อนข้้างต่ำำ��
4. ความเสี่่�ยงด้้านกฎหมายและกฎระเบีียบ (Compliance Risk : C)
เป็็นความเสี่่ย� งเกี่่ย� วกัับการต้้องปฎิิบัติั ติ ามกฎหมายและกฎระเบีียบต่่างๆ อย่่างถููกต้้องครบถ้้วน ได้้แก่่ พระราชบััญญััติิ
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act) ซึ่่�งมีีผลกระทบต่่อองค์์กร จำำ�เป็็นต้้องมีี “มาตรฐาน”
ในการจััดการข้้อมููลส่่วนบุุคคลอย่่างเหมาะสมและเพีียงพอ เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�จะมีีผลกระทบไปถึึงการรัักษาความลัับ
(Confidentiality) ความถููกต้้องสมบููรณ์์ (Integrity) และความพร้้อมใช้้งาน (Availability) ของข้้อมููลส่่วนบุุคคล ที่่�ก่่อให้้เกิิด
แนวโน้้มให้้เกิิดผลกระทบเชิิงลบหรืือความเสีียหายในระดัับบุุคคลหรืือองค์์กรได้้ ซึ่่ง� ปััจจุบัุ นั บริิษัทั ฯ อยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินการ
ตามแผน
5. ความเสี่่�ยงด้้านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (Information System Risk : I)
เป็็นความเสี่่�ยงจากระบบที่่�ใช้้อยู่่�ในองค์์กร ด้้านการจััดการและวางแผนทรััพยากรทางธุุรกิิจ หรืือ ERP (Enterprise
Resource Planning) โดยระบบงานบางส่่วนอาจมีีความล้้าสมััย และการป้้องกัันความปลอดภััยทางไซเบอร์์ยัังไม่่เป็็นปััจจุุบััน
ซึ่่�งบริิษััทฯ อยู่่�ระหว่่างการพััฒนาระบบตามแผนเพื่่�อให้้มีีความทัันสมััย พร้้อมทั้้�งจััดการด้้านความปลอดภััยทางไซเบอร์์ให้้เป็็น
ปััจจุุบััน

2.2 ปััจจััยความเสี่่�ยงต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
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2.2.1 ความเสี่่�ยงในการประกอบธุุรกิิจ
2.2.1 ก) ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของปริิมาณและราคาวััตถุุดิิบ
การเปลี่่�ยนแปลงของสภาวะอากาศ มีีผลต่่อผลผลิิตทางการเกษตรทั้้�งในแง่่ของปริิมาณ และราคา บริิษััทจำำ�เป็็นต้้อง
ปรัับตััวและบริิหารจััดการเพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นต่่อธุุรกิิจ รวมถึึงการควบคุุมคุุณภาพของวััตถุุดิิบ ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงมีี
การวางแผนการสั่่�งซื้้�อล่่วงหน้้า การนำำ�ระบบ Contract Farming เข้้ามาบริิหารจััดการเพื่่�อควบคุุมคุุณภาพและความต่่อเนื่่�อง
ของปริิมาณวััตถุุดิิบรวมถึึงราคาของวััตถุุดิิบให้้อยู่่�ในระดัับที่่�รัับได้้
2.2.1 ข) ความเสี่่�ยงจากพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนไป
ในปััจจุบัุ นั พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคมีีการเปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็ว และมีีความหลากหลาย การดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้มีกี ารเติิบโต
อย่่างต่่อเนื่่�อง จะต้้องมีีการปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบและผลิิตภัณ
ั ฑ์์ให้้มีคี วามหลากหลาย น่่าดึึงดููด เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของ
ลููกค้้า ดัังจะเห็็นได้้จากการที่่�บริิษััทได้้คิิดค้้นผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ การปรัับแต่่งตััวผลิิตภััณฑ์์ ภาชนะบรรจุุ การให้้ความสำำ�คััญกัับ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ดีีต่่อสุุขภาพ เป็็นต้้น นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมุ่่�งเน้้นการบริิหารจััดการในด้้านการกระจายสิินค้้าให้้สามารถครอบคลุุม
กลุ่่�มลููกค้้าในแต่่ละพื้้�นที่่�เพื่่�อให้้บริิษััทมีียอดขายเพิ่่�มขึ้้�นและสร้้างแบรนด์์ให้้เป็็นที่่�จดจำำ�
2.2.1 ค) ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ในกระบวนการผลิิตสิินค้้าอาจทำำ�ให้้เกิิดขยะและของเสีีย ซึ่่�งมีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยที่่�ผ่่านมาบริิษััท
ได้้จััดกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อม อาทิิ เช่่น การนำำ�ขวดพลาสติิกที่่�ใช้้แล้้วมารีีไซเคิิล (Recycle) ให้้เป็็นสิ่่�งของมีีค่่า เช่่น
เสื้้�อและผ้้าห่่ม นอกจากนี้้� เปลืือกสัับปะรดที่่�ได้้จากกระบวนการผลิิต บริิษััทนำำ�มาสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มโดยการทำำ�เป็็นภาชนะ
บรรจุุอาหาร เป็็นการลดการทิ้้�งขยะออกสู่่�ภายนอกและลดค่่าใช้้จ่า่ ยในการกำำ�จัดั ของเสีีย ซึ่่ง� เป็็นการลดผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม
2.2.2 ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการผลิิต
ความเสี่่�ยงเรื่่�องแรงงาน
ในสถานการณ์์ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิิจ การแข่่งขัันทางการตลาดที่่�สููงขึ้้�น ส่่งผลต่่อการขาดแคลน
แรงงาน ซึ่่�งแรงงานถืือเป็็นปััจจััยที่่�สำำ�คััญของบริิษััทในการผลัักดัันให้้เกิิดการดำำ�เนิินธุุรกิิจ อีีกทั้้�งแนวโน้้มอััตราค่่าแรงที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลต่่อการเพิ่่�มขึ้้�นของต้้นทุุนสิินค้้า บริิษััทจึึงมีีการปรัับโครงสร้้างองค์์กร คััดสรรบุุคคลากรที่่�มีีความรู้้�ความ
สามารถ รวมทั้้�ง ปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการทำำ�งาน เพื่่�อควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายด้้านแรงงาน และทำำ�ให้้การทำำ�งานมีีความยืืดหยุ่่�น และ
มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
2.2.3 ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน
2.2.3 ก) ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
ธุุ ร กรรมการซื้้� อวัั ตถุุ ดิิ บ และขายสิิ น ค้้ า ในบางธุุ ร กิิ จขอ งกลุ่่�มธุุ ร กิิ จอ าหารทิิ ป โก้้ ใช้้ สกุุ ล เงิิ น ตราต่่ า งประเทศ
ซึ่่ง� อััตราแลกเปลี่่ย� นมีีความผัันผวนและอาจกระทบต่่อราคาของวััตถุดิุ บิ และสิินค้้า อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทป้
ั อ้ งกัันความเสี่่ย� งที่อ่� าจ
เกิิดขึ้้น� โดยการทำำ�สัญ
ั ญาซื้้อ� -ขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าบางส่่วนในการทำำ�ธุุรกรรมเพื่่�อลดความเสี่่ย� งจากอััตราแลกเปลี่่ย� น
2.2.3 ข) ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย
บริิษัทมี
ั เี งิินกู้้�ยืืมทั้้ง� ระยะสั้้น� และระยะยาว เพื่่�อนำำ�มาใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนและขยายธุุรกิิจ บริิษัทจ
ั ะพิิจารณาเงื่่อ� นไข
และอััตราดอกเบี้้�ยของแต่่ละสถาบัันการเงิินก่่อนการตััดสิินใจทำำ�ธุุรกรรมใดๆ เพื่่�อให้้บริิษััทได้้รัับประโยชน์์สููงสุุด
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การขั บเคลื่ อนธุ รกิ จเพื่ อความยั่ งยื น
3.1 นโยบายและเป้้าหมายการจััดการด้้านความยั่่�งยืืน
นโยบายการจััดการด้้านความยั่่�งยืืน
บริิ ษัั ท ฯมีี ค วามมุ่่�งมั่่� น ในการพัั ฒ นารูู ป แบบการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ทั้้� ง 3 มิิ ติิ มิิ ติิ เ ศรษฐกิิ จ มิิ ติิ สัั ง คม และมิิ ติิ สิ่่� ง แวดล้้ อม
โดยสร้้างการรัับรู้้�และตระหนัักถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนไปสู่่�กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งภายในและภายนอกขององค์์กรเพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีี ย ทุุ ก ภาคส่่ ว นมีี ส่่ ว นร่่ วม ในการพัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ มุ่่�งเน้้ น ในเรื่่� อ งคุุ ณ ภาพของสิิ น ค้้ า การพัั ฒ นาผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ป รัั บ ปรุุ ง
กระบวนการผลิิ ตด้้ ว ยการนำำ� เทคโนโลยีี ที่่� ทัั น สมัั ย เข้้ า มาปรัั บ ใช้้ ตระหนัั ก ถึึงความปลอดภัั ย อาชีี วอ นามัั ย และรสชาติิ ที่่� ช วน
บริิ โ ภคได้้ ทุุ ก วัั น อย่่ า งมีี ค วามสุุ ข รวมถึึงสภาพแวดล้้ อม ในการทำำ� งานของพนัั ก งาน การพัั ฒ นาชุุ ม ชนและสัั ง คมในทุุ ก ด้้ า น
ตลอดจนการลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมทุุกส่่วนงานของห่่วงโซ่่คุุณค่่า เพื่่�อสร้้างความสมดุุลทางธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืนได้้ในอนาคต
เป้้าหมายการจััดการและพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืน
“Enjoy Healthier Life – สนุุกและมีีความสุุขกัับชีีวิิตที่่�มีีสุุขภาพดีีขึ้้�น”
การพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่มี่� คุี ณ
ุ ภาพอย่่างยั่่ง� ยืืน เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ ให้้กับั ผู้้�บริิโภคผ่่านธุุรกิิจอาหาร เครื่่อ� งดื่่ม� และผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ด้้านสุุขภาพที่่�มีีความหลากหลายรสชาติิอร่่อย โดยการนำำ�นวััตกรรมมาผสมผสานกัับเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยรวมทั้้�งการนำำ�ระบบดิิจิิทััล
มาปรัับใช้้ในกระบวนการทำำ�งานให้้เกิิดความถููกต้้อง รวดเร็็ว และแม่่นยำำ� ซึ่่�งเป็็นการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและไว้้วางใจให้้กัับผู้้�บริิโภค
เพื่่�อโลกที่่�ดีีขึ้้�น และความสุุขที่่�ยั่่�งยืืน

3.2 การจััดการผลกระทบต่่อผู้้มี� ีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
3.2.1 ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ

แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริ ษัท ทิ ปโก้ ฟูดส์ จำ �กั ด (มหาชน)

35

1. การตลาด/การพััฒนาธุุรกิิจองค์์กร (Marketing/Business Group Head)
	ขัับเคลื่่�อนกลยุุทธ์์ด้้านการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และธุุรกิิจใหม่่ รวมถึึงวางกรอบแผนงานในทุุกส่่วนของห่่วงโซ่่คุุณค่่า
(Value Chain) ตั้้�งแต่่การจััดหาวััตถุุดิิบ การผลิิต การตลาด การขนส่่ง และช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายที่่�เหมาะสม พร้้อมทั้้�ง
วิิเคราะห์์ภาพรวมของธุุรกิิจ และพััฒนาแผนงานเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�ความยั่่�งยืืนทางธุุรกิิจ
การตลาด (Marketing) บริิหารจััดการรููปแบบทางการตลาดระดัับองค์์กร (Master Branding) และการตลาด
สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ (Products Branding) รวมทั้้�งแผนงานเกี่่�ยวกัับ Marketing Campaign เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของ
ลููกค้้าและผู้้�บริิโภคทุุกกลุ่่�มเป้้าหมาย
2. การเพิ่่�มคุุณค่่าของผลิิตภััณฑ์์ (Innovation)
	มุ่่�งเน้้นการพััฒนาและสร้้างคุุณค่่าในด้้านความแปลกใหม่่ของผลิิตภััณฑ์์ที่่�ยัังไม่่เคยมีีมาก่่อนในท้้องตลาด รวมทั้้�งการ
พััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์เดิิมอย่า่ งสร้้างสรรค์์ ยกระดัับคุุณภาพของสิินค้้าใหม่่ตามมาตรฐาน ด้้วยการใช้้วัตถุ
ั ดิุ บิ ที่มี่� คุี ณ
ุ ภาพ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ที่ทั่� นั สมััย นำำ�นวััตกรรมและเทคโนโลยีีเข้้ามาปรัับใช้้ ดึึงจุุดเด่่นและสร้้างความแตกต่่างของผลิิตภัณ
ั ฑ์์ เพื่่�อให้้ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ มีีคุณค่
ุ า่
ด้้านราคาที่่�เหมาะสมตามความต้้องการของตลาด
3. จััดซื้้�อสิินค้้าวััตถุุดิิบ (Sourcing)
ธุุรกิิจการเกษตรและสิินค้้าวััตถุุดิิบจากภายในองค์์กร (Internal Sourcing) ที่่�ผ่่านมาบริิษััทฯ วิิจััยและพััฒนา
สายพัันธุ์์�สัับปะรดทิิปโก้้หอมสุุวรรณจากการทดลองในห้้องปฎิิบััติิการ ซึ่่�งเป็็นสายพัันธุ์์�ที่่�มีีคุุณสมบััติิพิิเศษ เปลืือกบาง รสชาติิ
หวาน ไม่่กััดลิ้้�น ในปััจจุุบัันได้้มีีการพััฒนากระบวนการเพาะปลููกอย่่างพิิถีีพิิถััน เพื่่�อสร้้างมาตรฐานและรัักษาคุุณภาพ
ของผลผลิิต สำำ�หรัับในอนาคตบริิษััทฯกำำ�หนดแผนด้้านการตรวจวััดคุุณภาพของผลผลิิตด้้วยการนำำ�เทคโนโลยีีมาประยุุกต์์ใช้้
ในการคััดเกรดของวััตถุุดิิบ เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในด้้านคุุณภาพของสิินค้้าและรัักษามาตรฐานผลิิตภััณฑ์์ภายใต้้แบรนด์์ทิิปโก้้
การสนัับสนุุนสิินค้้าทางการเกษตรของชุุมชน และคู่่�ค้้าจากภายนอก (External Sourcing) บริิษัทั ฯ กำำ�หนดมาตรฐาน
และคััดสรรวััตถุุดิิบที่่�มีีคุุณภาพจากเกษตรกรในชุุมชน รวมทั้้�งคู่่�ค้้าและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจจากภายนอกองค์์กร เพื่่�อสร้้าง
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่่�มีีความหลากหลาย ตอบสนองความต้้องการของตลาดได้้อย่่างรวดเร็็วซึ่่�งเป็็นการสร้้างรายได้้ควบคู่่�ไปกัับ
การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของคนในชุุมชนใกล้้เคีียง
4. การผลิิตภายใน / การสั่่�งผลิิตจากภายนอก (Production / OEM OUT)
การผลิิตภายใน (Production)
บริิษััทฯกำำ�หนดแผนการพััฒนากระบวนการผลิิตด้้วยนวััตกรรมที่่�ทัันสมััย ซึ่่�งปััจจุุบัันบริิษััทฯ สามารถผลิิตสิินค้้า
ที่่�หลากหลาย มีีโรงงานผลิิต ทั้้�งหมด 5 แห่่ง ดัังนี้้� โรงงานผลิิตผลไม้้แปรรููป ผลิิตสิินค้้าสัับปะรดกระป๋๋องมาตรฐานส่่งออก
โรงงานผลิิตสารสกััดสมุุนไพรขนาดใหญ่่ สามารถสกััดสารสำำ�คััญในสมุุนไพรไทยได้้หลากหลายชนิิด โรงงานผลิิตน้ำำ��ผลไม้้ ผลิิต
น้ำำ�� ผลไม้้ ไ ด้้ ห ลายรูู ป แบบทั้้� ง UHT และ Pasteurized โรงงานผลิิ ตน้ำ�ำ� แร่่ ธ รรมชาติิ แ ม่่ ริิ ม เป็็ น แหล่่ ง น้ำำ�พุ
� ุ เ ย็็ น จาก
เทืือกเขาสููงและ โรงงานผลิิตน้ำำ��แร่่ธรรมชาติิภููน้ำำ��หยดที่่�มีีปริิมาณแร่่ธาตุุที่่�สำำ�คััญและจำำ�เป็็นต่่อร่่างกาย
การสั่่�งผลิิตจากภายนอก (OEM OUT)
บริิษััทฯคััดสรรผู้้�ผลิิตจากภายนอกที่่�ได้้รัับมาตรฐานด้้านการผลิิต และกระบวนการผลิิตที่่�ทัันสมััย วิิจััยและพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ร่่วมกัับผู้้�ผลิิตจากภายนอก เพื่่�อสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจด้้วยการส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่่�มีีความหลากหลาย ด้้วย
มาตรฐาน และคุุณภาพของสิินค้้าในระดัับของทิิปโก้้
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5. การจััดส่่งสิินค้้า (Logistic)
การจััดส่่งสิินค้้าในประเทศ
บริิษััทฯ สร้้างระบบการกระจายสิินค้้าที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ทั่่�วประเทศไทย ด้้วยการวางระบบการ
กระจายสิินค้้าจากโรงงานผลิิตไปยัังศููนย์์กระจายสิินค้้าตามภููมิิภาค และทำำ�การกระจายสิินค้้าผ่่านตััวแทนจำำ�หน่่ายรายย่่อย
ไปยัังห้้างสรรพสิินค้้าต่่างๆ ทั้้�งในกรุุงเทพฯ และร้้านค้้าในต่่างจัังหวััด เน้้นรููปแบบการจััดส่่งในประเทศด้้วยรถบรรทุุกสิินค้้าที่่�มีี
ความเหมาะสมกัับผลิิตภััณฑ์์ โดยเฉพาะสิินค้้าทางการเกษตร เพื่่�อรัักษาคุุณภาพ และความสดใหม่่ของผลิิตภััณฑ์์ ควบคู่่�กัับ
การดููแลสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยการลดปริิมาณคาร์์บอนที่่�เกิิดจากการขนส่่งให้้อยู่่�ในระดัับมาตรฐาน
	สำำ�หรัับการสั่่�งซื้้�อสิินค้้าผ่่านเว็็บไซด์์ของลููกค้้ารายย่่อย บริิษััทฯ จััดทำำ�ระบบดิิจิิทััลสำำ�หรัับการจััดส่่งสิินค้้าในรููปแบบ
Delivery ตั้้�งแต่่ระบบการจััดเก็็บสิินค้้า (Warehouse) วางแผนการจััดส่่งสิินค้้า (Online Distribution) และการวิิเคราะห์์
ความต้้องการของลููกค้้ารายย่่อย เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและไว้้วางใจในแบรนด์์ทิิปโก้้ได้้อย่่างยั่่�งยืืน
การจััดส่่งสิินค้้าในต่่างประเทศ
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินการจััดส่่งสิินค้้าไปยัังประเทศคู่่�ค้้าได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ด้้วยการคััดเลืือกรููปแบบการจััดส่่งสิินค้้าที่่�
เหมาะสมกัับตััวสิินค้้าและประเทศคู่่�ค้้า รวมทั้้�งการติิดต่่อและคััดเลืือกบริิษััทขนส่่งที่่�มีีคุุณภาพ ทำำ�การเปรีียบเทีียบค่่าระวาง
และค่่าบริิการขนส่่ง วางแผนระยะเวลาการจััดส่่งสิินค้้า ตรวจสอบข้้อมููลของตู้้�สิินค้้าทางระบบ รวมทั้้�งจััดเตรีียมเอกสารที่ใ่� ช้้ใน
การส่่งออก เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับลููกค้้า
6. การจััดจำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทางต่่างๆ (Distribution)
บริิษััทฯ ส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ให้้กัับผู้้�บริิโภคผ่่านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายที่่�มีีประสิิทธิิภาพในหลากหลายช่่องทาง
แบ่่งเป็็นการจััดจำำ�หน่่ายทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ดัังนี้้�
การจััดจำำ�หน่่ายในประเทศ
Offline Channels จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ผ่่านผู้้�แทนจำำ�หน่่าย (Distributor) ซึ่่�งเป็็นช่่องทางจััดจำำ�หน่่ายหลััก
ของบริิษัทั ฯ ในรููปแบบขายส่่ง และขายปลีีก และขนส่่งสิินค้้าไปยัังห้้างสรรพสิินค้้า ร้้านสะดวกซื้้อ� ซุุปเปอร์์มาร์์เก็็ตในกรุุงเทพฯ
และร้้านค้้าในต่่างจัังหวััด และทางบริิษัทั ฯ เป็็นผู้้�จััดจำำ�หน่า่ ยเองโดยการจััดบููธร้า้ นจำำ�หน่า่ ยสิินค้้า และช่่องทางการจััดจำำ�หน่า่ ย
พิิเศษอื่่�นๆ
Online Channels จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ผ่่านการขายออนไลน์์ ซึ่่�งเป็็นช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายใหม่่ที่่�มีีความ
หลากหลาย ช่่วยอำำ�นวยความสะดวกในเรื่่�องการขนส่่งสิินค้้าโดยเฉพาะสิินค้้าที่่�มีีน้ำำ��หนััก อย่่างเช่่น น้ำำ��แร่่ธรรมชาติิออรา และ
น้ำำ��ผลไม้้ทิิปโก้้ ด้้วยการบริิการขนส่่งสิินค้้าในรููปแบบ Delivery โดยการจััดทำำ�ระบบจััดการเส้้นทางการขนส่่งที่่�ทัันสมััย
เพื่่�อให้้เกิิดความสะดวกและรวดเร็็วในการจััดส่่ง
Retail Channels จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ผ่่านหน้้าร้้านภายใต้้แบรนด์์ “Squeeze by Tipco” ที่่�มีีผลิิตภััณฑ์์อาหาร
และเครื่่�องดื่่�มที่่�ได้้รัับการคััดสรรคุุณภาพ เน้้นอาหารและเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีรสชาติิอร่่อย เพิ่่�มความสะดวกสบายในการสั่่�งซื้้�อสิินค้้า
ด้้วยสาขาที่่�ครอบคลุุม ทั้้�งในโรงพยาบาล ห้้างสรรพสิินค้้า และ สถานที่่�ทำำ�งานต่่างๆ
การจััดจำำ�หน่่ายในต่่างประเทศ
การจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ในต่่างประเทศ ปััจจุุบัันบริิษััทฯ ส่่งออกสิินค้้าภายใต้้แบรนด์์ “Tipco” อย่่างเช่่น น้ำำ��ผลไม้้
ทิิ ป โก้้ ไปยัั ง ประเทศในทวีี ป เอเชีี ย และประเทศในทวีี ป ยุุ โรป รวมทั้้� ง การจัั ด จำำ�หน่่ า ยในรูู ป แบบรัั บ จ้้ า งผลิิ ต ผลไม้้
แปรรููปให้้กัับลููกค้้าในต่่างประเทศ ส่่วนใหญ่่ส่่งออกไปยัังประเทศสหรััฐอเมริิกา และประเทศในทวีีปยุุโรป ซึ่่�งในอนาคต
กลยุุทธ์์หลัักในการดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กรในการขยายช่่องทางการตลาดและส่่งออกผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ ในต่่างประเทศมากขึ้้�น
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7. การบริิหารจััดการบรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภค
บริิษััทฯดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม ด้้วยการบริิหารจััดการบรรจุุภััณฑ์์หลัังบริิโภคที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ โดยกำำ�หนดแผนงาน ตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการคััดเลืือกวััตถุุดิิบของบรรจุุภััณฑ์์ การผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ รวมทั้้�งการจััดเก็็บ
บรรจุุภััณฑ์์ขวดน้ำำ��พลาสติิกที่่�ใช้้แล้้วจากผู้้�บริิโภค และนำำ�กลัับมาผ่่านกระบวนการรีีไซเคิิล (Recycle) ซึ่่�งที่่�ผ่่านมาบริิษััทฯ
ได้้จััดโครงการแปลงร่่างขวดพลาสติิกให้้เป็็นสิ่่�งของมีีค่่า ด้้วยการเรีียกเก็็บขวดพลาสติิกคืืนจากผู้้�บริิโภค และนำำ�ขวดพลาสติิก
มารีีไซเคิิลถัักถอเป็็นเสื้้�อและผ้้าห่่มด้้วยนวััตกรรมที่่�ทัันสมััย เพื่่�อเสริิมสร้้างการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนทุุกส่่วนในห่่วงโซ่่คุุณค่่า
(Value Chain) และในอนาคตทางบริิษััทฯ กำำ�หนดแผนที่่�จะดำำ�เนิินการต่่อเนื่่�องในโครงการดัังกล่่าว รวมทั้้�งนำำ�ของเสีียจาก
กระบวนการผลิิตในโรงงานต่่างๆ อย่่างเช่่นเปลืือกสัับปะรด ของเสีียจากการผลิิตผลไม้้แปรรููป สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มด้้วยการนำำ�
เปลืือกสัับปะรดแปรรููปทำำ�เป็็นภาชนะใส่่อาหาร เพื่่�อลดของเสีีย และเป็็นการสร้้างรายได้้เพิ่่�มจากสิ่่�งที่่�มีีอยู่่� อีีกทั้้�งยัังเป็็นการ
ช่่วยลดขยะและช่่วยลดผลกระทบจากการผลิิตในด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อให้้บริิษััทฯ การดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างยั่่�งยืืนตลอดทั้้�ง
ห่่วงโซ่่คุุณค่่า
3.2.2 การวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
กลุ่่�มผู้้มี� ีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

ความคาดหวัังของผู้้มี� ีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

การตอบสนองความคาดหวััง
ของผู้้มี� ีส่่วนได้้เสีีย

ผู้้มี� ีส่่วนได้้เสีียภายในองค์์กร
ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
(Executive & Employee)

1. ผลตอบแทน และสวััสดิิการที่่�เหมาะสม
2. ความมั่่�นคงและความก้้าวหน้้าในหน้้าที่่�การงาน
3. การพััฒนาศัักยภาพ ความรู้้�ความสามารถในการ
ทำำ�งานของพนัักงาน
4. พััฒนารููปแบบการทำำ�งาน สร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�ดีี
และมีีความปลอดภััยในการทำำ�งาน

1. จััดสรรผลตอบแทน และสวััสดิิการที่่�มีีความเหมาะสม
สำำ�หรัับพนัักงานทุุกภาคส่่วน
2. กำำ�ห นดแผนการทำำ� งาน เป้้ า หมาย และกลยุุ ทธ์์
ำ นดไว้้
ทางธุุรกิิจที่ชั่� ดั เจน และดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแผนงานที่กำ่� �ห
3. กำำ�หนดตััวชี้้�วััดผลการดำำ�เนิินงานเพื่่�อประเมิินผลงาน
อย่่างโปร่่งใส
4. จััดอบรมพััฒนาศัักยภาพในทุุกด้้าน รวมทั้้�งกำำ�หนด
มาตรการ และรณรงค์์ให้้พนัักงานเห็็นถึึงความสำำ�คััญ
ในเรื่่�องความปลอดภััยในการทำำ�งาน

1. พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ สร้้างความหลากหลายและ
ทัันสมััย
2. ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รัับรองมาตรฐานในด้้านคุุณภาพ
3. ใส่่ใจสุุขภาพและความปลอดภััยของผู้้�บริิโภค
4. สื่่อส
� ารและเปิิดเผยข้้อมููลของสิินค้้าอย่่างครบถ้้วน
5. มีีช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายที่่�หลากหลาย และมีี
บริิการขนส่่ง เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการสั่่�งซื้้�อ
สิินค้้า
6. กำำ�หนดราคาขายที่่�มีีความเหมาะสมกัับมููลค่่า
สิินค้้า

1. ค้้นหาความต้้องการของผู้้�บริิโภค และนำำ�นวััตกรรม
ใหม่่เข้้ามาปรัับใช้้ในกระบวนการผลิิต
2. คััดสรรวััตถุุดิิบในการผลิิตที่่�มีีคุุณภาพ
3. เน้้นกระบวนการในการผลิิตที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และ
ได้้รัับการรัับรองตามมาตรฐานสากลจากสถาบัันต่่างๆ
ในระดัับโลก
4. สื่่�อสารข้้อมููลที่่�ครบถ้้วน เลืือกช่่องทางการสื่่�อสาร
ที่่�หลากหลาย เพื่่�อให้้ลููกค้้าเข้้าถึึงข้้อมููลได้้
5. เพิ่่�มช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายผ่่านทาง Online และจััด
ส่่งสิินค้้าในรููปแบบ Home Delivery
6. สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับสิินค้้าด้้วยการพััฒนาสิินค้้าใหม่่

ผู้้มี� ีส่่วนได้้เสีียภายนอกองค์์กร
ผู้้�บริิโภค (Consumer)
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การตอบสนองความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

ความคาดหวัังของผู้้มี� ีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักวิิเคราะห์์
(Stockholders & Analysts)

1. บริิษัทั ฯ มีีผลการดำำ�เนิินงานในส่่วนของยอดขาย
และกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง
2. บริิษัทั ฯ จ่่ายเงิินปัันผลอย่่างสม่ำำ��เสมอ
3. ได้้รัับข้้อมููลข่่าวสารที่่�สำำ�คััญของบริิษััท ในส่่วน
ของแผนธุุรกิิจ การวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงาน และ
การพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน

1. บริิหารธุุรกิิจ และจััดการความเสี่่�ยงทั้้�งภายในและ
ภายนอกองค์์กรได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
2. กำำ�หนดและประกาศนโยบายเงิินปัันผลที่่�ชััดเจน
รวมทั้้�งสร้้างความเติิบโตของผลการดำำ�เนิินงานอย่่าง
ต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน
3. จััดทำำ�และนำำ�เสนอข้้อมููลที่่�สำำ�คััญของบริิษััทที่่�ถููก
ต้้ อ งและครบถ้้ วน ผ่่ านเว็็ บไซด์์ของบริิ ษััท ฯ และ
เอกสารรายงานประจำำ�ปีี

คู่่�ค้้า พัันธมิิตรธุุรกิิจ
(Business partner)

1. บริิษัทั ฯ สนัับสนุุนและยกระดัับการดำำ�เนิินงาน
ของคู่่�ค้้า เพื่่�อให้้เกิิดความร่่วมมืือที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
สููงสุุด
2. สร้้างรายได้้ให้้กัับคู่่�ค้้าและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�
เติิบโตอย่่างสม่ำำ��เสมอ
3. การคััดเลืือกคู่่�ค้้าอย่่างโปร่่งใส และเป็็นธรรม

1. จััดประชุุมร่่วมกัันระหว่่างบริิษััทฯ และคู่่�ค้้า เพื่่�อ
ยกระดัับการดำำ�เนิินงานของคู่่�ค้้า
2. กำำ�หนดแผนงานระหว่่างบริิษัทั ฯ อย่่างชััดชำำ�ระเงิิน
ค่่าสิินค้้าตรงตามระยะเวลาที่่�กำำ�หนด
3. กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในการคััดเลืือกคู่่�ค้้าอย่่างเป็็น
ธรรม รวมทั้้�งรัักษาและป้้องกัันข้้อมููลระหว่่างบริิษัทั ฯ
กัับคู่่�ค้้าและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ

ผู้้�จััดจำำ�หน่่าย
(Distributor)

1. การกำำ�หนดราคาขายสิินค้้าอย่่างเป็็นธรรม และ
เหมาะสม
2. สิินค้้ามีีคุุณภาพตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนด
3. ออกผลิิตภัณ
ั ฑ์์ใหม่่เพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
ของตลาดอย่่างสม่ำำ��เสมอ
4. ได้้รับั สิินค้้าในปริิมาณที่เ่� หมาะสมและตรงต่่อเวลา
5. มีีการทำำ�การตลาด ส่่งเสริิมการขายอย่่างต่่อเนื่่�อง

1. กำำ�หนดราคาขายสิินค้้าที่่�มีีความเหมาะสม และ
เป็็นธรรมกัับทุุกฝ่่าย
2. ผลิิตสิินค้้าตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนดและตรวจสอบ
คุุณภาพของสิินค้้า
3. กำำ�หนดแผนการพััฒนาสิินค้้า และช่่วงเวลาในการ
ออกผลิิตภััณฑ์์ใหม่่
4. วางแผนการจััดหาวััตถุดิุ บิ การผลิิตสินิ ค้้า และการ
ส่่งมอบสิินค้้าที่่�มีีความชััดเจน
5. ค้้นหาช่่องทางการสื่่�อสารทางการตลาดที่่�หลาก
หลาย เพื่่�อการเข้้าถึึงผู้้�บริิโภคในทุุกกลุ่่�มเป้้าหมาย

ชุุมชน สัังคม
(Social community)

1. พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและเสริิมสร้้างประโยชน์์ใน
ด้้านต่่างๆ ของชุุมชนและสัังคม
2. กระบวนการผลิิตที่่ล� ดผลกระทบด้้านสัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม
3. ช่่วยดููแลพื้้�นที่่�ภายในชุุมชนใกล้้เคีียง
4. เคารพสิิทธิิมนุุษยชนของชุุมชนใกล้้เคีียง

1. การทำำ�สััญญากัับเกษตรกร (Contract Farming)
เพื่่�อจััดซื้้�อวััตถุุดิิบที่่�มีีคุุณภาพจากชุุมชนใกล้้เคีียง
2. บริิหารจััดการของเสีียจากกระบวนการผลิิตอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการผลิิต
ให้้มีีคุุณภาพ และเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
3. รัักษาและฟื้้�นฟููความหลากหลายทางชีีวภาพ
4. ประเมิินความพึึงพอใจและรัับฟัังความคิิดเห็็นของ
คนในชุุมชน

สื่่�อมวลชน
(Mass media)

1. สื่่�อสารข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง ครบถ้้วน และทัันต่่อ
สถานการณ์์
2. การมีีส่ว่ นร่่วมและสานสััมพันั ธ์์ที่ดี่� กัี บั สื่่อมว
� ลชน
3. นำำ�เสนอและรัับฟัังความคิิดเห็็นที่เ่� ป็็นประโยชน์์
กัับบริิษัทั ฯ

1. จััดกิิจกรรมและเข้้าร่่วมงานจััดแสดงสิินค้้า เพื่่�อสื่่อส
� าร
ข้้อมููลของบริิษััทฯที่่�สำำ�คััญ
2. นำำ�เสนอข้้อมููลต่่างๆ ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารที่่�มีี
ความหลากหลาย
3. ส่่งข่่าวสารประชาสััมพัันธ์์ และเปิิดโอกาสให้้แสดง
ความคิิดเห็็นผ่่านช่่องทางต่่างๆ
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การตอบสนองความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

กลุ่่�มผู้้มี� ีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

ความคาดหวัังของผู้้มี� ีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

หน่่วยงานภาครััฐ
(Government agencies)

1. ปฎิิบััติิตามกฎระเบีียบข้้อบัังคัับด้้านสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม
2. ให้้ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานราชการ และนำำ�
เสนอแนวทางที่่�ดีีเพื่่�อมุ่่�งสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

1. ปฎิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ ข้้อบัังคัับด้้านสัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม
2. ให้้ความร่่วมมืือกัับภาครััฐในเรื่่�องต่่างๆ รวมทั้้�งจััด
กิิ จ กรรมอนุุ รัั ก ษ์์ สิ่่� ง แวดล้้ อมอย่่ า งยั่่� ง ยืื น ร่่ วมกัั บ
หน่่วยงานภาครััฐ

นัักวิิจััย นัักวิิชาการ นวััตกรรม
ด้้ า นสุุ ข ภาพ (Wellness
Specialist, Innovator,
nutritionist, researcher)

1. การร่่วมกัันทำำ�กาวิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อ
สุุขภาพ
2. สนัั บ สนุุ น งานวิิ จัั ย เพื่่� อต่่ อ ยอดองค์์ ค วามรู้้�
เทคโนโลยีี และนวััตกรรมที่่�ได้้จาการวิิจััย
3. การสร้้างประสบการณ์์และความเชี่่�ยวชาญใน
การวิิจััย

1. การทำำ�งานวิิจััยร่่วมกัับนัักวิิชาการ เพื่่�อสร้้างเสริิม
และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ด้้วยเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
2. สนัั บ สนุุ น และพัั ฒ นาห้้ อ งปฎิิ บัั ติิ ก าร รวมทั้้� ง
อุุปกรณ์์ต่่างๆ สำำ�หรัับการทำำ�วิิจััย
3. ส่่งเสริิมให้้พนัักงานผู้้�เชี่่�ยวชาญภายในองค์์กรทำำ�
วิิจััยร่่วมกัับนัักวิิจััยจากภายนอกในด้้านการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�มเพื่่�อสุุขภาพ เพื่่�อสร้้างเสริิมการ
แลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�ระหว่่างพนัักงานและนัักวิิจััย
จากภายนอก

3.3 การจััดการด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติิสิ่่�งแวดล้้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
นโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
1. บริิษัทั ฯมุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย สิ่่�งแวดล้้อม ข้้อผููกพัันธ์์ พัันธสััญญา และข้้อกำำ�หนดอื่่�นๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
2. บริิ ษัั ท ฯมุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะลดผลกระทบด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อม ที่่� สำำ�คัั ญ รวมทั้้� ง การปกป้้ อ งสิ่่� ง แวดล้้ อม และการป้้ อ งกัั น มลพิิ ษ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
3. บริิษััทฯมุ่่�งมั่่�นที่่�จะติิดตามและประเมิินการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ให้้เป็็นไปตามแผนการจััดการที่่�วางไว้้พร้้อมทั้้�ง
มุ่่�งมั่่�นที่่�จะปรัับปรุุงระบบการบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�อง
4. บริิษััทฯมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเสริิมสร้้างจิิตสำำ�นึึกทางด้้านสิ่่�งแวดล้้องให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย รวมทั้้�งสื่่�อสารไปยัังสาธารณะชนทั่่�วไป
แนวปฏิิบััติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
1. ควบคุุม ดููแล ป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดมลพิิษ จากการดำำ�เนิินกิิจกรรม ผลิิตภััณฑ์์ และการบริิการต่่างๆ ซึ่่�งรวมถึึงการบ่่งชี้้�
แหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษ การตรวจวััด เก็็บบัันทึึก และการรายงานผลของมลพิิษ การกำำ�หนดมาตรการเพื่่�อป้้องกัันมลพิิษ
และของเสีีย การเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับมลพิิษต่่อสาธารณะ และการดำำ�เนิินการเพื่่�อการเตรีียมพร้้อมในการป้้องกััน
อุุบััติิเหตุุจากสารเคมีี และมลพิิษจากการดำำ�เนิินงาน
2. ดููแลและควบคุุมให้้มีีการใช้้ทรััพยากรอย่่างยั่่�งยืืน โดยมีีการชี้้�บ่่งแหล่่งการใช้้พลัังงาน น้ำำ�� และทรััพยากรอื่่�นๆ และ
ดำำ�เนิินมาตรการการใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
3. ดำำ�เนิินมาตรการทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินการของบริิษััทฯ
4. ปกป้้องและฟื้้�นฟููแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยตามธรรมชาติิในทุุกกิิจกรรม ผลิิตภััณฑ์์ และการให้้บริิการ โดยการบ่่งชี้้�ผลกระทบ
และกำำ�ห นดมาตรการเพื่่� อ ลดหรืื อ กำำ�จัั ด ผลกระทบอย่่ า งเหมาะสม รวมถึึงการดำำ� เนิิ น การเพื่่� อฟื้้� น ฟูู รัั ก ษา
ระบบนิิเวศน์์ที่่�ส่่งเสริิม การอนุุรัักษ์์การใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างยั่่�งยืืน
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3.3.2 ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
1. การบริิหารจััดการพลัังงาน (Energy Management)
		
บริิษััทฯกำำ�หนดนโยบายและเป้้าหมายการลดใช้้พลัังงานทั้้�งในโรงงานผลิิตและสำำ�นัักงาน ด้้วยการนำำ�
นวััตกรรมเข้้ามาพััฒนาในกระบวนการผลิิต กำำ�หนดระบบการจััดการพลัังงานและแผนการใช้้พลัังงานอย่่างเหมาะสม
รวมทั้้�งสื่่�อสารให้้พนัักงานทุุกคนทราบและตระหนัักถึึงการลดใช้้พลัังงาน เพื่่�อให้้บริิษััทฯ บริิหารจััดการพลัังงาน
ในทุุกส่่วนงานของห่่วงโซ่่คุุณค่่าได้้อย่่างคุ้้�มค่่าและมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
		
โดยในปีี 2 564 บริิ ษัั ท ฯบริิ ห ารจัั ด การพลัั ง งานไฟฟ้้ า และเชื้้� อ เพลิิ ง ได้้ อย่่ า งมีี ป ระสิิ ทธิิ ภ าพสำำ�หรัั บ
โรงงานผลไม้้ แ ปรรูู ป ได้้ มีี ก ารจัั ด ตารางเวลาการเปิิ ด ใช้้ เ ครื่่� อ งจัั ก รให้้ สอ ดคล้้ อ งกัั บ ปริิ ม าณวัั ตถุุ ดิิ บ และ
เลืือกใช้้เครื่่อ� งจัักรที่ใ่� ช้้พลัังงานจากไอน้ำำ��แทนการใช้้ไฟฟ้้า เพื่่�อลดต้้นทุุนในการผลิิต และส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานอย่่าง
	รู้้�คุุณค่่า ในส่่วนของโรงงานน้ำำ�� ผลไม้้ทิิปโก้้ จััดทำำ�โครงการวางระบบ Solar Rooftop ซึ่่�งเป็็นพลัังงานทดแทนจาก
	ธรรมชาติิ เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และสามารถลดมลพิิษที่่�ทำำ�ลายชั้้�นบรรยากาศของโลก กำำ�หนดเป้้าหมายใน
	ปีี 2565-2567ลดใช้้ไฟฟ้้าและพลัังอย่่างน้้อยร้้อยละ 5 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2564
ปริิมาณการใช้้พลัังงาน (ไฟฟ้้าและเชื้้�อเพลิิง)
ปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้า
หน่่วย : M.kWh
โรงงานผลิิตผลไม้้แปรรููป
ไร่่สัับปะรด และการเกษตร
(สำำ�นัักงาน,ห้้องสำำ�หรัับบรรจุุภััณฑ์์)
โรงงานผลิิตน้ำำ��ผลไม้้ทิิปโก้้
โรงงานผลิิตน้ำำ��แร่่
โรงงานสารสกััด

2562

2563

2564

13.61
0.02

8.36
0.02

8.81
0.02

9.54
2.82
0.74

7.81
2.12
0.64

7.80
2.40
0.90

2. การบริิหารจััดการน้ำำ�� (Water Management)
		
บริิษััท ฯกำำ�หนดแผนงานการบริิ หารจัั ด การน้ำำ��ให้้ มีีประสิิ ทธิิภ าพสูู ง สุุ ด สำำ�หรัับโรงงานผลไม้้ แปรรููป
ได้้ดำำ�เนิินการติิดตั้้�งระบบ Reuse RO เพื่่�อลดปริิมาณการใช้้น้ำำ��ในกระบวนการล้้างลููกสัับปะรด ในส่่วนของโรงงาน
	น้ำำ��ผลไม้้ มีีระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียจากกระบวนการผลิิต และพัักน้ำำ��ที่่�บำำ�บััดแล้้วไว้้ในบ่่อภายในโรงงาน ก่่อนจะปล่่อยน้ำำ��
	สู่่�แหล่่งน้ำำ�ธ
� รรมชาติิต่า่ งๆ อีีกทั้้�งบริิษัทั ฯส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกคนตระหนัักในเรื่่อ� งการลดใช้้น้ำ�ำ� การใช้้ซ้ำ�ำ� และนำำ�น้ำ��ำ
กลัับมาใช้้ใหม่่ให้้พนัักงานทุุกคนทราบ และนำำ�ไปปฎิิบััติิ กำำ�หนดเป้้าหมายในปีี 2565-2567 ลดปริิมาณการใช้้น้ำ��ำ
	อย่่างน้้อยร้้อยละ 5 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2564
ปริิมาณการใช้้น้ำำ��
ปริิมาณการใช้้น้ำำ��
หน่่วย : Cu.m
โรงงานผลิิตผลไม้้แปรรููป
ไร่่สัับปะรด และการเกษตร
(สำำ�นัักงาน,ห้้องสำำ�หรัับบรรจุุภััณฑ์์)
โรงงานผลิิตน้ำำ��ผลไม้้ทิิปโก้้
โรงงานผลิิตน้ำำ��แร่่

2562

2563

2564

734,390
24,704

426,731
26,574

520,478
27,986

301,418
92,384

239,397
66,667

226,196
82,904
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3. การบริิหารจััดการขยะ ของเสีีย และมลพิิษ
		
บริิษััทฯกำำ�หนดมาตรการในเรื่่�องความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และการลดปริิมาณของเสีียในกระบวน
การผลิิตเป็็นสำำ�คััญ ดัังนั้้�นบริิษััทฯ จึึงปรัับปรุุงการบริิหารจััดการของเสีีย โดยใช้้หลัักลดของเสีีย เพิ่่�มการใช้้ซ้ำ��ำ
และนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ เพื่่�อพััฒนาการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนควบคู่่�กัับการป้้องกัันปััญหามลพิิษ
		
ในปีี 2564 บริิษััทฯจััดการขยะและของเสีียจากกระบวนการผลิิต สำำ�หรัับโรงงานผลไม้้แปรรููป ส่่วนใหญ่่
ผลิิตสัับปะรดกระป๋๋องแปรรููป ทางบริิษัทั ฯ นำำ�แกนกลางของสัับปะรดไปผลิิตเป็็นผลิิตภััณฑ์์แปรรููปสัับปะรดอบแห้้ง
และนำำ�เปลืือกสัับปะรดผ่่านกระบวนการสกััดสารสำำ�คััญในเปลืือกสัับปะรด และนำำ�กากสัับปะรดที่่�เหลืือจาการผลิิต
	มาเป็็นส่่วนผสมในอาหารสััตว์์ ทำำ�ให้้ปริิมาณขยะและของเสีียจากกระบวนการผลิิตลดลง ในส่่วนของโรงงานน้ำำ��ผลไม้้
ได้้ มีี ก ารจัั ด ทำำ� เตาเผาขยะจากถัั ง ดรัั ม บรรจุุ วัั ตถุุ ดิิ บ น้ำำ�� ผลไม้้ เพื่่� อนำำ� ไปกำำ�จัั ด ขยะจากกระบวนการผลิิ ต
	กำำ�หนดเป้้าหมายในปีี 2565-2567 ลดขยะและของเสีียจากกระบวนการผลิิตอย่า่ งน้้อยร้้อยละ 5 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2564
ปริิมาณขยะ และของเสีียจากกระบวนการผลิิต
ปริิมาณขยะและของเสีียจากกระบวนการผลิิต
หน่่วย : ตัันต่่อปีี
โรงงานผลิิตผลไม้้แปรรููป
- เปลืือกผลไม้้
- เศษวััสดุุ
ไร่่สัับปะรด และการเกษตร
- เปลืือกผลไม้้จากการตััดแต่่ง
โรงงานผลิิตน้ำำ��ผลไม้้ทิิปโก้้
- พสาสติิก
- กระดาษ
- ขยะอัันตราย
โรงงานผลิิตน้ำำ��แร่่
- พลาสติิกจากการผลิิตขวดน้ำำ��
- กระดาษจากสำำ�นัักงาน

2562

2563

2564

26,166
25,969
197

6,133
5,889
144

12,332
12,268
64

26
643
70
196
377
84
59
25

305
502
56
150
296
61
43
18

686
442
55
115
272
47
27
20

4. การจััดการเพื่่�อลดปััญหาก๊๊าซเรืือนกระจก
		
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการลดผลกระทบที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงของสภาวะอากาศ (Climate
Change) บริิษััทฯ ได้้มีีการประเมิินความเสี่่�ยงจากปริิมาณก๊๊าชเรืือนกระจก และบริิหารจััดการความเสี่่�ยงจากการ
เปลี่่ย� นแปลงภาวะอากาศ รวมทั้้�งการบริิหารจััดการปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกให้้เป็็นไปตามมาตรฐานตั้้ง� แต่่
	ต้้นน้ำำ��จนถึึงปลายน้ำำ�� ได้้แก่่ การผลิิต การขนส่่ง รวมทั้้�งการบริิหารจััดการขยะและของเสีีย โดยกำำ�หนดขอบเขตสำำ�
	หรัับการดำำ�เนิินงานทั้้�ง 5 โรงงาน เพื่่�อควบคุุมการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก จััดเวลาการเดิินเครื่่�องจัักรให้้สอดคล้้องกัับ
ปริิมาณวััตถุุดิิบ และเลืือกใช้้ถ่่านหิินที่่�มีีคุุณภาพดีีให้้ค่่าความร้้อนสููง ตั้้�งเป้้าหมายในปีี 2565-2567 ลดการปล่่อย
	ก๊๊าซเรืือนกระจกในกระบวนการผลิิตอย่่างน้้อยร้้อยละ 5 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2564
ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก
ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก
หน่่วย : M. kGCO2eq
โรงงานผลิิตผลไม้้แปรรููป
โรงงานผลิิตน้ำำ��ผลไม้้ทิิปโก้้
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2562

2563

2564

8.18
8.42

5.39
5.86

5.70
4.61

3.4 การจััดการความยั่่�งยืืนในมิิติิสัังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านสัังคม
บริิษััทฯกำำ�หนดนโยบายด้้านความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคม ปลููกฝัังแนวความคิิดเรื่่�องหน้้าที่่�เป็็นพลเมืืองดีี
และการอยู่่�ร่่วมกัับผู้้�อื่่�นในสัังคมได้้อย่่างเต็็มภาคภููมิิให้้กัับพนัักงานทุุกคนได้้ยึึดถืือเป็็นแนวปฏิิบััติิ โดยพนัักงานกลุ่่�มธุุรกิิจ
อาหารทิิปโก้้ มีีหลัักประจำำ�ใจดัังนี้้� “ทิิปโก้้ พััฒนาธุุรกิิจควบคู่่�กัับสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม” ตลอดจนการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่าง
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม มุ่่�งเน้้นการมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาชุุมชนในด้้านเศรษฐกิิจ ด้้านสัังคม และด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ในส่่วนของ
พนัั ก งาน บริิ ษัั ท ฯ ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ ในเรื่่� อ งการปฎิิ บัั ติิ ต ามสัั ญ ญาจ้้ า งแรงงานอย่่ า งเคร่่ ง ครัั ด รวมทั้้� ง การเคารพ
สิิทธิิมนุุษยชน (Human Rights) เสรีีภาพ ความเสมอภาคสื่่�อสารให้้พนัักงานทุุกคนทราบในแนวทางการปฎิิบััติิด้้าน
จรรยาบรรณเกี่่ย� วกัับสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชน ทำำ�ให้้พนัักงานทุุกคน ตระหนัักถึึงข้้อกำำ�หนดและนโยบายการรัับแจ้้งเบาะแส การร้้องเรีียน
เพื่่�อให้้การบริิหารจััดการเรื่่�องสิิทธิิมนุุษยชนมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
3.4.2 ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม
1. พนัักงานและแรงงาน
บริิ ษัั ท ฯกำำ�ห นดแนวการปฏิิ บัั ติิ ด้้ า นแรงงาน สุุ ข ภาพและความปลอดภัั ย ในการทำำ� งานสำำ�หรัั บ พนัั ก งาน
ตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมถึึงการเก็็บรัักษาข้้อมููลส่่วนตััว และข้้อมููลเกี่่�ยวกัับค่่า
ตอบแทน ผลประโยชน์์ต่า่ งๆ โดยในปีี 2564 บริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินการบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคลให้้มีปี ระสิิทธิภิ าพมากขึ้้น� โดยการปรัับ
แผนการดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจใหม่่ รวมทั้้�งการพััฒนาระบบการติิดต่่อสื่่�อสารและการประชุุมภายใน
องค์์กรให้้ทัันสมััยมากขึ้้�น ด้้วยการนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาปรัับใช้้ เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก ทำำ�ให้้เกิิดความรวดเร็็วในการดำำ�เนิิน
งานระหว่่างหน่่วยงาน ลดการสััมผัสั ระหว่่างบุุคคล กำำ�หนดนโยบายให้้พนัักงานสามารถทำำ�งานจากที่่บ้� า้ น เพื่่�อรองรัับสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรน่่า (Covid-19) ที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบััน อีีกทั้้�งมุ่่�งเน้้นการเสริิมสร้้างและพััฒนารููปแบบการทำำ�งาน
สร้้างโอกาสความก้้าวหน้้าในการทำำ�งาน ตลอดจนกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ค่่าจ้้าง ผลตอบแทน และสวััสดิิการต่่างๆ ของพนัักงาน
อย่่างเป็็นธรรม เท่่าเทีียม และไม่่เลืือกปฎิิบััติิ โดยในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีการดำำ�เนิินงานด้้านพนัักงานที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�
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การจ้้างงาน
จำำ�นวนพนัักงานแยกตามเพศ
ชาย

จำำ�นวนพนัักงาน (คน)
หญิิง

รวม

1. สำำ�นัักงานใหญ่่กรุุงเทพฯ
2. คลัังสิินค้้าประชาชื่่�น
3. โรงงานผลิิตผลไม้้แปรรููป
4. โรงงานผลิิตน้ำำ��ผลไม้้ทิิปโก้้
5. โรงงานผลิิตน้ำำ��แร่่
6. โรงงานสารสกััด
พนัักงานรายวััน

69
11
48
106
46
19

150
10
46
129
28
20

219
21
94
235
74
39

1. สำำ�นัักงานใหญ่่กรุุงเทพฯ
2. คลัังสิินค้้าประชาชื่่�น
3. โรงงานผลิิตผลไม้้แปรรููป
4. โรงงานผลิิตน้ำำ��ผลไม้้ทิิปโก้้
5. โรงงานผลิิตน้ำำ��แร่่
6. โรงงานสารสกััด
รวม

3
197
7
4
90
600

386
40
6
80
895

3
583
47
10
170
1,495

ชาย

จำำ�นวนพนัักงาน (คน)
หญิิง

รวม

32
78
490
600

42
180
673
895

74
258
1,163
1,495

รายละเอีียด
พนัักงานประจำำ�

จำำ�นวนพนัักงานแยกตามระดัับงาน
รายละเอีียด
พนัักงานระดัับผู้้�บริิหาร
พนัักงานระดัับทั่่�วไป
พนัักงานระดัับปฎิิบััติิการ
รวม

การฝึึกอบรมพนัักงาน
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานทุุกคน ทุุกระดัับ ให้้มีีความรู้้�ความสามารถ โดยกำำ�หนด
แผนการฝึึกอบรมในหลัักสููตรบัังคัับ หรืือหลัักสููตรที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อพนัักงาน เพื่่�อให้้พนัักงานมีีการพััฒนาศัักยภาพ
ความสามารถในการทำำ�งาน และทำำ�ให้้บริิษัทั ฯ มีีบุคุ ลากรที่มี่� คุี ณ
ุ ภาพ เพื่่�อรองรัับการเติิบโตของธุุรกิิจในอนาคต โดยในปีี 2564
บริิษัทั ฯ จััดหลัักสููตรอบรมพนัักงาน เพื่่�อเพิ่่�มทักั ษะและศัักยภาพในการทำำ�งาน จำำ�นวน 64 หลัักสููตร คิิดเป็็นจำำ�นวนชั่่ว� โมงอบรม
หรืือกิิจกรรมพััฒนาความรู้้�เฉลี่่�ย 3.08 ชั่่�วโมงต่่อคนต่่อปีีจากเป้้าหมาย 6 ชั่่�วโมงต่่อคนต่่อปีี
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ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
บริิษััทฯ กำำ�หนดนโยบายความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานของพนัักงาน พััฒนาและ
ปรัับปรุุงประสิิทธิภิ าพในการดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััยอย่่างต่่อเนื่่�อง และตรวจสอบสถานที่่ป� ฎิิบัติั งิ าน เครื่่อ� งจัักรให้้พร้้อม
ใช้้ ง าน และปลอดภัั ย ต่่ อ พนัั ก งาน จัั ด ทำำ�คู่่�มืื อ ความปลอดภัั ย ในการทำำ� งานสำำ�หรัั บ อบรมพนัั ก งานเข้้ า ใหม่่
จััดทำำ�แผนงานประจำำ�ปีีด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััยในการทำำ�งาน บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญด้้านการดููแลคุุณภาพชีีวิิต และ
สุุขภาพของพนัักงานอย่่างเหมาะสม จััดสวััสดิิการต่่างๆ อาทิิ การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี สวััสดิิการค่่ารัักษาพยาบาล
กำำ�หนดมาตรการในการเฝ้้าระวัังและป้้องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า (Covid-19) เป็็นต้้น โดยในปีี 2564 บริิษััทฯ
มีีการเกิิดอุุบััติิเหตุุที่่�ทำำ�ให้้พนัักงานบาดเจ็็บในระหว่่างการทำำ�งานถึึงขั้้�นหยุุดงาน จำำ�นวน 5 ราย
ความผููกพัันของพนัักงาน
ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีการปรัับแผนกิิจกรรมด้้านการพััฒนาความผููกพัันของพนัักงานต่่อองค์์กรให้้มีีความเหมาะสม
กัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า (COVID-19) และการปรัับรููปแบบการปฏิิบััติิงาน โดยในปีี 2564
มีีจำ�ำ นวนพนัักงานลาออกจากงานโดยสมััครใจ (Turnover rate) คิิดเป็็นร้้อยละ 24.35 ซึ่่�งมีีอััตราเพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 3.98 เมื่่�อ
เทีียบกัับปีีก่่อน
2. ลููกค้้า
บริิ ษัั ท ฯ มุ่่�งเน้้ น เรื่่� อ งการพัั ฒ นาผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ที่่� มีี คุุ ณ ภาพ รวมทั้้� ง การสร้้ า งความพึึงพอใจให้้ กัั บ ลูู ก ค้้ า ด้้ ว ยการ
พััฒนากระบวนการผลิิต การสร้้างมาตรฐานด้้านกระบวนการผลิิต การขนส่่ง พร้้อมทั้้�งการสื่่�อสารข้้อเท็็จจริิงด้้านคุุณภาพของ
สิินค้้า รัับฟัังข้้อเสนอแนะ ข้้อคิิดเห็็นของลููกค้้า เพื่่�อนำำ�มาปรัับรููปแบบผลิิตภััณฑ์์และบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ทัันสมััย ตอบโจทย์์ผู้้�บริิโภค
ทุุกกลุ่่�มเป้้าหมาย สร้้างความพึึงพอใจให้้กัับผู้้�บริิโภคที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีระหว่่างผู้้�บริิโภคและบริิษััทฯ อย่่าง
ยั่่ง� ยืืน ในอนาคต ด้้วยบริิษัทั ฯ เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ในเรื่่อ� งความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภคมาเป็็นลำำ�ดับั แรก จึึงกำำ�หนดวิิสัยั ทััศน์์ที่ว่่� า่
“เราจะผลิิตสิินค้้าและบริิการที่่�ตอบโจทย์์ เพื่่�อนำำ�สุุขภาวะที่่�ดีีสู่่�สัังคม” โดยการวััดผลความพึึงพอใจอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นในผลิิตภััณฑ์์ภายใต้้แบรนด์์ทิิปโก้้ และสร้้างความพึึงพอใจให้้กัับผู้้�บริิโภคเพิ่่�มขึ้้�นในอนาคต
ลููกค้้าในประเทศ
	จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า (Covid-19) บริิษััทฯ เพิ่่�มช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทาง
Online เว็็บไซด์์สำำ�หรัับสั่่�งซื้้�อสิินค้้าของบริิษััท ได้้แก่่ www.auramove.net , www.tipcoshop.com และจััดส่่งสิินค้้าในรููป
แบบ Home Delivery จััดส่่งในพื้้�นที่่�ทั่่�วประเทศไทย เพื่่�อป้้องกัันแพร่่ระบาดของ COVID-19 และอำำ�นวยความสะดวกให้้กัับ
ผู้้�บริิโภค
บริิษััทฯ เน้้นเรื่่�องความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภคมาเป็็นลำำ�ดัับแรก จากวิิสััยทััศน์์ที่่�ว่่า “เราจะผลิิตสิินค้้าและบริิการที่่�
ตอบโจทย์์ของการนำำ�สุุขภาวะที่่�ดีีสู่่�สัังคม” รวมทั้้�งการสร้้างความพึึงพอใจให้้กัับผู้้�บริิโภค ด้้วยมาตรฐานด้้านกระบวนการผลิิต
การขนส่่ง รวมทั้้�งการเผยแพร่่และสื่่�อสารข้้อเท็็จจริิงด้้านคุุณภาพของสิินค้้า และรัับฟัังข้้อเสนอแนะ ข้้อคิิดเห็็นผ่่านการติิดต่่อ
ฝ่่ายลููกค้้าสััมพัันธ์์ เพื่่�อนำำ�มาปรัับปรุุงพััฒนากระบวนการผลิิต และผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจให้้กัับผู้้�บริิโภคที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ในอนาคตสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจให้้กัับลููกค้้า บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การประเมิินความพึึงพอใจของลููกค้้าผ่่าน
ทางออนไลน์์เกี่่�ยวกัับความสะดวกในการติิดต่่อฝ่่ายลููกค้้าสััมพัันธ์์ลููกค้้าได้้รัับข้้อมููลที่่�ครบถ้้วนชััดเจน และลููกค้้ามีีความ
พึึงพอใจต่่อสิินค้้าและการบริิการของฝ่่ายลููกค้้าสััมพัันธ์์โดยรวม โดยในปีี 2564 บริิษัทั ฯ ได้้รัับผลการประเมิินความพึึงพอใจ
ของลููกค้้าในประเทศอยู่่�ที่่�ระดัับ 4.79 จากคะแนนเต็็ม 5 อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ กำำ�หนดเป้้าหมายในการพััฒนารููปแบบการ
บริิการของฝ่่ายลููกค้้าสััมพัันธ์์ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
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ลููกค้้าต่่างประเทศ
บริิษััทฯมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และรููปแบบการให้้บริิการหลัังการขาย เพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีระหว่่าง
ลููกค้้าและบริิษััทฯ และตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าในประเทศคู่่�ค้้า โดยบริิษััทฯ ได้้มีีการจััดทำำ�แบบประเมิินความ
พึึงพอใจของลููกค้้า เพื่่�อสำำ�รวจคุุณภาพการให้้บริิการของฝ่่ายขายและฝ่่ายอื่่�นๆ ที่เ่� กี่่ย� วข้้อง ประจำำ�ทุกุ ปีี โดยกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์
ของแบบประเมิินความพึึงพอใจของลููกค้้า ในส่่วนของการให้้บริิการของฝ่่ายขาย (Commercial) การให้้บริิการหลัังการขาย
การให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการขนส่่งสิินค้้า (Shipment) การทำำ�ฉลากและบรรจุุภััณฑ์์ การส่่งมอบ การจััดเตรีียมเอกสารส่่งออก
ข้้อมููลการผลิิต และคุุณภาพของสิินค้้า โดยในปีี 2564 บริิษัทั ฯ ได้้รัับผลการประเมิินความพึึงพอใจจากลููกค้้าในระดัับดีีเยี่่�ยม
ที่่�ร้้อยละ 99 จากเป้้าหมายที่่�ระดัับ ร้้อยละ 95
3. ชุุมชนและสัังคม
บริิษััทฯดำำ�เนิินธุุรกิิจ ด้้วยความยึึดมั่่�นในเรื่่�องความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคม ปฎิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นพลเมืืองดีีที่่�
อยู่่�ร่่วมกัับผู้้�อื่่�นในสัังคมได้้อย่่างเต็็มภาคภููมิิ และปลููกฝัังแนวความคิิดดัังกล่่าวให้้กัับพนัักงานทุุกคนยึึดถืือแนวปฏิิบััติิและ
กำำ�หนดให้้เป็็นบรรทััดฐานเดีียวกััน ให้้ความสำำ�คััญกัับการลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งการกำำ�หนดรููปแบบการพััฒนา
ชุุมชนในด้้านต่่างๆ เพื่่�อลดผลกระทบเชิิงลบต่่อคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชนและสัังคมโดยรอบโรงงานและสถานประกอบการ
กำำ�หนดแนวทางในการปฏิิบััติิตามกฎหมายอย่่างจริิงจััง ปฏิิบััติิงานอย่่างรัับผิิดชอบ ทั้้�งต่่อชุุมชน สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
นโยบายความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคม
1. สนัั บ สนุุ น ให้้ มีี ก ารร่่ วม ปรึึกษาหารืื อกัั บ ตัั ว แทนของกลุ่่�มชุุ ม ชนอย่่ า งเป็็ น ระบบในการตัั ด สิิ น ใจลงทุุ น ในกิิ จ กรรม
การพััฒนาชุุมชน
2.ส่่ ง เสริิ ม และสนัั บ สนุุ น การศึึกษาในทุุ ก ระดัั บ และเข้้ า ร่่ วม ในกิิ จ กรรมที่่� ส่่ ง เสริิ ม การพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพ และ
การเข้้าถึึงการศึึกษา และส่่งเสริิมความรู้้�ในท้้องถิ่่�นอย่่างสม่ำำ�� เสมอ โดยเฉพาะการศึึกษาของเด็็ก รวมถึึงการส่่งเสริิม
การอนุุรัักษ์์วััฒนธรรมและขนบประเพณีีท้้องถิ่่�น
3. ส่่งเสริิมให้้มีีการสร้้างงานและการพััฒนาทัักษะของคนในระดัับท้้องถิ่่�นเพื่่�อการสร้้างงานอย่่างเหมาะสม
4. ส่่งเสริิมการเข้้าร่่วมหารืือ ประชุุม เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาเทคโนโลยีีที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับชุุมชน
5. ส่่วนร่่วมในการสร้้างรายได้้ให้้แก่่ชุุมชน โดยการชำำ�ระภาษีีท้้องถิ่่�น และให้้ข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นอย่่างถููกต้้อง แก่่ชุุมชนและ
หน่่วยงานราชการ
6. ดำำ�เนิินงานเพื่่�อลด หรืือขจััดผลกระทบด้้านลบต่่อสุุขภาพ อัันเกิิดจากกระบวนการผลิิต ผลิิตภััณฑ์์ หรืือการบริิการ
รวมถึึงการสนัับสนุุนการมีีสุขุ ภาพที่่ดี� ี และการจััดบริิการสุุขภาพพื้้�นฐาน เช่่น การจััดหาน้ำำ�ส
� ะอาด และสุุขอนามััยที่่เ� หมาะสม
7. การลงทุุนทางธุุรกิิจนั้้�น จะคำำ�นึึงถึึงการเปิิดโอกาสให้้คนในชุุมชนก่่อน โดยหลีีกเลี่่�ยงหรืือลดการดำำ�เนิินงานที่่�ชุุมชน
ต้้องพึ่่�งพากิิจกรรมการบริิจาคที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

46

แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริ ษัท ทิ ปโก้ ฟูดส์ จำ �กั ด (มหาชน)

แนวปฎิิบััติิด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
1. นำำ�เสนอเพื่่�อพิิจารณาให้้การสนัับสนุุนกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมสำำ�หรัับหน่่วยงานราชการและชุุมชนในแต่่ละพื้้�นที่่�ที่่�สัังกััด
2. ประสานงานและดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมตามงบประมาณที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ
3. ดููแล สอดส่่อง และนำำ�เสนอกิิจกรรมเพื่่�อให้้การจััดการด้้านสัังคมของโรงงานเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดกฎหมายและมาตรฐาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4. เป็็นศููนย์์กลางการประชาสััมพัันธ์์ข่่าวสารเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินกิิจกรรมด้้านสัังคมผ่่านสื่่�อท้้องถิ่่�น
5. จััดทำำ�แผนกิิจกรรมประจำำ�ปีี และเสนองบประมาณดำำ�เนิินการสำำ�หรัับโครงการสนัับสนุุนด้้านสัังคม
6. กิิจกรรมอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีด้้านสัังคมของบริิษััทฯ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย
ในปีี 2564 บริิษััทฯ จััดกิิจกรรมสนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆของบริิษััทฯ และสิ่่�งของต่่างๆ ให้้แก่่ภาครััฐ ภาคเอกชน
และชุุมชนใกล้้เคีียง เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต และส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชน รวมมููลค่่า 947,260 บาท โดยมีีรายละเอีียด
การจััดกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม ดัังนี้้�
สำำ�นัักงานใหญ่่
	จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า (Covid-19) บริิษััทฯ มีีนโยบายสนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ ของ
บริิษััทฯ ได้้แก่่ น้ำำ��แร่่ออรา น้ำำ��ผลไม้้ทิิปโก้้ ยาฟ้้าทะลายโจรแคปซููลสกััดตราทิิปโก้้ ให้้กัับหน่่วยงานภาครััฐและภาคเอกชน
เพื่่�อส่่งต่่อความช่่วยเหลืือไปยัังผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบและผู้้�ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า (Covid-19) ดัังนี้้�
1. ด้้านสัังคม
• สนัั บ สนุุ น น้ำำ�� แร่่ ออ รา น้ำำ�� ผลไม้้ ทิิ ป โก้้ ให้้ แ ก่่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์ , สถาบัั น บำำ� ราศนราดูู ร ,
โรงพยาบาลรามาธิิบดีี, โรงพยาบาลราชวิิถีี, โรงพยาบาลบางบััวทอง 2 และโรงพยาบาลกรมราชทััณฑ์์ เป็็นต้้น
• สนัั บ สนุุ น น้ำำ�� แร่่ ออ รา น้ำำ�� ผลไม้้ ทิิ ป โก้้ และยาฟ้้ า ทลายโจรสกัั ด ตราทิิ ป โก้้ ให้้ แ ก่่ มูู ล นิิ ธิิ ด วงประทีี ป
ชุุมชนคลองเตย, มููลนิิธิิสืืบสััมพัันธวงศ์์
• สนัั บ สนุุ น น้ำำ�� แร่่ ออ รา ให้้ แ ก่่ หน่่ ว ยงานภาครัั ฐ กรมราชทัั ณ ฑ์์ จัั ง หวัั ด นนทบุุ รีี และศูู น ย์์ ก ารเรีี ย นตำำ� รวจ
ตระเวนชายแดนบ้้านดอยแสง
• จัั ด ทำำ�กิิ จ กรรมเพื่่� อสัั ง คมร่่ วมกัั บ หน่่ ว ยงาน SocialGiver ในรูู ป แบบของ Social Enterprise
โดยการจัั ด จำำ�หน่่า ย GiveCard ส่่ ว นลด ผ่่ า นช่่ อ งทาง Social Media ซึ่่� ง GiveCard ส่่ ว นลดดัั ง กล่่ า ว
สำำ�หรัับใช้้แทนเงิินสดสั่่�งซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯ ผ่่านเว็็บไซด์์ www.tipcoshop.com ของ SocialGiver
และรายได้้ จ ากการจำำ�หน่่ า ย GiveCard ทั้้� ง หมด นำำ�ม าช่่ ว ยเหลืื อ และสนัั บ สนุุ น โครงการ Food4Good
มอบอาหารที่่�มีีคุุณค่่าทางโภชนาการให้้กัับเด็็กยากไร้้ โดยทางมููลนิิธิิยุุวพััฒน์์ ผู้้�รัับผิิดชอบโครงการ
2. ด้้านศิิลปวััฒนธรรมและศาสนา
• สนัับสนุุนน้ำำ��แร่่ออราให้้กัับกฐิินสามััคคีีวััดป่่าเย็็นบุุญ
3. ด้้านการศึึกษา
• สนัับสนุุนน้ำำ��ผลไม้้ทิิปโก้้ ซุุปเปอร์์คิิดส์์ ให้้กัับเด็็กชาวเขาในจัังหวััดเชีียงราย
• สนัั บ สนุุ น น้ำำ�� ผลไม้้ ทิิ ป โก้้ ให้้ แ ก่่ สม าคมนัั ก เรีี ย นเก่่ า เตรีี ย มอุุ ด มศึึกษา ในพระบรมราชูู ป ถัั มภ์์ สำำ�หรัั บ งาน
“เดิิน-วิ่่�ง ปิ่่�นหทััย ครั้้�งที่่� 20”
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โรงงานผลไม้้แปรรููป
1. ด้้านสัังคม
• สนัับสนุุนหม้้อหุุงข้้าวให้้กัับสำำ�นัักงานตรวจคนเข้้าเมืืองจัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ ในกิิจกรรมวัันปีีใหม่่
• สนัั บ สนุุ น ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ขอ งบริิ ษัั ท ฯ ได้้ แ ก่่ น้ำำ�� แร่่ ออ รา ให้้ กัั บ สำำ�นัั ก งานป้้ อ งกัั น และบรรเทาสาธารณภัั ย
จัังหวััดประจวบฯ ในกิิจกรรมจััดตั้้�งจุุดบริิการประชาชนป้้องกัันและลดอุุบััติิเหตุุทางถนนช่่วงเทศกาลสงการนต์์
ประจำำ�ปีี 2564
• สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯ ได้้แก่่ น้ำำ��แร่่ออรา รวมทั้้�งอาหาร และอุุปกรณ์์ที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการกัักตััว
ให้้กัับสำำ�นัักงานอุุตสหกรรมจัังหวััดประจวบฯ และหน่่วยงานราชการ ศููนย์์พัักคอยทุ่่�งกระต่่ายขััง ศููนย์์พัักคอย
บ้้านนิิคม กม.5 ในกิิจกรรมช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�ติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
2. ด้้านการศึึกษา
• สนัับสนุุนและเงิินช่่วยเหลืือค่่าจ้้างครููอนุุบาล ให้้กัับโรงเรีียนบ้้างบึึง ในกิิจกรรมโครงการอาหารกลางวััน
โรงงานน้ำำ��แร่่ ออรา
1. ด้้านสัังคม
• สนัั บ สนุุ น ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ น้ำ��ำ แร่่ ออรา ให้้ แ ก่่ โรงพยาบาลส่่ ง เสริิ มสุุ ข ภาพตำำ� บลบ้้ า นโป่่ ง แยง อำำ� เภอแม่่ ริิ ม
จัังหวััดเชีียงใหม่่, ศููนย์์ฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 ห้้างสรรพสิินค้้าเมญ่่า หน่่วยงานสำำ�นัักงานประกัันสัังคมในการ
จััดกิิจกรรมศููนย์์ฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโควิิด-19ให้้กัับประชาชนในพื้้�นที่่�ตำำ�บลโป่่งแยง และสำำ�นัักงานสวััสดิิการ
และคุ้้�มครองแรงงาน จัั ง หวัั ด เชีี ย งใหม่่ ในการจัั ด กิิ จ กรรมวัั น เจ้้ า หน้้ า ที่่� ค วามปลอดภัั ย ในการทำำ� งาน
ประจำำ�ปีี 2564 เป็็นต้้น
2. ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
• สนัั บ สนุุ น ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ น้ำำ�� แร่่ แก่่ อุุ ท ยานแห่่ ง ชาติิ ขุุ น ขาน ตำำ� บลแม่่ ส าบ อำำ� เภอสะเมิิ ง จัั ง หวัั ด เชีี ย งใหม่่
ในกิิจกรรมปลููกป่่าและป้้องกัันไฟป่่า
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โรงงานน้ำำ��ผลไม้้
1. ด้้านสัังคม
• สนัั บ สนุุ น น้ำำ�� ผลไม้้ ทิิ ป โก้้ ให้้ แ ก่่ หน่่ ว ยงานภาครัั ฐ องค์์ ก ารบริิ ก ารส่่ ว นตำำ� บลสนัั บ ทึึบ อำำ� เภอวัั ง น้้ อ ย
จัั ง หวัั ด พระนครศรีี อยุุ ธ ยา ในกิิ จ กรรมรณรงค์์ ป้้ อ งกัั น และลดอุุ บัั ติิ เ หตุุ ท างถนนช่่ ว งเทศกาลปีี ใ หม่่
กองบัังคัับการตำำ�รวจทางหลวง จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา ในกิิจกรรมรณรงค์์ขัับขี่่�ปลอดภััยในเทศกาลสงกรานต์์
• สนัับสนุุนน้ำำ��ผลไม้้ทิิปโก้้ และเครื่่�องใช้้สาธารณููปโภค ในกิิจกรรมช่่วยเหลืือชุุมชน ผู้้�ประสบภััยอััคคีีภััย
• สนัับสนุุนน้ำำ��ผลไม้้ทิิปโก้้ และน้ำำ��แร่่ออรา พร้้อมทั้้�งสิ่่�งของจำำ�เป็็นทางการแพทย์์ ให้้กัับหน่่วยงานสาธารณสุุข
เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ติิดเชื้้�อในโรงพยาบาลสนาม จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา โรงพยาบาลสนาม จัังหวััดสระบุุรีี
รวมทั้้�ง ศููนย์์พัักคอยสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยโควิิค-19 ในพื้้�นที่่�ตำำ�บลสนัับทึึบ อำำ�เภอวัังน้้อย จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
• สนัั บ สนุุ น น้ำำ�� ผลไม้้ ทิิ ป โก้้ และน้ำำ�� แร่่ ออ รา ให้้ แ ก่่ สวัั สดิิ ก ารคุ้้�มครองแรงงาน จัั ง หวัั ด พระนครศรีี อยุุ ธ ยา
เนื่่�องในกิิจกรรมวัันเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยในการทำำ�งาน ประจำำ�ปีี 2564
2. ด้้านศิิลปวััฒนธรรมและศาสนา
• บริิษััทฯ ร่่วมทำำ�บุุญถวายผ้้ากฐิินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุุข ณ วััดพุุทไศวรรย์์ พระนครศรีีอยุุธยา
3. ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
• สนัั บ สนุุ น กล่่ อ งกระดาษที่่� ใ ช้้ แ ล้้ ว เนื่่� อ งในโครงการไปรษณีี ย์์ REBOX กล่่ อ งบุุ ญ ประจำำ�ปีี 2564
โดยมีีคณะผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ เป็็นผู้้�ส่่งมอบ และคณะผู้้�บริิหารสำำ�นัักงานไปษรณีีย์์ เขต 1 เป็็นผู้้�รัับมอบ
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4
การวิ เคราะห์ และคำ �อธิ บายของฝ่ายจั ดการ
งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จตามงบการเงิินรวม
งบการเงิินรวม

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
หน่่วย : บาท
รายได้้จากการขาย
รายได้้อื่่�น
รวมรายได้้
ค่่าใช้้จ่่าย
ต้้นทุุนขาย
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและจััดจำำ�หน่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
ขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
รวมค่่าใช้้จ่่าย
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการดำำ�เนิินงาน
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษัทร่
ั ่วม
รายได้้ทางการเงิิน
ต้้นทุุนทางการเงิิน
กำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
ผลประโยชน์์ (ค่่าใช้้จ่่าย) ภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรสำำ�หรัับงวด

การเปลี่่�ยนแปลง
ร้้อยละ

2564

2563

เพิ่่�ม (ลด)

2,427,550,913
96,427,071
2,523,977,984

2,500,123,559
75,687,763
2,575,811,322

(72,572,646)
20,739,308
(51,833,338)

(3%)
27%
(2%)

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

2,064,387,522
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

(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)

(11%)
7%
(14%)
(34%)
(10%)
77%
(38%)
(71%)
(24%)
(15%)
548%
(11%)

โครงสร้้างของรายได้้จากขาย ปีี 2564
อื่ นๆ 1%

ผลิ ตภั ณฑ์ พืช
ผั ก และผลไม้
35%

ผลิ ตภั ณฑ์ พืช ผั ก และผลไม้
ประกอบด้ วย ผลิ ตภั ณฑ์ จากพื ช ผั ก และผลไม้
ผลิ ตภั ณฑ์ เพื่ อสุ ขภาพ และการเกษตร

เครื่ องดื่ ม
ประกอบด้ วย ธุ รกิ จน้ำ �ผลไม้ และน้ำ �ผั กพร้ อมดื่ ม
และธุ รกิ จน้ำ �แร่ ธรรมชาติ บรรจุ ขวด
เครื่ องดื่ ม 64%
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โครงสร้้างของรายได้้จากขาย ปีี 2564

งบการเงิินรวม

ผลิิตภััณฑ์์
การ
จากพืืช
เปลี่่�ยนแปลง
ผััก และผลไม้้

(หน่่วย : ล้้านบาท)
เครื่่�องดื่่�ม

การ
เปลี่่�ยนแปลง

การ
เปลี่่�ยนแปลง

อื่่�นๆ

งบการ
เงิินรวม

การ
เปลี่่�ยนแปลง

2564 2563 เพิ่่�ม (ลด) ร้้อยละ 2564 2563 เพิ่่�ม (ลด) ร้้อยละ 2564 2563 เพิ่่�ม (ลด) ร้้อยละ 2564 2563 เพิ่่�ม (ลด) ร้้อยละ
รายได้้จากการขาย
กำำ�ไร (ขาดทุุน ) ขั้้�นต้้น

860 834
155 79

อััตรากำำ�ไร (ขาดทุุน) ขั้้�นต้้น 18%

9%

26 3% 1,547 1,648 (101) (6%)
76 96% 433 361
72 20%
9%

28% 22%

6%

21
4

18
(5)

19% (28%)

3 17% 2,428 2,500
9 180% 592 435
47%

(72) (3%)
157 36%

24% 17%

7%

ในปีี 2564 บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย มีีรายได้้จากการขาย 2,428 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 3 จากงวดเดีียวกัันของปีีก่่อน
และมีีกำำ�ไรขั้้�นต้้น 592 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 36 จากงวดเดีียวกัันของปีีก่่อน โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
ผลิิตภััณฑ์์จากพืืช ผััก และผลไม้้
ธุุรกิิจผลิิตภัณ
ั ฑ์์จากพืืช ผััก ผลไม้้ มีีรายได้้จากการขาย 860 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 3 จากงวดเดีียวกัันของปีีก่อ่ น สาเหตุุหลักั
มาจากราคาขายผลไม้้แปรรููปที่่�ปรัับตััวสููงขึ้้�น และการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ในกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพ ได้้แก่่ ฟ้้าทะลายโจรสกััด
แคปซููลตราทิิปโก้้ที่่�มีีสารแอนโดรกราโฟไลด์์สููงถึึง 20 มิิลลิิกรััม รวมทั้้�งการบริิหารจััดการต้้นทุุนวััตถุุดิิบที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ส่่งผลให้้ใน
ปีี 2564 บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรขั้้�นต้้น 155 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 96 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน
เครื่่�องดื่่�ม
ธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�ม มีีรายได้้จากการขาย 1,547 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 6 จากงวดเดีียวกัันของปีีก่่อน เนื่่�องจากกำำ�ลัังซื้้�อภายใน
ประเทศที่่�ชะลอตััวลงจากสถานการณ์์ COVID-19 อย่่างไรก็็ตามบริิษััทฯ สามารถควบคุุมต้้นทุุนการผลิิต ทำำ�ให้้ในปีี 2564 บริิษััทฯ
มีีกำำ�ไรขั้้�นต้้น 433 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 20 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน
อื่่�นๆ
ธุุรกิิจอื่่�นๆ มีีรายได้้จากการขาย 21 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 17 จากงวดเดีียวกัันของปีีก่่อน สาเหตุุหลัักมาจากการจำำ�หน่่าย
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ส่่งผลให้้บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรขั้้�นต้้น 4 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 180 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน
ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ และบริิษัทย่
ั อ่ ย มีีค่า่ ใช้้จ่า่ ยในการดำำ�เนิินงาน 2,592 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 10 จากปีีก่อ่ น มีีสาเหตุุหลักั มาจาก
• ต้้นทุุนขายลดลงร้้อยละ 11 จากปีีก่่อน อัันเป็็นผลจากการควบคุุมต้้นทุุนการผลิิตที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
• ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและจััดจำำ�หน่่ายเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7 จากปีีก่่อน เนื่่�องจากการทำำ�การตลาด และส่่งเสริิมการขายผ่่าน
	ช่่องทางต่่างๆ
• ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารลดลงร้้อยละ 14 จากปีีก่่อน เนื่่�องจากการควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
ในปีี 2564 บริิษััทฯ รัับรู้้�กำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษัทร่
ั ่วม จำำ�นวน 520 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 38 จากปีีก่่อน
ค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิิน
ในปีี 2564 บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย มีีค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิิน จำำ�นวน 39 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 24 จากปีีก่่อน เนื่่�องจากการ
ลดลงของเงิินกู้้�ระยะสั้้�นและเงิินกู้้�ระยะยาว
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งบแสดงฐานะการเงิินตามงบการเงิินรวม
งบการเงิินรวม

งบแสดงฐานะการเงิิน
หน่่วย : บาท
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
รวมสิินทรััพย์์
หนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
หนี้้�สิิน
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
รวมหนี้้�สิิน
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

การเปลี่่�ยนแปลง

31 ธค 2564

31 ธค 2563

เพิ่่�ม (ลด)

ร้้อยละ

1,119,600,084
5,318,504,636
6,438,104,720

980,510,187
5,506,748,838
6,487,259,025

139,089,897
(188,244,202)
(49,154,305)

14%
(3%)
(1%)

1,528,317,303
508,892,761
2,037,210,064

1,601,400,008
666,358,539
2,267,758,547

(73,082,705)
(157,465,778)
(230,548,483)

(5%)
(24%)
(10%)

4,400,894,656
6,438,104,720

4,219,500,478
6,487,259,025

181,394,178
(49,154,305)

4%
(1%)

สิินทรััพย์์
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยมีีสิินทรััพย์์รวม 6,438 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 1 จากสิ้้�นปีี 2563 โดย
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนเพิ่่�มขึ้้�น 139 ล้้านบาทหรืือร้้อยละ 14 สาเหตุุหลัักมาจากสิินค้้าคงเหลืือที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ในส่่วนสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
ลดลง 188 ล้้านบาทหรืือร้้อยละ 3 จากการลดลงของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
หนี้้�สิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษัทั ฯ และบริิษัทย่
ั อ่ ยมีีหนี้้สิ� นิ รวม 2,037 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 10 จากสิ้้น� ปีี 2563 โดยมีีการเปลี่่ย� นแปลง
หลัักจากหนี้้�สิินหมุุนเวีียนลดลง 73 ล้้านบาทหรืือร้้อยละ 5 จากการลดลงของเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น และหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนลดลง
157 ล้้านบาทหรืือร้้อยละ 24 จากเงิินกู้้�ระยะยาวที่่�ลดลง

52

แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริ ษัท ทิ ปโก้ ฟูดส์ จำ �กั ด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิินตามงบการเงิินรวม
งบกระแสเงิินสด
หน่่วย : บาท
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
เงิินสดสุุทธิิจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
เงิินสดสุุทธิิจากกิิจกรรมลงทุุน
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�นสุุทธิิ
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดต้้นงวด
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดปลายงวด

งบการเงิินรวม
31 ธค 2564

235,450,089
510,388,094
(723,274,062)
22,564,121
55,544,446
78,108,567

	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยมีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�นสุุทธิิ จำำ�นวน 23 ล้้านบาท
โดยที่่�บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยมีีกระแสเงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน 235 ล้้านบาท กระแสเงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรม
ลงทุุนจำำ�นวน 510 ล้้านบาท จากเงิินปัันผลรัับจากบริิษััทร่่วม และกระแสเงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิินจำำ�นวน 723 ล้้านบาท
จากการจ่่ายคืืนเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นและเงิินกู้้�ยืืมระยะยาว และเงิินปัันผลจ่่าย
อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญตามงบการเงิินรวม
ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น
อััตรากำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิิน ภาษีี ค่่าเสื่่�อมและค่่าตััดจำำ�หน่่าย
อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ
ผลตอบแทนต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
ความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�และสภาพคล่่อง
อััตราส่่วนหนี้้�สิินรวมต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวม (เท่่า)
อััตราสภาพคล่่อง (เท่่า)

งบการเงิินรวม
2564

2563

24.4%
33.7%
17.0%
9.7%

17.4%
35.6%
18.7%
11.4%

31 ธค 2564

31 ธค 2563

0.46
0.73

0.54
0.61

การเปลี่่�ยนแปลง
7%
(2%)
(2%)
(2%)
การเปลี่่�ยนแปลง
(7%)
12%

แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริ ษัท ทิ ปโก้ ฟูดส์ จำ �กั ด (มหาชน)

53

ข้้อมููลสำำ�คััญทางการเงิิน

ณ วัันที่่� หรืือ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับหุ้้�นสามััญ (ต่่อหุ้้�น)
มููลค่่าที่่�ตราไว้้
มููลค่่าตามบััญชีี
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน
ผลการดำำ�เนิินงาน (บาท)
รายได้้จากการขาย
รายได้้รวม
กำำ�ไรขั้้�นต้้น
กำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ยและภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับงบดุุล (บาท)
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์รวม
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินรวม
ทุุนที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้ว
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษัทั ใหญ่่
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
อััตราส่่วนทางการเงิิน
อััตราส่่วนกำำ�ไรขั้้�นต้้นต่่อยอดขาย (%)
อััตราส่่วนกำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ยและภาษีีเงิินได้้ (%)
อััตราส่่วนกำำ�ไรสุุทธิิต่่อรายได้้รวม (%)
อััตราการจ่่ายเงิินปัันผล (%)
ผลตอบแทนต่่อส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�น(%)
ผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน (%)
ผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์รวม (%)
อััตราส่่วนความสามารถในการชำำ�ระดอกเบี้้�ย (เท่่า)
อััตราส่่วนสิินทรััพย์์หมุนุ เวีียนต่่อหนี้้สิ� นิ หมุุนเวีียน (เท่่า)
อััตราส่่วนสภาพคล่่องต่่อหนี้้�สิินหมุุนเวีียน (เท่่า)
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�น (เท่่า)

2564
(รวม)

2564
(บริิษััท)

2563
(รวม)

2563
(บริิษััท)

2562
(รวม)

2562
(บริิษััท)

1.00
9.12
0.89

1.00
4.80
1.15

1.00
8.74
1.00

1.00
4.53
0.66

1.00
8.10
0.43

1.00
4.23
0.25

2,427,550,913
2,523,977,984
592,462,395
451,907,875
428,602,235

295,836,756 2,500,123,559 255,066,768 3,561,064,263
914,871,808 2,575,811,322 858,701,883 3,687,017,406
110,976,524 435,736,037 81,413,835 382,486,783
579,096,842 536,211,355 351,238,734 262,629,329
552,925,314 481,812,461 317,549,351 207,667,159

353,565,577
714,031,368
108,682,651
162,690,434
122,481,331

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

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

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

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

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

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

24.4%
17.9%
17.0%
86.7%*
9.7%
8.1%
6.7%
11.7
0.7
0.3
0.5

37.5%
63.3%
60.4%
67.2%*
23.9%
19.7%
16.6%
22.0
0.8
0.7
0.4

17.4%
20.8%
18.7%
94.1%
11.4%
8.7%
7.4%
10.5
0.6
0.3
0.5

31.9%
40.9%
37.0%
142.9%
14.5%
11.3%
9.6%
10.9
0.7
0.6
0.5

10.7%
7.1%
5.6%
79.0%
5.3%
3.8%
3.1%
3.8
0.7
0.3
0.7

30.7%
22.8%
17.2%
134.0%
6.0%
4.0%
3.6%
3.8
0.5
0.4
0.7

*อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลคำำ�นวณจากเงิินปัันผลที่่�จ่่ายจากกำำ�ไรของปีีดัังกล่่าว รวมเงิินปัันผลสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานครึ่่�งปีีหลัังที่่� 0.58 บาทต่่อหุ้้�น ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับการ
ื น ประจำำ�ปีี 2565
อนุุมััติิโดยที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถือหุ้้�
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ข้ อมู ลทั่ วไปและข้ อมู ลสำ �คั ญอื่ น
5.1 ข้้อมููลทั่่�วไป
5.1.1 ข้้อมููลบริิษััท
บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) [เดิิมชื่่�อ บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)]
ประกอบธุุรกิิจหลัักประเภทผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��แร่่พร้้อมดื่่�ม ปััจจุุบัันมีีทุุนชำำ�ระแล้้ว 482.58 ล้้านบาท
สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ เลขที่่� 118/1 อาคารทิิปโก้้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร 10400
เลขทะเบีียนบริิษััท	 บมจ.0107535000052
Home Page www.tipco.net
โทรศััพท์์		
0-2273-6200
โทรสาร 0-2271-4304, 0-2271-1600
สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานโรงงาน เลขที่่� 205/1 หมู่่� 2 ตำำ�บลโป่่งแยง อำำ�เภอแม่่ริิม จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50180
สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานโรงงาน เลขที่่� 999 หมู่่� 7 ตำำ�บลพุุขาม อำำ�เภอวิิเชีียรบุุรีี จัังหวััดเพชรบููรณ์์ 67180
5.1.2 บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
บริิษััท ทิิปโก้้แอสฟััลท์์ จำำ�กััด (มหาชน)
สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ เลขที่่� 118/1 อาคารทิิปโก้้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร 10400
บริิษััท ทิิปโก้้ ไพน์์แอปเปิ้้�ล จำำ�กััด
สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ เลขที่่� 118/1 อาคารทิิปโก้้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร 10400
สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานโรงงาน เลขที่่� 212 หมู่่� 16 ตำำ�บลอ่่าวน้้อย อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ 77210
บริิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด
สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ เลขที่่� 118/1 อาคารทิิปโก้้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร 10400
สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานโรงงาน เลขที่่� 90/1 หมู่่� 7 ตำำ�บลสนัับทึึบ อำำ�เภอวัังน้้อย จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา 13170
สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานโรงงาน เลขที่่� 212 หมู่่�16 ตำำ�บลอ่่าวน้้อย อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ 77210
บริิษััท ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด
สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ เลขที่่� 118/1 อาคารทิิปโก้้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร 10400
สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานโรงงาน เลขที่่� 504 ตำำ�บลประจวบคีีรีีขัันธ์์ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ 77210
บริิษััท ทิิปโก้้ รีีเทล จำำ�กััด
สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ เลขที่่� 118/1 อาคารทิิปโก้้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร 10400
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5.1.3 บุุคคลอ้้างอิิง
นายทะเบีียนหุ้้�น : บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
		
เลขที่่� 93 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ข้้างสถานทููตจีีน) ชั้้�น 14
		ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ 10400 โทรศััพท์์ 0-2009-9000
ผู้้�สอบบััญชีี :
นายณััฐวุุฒิิ สัันติิเพ็็ชร ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ทะเบีียนเลขที่่� 5730 และ/หรืือ
		
นางสาวอิิศราภรณ์์ วิิสุุทธิิญาณ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 7480 และ/หรืือ			
		
นางสาววราพร ประภาศิิริิกุุล ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 4579
		
บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด : เลขที่่� 193/136-137 ชั้้�น33 อาคารเลครััชดา ถนนรััชดาภิิเษก 		
		
เขตคลองเตย กรุุงเทพฯ 10110 โทรศััพท์์ 0-2264-9090
ที่่�ปรึึกษาทางกฎหมาย : นายธวััชชััย จรณะกรััณย์์
			สำำ�นัักงานทนายความ ซ.ชนะสงคราม
			
เลขที่่� 52/3 ถนนพระสุุเมรุุ กรุุงเทพฯ 10200 โทรศััพท์์ 0-2282-2955

5.2 ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
-ไม่่มีี-

5.3 ข้้อพิิพาททางกฎหมาย
-ไม่่มีี-

5.4 ตลาดรอง

-ไม่่มีี-
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นโยบายการกำ �กั บดู แลกิ จการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษัทั ฯได้้นำำ�หลักั การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� ี สำำ�หรับั บริิษัทั ฯจดทะเบีียนปีี 2555 ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560 ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. (Corporate Governance Code
for Listed Companies 2017) กำำ�หนดเป็็นนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการและจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของกลุ่่�มธุุรกิิจอาหาร
ทิิปโก้้ ที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรและให้้มีีการทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
บริิษััทฯกำำ�หนดแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อส่่งเสริิมการปฏิิบััติิงานที่่�มีีธรรมาภิิบาลให้้กัับพนัักงานทุุก
ระดัับชั้้�น โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ลงทุุน ลููกค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เชื่่�อมั่่�นว่่า บริิษััทฯมีีระบบบริิหารจััดการที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ และเป็็นธรรมต่่อทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มและส่่งเสริิมการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ของบริิษััทฯ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ของบริิษััทฯที่่�มุ่่�งให้้ธุุรกิิจเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องสามารถแข่่งขัันได้้ และเป็็นที่่�ได้้รัับความ
ไว้้วางใจจากลููกค้้าทั้้�งในประเทศ และต่่างประเทศ
ผลการประเมิินการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ ประจำำ�ปีี 2564 โดยบรรษััทภิิบาลแห่่งชาติิ บริิษัทั ฯได้้คะแนนรวม
92% อยู่่�ในระดัับ“ดีีเลิิศ” สููงกว่่าปีี 2563 ซึ่่�งได้้คะแนนรวม 91% และสููงกว่่าคะแนนเฉลี่่�ยโดยรวมของบริิษััทจดทะเบีียน
ที่่� 84% โดยมีีรายละเอีียดคะแนน ดัังนี้้�
			
สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
		
การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียม	
สิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย		
การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส	
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ

2564		
99% 		
96% 		
91% 		
95% 		
86% 		

2563
99%
96%
91%
95%
87%

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
เพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ของบริิษััทฯ สร้้างความรัับผิิดชอบต่่อผลการปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่� สร้้างความโปร่่งใส
บนพื้้�นฐานของความซื่่�อสััตย์์ เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของกิิจการอย่่างยั่่�งยืืน และเพิ่่�มความเชื่่�อมั่่�นให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
(Stakeholders) คณะกรรมการบริิษััทฯ จึึงมีีนโยบายให้้ดำำ�เนิินการตามบรรษััทภิิบาล ดัังต่่อไปนี้้�
1. ดููแลให้้คณะกรรมการบริิษััทฯปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามบทบาทและความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
2. จััดให้้มีีระบบการควบคุุม และการบริิหารความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจอย่่างมีีระบบและมีีประสิิทธิิภาพ
3. ให้้นโยบายและทบทวนแผนยุุทธศาสตร์์/แผนธุุรกิิจกัับฝ่่ายบริิหาร
4. ดููแลไม่่ให้้เกิิดปััญหาการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ (Conflict of Interest)
5. ปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียอย่่างเท่่าเทีียมกัันและเป็็นธรรมต่่อทุุกฝ่่าย
6. ดำำ�เนิินงานด้้วยความโปร่่งใส มีีคุุณธรรม สามารถตรวจสอบได้้
7. เปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียโดยเฉพาะเรื่่�องผลประกอบการและงบการเงิิน
8. จััดให้้มีีคู่่�มืือจรรยาบรรณของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้กรรมการ ฝ่่ายบริิหาร และพนัักงานทุุกคนถืือปฏิิบััติิ
9. ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อสิ่่ง� แวดล้้อมและสัังคมอย่่างเป็็นรููปธรรมและฝ่่ายบริิหารได้้นำำ�นโยบายดัังกล่่าวไปใช้้ปฏิิบัติั พิ ร้้อมทั้้ง� สื่่อส
� าร
ให้้พนัักงานในองค์์กรเข้้าใจและปฏิิบััติิอย่่างทั่่�วถึึง
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6.1.1 นโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััทและการแต่่งตั้้�ง
1. คณะกรรมการของบริิษััทจะพึึงมีีจำำ�นวนเท่่าใด ให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�กำำ�หนด แต่่ต้้องไม่่น้้อยกว่่า 5 คน และต้้อง
ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระซึ่่�งมิิได้้เป็็นกรรมการบริิหารและไม่่ได้้มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารงานประจำำ� และไม่่เป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ในบริิษัทั ฯ จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 3 คน กรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดต้้องมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�
ในราชอาณาจัักร
2. คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการที่่�มีีความเป็็นอิิสระอย่่างน้้อย 3 คน
3. คณะกรรมการบริิษััทฯ ประกอบด้้วย ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�มีีความรู้้�ความเข้้าใจด้้านการเงิิน หรืือการพาณิิชยกรรม หรืือการ
อุุตสาหกรรมและมีีประสบการณ์์ เกี่่�ยวกัับการบริิหารธุุรกิิจ พร้้อมทั้้�งมีีการพััฒนาตนเองตามหลัักสููตรสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย (IOD) อย่่างต่่อเนื่่�อง
ความเป็็นอิิสระของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะต้้องสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�แสดงความคิิดเห็็นโดยใช้้ดุุลยพิินิิจของตนเองอย่่างเป็็นอิิสระ และ
มีีจริิยธรรมโดยยึึดถืือประโยชน์์ขององค์์กรเป็็นหลััก โดยไม่่ได้้คำำ�นึึงถึึงเฉพาะประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นราย
ั งได้้กำำ�หนดนิิยามและคุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระที่่�เข้้มงวดกว่่าหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด
ย่่อย หรืือตนเอง คณะกรรมการบริิษัทจึึ
โดยคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ในเรื่่�องการถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 0.75 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทฯ
บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของ
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระ
	การสรรหากรรมการ
บริิษััทฯ จะสรรหาบุุคคลที่่�มีีประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับการบริิหารธุุรกิิจ มีีความรู้้�ความเข้้าใจด้้านการเงิิน ไม่่มีีประวััติิการ
ทำำ�งานที่่ด่� า่ งพร้้อย มีีวิสัิ ยั ทััศน์์สามารถมองภาพรวมของธุุรกิิจได้้ดีี รวมทั้้�ง มีีมนุษย์
ุ สั์ มพั
ั นั ธ์์ที่ดี่� ี มีีคุณธ
ุ รรม และมีีบุคุ ลิิกที่่เ� หมาะสม
ตลอดจนมีีทัักษะในการสื่่�อความอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มีีเวลาพอเพีียงต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการ และเป็็นผู้้�ที่่�มีีลัักษณะ
ครบถ้้วนตามพระราชบััญญััติบิ ริิษัทมห
ั าชน ไม่่มีลัี กั ษณะต้้องห้้ามตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ โดยมีีกระบวนการที่่�โปร่่งใสสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น
การสรรหากรรมการ จะมีีความหลากหลายของความชำำ�นาญที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการกำำ�หนดทิิศทาง และควบคุุมการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
	การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
• บริิษััทฯกำำ�หนดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ฯอย่่างน้้อย 3 เดืือนต่่อครั้้�ง และคณะกรรมการบริิษััทฯ ต้้อง
พร้้อมเข้้าร่่วมประชุุมเสมอ หากมีีการประชุุมวาระพิิเศษ
• ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ต้้องมีีกรรมการมาประชุุมไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด จึึง
จะเป็็นองค์์ประชุุม
• ในกรณีีที่่�ประธานกรรมการไม่่อยู่่�ในที่่�ประชุุมหรืือไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ถ้้ามีีรองประธานกรรมการ ให้้
ิ า้ ที่ไ่� ด้้ ให้้กรรมการซึ่่ง� มาประชุุม
รองประธานกรรมการเป็็นประธาน ถ้้าไม่่มีรี องประธานกรรมการหรืือมีแี ต่่ไม่่สามารถปฏิิบัติั หน้
เลืือกกรรมการคนหนึ่่�งเป็็นประธานในที่่�ประชุุมการวิินิิจฉััยชี้้�ขาดของที่่�ประชุุมให้้ถืือเสีียงข้้างมาก
• กรรมการคนหนึ่่�งมีีเสีียงหนึ่่�งในการลงคะแนน เว้้นแต่่กรรมการซึ่่�งมีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องใดไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลง
คะแนนในเรื่่�องนั้้�น ถ้้าคะแนนเสีียงเท่่ากัันให้้ประธานในที่่�ประชุุมออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้�นอีีกเสีียงหนึ่่�งเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
• ในการจััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อมระเบีียบวาระการประชุุมและเอกสารประกอบการประชุุม เพื่่�อเป็็นข้้อมููลให้้
คณะกรรมการบริิษััทฯก่่อนการประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 7 วััน
• บริิษัทั ฯได้้มีกี ารกำำ�หนดตารางการประชุุมคณะกรรมการทุุกคณะล่่วงหน้้าเป็็นประจำำ� ทุุกปีีก่อ่ นการประชุุมในปีีถัดั
ไป ทั้้�งนี้้�ไม่่รวมการประชุุมวาระพิิเศษ
• กำำ�หนดให้้มีีการประชุุมกรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร อย่่างน้้อย 1 ครั้้�งต่่อปีี เพื่่�อเปิิดโอกาสได้้แสดงความคิิดเห็็น
หรืืออภิิปรายปััญหาต่่าง ๆ ที่่�อยู่่�ในความสนใจ
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วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง ให้้กรรมการออกจากตำำ�แหน่่ง 1 ใน 3 เป็็นอััตรา ถ้้าจำำ�นวนกรรมการที่่�
จะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่่�สุุดกัับส่่วน 1 ใน 3 กรรมการที่่�จะต้้องออกจากตำำ�แหน่่ง
ในปีีแรกและปีีที่่�สองภายหลัังจดทะเบีียนบริิษััทฯ นั้้�น ให้้จัับสลากกัันว่่าผู้้�ใดจะออก ส่่วนปีีหลัังๆ ต่่อไปให้้กรรมการคนที่่�อยู่่�
ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดนั้้�น เป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่ง
	การประเมิินผลการปฎิิบััติิงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยของบริิษััทฯ มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานด้้วยตนเองอย่่างน้้อยปีีละ
1 ครั้้�ง เพื่่�อให้้คณะกรรมการร่่วมกัันพิิจารณาผลงานและปรัับปรุุงแก้้ไข โดยการประเมิินจััดทำำ�ทั้้�งแบบรายคณะและรายบุุคคล
	การกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดนโยบายค่่าตอบแทนกรรมการไว้้อย่่างชััดเจนและโปร่่งใส โดยค่่าตอบแทนอยู่่�ในระดัับเหมาะสม
ตามอุุตสาหกรรม ผลตอบแทนอยู่่�ในระดัับค่่าเฉลี่่�ยกลางของตลาด ค่่าตอบแทนที่่�ได้้รัับผ่่านการพิิจารณาจากคณะกรรม
การสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน และเพื่่�อให้้เกิิดความโปร่่งใสและความชััดเจนในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการ
ผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารระดัับสููง มีีดัังนี้้�
1. การกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารระดัับสููง ซึ่่ง� รวมถึึงเงิินเดืือน สวััสดิกิ ารและผลประโยชน์์อื่่น� ๆ
ให้้เป็็นไปตามค่่าของงานในแต่่ละตำำ�แหน่่ง
2. ค่่าตอบแทนต้้องคำำ�นึึงถึึง
		
2.1 ความสามารถในการจ่่าย (Ability to Pay) ของบริิษัทั ฯ
		
2.2 ความสามารถในการแข่่งขัันได้้ในตลาดแรงงาน (Competitiveness) และ
		
2.3 เป็็นการจ่่ายตามความสามารถและตามผลการทำำ�งาน (Pay for Performance) ของพนัักงาน
3. คณะกรรมการบริิษัทั ฯ เป็็นผู้้�อนุุมัติั งิ บประมาณเกี่่ย� วกัับค่่าตอบแทนการทำำ�งานในแต่่ละปีี โดยพิิจารณาจากฐานะ
ทางการเงิินของบริิษััทฯ ผลการดำำ�เนิินงาน และประมาณการทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ
การพััฒนากรรมการ
บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้กรรมการที่่�เข้้าใหม่่ได้้รัับการปฐมนิิเทศเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ กฎระเบีียบของบริิษััทฯ
การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� แี ละจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ เพื่่�อความรู้้�และความเข้้าใจในบทบาทและหน้้าที่่ต� ลอดจนข้้อมููลที่่จำ� �ำ เป็็นและ
เป็็นประโยชน์์ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการบริิษััท และได้้รัับเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อใช้้อ้้างอิิง ตลอดจนจััดให้้กรรมการได้้ไป
เยี่่�ยมชมสถานที่่�ปฏิิบััติิงานทั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่และโรงงานตามความเหมาะสมด้้วย นอกจากนี้้�บริิษััทฯยัังส่่งเสริิมให้้กรรมการ
ทุุกคนมีีโอกาสได้้เข้้ารัับ การอบรมในหลัักสููตรต่่างๆ ที่่�จะเป็็นประโยชน์์ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างเหมาะสม รวมทั้้�งให้้มีี
การนำำ� เสนอข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็น ในการประชุุมคณะกรรมการบริิ ษััทอย่่ า งสม่ำำ�� เสมอ เพื่่� อเป็็ น ข้้อ มูู ล ในการพัั ฒ นากรรมการ
อย่่างต่่อเนื่่�อง
คณะอนุุกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทได้้จััดตั้้�งคณะอนุุกรรมการขึ้้�น 4 คณะได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล และ คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ประกอบด้้วยกรรมการที่่�มีี
คุุ ณสมบัั ติิแ ละหน้้าที่่� รัับ ผิิด ชอบตามข้้อกำำ�ห นดของตลาดหลัั กทรัั พ ย์์ แห่่ ง ประเทศไทย ซึ่่� ง ได้้ มีี ก ารกำำ�ห นดบทบาทและ
ภาระหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบระหว่่างคณะกรรมการกัับ ฝ่่ายจััดการและคณะกรรมการกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่เป็็นลายลัักษณ์์
อัักษรอย่่างชััดเจน
	การกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมใช้้หลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิงานเหมืือนกััน ซึ่่�งเขีียนเป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษรของกลุ่่�มธุุรกิิจอาหาร ทิิปโก้้ มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจผ่่านบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม รายละเอีียดปรากฎในหััวข้้อ
1.3 โครงสร้้างการถืือหุ้้�น
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6.1.2 นโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
• สิิทธิิและความเท่่าเทีียมของผู้้�ถืือหุ้้�น
1. สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
ในการประชุุมสามััญผู้้�ถือหุ้้�
ื น บริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดให้้มีีขั้้�นตอนในการประชุุมอย่่างถููกต้้องตามกฎหมายตั้้�งแต่่การเรีียก
ประชุุม การจััดส่่งเอกสาร และแจ้้งวาระการประชุุม และยัังให้้สารสนเทศที่่�เพีียงพอแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในเวลาที่่�เหมาะสมเพื่่�อ
พิิจารณาก่่อนการประชุุม รวมทั้้�งเสนอทางเลืือกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่สามารถเข้้าประชุุมสามารถมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระเข้้า
ประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนแทน บริิษััทฯใช้้ระบบ barcode ในการลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อให้้
ทราบจำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมและการนัับคะแนนลงมติิแต่่ละวาระได้้รวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น และในการลงคะแนนเสีียง ประธานในที่่�
ประชุุมได้้แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบถึึงวิิธีีการออกเสีียงลงคะแนน โดยใช้้บััตรลงคะแนนก่่อนการประชุุม ในการนัับคะแนนยััง
กำำ�หนดให้้มีตัี วั แทนจากกรรมการอิิสระและผู้้�สอบบััญชีีภายนอกเป็็นพยานในการนัับคะแนนร่่วมกับั พนัักงานของบริิษัทั ฯ และ
ยัังมีีการบัันทึึกภาพพร้้อมเสีียงในการประชุุมเพื่่�อให้้เกิิดความโปร่่งใส และตรวจสอบได้้ นอกจากนี้้�ยัังเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
มีีสิิทธิิเท่่าเทีียมกัันในการตรวจสอบการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ สอบถามและแสดงความคิิดเห็็น บริิษััทฯให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถ
ส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมมายัังอีีเมล์์ของเลขานุุการบริิษััท โดยคณะกรรมการบริิษััทฯ จะจััดคำำ�ตอบพร้้อมทั้้�งเปิิดเผย
รายงานการประชุุมดัังกล่่าวไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ อย่่างไรก็็ตามสำำ�หรัับเรื่่�องการให้้สิิทธิิแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยในการเสนอ
วาระการประชุุมและเสนอแต่่งตั้้�งกรรมการเป็็นการล่่วงหน้้า และให้้เวลาแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยมากพอสมควร ซึ่่�งได้้ลงไว้้ใน
Website ของบริิษัทั ฯ
บริิษััทฯได้้รัับการประเมิินโครงการประเมิินคุุณภาพการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี 2564 โดยผลการประเมิิน
“ดีีเยี่่�ยม” ได้้คะแนนเต็็ม 100 คะแนน
2. ความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงสิิทธิิและความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�นในการได้้รัับข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง เพีียงพอและมีีระยะเวลา
ที่่�เหมาะสมในการพิิจารณา บริิษััทฯ ได้้จััดส่่งหนัังสืือนััดประชุุมแก่่ผู้้�ถือหุ้้�
ื นพร้้อมทั้้�งข้้อมููลประกอบการประชุุมตามวาระต่่างๆ
รวมทั้้�งเอกสารที่่�ต้้องใช้้แสดงตััวเพื่่�อเข้้าประชุุม หนัังสืือมอบฉัันทะและรายละเอีียดวิิธีีการมอบฉัันทะให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบล่่วงหน้้า
ก่่อนวัันประชุุม 14 วััน บริิษััทฯ ได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบข้้อมููลโดยเร็็ว ได้้เผยแพร่่ข้้อมููลประกอบวาระการประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้าไว้้ใน Website ก่่อนการประชุุม 30 วััน นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังได้้กำำ�หนดเวลาการประชุุมและสถานที่่�
จััดประชุุมที่่�เหมาะสม เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ในการดำำ�เนิินการปฏิิบััติิจริิงในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ได้้เปิิดให้้
ลงทะเบีียนล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุม 2 ชั่่�วโมงและยัังเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นแสดงความคิิดเห็็นและซัักถามได้้โดยอิิสระ การลง
คะแนนเสีียง ลงตามลำำ�ดับั วาระที่กำ่� ำ�หนด ไม่่มีกี ารเพิ่่�มวาระการประชุุมโดยไม่่แจ้้งให้้ผู้้�ถือหุ้้�
ื นทราบล่่วงหน้้า มีีการแจ้้งวิิธีกี ารลง
คะแนนให้้ ผู้้� ถืื อหุ้้� นทราบก่่ อ นลงคะแนน เปิิ ด ให้้ มีี ก ารชี้้� แจงและอภิิ ป รายในที่่� ป ระชุุ มก่่ อ นลงคะแนนในแต่่ ล ะวาระ
ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายสามารถลงคะแนนได้้อย่่างเท่่าเทีียมกััน ยกเว้้นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีส่่วนได้้เสีียให้้งดออกเสีียง ได้้เผยแพร่่วััตถุุประสงค์์
และหลัักเกณฑ์์ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยได้้มีีโอกาสเสนอวาระการการประชุุมและชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเป็็นกรรมการ
ผ่่านทาง Website ของบริิษััทฯ วาระการประชุุมในแต่่วาระมีีเนื้้�อหาเรื่่�องรายละเอีียดทั่่�วไป เหตุุผลและผลกระทบเพิ่่�มเติิม
ื นมีีความเข้้าใจในเนื้้�อหาในแต่่ละวาระและสามารถวิิเคราะห์์ตัดั สิินใจได้้ชัดั เจน
และความเห็็นของคณะกรรมการฯ เพื่่�อให้้ผู้้�ถือหุ้้�
มากขึ้้�น เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถตรวจสอบได้้ และบริิษััทฯยัังได้้เพิ่่�มทางเลืือกให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นนอกจากมอบฉัันทะให้้ผู้้�อื่่�นมา
ประชุุมและลงความเห็็นแทนแล้้วผู้้�ถืือหุ้้�นที่ไ่� ม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมได้้ยังั สามารถมอบอำำ�นาจให้้กรรมการอิิสระเป็็นผู้้�รับั มอบ
อำำ�นาจจากผู้้�ถืือหุ้้�นลงคะแนนเสีียงแทน ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกครั้้�ง กรรมการบริิษััทได้้ให้้ความสำำ�คััญอย่่างมาก
กรรมการทุุกท่่านมีีเป้้าหมายที่จ่� ะเข้้าประชุุมร่วมกั
่ นั ทุุกครั้้ง� นอกจากมีีเหตุุจำำ�เป็็นจริิงๆ นอกจากนี้้�ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษัทั ฯ
ยัังเข้้าร่่วมประชุุมเป็็นประจำำ� และสม่ำำ��เสมออีีกด้้วย
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รายงานการประชุุมมีีรายละเอีียดสาระสำำ�คััญครบถ้้วน เช่่น กรรมการที่่�เข้้าประชุุม คำำ�ชี้้�แจงของประธานคณะ
กรรมการบริิษััท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้้�จััดการ และกรรมการท่่านอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนข้้อซัักถาม
และแสดงความเห็็นของผู้้�ถือหุ้้�
ื น วิิธีีการลงคะแนนและวิิธีีการนัับคะแนน จำำ�นวนคะแนนแยกเป็็น เห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย หรืือ
งดออกเสีียง และข้้อมููลอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง นอกจากนี้้�รายงานการประชุุมดัังกล่่าวยัังส่่งให้้ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ภายใน 14 วััน
มีีการเผยแพร่่ผ่า่ น Website ของบริิษัทั ฯ เพื่่�อให้้ผู้้�ถือหุ้้�
ื นสามารถตรวจดููความถููกต้้องของมติิ และเรื่่อ� งที่่อภิ
� ปิ ราย หรืือชี้้แ� จงใน
ที่่� ป ระชุุ ม และให้้ คำำ� แนะนำำ� เพิ่่� ม เติิ ม เกี่่� ย วกัั บ เรื่่� อ งที่่� ค วรบัั น ทึึกเพิ่่� ม เติิ ม หรืื อ แก้้ ไขได้้ ก่่ อ นที่่� บ ริิ ษัั ท ฯ จะนำำ� รายงาน
การประชุุมดัังกล่่าวเสนอเพื่่�อรัับรองในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งถััดไป
	บััตรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลัักฐานอื่่�นๆ มีีระบบการจััดเก็็บที่่�ดีี สามารถตรวจสอบและอ้้างอิิงได้้ บริิษััทฯ
ได้้แจ้้งมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นผ่่านระบบข่่าวของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ภายในวัันถััดไปโดยมติิดัังกล่่าวระบุุผลของมติิว่่า เห็็นด้้วย
ไม่่เห็็นด้้วย งดออกเสีียง และบััตรเสีีย ในแต่่ละวาระอย่่างครบถ้้วนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่ได้้เข้้าประชุุมได้้ทราบมติิผลการประชุุม
ได้้อย่่างรวดเร็็ว
	สำำ�หรัับสิิทธิิในส่่วนแบ่่งกำำ�ไร บริิษััทฯ มีีกลไกที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีความมั่่�นใจว่่าจะได้้รัับผลตอบแทนอย่่างครบถ้้วน โดย
บริิษััทฯ มีีโครงสร้้างการถืือหุ้้�นที่่�ชััดเจน ไม่่มีีลัักษณะการถืือหุ้้�นไขว้้กััน แต่่มีีการถืือหุ้้�นในลัักษณะที่่�มีีผู้้�ถืือหุ้้�นร่่วมกัันกัับ
บริิษัทั ฯ ที่่�เกี่่�ยวข้้องคืือ บริิษััท ทิิปโก้้แอสฟััลท์์ จำำ�กััด (มหาชน) ในรููปของเงิินลงทุุนในหุ้้�นสามััญ สำำ�หรัับมาตรการในการอนุุมััติิ
การทำำ�รายการเกี่่�ยวโยงกััน ผ่่านการพิิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้้วนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�พิิจารณา
อนุุมััติิ โดยกรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียจะงดออกเสีียงในการอนุุมััติิรายการดัังกล่่าว นอกจากนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบยัังมีี
อำำ�นาจหน้้าที่่�ในการดููแลไม่่ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และให้้มีีมาตรการดููแลข้้อมููลภายในเพื่่�อป้้องกัันการนำำ�ไปใช้้
เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตนในทางมิิชอบเพิ่่�มเติิม กำำ�หนดให้้ต้้องรายงานให้้เลขานุุการคณะกรรมการบริิษััททราบทุุกครั้้�งที่่�มีีการ
เคลื่่�อนไหวของการถืือหุ้้�นของกรรมการและผู้้�บริิหาร นอกเหนืือจากได้้กำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหารเปิิดเผยการถืือหุ้้�น
ของบริิษััทฯ ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััททุุกครั้้�ง
• บทบาทต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
บริิษััทฯได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งภายในและภายนอก โดยได้้มีีการกำำ�หนด “จริิยธรรมในการ
ประกอบธุุ ร กิิ จ ” ซึ่่� ง ได้้ แ ก่่ ก ารต่่ อต้้ า นการคอร์์ รัั ป ชัั น การมีี ส่่ ว นร่่ วมท างการเมืื อ งอย่่ า งมีี ค วามรัั บ ผิิ ด ชอบ
การปฏิิบััติิเสมอภาคและเป็็นธรรมแก่่ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และการปฏิิบััติิด้้านแรงงานและ
ความเคารพในสิิทธิิของพนัักงาน และข้้อพึึงปฏิิบััติิของบุุคคล 3 กลุ่่�มหลัักที่่�มีีส่่วนร่่วมในการปฏิิบััติิงานและมีีส่่วนได้้เสีีย
ในบริิษัทั ฯ ได้้แก่่ ฝ่่ายจััดการ (หมายถึึง คณะกรรมการบริิษััท ฝ่่ายบริิหารระดัับสููง ผู้้�จััดการและเจ้้าหน้้าที่่�ระดัับบัังคัับบััญชา)
พนัักงาน และผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ โดยเฉพาะข้้อพึึงปฏิิบััติิของฝ่่ายจััดการมีีการระบุุเป็็นรายละเอีียด ข้้อพึึงปฏิิบััติิของฝ่่ายจััดการ
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ 7 กลุ่่�มได้้แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน ลููกค้้าหรืือผู้้�บริิโภค คู่่�ค้้าและ/หรืือเจ้้าหนี้้� คู่่�แข่่งทางการค้้า
สิ่่ง� แวดล้้อม และการมีีส่ว่ นร่่วมและการพััฒนาชุุมชน โดยที่่จริ
� ยิ ธรรมในการประกอบธุุรกิิจและข้้อพึึงปฏิิบัติั ดัิ งั กล่่าวอยู่่�บนรากฐานของ
อุุดมการณ์์ในเรื่่�องคุุณภาพและคุุณธรรม นอกจากนี้้�ยัังเน้้นเรื่่�องกระบวนการกำำ�กัับดููแลกิิจการเพื่่�อไม่่ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
แทรกแซง การตััดสิินใจใดๆ ของนัักบริิหารที่่�บริิหารงานโดยสุุจริิตและ บนพื้้�นฐานของความเป็็นมืืออาชีีพ
นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังตะหนัักดีีว่่าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของชุุมชน จึึงกำำ�หนดเป็็นนโยบายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึง
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ดีีต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม มีีการกำำ�หนดบุุคลากรที่่�รัับผิิดชอบและกิิจกรรมต่่างๆที่่�ส่่งเสริิมให้้เป็็น
ไปตามนโยบาย ซึ่่ง� กิิจกรรมในด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมและการช่่วยเหลืือชุมุ ชนดัังตััวอย่า่ ง เช่่น การรัับโรงเรีียนที่ตั้้่� ง� อยู่่�ใกล้้โรงงาน หรืือ
โรงเรีียนอื่่�นตามความเหมาะสม เป็็นโรงเรีียนในอุุปถััมภ์์ โดยสนัับสนุุนทุุนการศึึกษาแก่่นัักเรีียน จััดอุุปกรณ์์การศึึกษา
หรืือพัฒ
ั นาโรงเรีียนโดยวิิธีกี ารอื่่น� ๆ อย่่างเหมาะสม การสนัับสนุุนเงิินหรืือผลิิตภัณ
ั ฑ์์สำำ�หรับั กิิจกรรมต่่างๆ ของหน่่วยงานราชการ
โรงเรีียน วััด องค์์กรอื่่น� ๆ และชาวบ้้านชุุมชนใกล้้เคีียงรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อมในบริิเวณโรงงานไม่่ให้้มีหรื
ี อมี
ื ผี ลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม
ชุุมชนโดยรอบและอื่่�นๆ อีีก
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• ความขััดแย้้งของผลประโยชน์์
บริิษััทฯขจััดรายการที่่�มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ด้้วยการปฏิิบััติิตามนโยบายในจริิยธรรมธุุรกิิจ โดยได้้มีีการ
กำำ�หนดข้้อพึึงปฏิิบััติิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ โดยเฉพาะผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ซึ่่�งเน้้นเรื่่�องการควบคุุมไม่่ให้้เกิิดผลกระทบ
ทางลบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มอื่่�น นอกจากนี้้�คณะกรรมการได้้ทราบถึึงรายการที่่�มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และรายการที่่�
เกี่่ย� วโยงกัันและได้้พิจิ ารณาความเหมาะสมอย่่างรอบคอบทุุกครั้้ง� รวมทั้้�งยัังมีีการปฏิิบัติั ติ ามหลัักเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
และได้้เพิ่่�มเติิมในข้้อบัังคัับของบริิษััทฯเพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยซึ่่�งได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ในปีี 2546 ให้้เพิ่่�มเติิมข้้อบัังคัับดัังกล่่าว ดัังมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
“ข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ หมวด 8 ข้้อ 48 ในกรณีีที่่�บริิษััทหรืือบริิษััทย่่อยตกลงเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือ
รายการเกี่่�ยวกัับการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ของบริิษััทฯหรืือบริิษััทย่่อย ตามความหมายที่่�กำำ�หนดตามประกาศ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ที่ใ่� ช้้บังั คัับกัับการทำำ�รายการที่เ่� กี่่ย� วโยงกัันของบริิษัทจ
ั ดทะเบีียนหรืือการได้้มาหรืือจำำ�หน่า่ ย
ไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ของบริิษััทจดทะเบีียนแล้้วแต่่กรณีี ให้้บริิษััทฯปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการตามที่่�ประกาศดัังกล่่าวกำำ�หนด
ไว้้ในเรื่่�องนั้้�น ๆ ด้้วย”
• การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญเรื่่�องการเปิิดเผยสารสนเทศ เนื่่�องจากเป็็นเรื่่�องที่่�มีีผลกระทบต่่อการตััดสิินใจของผู้้�ลงทุุนและ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย จึึงมีีความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องมีีการควบคุุม และกำำ�หนดมาตรการในการเปิิดเผยสารสนเทศทั้้�งที่่�เป็็นสารสนเทศทาง
การเงิินและไม่่ใช่่ทางการให้้ถููกต้้องตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด โดยมีีสาระสำำ�คััญครบถ้้วนเพีียงพอ เชื่่�อถืือได้้ โปร่่งใส และทัันเวลา
ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ โดยเปิิดเผยข้้อมููลสารสนเทศผ่่านระบบ SET Portal ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ
Website ของบริิษััทฯ
บริิษััทฯยึึดถืือปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ และข้้อบัังคัับต่่างๆที่่�กำำ�หนดโดยสำำ�นงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และหน่่วยงานของรััฐ อย่่างเคร่่งครััด และ
ติิดตามการแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพิ่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่ากฎหมาย กฏเกณฑ์์ ข้้อบัังคัับที่่�บริิษััทฯ ถืือปฏิิบััติินั้้�นมีีความ
ถููกต้้อง และเป็็นหลัักประกัันให้้ผู้้�ถือหุ้้�
ื นเชื่่�อมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�โปร่่งใส ถููกต้้อง ตรงไปตรงมา
คณะกรรมการบริิษััทยึึดมั่่�นแนวปฏิิบััติิเรื่่�องการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ เพื่่�อเป็็นการจััดระเบีียบ
การเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษััทฯให้้เป็็นระบบ และป้้องกัันความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างไม่่ถููกต้้อง
รวมทั้้�งเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน สาธารณชน หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่างๆ มั่่�นใจว่่าการเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษัทั ฯ มีีความถููกต้้อง
ชััดเจนสอดคล้้องกัับกฎหมาย และเท่่าเทีียมกัันตามนโยบายเปิิดเผยข้้อมููล
• การไม่่ล่่วงละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา
บริิษััทฯมีีนโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการไม่่ล่่วงละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา และลิิขสิิทธิ์์� โดยกำำ�หนดไว้้ใน
จรรยาบรรณของบริิษััทฯ ดัังนี้้� เคารพต่่อสิิทธิิในทรััพย์์สิินโดยการส่่งเสริิมให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้ความเคารพในทรััพย์์สิินและ
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น รวมถึึงการไม่่ซื้้�อผลิิตภััณฑ์์หรืือการบริิการ และไม่่เข้้าร่่วมเป็็นหุ้้�นส่่วนกัับองค์์กรที่่�ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
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• การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน
คณะกรรมการบริิษััทฯพิิจารณาส่่งเสริิมให้้บริิษััทฯเข้้าร่่วมแสดงเจตจำำ�นงปฏิิบััติิตามหลัักการต่่อต้้านคอร์์รััปชัันใน
ประเทศไทย (Anti –Corruption Collective Action in Thailand) ดัังนี้้�
1. บริิษััทฯมีีนโยบายในการดำำ�เนิินการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน โดยได้้จััดทำำ�แนวทางการปฏิิบััติิ เป็็นลายลัักษณ์์
อัักษรไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯซึ่่�งได้้ผ่่านการอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทแล้้ว
2. คณะกรรมการบริิษััทฯได้้กำำ�หนดนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน โดยได้้แสดงเจตนารมณ์์เข้้าร่่วมกัับ
โครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต โดยบริิษััทฯได้้ร่่วมให้้สััตยาบรรณเพื่่�อรัับทราบข้้อตกลง
ตามคำำ�ประกาศเจตนารมณ์์ของแนวร่่วมดัังกล่่าวในการต่่อต้้าน การทุุจริิตคอร์์รััปชัันทุุกรููปแบบ
3. คณะกรรมการบริิษััทฯได้้อนุุมััติิมาตรการต่่อต้้านคอร์์รััปชัันเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
เพื่่� อ ให้้ พ นัั ก งานทุุ ก คนถืื อ ปฏิิ บัั ติิ ใ นแนวทางเดีี ย วกัั น อย่่ า งเคร่่ ง ครัั ด ในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จอย่่ า งโปร่่ ง ใสและเป็็ น ธรรม
สอดคล้้องกัับนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และนโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
4. บริิษััทฯจััดตั้้�งคณะทำำ�งานเมื่่�อปีี 2558 โดยประกอบด้้วยผู้้�รัับผิิดชอบทุุกฝ่่ายมาร่่วมทำำ�งาน เพื่่�อนำำ�เสนอขอการ
รัับรองเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต (CAC)
บริิษัทั ได้้รับั รางวััลใบรัับรองการเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบัติั ขอ
ิ งภาคเอกชนไทยในการต่่อต้า้ นการทุุจริติ (CAC) ตั้้ง� แต่่
เดืือนตุุลาคม 2559 และได้้รัับการรัับรองเป็็นสมาชิิกฯต่่อเนื่่�องเมื่่�อวัันที่่� 5 สิิงหาคม 2562 โดยการรัับรองดัังกล่่าวจะมีีอายุุ
3 ปีี นัับจากวัันที่่�มีีมติิให้้การรัับรอง

6.2 จรรยาบรรณธุุรกิิจ

	จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ คืือ จริิยธรรมในการประกอบธุุรกิิจและข้้อพึึงปฏิิบััติิของผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในบริิษััทฯ ซึ่่�งมีี
รากฐานมาจากอุุดมการณ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ เป็็นแนวทางและข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีี ซึ่่�งประกอบด้้วย อุุดมการณ์์
อัันได้้แก่่ เชื่่�อมั่่�นในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี มุ่่�งมั่่�นในความเป็็นเลิิศ และถืือมั่่�นในความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
• จริิยธรรมในการประกอบธุุรกิิจ ได้้แก่่ การต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน การมีีส่่วนร่่วมทางการเมืืองอย่่างรัับผิิดชอบ
การปฏิิบััติิเสมอภาคและเป็็นธรรมแก่่ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และ การปฏิิบััติิด้้านแรงงานและ
ความเคารพในสิิทธิิของพนัักงาน
• ข้้อพึึงปฏิิบัติั สำิ ำ�หรับั ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย ได้้แก่่ ข้้อพึึงปฏิิบัติั ขอ
ิ งกรรมการบริิษัทั ฯ ข้้อพึึงปฏิิบัติั ขอ
ิ งผู้้�บริิหารและพนัักงาน
และข้้อพึึงปฏิิบััติิของผู้้�ถือหุ้้�
ื นรายใหญ่่
พร้้อมทั้้ง� สื่่อส
� ารให้้กรรมการและพนัักงานทุุกคนทราบอย่่างต่่อเนื่่�อง และให้้ผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้องลงนามรัับทราบทุุก 1 ปีี โดย
ให้้ถือื ปฏิิบัติั ิ นอกจากนี้้�ฝ่า่ ยจััดการต้้องรัับผิิดชอบในการดููแลให้้พนัักงานที่่อยู่่�
� ใต้้บังั คัับบััญชาทุุกคน ปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ
อย่่างเคร่่งครััด กรณีีพนัักงานไม่่ปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณของบริิษัทั ฯ จะถููกพิิจารณาลงโทษตามระเบีียบของบริิษััทฯ

6.3 การเปลี่่ย� นแปลงและพััฒนาการที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของนโยบาย แนวปฏิิบัติั แิ ละระบบการกำำ�กับั ดููแลกิิจการในรอบปีีที่่ผ่� า่ นมา
6.3.1 การเปลี่่ย� นแปลงและพััฒนาการที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั เกี่่ย� วกัับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิิบัติั แิ ละระบบการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
ในรอบปีีที่่�ผ่า่ นมา
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ฯ ได้้ มีี ก ารทบทวนนโยบายบรรษัั ทภิิ บ าล และคู่่�มืื อ การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี แ ละ
จรรยาบรรณในการดำำ� เนิินธุุรกิิ จ เป็็นประจำำ�ทุุกปีี และจััดให้้มีีการอบรมเกี่่�ย วกัับ คู่่�มืื อนี้้�ในทุุกสถานประกอบการของ
บริิ ษัั ท เพื่่� อ ให้้ พ นัั ก งานเข้้ า ใจถึึงการปฏิิ บัั ติิ ต ามการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี แ ละจรรยาบรรณทางธุุ ร กิิ จดัั ง กล่่ า วอย่่ า ง
ชัั ด เจน และถืื อ ปฏิิ บัั ติิ อย่่ า งเคร่่ ง ครัั ด ตลอดจนผลัั ก ดัั น ให้้ เ กิิ ด วัั ฒ นธรรมในการกำำ�กัั บ ดูู แ ลอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง เพื่่� อ เป็็ น
รากฐานในการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนและสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
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6.3.2 การปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 (CG Code)
ในเรื่่�องการนำำ�หลัักปฏิิบััติิของ CG Code ไปปรัับใช้้ตามบริิบททางธุุรกิิจของบริิษััทฯ คณะกรรมการเข้้าใจบทบาท
หน้้ า ที่่� ป ร ะ โ ย ช น์์ แ ล ะ หลัั ก ป ฏิิ บัั ติิ ขอ ง C G C o d e ใ น ก า ร สร้้ า ง คุุ ณค่่ า ใ ห้้ แ ก่่ กิิ จ ก า ร อย่่ า ง ยั่่� ง ยืื น
จากการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯครั้้�งที่่� 7/2564 ได้้พิิจารณาและทบทวนการนำำ�หลัักปฏิิบััติิตามCG Codeไปปรัับใช้้
ตามความเหมาะสมกัั บ ธุุ ร กิิ จ โดยพิิ จ ารณาทบทวนปีี ล ะ 1 ครั้้� ง ในหลัั ก ปฏิิ บัั ติิ ที่่� ยัั ง ไม่่ ส ามารถหรืื อยัั ง มิิ ไ ด้้ นำำ� ไป
ปรัับใช้้ ได้้มีีการบัันทึึกเหตุุผลไว้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของมติิคณะกรรมการแล้้ว
6.3.3 การปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในเรื่่�องอื่่�นๆ
ในเรื่่�องการบริิหารความเสี่่�ยง
การทบทวนเรื่่�องการบริิหารความเสี่่�ยงจะทำำ�ทุุก 3 เดืือน พร้้อมให้้มีีระบบเตืือนภััยและทบทวนเป็็นประจำำ�
ถึึงขนาดของความรุุ น แรงว่่ า มีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงมากขึ้้� น หรืื อน้้ อ ยลง รวมทั้้� ง มาตรการที่่� ใช้้ ใ นการแก้้ ไขและป้้ อ งกัั น
ว่่ามีีประสิิทธิิภาพหรืือไม่่ ระยะเวลาและความถี่่�ในการทบทวนขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะของรายการควรทำำ�บ่่อยแค่่ไหน ซึ่่�งได้้นำำ�ไป
ปฏิิบััติิตั้้�งแต่่ปีี 2557 โดยมีีการกำำ�หนดสััญญาณเตืือนภััยที่่�ชััดเจนขึ้้�น ระบุุความรุุนแรงเป็็นระดัับพร้้อมใช้้สีีประกอบ เช่่นสีีแดง
แปลว่่า รุุนแรงมาก เป็็นต้้น ซึ่่ง� นอกจากระบุุระดัับความรุุนแรงแล้้ว ยัังประเมิินถึึงโอกาสที่จ่� ะเกิิดและผลกระทบที่จ่� ะได้้รับั และ
ปลูู ก ฝัั ง ให้้ เ กิิ ด การบริิ ห ารความเสี่่� ย งในทุุ ก ระดัั บ ของการปฏิิ บัั ติิ ง าน โดยมีี ก ารประชุุ มย่่ อ ยเป็็ น ประจำำ�สัั ป ดาห์์ ล ะ
1 ครั้้�งในระดัับหน่่วยงาน ประชุุมทุุกเดืือนในระดัับฝ่่าย และระดัับจััดการ และประชุุมทุุก 3 เดืือน ในระดัับคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง พร้้อมกัันนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบกำำ�หนดให้้ฝ่่ายตรวจสอบการควบคุุมภายในตรวจสอบการบริิหาร
ความเสี่่�ยงว่่าสามารถปฏิิบััติิได้้จริิงหรืือไม่่ มีีความคืืบหน้้าในการแก้้ไขในแต่่ละประเด็็นอย่่างไรบ้้าง ซึ่่�งมีีการพิิจารณา
ทุุกไตรมาส ถ้้ามีีสิ่่�งใดที่่�ต้้องปรัับปรุุงคณะกรรมการตรวจสอบจะนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯต่่อไป
ในเรื่่�องเลขานุุการบริิษััทฯ
ได้้กำำ�หนดบุุคคลที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องและมีีความรู้้�ความสามารถเฉพาะ พร้้อมทั้้�งมีีความเข้้าใจในเรื่่�องกฎหมายต่่าง ๆ รวมถึึง
หลัักเกณฑ์์ ข้้อกำำ�หนด และหลัักปฏิิบััติิของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์เป็็นอย่่างดีี ซึ่่�งได้้ผ่่านการอบรมหลัักสููตรเลขานุุการบริิษััทฯแล้้วในปีี 2559 โดยมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบตามที่่�
กฎหมายกำำ�หนดไว้้ เลขานุุการบริิษััทฯจะรายงานต่่อประธานคณะกรรมการบริิษััทและกรรมการผู้้�จััดการ ทั้้�งนี้้� ประวััติิของ
เลขานุุการ บริิษััทฯจะอยู่่�ในส่่วนประวััติิกรรมการและผู้้�บริิหาร
ในเรื่่�องการเผยแพร่่ข้้อมููลประกอบวาระการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ให้้เผยแพร่่ข้อ้ มููลประกอบวาระการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้าไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯก่่อนจััดส่่งเอกสาร และก่่อนการ
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างน้้อย 30 วััน โดยเริ่่ม� ปฏิิบัติั ใิ นการประชุุมสามััญผู้้�ถือหุ้้�
ื นครั้้ง� ที่่� 1/2551 วัันที่่� 24 เมษายน 2551 เป็็นต้้นไป
ในเรื่่�องให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยมีีโอกาสเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเป็็นกรรมการอิิสระ
ในปีี 2549 บริิษััทฯได้้เริ่่�มให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเป็็นกรรมการอิิสระโดยส่่งหนัังสืือถึึงผู้้�จััดการ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ให้้แจ้้งถึึงผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ในเว็็บไซต์์ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ส่่วนน้้อยได้้มีีโอกาสเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม เข้้าสมััครเพื่่�อพิิจารณาเป็็นกรรมการอิิสระแทนกรรมการที่่�ออก
ตามวาระตามกระบวนการสรรหาของบริิษัทั ฯ เพื่่�อให้้ทันั การคััดเลืือกกรรมการแทนกรรมการอิิสระที่ออ
่� กตามวาระ และตั้้ง� แต่่
ปีี 2551 เสนอผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯได้้โดยตรง
ในเรื่่�องควรมีีมาตรการให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสามารถติิดต่่อสื่่�อสารกัับคณะกรรมการ
ในกรณีี ที่่� ผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย มีี ป ระเด็็ น ที่่� เ ป็็ น ห่่ ว งเกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ความถูู ก ต้้ อ งของรายงานทางการเงิิ น ระบบควบคุุ ม
ภายในที่่�บกพร่่อง หรืือการทำำ�ผิิดกฎหมายและผิิดจรรยาบรรณ ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสามารถติิดต่่อสื่่�อสารกัับคณะกรรมการ
ได้้โดยส่่งถึึงคณะกรรมการบริิหารโดยตรงตามเส้้นทาง ดัังนี้้�

แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริ ษัท ทิ ปโก้ ฟูดส์ จำ �กั ด (มหาชน)

67

• www.tipco.net (หััวข้้อการแจ้้งเบาะแสและการกระทำำ�การทุุจริิตคอร์์รััปชััน)
• e-mail address: anti-corruption@tipco.net
• โทรศัั พ ท์์ หม ายเลข ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห าร 02-273-6888, ประธานกรรมการ 02-273-6400
หรืือ Call center หมายเลข 095-205-1864
• นำำ�ส่่งประธานกรรมการ / ประธานเจ้้าหน้้าที่บ่� ริิหาร บมจ.ทิิปโก้้ฟูดู ส์์ เลขที่่� 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุุงเทพฯ 10400
• กรณีีที่่�เป็็นเรื่่�องเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�บริิหารระดัับสููง หรืือ กรรมการ ให้้แจ้้งเรื่่�องโดยตรงต่่อประธานกรรมการตรวจสอบ
e-mail address: viratpt@hotmail.com
ในเรื่่�องควรกำำ�หนดนโยบายในการดููแลสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมอย่่างชััดเจน
	ซึ่่�งได้้ปฏิิบััติิแล้้วในปีี 2549
ในเรื่่�องให้้จััดทำำ�รายงานความเห็็นจากการทำำ�หน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อยให้้รายงานประจำำ�ปีี
	ซึ่่�งเริ่่�มตั้้�งแต่่รายงานประจำำ�ปีี 2548
ในเรื่่�องประธานกรรมการ
	กำำ�ห นดให้้ ป ระธานกรรมการไม่่ เ ป็็ น ประธานหรืื อสม าชิิ ก ในคณะกรรมการชุุ ด ย่่ อ ยตั้้� ง แต่่ ปีี 2546
และประธานกรรมการไม่่เป็็นประธานคณะกรรมการบริิหารเริ่่�มในปีี 2550
ในเรื่่�องจััดส่่งรายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้คณะกรรมการ
ในกรณีีที่่�บริิษััทฯไม่่ได้้มีีการประชุุมกรรมการบริิษััททุุกเดืือน บริิษััทฯจััดทำำ�รายงานผลการดำำ�เนิินงานเสนอให้้
คณะกรรมการทราบทุุกเดืือน โดยได้้เริ่่�มจััดทำำ�ตั้้�งแต่่ปีี 2550 และปรัับปรุุงการรายงานใหม่่ในปีี 2552
ในเรื่่�องหลัักการและนโยบายค่่าตอบแทนของกรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนได้้ร่่างหลัักการและนโยบายให้้คณะกรรมการบริิษััทฯพิิจารณาและ
นำำ�เสนอให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิแล้้วในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่�1/2549 คณะกรรมการสรรหาฯได้้พิิจารณาการปรัับ
ค่่าตอบแทนของพนัักงานทุุกระดัับเพื่่�อให้้สอดคล้้องการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯและเป็็นไปในแนวทางเดีียวกัันกัับกลุ่่�มธุุรกิิจ
ที่่�มีีขนาดใกล้้เคีียงกััน
ในเรื่่�องแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ
ให้้กรรมการผู้้�จััดการรายงานเป็็นประจำำ�ถึึงแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารระดัับสููงจััดทำำ�
และรายงานโครงการสำำ�หรัับพััฒนาผู้้�บริิหารเป็็นประจำำ�ทุุกปีีโดยได้้เริ่่�มทำำ�ตั้้�งแต่่ปีี 2548
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ
ในปีี 2564 มีีการประเมิินตนเองเรื่่�องการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีตามหััวข้้อจำำ�นวน 99 ข้้อย่่อย
ในแบบฟอร์์ มขอ งฝ่่ า ยพัั ฒ นาธรรมาภิิ บ าลเพื่่� อต ลาดทุุ น ตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย พฤษภาคม 2556 โดย
คณะกรรมการมีีการประเมิินล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุม และมติิจากที่่�ประชุุมได้้พิิจารณาแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการ
ปฏิิบััติิโดยข้้อที่่�กรรมการเห็็นว่่ายัังไม่่ได้้ปฏิิบััติิหรืือไม่่แน่่ใจในความสมบููรณ์์ของการปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�
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- ในเรื่่�องประธานกรรมการเป็็นกรรมการอิิสระ
	ยัังไม่่ได้้ปฏิิบััติิด้้วยความไม่่พร้้อมของผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่และกรรมการอิิสระไม่่ประสงค์์ที่่�จะรัับตำำ�แหน่่ง อย่่างไรก็็ตาม
ประธานกรรมการ ได้้ เ ปิิ ด โอกาสให้้ ก รรมการทุุ ก คน รวมทั้้� ง กรรมการอิิ ส ระได้้ แ สดงความคิิ ด เห็็ น และลงมติิ อย่่ า ง
อิิสระในเรื่่�องคณะกรรมการกำำ�หนดวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการชััดเจน
		
- ในเรื่่�องคณะกรรมการกำำ�หนดวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการชััดเจน
	ยัังไม่่ได้้กำำ�หนดวาระที่่�กรรมการจะดำำ�รงตำำ�แหน่่งติิดต่่อกัันได้้นานที่่�สุุด เนื่่�องจากเกรงว่่าจะหาผู้้�ที่่�เหมาะสมมาเป็็น
กรรมการไม่่ได้้ ถึึงแม้้ขณะนี้้� IOD ได้้จััดทำำ�ทำำ�เนีียบของ Chartered director ขึ้้�น ซึ่่�งมีีผู้้�ผ่่านเกณฑ์์น้้อยมาก แต่่ได้้กำำ�หนดอายุุ
เกษีียณคืือเมื่่�อครบอายุุ 75 ปีีบริิบููรณ์์
		
- ในเรื่่�องคณะกรรมการกำำ�หนดวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการชุุดย่่อยชััดเจน
	ยัังไม่่ได้้ปฏิิบััติิ เหตุุผลเดีียวกัันกัับกำำ�หนดวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
		
- ในเรื่่อ� งคณะกรรมการกำำ�หนดนโยบายการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการที่่�บริิษัทอื่่
ั น� ของกรรมการให้้เหมาะสม
			
กัับลัักษณะหรืือสภาพธุุรกิิจ
		มีีนโยบายกำำ�หนดให้้กรรมการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษัทจ
ั ดทะเบีียนอื่่�นได้้ไม่่เกิิน 3 บริิษััท แต่่ไม่่ได้้กำำ�หนด
การเป็็นกรรมการในบริิษััทที่่�มิิได้้จดทะเบีียน
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7

โครงสร้ างการกำ �กั บดู แลกิ จการ
และข้ อมู ลสำ �คั ญเกี่ ยวกั บคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุ ดย่ อย ผู้ บริ หาร
พนั กงานและอื่ น ๆ
7.1 โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
โครงสร้้างองค์์กร

คณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการสรรหา
และกำ �หนดค่ าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษั ทภิ บาล

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร
คณะผู้ บริ หาร

ผลิ ตภั ณฑ์ พืชผั กและผลไม้

ธุ รกิ จเครื่ องดื่ ม

ธุ รกิ จอื่ นๆ

7.2 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ประกอบด้้ ว ยบุุ ค คลที่่� มีี ค วามรู้้� ความสามารถหลากหลายด้้ า นทัั ก ษะ มีี บ ทบาทหน้้ า ที่่�
ความรัับผิิดชอบ และความเหมาะสมของคณะกรรมการมีีความสอดคล้้องกัับความต้้องการของธุุรกิิจทั้้�งในมิิติิความโปร่่งใส
การตรวจสอบและถ่่วงดุุล ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี มีีรายชื่่�อดัังต่่อไปนี้้�
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คณะกรรมการบริิษััท
1. นางสาวลัักษณา		ทรััพย์์สาคร
2. พลอากาศเอกพงศธร	บััวทรััพย์์		
3. นางอนุุรััตน์์		
เทีียมทััน		
4. นายกฤษฎิ์์�		
เศรษฐิิน		
5. นายสิิทธิิลาภ		ทรััพย์์สาคร
6. นายสุุรเชษฐ์์		ทรััพย์์สาคร
7. นายวิิรััช		
ไพรััชพิิบููลย์์
8. นายชลิิต		ลิิมปนะเวช
9. นางอััจฉรา		
ปรีีชา		
10. นายไพศาล		
พงษ์์ประยููร
11. นายยงสิิทธิ์์�		
โรจนศรีีกุุล
12. นางสาวกุุลกาน		จีีนปั่่�น		

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ/กรรมการอิิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร (ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 13 มกราคม 2564)
เลขานุุการ

7.2.1 องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ฯ มีี จำำ� นวน 11 ท่่ า น ประกอบด้้ ว ยผู้้�มีี ค วามรู้้�และประสบการณ์์ ห ลากหลายซึ่่� ง เป็็ น
ประโยชน์์ต่่อบริิษััทฯ โดยประกอบด้้วย
		
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
1 ท่่าน	คิิดเป็็นร้้อยละ 9
		
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 10 ท่่าน	คิิดเป็็นร้้อยละ 91
		
กรรมการอิิสระ		
5 ท่่าน	คิิดเป็็นร้้อยละ 46
คณะกรรมการประกอบด้้วยกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระเกิินกว่่าหนึ่่�งในสามและมีีจำำ�นวนกรรมการ
ที่่�ไม่่ใช่่ผู้้�บริิหารมากกว่่า 1 ใน 2 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งคณะ
จำำ�นวนกรรมการที่่�เป็็นตััวแทนของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีอำำ�นาจควบคุุม เป็็นสััดส่่วนที่่�ยุุติิธรรมต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นรายอื่่�น
ประธานกรรมการและกรรมการ 4 ท่่าน รวมเป็็น 5 ท่่านเป็็นตััวแทนของผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
การกำำ�หนดบทบาทและภาระหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบระหว่่างคณะกรรมการกัับฝ่่ายจััดการและคณะกรรมการกัับ
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรอย่่างชััดเจน
ประธานกรรมการไม่่ใช่่บุุคคลเดีียวกัันกัับผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และ ไม่่ได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งใด ๆ ใน
คณะอนุุกรรมการ เพื่่�อให้้มีีความชััดเจนในการแบ่่งแยกหน้้าที่่�และการปฎิิบััติิงาน
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารไม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องหรืือมีีความสััมพัันธ์์ใด ๆ กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
กรรมการที่่�มีีความรู้้�ทางด้้านการเงิิน ได้้แก่่ นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร นายกฤษฎิ์์� เศรษฐิิน นายยงสิิทธิ์์� โรจน์์ศรีีกุลุ
และนายวิิรััช ไพรััชพิิบููลย์์
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7.2.2 ข้้อมููลคณะกรรมการและผู้้มี� ีอำำ�นาจควบคุุมบริิษััทรายบุุคคล
	รายชื่่�อคณะกรรมการบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่�อกรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร
พล.อ.อ.พงศธร บััวทรััพย์์
นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน
นายสุุรเชษฐ์์ ทรััพย์์สาคร
นายกฤษฎิ์์� เศรษฐิิน
นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร
นายวิิรััช ไพรััชพิิบููลย์์
นายไพศาล พงษ์์ประยููร

2 เมษายน 2555
11 พฤศจิิกายน 2562
22 มีีนาคม 2519
14 สิิงหาคม 2546
11 พฤศจิิกายน 2562
2 เมษายน 2555
7 กัันยายน 2550
2 เมษายน 2555

9.

นางอััจฉรา ปรีีชา

10.
11.

นายชลิิต ลิิมปนะเวช
นายยงสิิทธิ์์� โรจน์์ศรีีกุุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ/กรรมการอิิสระ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการอิิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการอิิสระ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

25 เมษายน 2557
24 เมษายน 2551
13 มกราคม 2564

กรรมการที่่� มีี อำำ� นาจลงนามผูู ก พัั น บริิ ษัั ท ฯได้้ แ ก่่ นางสาวลัั ก ษณา ทรัั พ ย์์ ส าคร นางอนุุ รัั ตน์์ เทีี ย มทัั น
นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร นายสุุรเชษฐ์์ ทรััพย์์สาคร นายกฤษฎิ์์� เศรษฐิิน นายยงสิิทธิ์์� โรจน์์ศรีีกุุล สองในหกคนนี้้�ลงลายมืือชื่่�อ
ร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััทฯ
7.2.3 บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท
	อำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััทฯ
1. ดูู แ ลและจัั ด การให้้ ก ารดำำ� เนิิ น การของบริิ ษัั ท ฯ เป็็ น ไปตามกฎหมายวัั ตถุุ ป ระสงค์์ แ ละข้้ อบัั ง คัั บ ของบริิ ษัั ท ฯ
ตลอดจนมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษัทั ฯ บนพื้้�นฐานของหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
2. กำำ�หนดนโยบายและทิิศทางการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และกำำ�กัับควบคุุมดููแลให้้ฝ่่ายจััดการดำำ�เนิินการให้้เป็็นตาม
นโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจสููงสุุดให้้แก่่กิิจการและความมั่่�งคั่่�งสููงสุุด
ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
3. จัั ด ให้้ มีี ก ารประชุุ มผู้้� ถืื อหุ้้� นเป็็ น การประชุุ ม ใหญ่่ ส ามัั ญ ประจำำ�ปีี ภ ายในไม่่ เ กิิ น 4 เดืื อ นนัั บ แต่่ วัั น ปิิ ด บัั ญ ชีี สิ้้� น ปีี ขอ ง
บริิษัทั ฯ และจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการประชุุมวิิสามััญเมื่่�อมีีความจำำ�เป็็น
4. จัั ด ประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท ฯทุุ ก ไตรมาสและในการประชุุ มต้้ อ งมีี ก รรมการไม่่ น้้ อ ยกว่่ า กึ่่� ง หนึ่่� ง ของทั้้� ง หมด
การวิินิิจฉััยชี้้�ขาดของที่่�ประชุุมให้้ถืือเอาเสีียงข้้างมากเป็็นมติิ ถ้้าคะแนนเสีียงเท่่ากัันให้้ประธานของที่่�ประชุุมออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้�น
อีีกเสีียงหนึ่่�งเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
5. ให้้ คำำ� ปรึึกษาร่่ วมอภิิ ป รายปัั ญ หาอย่่ า งกว้้ า งขวางโดยทั่่� วกัั น และวิิ นิิ จฉัั ย ด้้ ว ยดุุ ล ยพิิ นิิ จ ที่่� ร อบคอบเรื่่� อ งที่่� เ สนอตาม
วาระการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ
6. จััดให้้มีีการทำำ�งบแสดงฐานะทางการเงิินและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ ณ วัันสิ้้�นสุุดของรอบปีีบััญชีีของบริิษััทฯเสนอต่่อ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิงบแสดงฐานะทางการเงิินและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
และคณะกรรมการบริิษััทฯต้้องจััดให้้ผู้้�สอบบััญชีี
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7. แต่่งตั้้�งและกำำ�หนดค่่าตอบแทนประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
8. มอบอำำ�นาจดำำ�เนิินการให้้กรรมการผู้้�จััดการในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทฯ ตลอดจนมีีอำำ�นาจแต่่งตั้้�งและถอดถอน
พนัักงานของบริิษััทฯ รวมทั้้�งกำำ�หนดค่่าตอบแทนในการทำำ�งานตามนโยบายของคณะกรรมการ รวมทั้้�ง มอบอำำ�นาจ
ดำำ�เนิินการแก่่พนัักงานที่่�สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ของธุุรกิิจ
9. พิิจารณาอนุุมััติิงบประมาณในการลงทุุนและในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทฯประจำำ�ปีี รวมทั้้�งดููแลการใช้้ทรััพยากร
ของบริิษััทฯ
10. กำำ�หนดหลัักการและนโยบายค่่าตอบแทนการทำำ�งานของผู้้�บริิหารระดัับสููง
11. จััดให้้มีีการควบคุุมและตรวจสอบภายในตลอดจนจััดทำำ�ระบบการควบคุุมทางการเงิินการดำำ�เนิินงานและการกำำ�กัับ
ดููแลการปฏิิบััติิงานรวมทั้้�งควบคุุมและบริิหารความเสี่่�ยง
12. จััดให้้มีีการรายงานข้้อมููลทางการเงิิน และข้้อมููลทั่่�วไปที่่�สำำ�คััญต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างครบถ้้วนถููกต้้องเพีียงพอ และยืืนยััน
การตรวจสอบรัับรองข้้อมููลที่่�รายงาน
13.กำำ�ห นดนโยบายการต่่ อต้้ า นคอร์์ รัั ป ชัั น และกำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ มีี ร ะบบที่่� สนัั บ สนุุ น การต่่ อต้้ า นการคอร์์ รัั ป ชัั น ที่่� มีี
ประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าฝ่่ายบริิหารได้้ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญกัับการต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันและปลููกฝัังจนเป็็น
วััฒนธรรมองค์์กร
	อำำ�นาจอนุุมััติิของคณะกรรมการบริิษััทฯ
คณะกรรมการบริิษััทมีีอำำ�นาจอนุุมััติิเรื่่�องต่่าง ๆ ของบริิษััทฯตามขอบเขตหน้้าที่่�ที่่�กำำ�หนดโดยกฎหมายข้้อบัังคัับ
ของบริิษััทฯ หน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััทฯ และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่�งรวมถึึงการกำำ�หนด และทบทวนวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ
กลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินงาน แผนในการดำำ�เนิินงานธุุรกิิจประจำำ�ปีี นโยบายในการบริิหารความเสี่่�ยง งบประมาณประจำำ�ปีี
การกำำ�หนดเป้้าหมายที่่�ต้้องการของผลของการดำำ�เนิินงาน การติิดตาม และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามแผน
ที่่� กำำ�หนดไว้้แ ละการดููแ ลรายจ่่ายลงทุุน รายการระหว่่ า งกัั น ที่่�สำำ�คัั ญ การเข้้ า ควบรวมกิิ จการการแบ่่ ง แยกกิิ จ การและ
การเข้้าร่่วมทุุน

7.3 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการชุุดย่่อย
7.3.1 ข้้อมููลคณะกรรมการชุุดย่่อย
คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย 4 คณะ ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล และคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ประกอบด้้วยกรรมการที่่�มีี
คุุณสมบััติิและหน้้าที่่�รัับผิิดชอบตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ จำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่่าน และกรรมการตรวจสอบ
2 ท่่าน โดยทุุกท่่านเป็็นกรรมการอิิสระ นอกจากนั้้�นกรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อย 1 คน จะต้้องเป็็นบุุคคลที่่�มีีความรู้้�และ
ประสบการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบััญชีีหรืือการเงิิน มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี
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อำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้้บริิษััทฯ มีีรายงานทางการเงิินที่่�ถููกต้้องตามมาตรฐานการบััญชีี และ ตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เปิิดเผยข้้อมููล
อย่่างเพีียงพอ ครบถ้้วน และเชื่่�อถืือได้้
2. สอบทานให้้บริิษััทฯปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
3. สอบทานและให้้คำำ�แนะนำำ�เพื่่�อให้้บริิษััทฯมีีระบบการควบคุุมภายใน ระบบบริิหารความเสี่่�ยง และการตรวจสอบภายใน
ที่่� เ หมาะสม และมีี ป ระสิิ ทธิิ ผ ลเป็็ น ไปตามมาตรฐานสากล โดยสอบทานร่่ วมกัั บ ผู้้�สอบบัั ญ ชีี และผู้้�ตรวจสอบภายใน
รวมไปถึึงการตรวจสอบและสอบทานการปฏิิ บัั ติิ ง านว่่ า เป็็ น ไปอย่่ า งถูู ก ต้้ อ ง ตรงตามระเบีี ย บปฎิิ บัั ติิ แ ละกฎหมาย
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีระบบควบคุุมที่่�เหมาะสมและเพีียงพอต่่อความเสี่่�ยงด้้านคอร์์รััปชัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
4. พิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณาแต่่งตั้้ง� โยกย้้าย เลิิกจ้้าง
หัั วหน้้ า หน่่ ว ยงานตรวจสอบภายใน หรืื อ หน่่ ว ยงานอื่่� น ใดที่่� รัั บ ผิิ ด ชอบเกี่่� ย วกัั บ การตรวจสอบภายใน หรืื อ
เห็็นชอบการพิิจารณาว่่าจ้้างผู้้�ตรวจสอบภายในจากหน่่วยงานภายนอกบริิษััทฯ และพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบแผนการ
ตรวจสอบประจำำ�ปีีและค่่าตอบแทน
5. ร่่วมกัับฝ่่ายจััดการในการพิิจารณาคััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�ง หรืือเลิิกจ้้างผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ รวมถึึงพิิจารณาความ
เหมาะสมของค่่าตอบแทน โดยพิิจารณาจากความเป็็นอิิสระ ผลการปฏิิบััติิงานและประสบการณ์์ของผู้้�สอบบััญชีี เพื่่�อให้้
คณะกรรมการบริิษััทฯเห็็นชอบและนำำ�เสนอให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิ
6. พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยง ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย และข้้อกำำ�หนดของตลาดลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่าสมเหตุุผล และเป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััทฯ
7. จัั ด ทำำ� รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิิ ด เผยไว้้ ใ นรายงานประจำำ�ปีี ขอ งบริิ ษัั ท ฯ ซึ่่� ง รายงานดัั ง กล่่ า ว
ต้้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้้องมีีความเห็็นในเรื่่�องต่่าง ๆ ตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย
8. จัั ด หาที่่� ป รึึกษาจากภายนอกหรืื อผู้้� เชี่่� ย วชาญทางวิิ ช าชีี พ ในการให้้ คำำ� แนะนำำ� ปรึึกษาหรืื อ ให้้ ค วามเห็็ น ได้้ ตามที่่�
คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาว่่าเหมาะสม
9. ทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำำ�เป็็นและเหมาะสม ปีีละ 1 ครั้้�ง
10. กำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทฯมีีกระบวนการและการจััดการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนจากพนัักงาน และบุุคคลภายนอก
11. ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการของบริิษัทั ฯมอบหมาย
2. คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนประกอบด้้วย กรรมการไม่่น้้อยกว่่า 3 คน ซึ่่�งต้้องมีีกรรมการอิิสระ
เกิิ น กว่่ ากึ่่�งหนึ่่�ง ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�ห นดค่่ าตอบแทนต้้ อ งเป็็ น กรรมการอิิ ส ระ มีีว าระการดำำ� รงตำำ�แหน่่ง
คราวละ 3 ปีี
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
1. คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�ทำำ�การสรรหาและเสนอบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมสำำ�หรัับการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตาม
ระเบีียบปฏิิบััติิเรื่่�องการคััดเลืือกสรรหากรรมการบริิษััทฯ และพิิจารณาผลงาน คุุณสมบััติิ และความเหมาะสมของกรรมการ
ที่่พ้� น้ ตำำ�แหน่่งและสมควรได้้รับั เลืือกตั้้ง� ใหม่่ เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั ฯ เพื่่�อพิจิ ารณาให้้ความเห็็นชอบ และเสนอที่ป่� ระชุุม
ผู้้�ถือหุ้้�
ื นเพื่่�อแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััทฯ
2. คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�เสนออััตราค่่าตอบแทนและกำำ�หนดเงื่่�อนไขในการว่่าจ้้าง และอััตราค่่าจ้้างประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทฯตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
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3. คณะกรรมการมีีบทบาทในการเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษัทั ฯ เพื่่�ออนุุมััติิเกี่่�ยวกัับอััตราค่่าตอบแทนของประธาน
กรรมการบริิษััทฯ และกรรมการบริิษััทฯ ตามระเบีียบการพิิจารณาผลตอบการทำำ�งาน เพื่่�อขอรัับความเห็็นชอบจากที่่�
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในภายหลััง
4. คณะกรรมการมีี หน้้ า ที่่� ใ ห้้ ค วามเห็็ น ต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษัั ท ฯเกี่่�ย วกัั บ ผู้้�สืื บ ทอดตำำ� แหน่่ ง ประธานกรรมการบริิ ห าร
กรรมการผู้้�จััดการ และทบทวนแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�บริิหาร และตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญที่่�ประธานกรรมการ
บริิหาร หรืือกรรมการผู้้�จััดการได้้จััดเตรีียมไว้้
5. คณะกรรมการ มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับกลยุุทธ์์ดัังต่่อไปนี้้�
5.1 กลยุุทธ์์ด้้านทรััพยากรบุุคคลสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง
		
5.1.1 พิิจารณาและให้้ความเห็็นต่่อข้้อเสนอของประธานกรรมการบริิหาร และ/หรืือ กรรมการผู้้�จััดการ
เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ เกี่่�ยวกัับนโยบายด้้านทรััพยากรบุุคคลสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง เพื่่�อให้้
	สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ในการทำำ�ธุุรกิิจของบริิษััทฯ
		
5.1.2 สร้้างความมั่่�นใจว่่าแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�บริิหาร และตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญ
	มีีรายชื่่�อผู้้�ที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�จะได้้รัับการพิิจารณา และตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง
	ผู้้�บริิหาร และตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญ ได้้รัับการทบทวนอยู่่�เสมอโดยประธานกรรมการบริิหาร และกรรมการผู้้�จััดการ
5.2 กลยุุทธ์์ด้้านการประเมิินผลและผลประโยชน์์ตอบแทนสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง
		
5.2.1 ทบทวนกลยุุทธ์์ในการให้้ผลประโยชน์์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริิษััทฯเพื่่�อรัับรอง
		
5.2.2 ทบทวนผลประโยชน์์ตอบแทนและเสนอคณะกรรมการบริิษััทฯ เพื่่�อการจููงใจให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููง
เสริิมสร้้างและพััฒนาศัักยภาพของตน รวมถึึงผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาด้้วย และอุุทิิศตนเพื่่�อพััฒนาธุุรกิิจของบริิษััทฯ
	อย่่างเต็็มสติิปััญญาและความสามารถในการปฏิิบััติิงานทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว รวมถึึงการพิิจารณาให้้ถืือหุ้้�น
	ของบริิษััทฯด้้วย
		
5.2.3 ให้้คำำ�เสนอแนะแก่่ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และกรรมการผู้้�จััดการ ถึึงหลัักการพิิจารณาเงิินเดืือน
	สวััสดิิการค่่าตอบแทน และผลประโยชน์์ต่่าง ๆ แก่่ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษัทั ฯ
		
5.2.4 พิิ จ ารณาและให้้ ค วามเห็็ น ต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษัั ท ฯเกี่่� ย วกัั บ นโยบายและรูู ป แบบของการ
ให้้ผลประโยชน์์ตอบแทนซึ่่�งออกแบบไว้้สำำ�หรัับการจููงใจ และรัักษาไว้้ซึ่่�งพนัักงานที่่�มีีความสามารถ มีีคุุณภาพ
และมีีศัักยภาพ
3. คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลประกอบด้้วยกรรมการบริิษััททั้้�งคณะ วาระดำำ�รงตำำ�แหน่่งเท่่ากัับวาระดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการบริิษััท
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
1. กำำ�หนดนโยบายบรรษััทภิิบาลให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2. ทบทวนนโยบายบรรษััทภิิบาลและการประเมิินผลการปฏิิบััติิตามนโยบายเป็็นระยะ
3. พิิจารณาอนุุมััติิจรรยาบรรณในการประกอบธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ
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4. คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงประกอบด้้วยผู้้�บริิหารสููงสุุดของแต่่ละสายงานของบริิษััท ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
เป็็นประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งเท่่ากัับการดำำ�รงหน้้าที่่�ของแต่่ละสายงานของบริิษััท
อำำ�นาจหน้้าที่่�คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
1. จััดประชุุมเพื่่�อประเมิินความเสี่่ย� งที่อ่� าจส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั้้ง� ในระยะสั้้น� และระยะยาว และมีีการ ทบทวนความเสี่่ย� ง
อย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้�ง
2. กำำ�หนดแผนการดำำ�เนิินงานเพื่่�อลดความเสี่่�ยงต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
3. ติิดตามและรายงานผลการดำำ�เนิินการบริิหารความเสี่่�ยงให้้คณะกรรมการบริิษััททราบ
7.3.2 รายชื่่�อของคณะกรรมการชุุดย่่อย 4 คณะ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายวิิรััช ไพรััชพิิบููลย์์		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายไพศาล พงษ์์ประยููร		
กรรมการ
3. นางอััจฉรา ปรีีชา			
กรรมการ
เลขานุุการ
4. นางสาวกุุลกาน จีีนปั่่�น		
นายวิิรััช ไพรััชพิิบููลย์์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็็นผู้้�มีีความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ และประสบการณ์์
เพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน
2. คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
1. นายไพศาล พงษ์์ประยููร		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
2. นายสุุรเชษฐ์์ ทรััพย์์สาคร		
กรรมการ
3. นางอััจฉรา ปรีีชา			
กรรมการ
3. คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
คณะกรรมการบริิษััทฯทั้้�งคณะทำำ�หน้้าที่่�เป็็นคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
4. คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
1. ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร				
ประธานกรรมการ
2. ผู้้�อำำ�นวยการสายงานบริิหารการเงิิน			
กรรมการ
3. ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล			
กรรมการ
4. ผู้้�จััดการฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ			
กรรมการ
5. ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและควบคุุมภายในส่่วนกลาง
กรรมการและเลขานุุการ
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7.4 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร
7.4.1 รายชื่่�อและตำำ�แหน่่งของผู้้�บริิหาร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ดัังนี้้�
1. นายยงสิิทธิ์์� โรจน์์ศรีีกุุล		
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
2. นายลืือชา พิิศิิษฐการ		
ประธานเจ้้าหน้้าที่่ด้� า้ นการเงิิน/รัักษาการหััวหน้า้ สายงานปฏิิบัติั กิ าร
3. นางสาวธััญพร วณิิชย์์กิิจไพศาล	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและควบคุุมภายในส่่วนกลาง
4. นางศรััณยา บริิสุุทธิ์์�สวััสดิ์์�		ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารการเงิินองค์์กร
5. นายพงศ์์ธร กาญจนอััครเดช		ผู้้�จััดการฝ่่ายวางแผนองค์์กร
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
1. จััดการงานและดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯตามนโยบายและอำำ�นาจที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯกำำ�หนด
2. กำำ�หนดเป้้าหมายธุุรกิิจทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาวในแผนธุุรกิิจประจำำ�ปีีรวมทั้้�งงบประมาณค่่าใช้้จ่่ายและแผนยุุทธศาสตร์์
ระยะยาวให้้คณะกรรมการบริิษััทฯอนุุมััติิ
3. บริิหารการปฏิิบััติิงานผ่่านคณะจััดการให้้บรรลุุเป้้าหมายตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในแผนธุุรกิิจโดยสร้้างความสามารถการแข่่งขััน
และให้้ผลตอบแทนที่่�เหมาะสมแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
4. จััดสรรทรััพยากรและสรรหาบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
5. ส่่งเสริิมและสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรให้้เข้้มแข็็งและสนัับสนุุนวิิสััยทััศน์์และการเติิบโตของธุุรกิิจ
6. ติิดตามการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯอย่่างใกล้้ชิิด วััดผลการดำำ�เนิินการและรายงานถึึงกิิจการที่่�ฝ่่ายจััดการได้้กระทำำ�ไปแล้้ว
ต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯเป็็นระยะและทัันสถานการณ์์
7. พิิจารณากลั่่�นกรองและนำำ�เสนอขออนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทฯในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับนโยบายและทิิศทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ
เรื่่�องที่่�หากทำำ�ไปแล้้วจะเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างสำำ�คััญแก่่กิิจการของบริิษััทฯและเรื่่�องที่่�ต้้องปฏิิบััติิตามกฎหมายและ
ข้้อบัังคัับของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
8. จััดทำำ�รายละเอีียดอำำ�นาจดำำ�เนิินการภายในบริิษััทฯเพื่่�อกระจายอำำ�นาจให้้พนัักงานสามารถปฏิิบััติิงานและตััดสิินใจอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพมีีความคล่่องตััวโดยไม่่เสีียการควบคุุม เพื่่�อนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทฯอนุุมััติิ
9. ทำำ�รายงานสถานะการเงิินและงบการเงิินให้้คณะกรรมการบริิษัทั ฯพิิจารณาอนุุมััติิทุุก ๆ ไตรมาส
7.4.2 นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
บริิษััทฯกำำ�หนดนโยบายค่่าตอบแทน มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
1. การกำำ�หนดค่่าตอบแทนประธานเจ้้าหน้้าที่บ่� ริิหารและผู้้�บริิหารระดัับสููง ซึ่่ง� รวมถึึงเงิินเดืือน สวััสดิกิ ารและผลประโยชน์์อื่่น� ๆ
ให้้เป็็นไปตามค่่าของงานในแต่่ละตำำ�แหน่่ง
2. ค่่าตอบแทนต้้องคำำ�นึึงถึึง
2.1 ความสามารถในการจ่่าย (Ability to Pay) ของบริิษััทฯ
2.2 ความสามารถในการแข่่งขัันได้้ในตลาดแรงงาน (Competitiveness)
2.3 เป็็นการจ่่ายตามความสามารถและตามผลการทำำ�งาน (Pay for Performance)ของพนัักงาน
3. คณะกรรมการบริิษััทฯ เป็็นผู้้�อนุุมััติิงบประมาณเกี่่�ยวกัับค่่าตอบแทนการทำำ�งานในแต่่ละปีี โดยพิิจารณาจากฐานะ
ทางการเงิินของบริิษััทฯผลการดำำ�เนิินงานและประมาณการทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ
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หลัักการ
1. คณะกรรมการบริิษััทฯเป็็นผู้้�พิิจารณาผลตอบแทนประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและผู้้�บริิหารระดัับสููง โดยผ่่านการพิิจารณา
ของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ในนโยบาย
2. ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารเป็็นผู้้�พิิจารณาผลตอบแทนของผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาตามผลงานของพนัักงาน ตามลำำ�ดัับชั้้�น ภายใน
กรอบงบประมาณที่่�คณะกรรมการอนุุมััติิ
3. การประเมิินผลงานให้้เป็็นไปโดยระบบการประเมิินผลที่่�มีีเป้้าหมายชััดเจนและเป็็นรููปธรรม เพื่่�อให้้สามารถนำำ�มาพิิจารณา
ผลตอบแทนการทำำ�งานและการปรัับค่่าจ้้าง เงิินเดืือน สวััสดิิการ และผลประโยชน์์อื่่�นๆ สำำ�หรัับพนัักงานทุุกคนด้้วยความ
เป็็นธรรม
โครงสร้้างดัังกล่่าวคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนพิิจารณาแล้้วรวมทั้้�งคณะกรรมการบริิษััทฯมีีความ
เห็็นว่่าความเหมาะสมกัับความรัับผิิดชอบและสามารถจููงใจให้้กรรมการและผู้้�บริิหารนำำ�พาองค์์กรให้้ดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมาย
ทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว และสามารถเปรีียบเทีียบได้้กัับกลุ่่�มอุุตสาหกรรม Food and Beverage และกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
ที่่�มีีรายได้้ใกล้้เคีียงกััน
7.4.3 ค่่าตอบแทนรวมของผู้้�บริิหาร
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
ในปีี 2564 บริิ ษัั ท ได้้ จ่่ า ยค่่ า ตอบแทนประกอบด้้ ว ย เงิิ น เดืื อ นและโบนัั ส ให้้ กัั บ ผู้้�บริิ ห ารจำำ� นวน 2 ราย
รวมทั้้�งสิ้้�น 14,980,240 บาท
ค่่าตอบแทนอื่่�นของผู้้�บริิหาร
บริิษััทได้้จััดให้้มีีกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพให้้แก่่ผู้้�บริิหาร โดยบริิษััทได้้สมทบในอััตราส่่วนร้้อยละ 5 ของเงิินเดืือน
โดยในปีี 2564 บริิ ษัั ท ได้้ จ่่ า ยเงิิ น สบทบกองทุุ น สำำ� รองเลี้้� ย งชีี พ สำำ�หรัั บ ผู้้�บริิ ห าร 2 ราย รวมทั้้� ง สิ้้� น 673,092 บาท
กรรมการบริิหารและผู้้�บริิหารรวม 1 ราย มีีรถยนต์์ประจำำ� และผู้้�บริิหาร 1 ราย ได้้รัับเงิินช่่วยเหลืือค่่ารถยนต์์และ
ค่่าพาหนะเดิินทางรวมกัันเท่่ากัับ 734,400 บาท

7.5 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพนัักงาน
นโยบายค่่าตอบแทนพนัักงาน
บริิษัทั ฯมีีนโยบายที่จ่� ะจ่่ายค่่าจ้้างเงิินเดืือนให้้เหมาะสมกัับหน้้าที่แ่� ละความรัับผิิดชอบของพนัักงาน โดยให้้สอดคล้้อง
กัับความสามารถในการจ่่ายของบริิษัทั ฯ และสภาวะตลาดแรงงาน
การบริิหารค่่าตอบแทนที่่�สอดคล้้องกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว โดยการจ่่าย
ค่่าตอบแทนในระยะสั้้�นพิิจารณาจากความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรในแต่่ละปีี โดยใช้้ตัวชี้้
ั วั� ดั การปฎิิบัติั งิ าน(KPI) เป็็นผลประเมิิน
ตามค่่ า ของงาน ส่่ ว นในระยะยาวมีี น โยบายในการดูู แ ลพนัั ก งานในระยะยาวมาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง โดยได้้ จัั ด ให้้ มีี เ งิิ น
กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ พนัักงานที่่�เป็็นสมาชิิกจะจ่่ายสะสมเป็็นรายเดืือนเข้้ากองทุุนในอััตราร้้อยละ5-15ของค่่าจ้้างพนัักงาน
และบริิษััทจะจ่่ายสมทบเป็็นรายเดืือนเข้้ากองทุุนในอััตราร้้อยละ5 ของค่่าจ้้างพนัักงานตามอายุุงานของพนัักงาน
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การบริิหารสวััสดิิการ มีีการกำำ�หนดนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิในการบริิหารสวััสดิิการพนัักงานที่่�ชััดเจนและเปิิดเผยไว้้
ในข้้อบังั คัับการบริิหาร งานบุุคคล และระเบีียบและแนวปฏิิบัติั กิ ารบริิหารงานบุุคคลของบริิษัทั ฯ โดยมุ่่�งเน้้นการจััดสวััสดิกิ ารต่่างๆ
ให้้แก่่พนัักงานทุุกกลุ่่�มอย่่างเหมาะสมและเป็็นธรรม มีีการทบทวนการจััดสวััสดิิการต่่าง ๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
บริิบทต่่างๆ ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป และครอบคลุุมในทุุกด้้านตั้้�งแต่่สวััสดิิการเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิงาน เช่่น เบี้้�ยเลี้้�ยง ค่่าใช้้จ่่ายในการ
เดิิ น ทาง ที่่� พัั ก เครื่่� อ งแบบพนัั ก งาน บริิ ษัั ท ฯยัั ง ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ เรื่่� อ งสุุ ข ภาพของพนัั ก งาน โดยจัั ด ให้้ มีี ก ารตรวจ
สุุขภาพประจำำ�ปีีซึ่่�งใช้้งบประมาณ 784,896 บาท และในปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯได้้จ่่ายค่่ารัักษาพยาบาล(ประกัันสุุขภาพ)
การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรน่่า รวมถึึงให้้พนัักงานฉีีดวััคซีีนป้้องกัันเชื้้�อไวรััสไข้้หวััดใหญ่่ เป็็นจำำ�นวนเงิิน 1,778,030.64 บาท
และ สวััสดิิการเพื่่�อความเป็็นอยู่่�หรืือการช่่วยเหลืือพนัักงานในกรณีีต่่างๆ เช่่น กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ การประกัันอุุบััติิเหตุุ
เงิินยืืม เงิินทดแทน
การดููแลพนัักงานระยะยาว บริิษััทฯจััดให้้มีีเงิินกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ พนัักงานที่่�เป็็นสมาชิิกจะจ่่ายสะสมเป็็น
รายเดืือนเข้้ากองทุุน พนัักงานสามารถเลืือกอััตราเงิินสะสมกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ในอััตรา 5% 7% 10% 12% และ 15%
และยัังสามารถเลืือกแผนการลงทุุนได้้ 4 แผน โดยบริิษัทสมท
ั
บในอััตรา 5%
บริิษัทั ฯ และบริิษััทย่่อย มีีพนัักงานทั้้�งหมด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน 1,495 คน เป็็น พนัักงานระดัับ
ผู้้�บริิหาร74 คน พนัักงานระดัับทั่่�วไป 258 คน พนัักงานระดัับปฎิิบััติิการ 1,163 คน
ในปีี 2564 บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ได้้จ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่พนัักงานจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 326,890,788.18 ล้้านบาท
ซึ่่�งผลตอบแทน ได้้แก่่ เงิินเดืือน ค่่าล่่วงเวลา เงิินช่่วยเหลืือค่่าครองชีีพ เงิินช่่วยเหลืือพิิเศษ เงิินประกัันสัังคม เงิินสมทบกองทุุน
สำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนพนัักงานในช่่วง 3 ปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย มีีจำ�ำ นวนพนัักงานรวมทั้้�งสิ้้�น ดัังนี้้�
• ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 มีีจำ�ำ นวนพนัักงานทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 2,328 คน
• ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำ�ำ นวนพนัักงานทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 1,572 คน
• ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีจำ�ำ นวนพนัักงานทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 1,495 คน
สถิิติิการเกิิดอุุบััติิเหตุุ ในปีี 2564
• เกิิดอุุบััติิเหตุุถึึงขั้้�นหยุุดงาน จำำ�นวน 5 ราย
ข้้อพิิพาทแรงงานที่่�สำำ�คััญ
- ไม่่มีี การจััดตั้้�งสหภาพแรงงาน
บริิษััทฯไม่่มีีการจััดตั้้�งสหภาพแรงงาน พนัักงานสามารถแจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียน ร้้องทุุกข์์ ได้้ตามขั้้�นตอน (โปรดดููหััวข้้อ
ช่่องทางการแจ้้งเบาะแส ร้้องเรีียน)
การพััฒนาบุุคลากร
บริิษััทฯให้้ความสำำ�คััญในการพััฒนาบุุคลากรให้้มีีความรู้้�ความสามารถและเพิ่่�มพููนศัักยภาพและสมรรถนะในการ
ทำำ�งาน เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมถึึงการเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับการเพื่่�อรองรัับการ
เจริิญเติิบโตของบริิษััทฯในอนาคตอีีกด้้วย
ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ จััดหลัักสููตรอบรมพนัักงาน เพื่่�อเพิ่่�มทัักษะและศัักยภาพในการทำำ�งาน จำำ�นวน 64 หลัักสููตร
คิิดเป็็นจำำ�นวนชั่่�วโมงอบรม หรืือกิิจกรรมพััฒนาความรู้้�เฉลี่่�ย 3.08 ชั่่�วโมงต่่อคนต่่อปีีจากเป้้าหมาย 6 ชั่่�วโมงต่่อคนต่่อปีี
นอกจากหลัักสููตรต่่าง ๆ ที่่�จะช่่วยให้้พนัักงานมีีความพร้้อมในการปฏิิบััติิงานแล้้ว บริิษััทฯยัังได้้จััดให้้มีีการอบรมและให้้ความรู้้�
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
1. การอบรมเรื่่�อง การจััดการขยะ และ ของเสีีย (Waste Management) ในวัันที่่� 20 พฤษภาคม 2564
2. การอบรมเรื่่�อง มาตรการอนุุรัักษ์์พลัังงาน ในวัันที่่� 12 กัันยายน 2564
3. การอบรมเรื่่อ� งการช่่วยเหลืือสังั คมและชุุมชนสััมพันั ธ์์ ในการดำำ�เนิินการด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมในชุุมชน ในวัันที่่� 29 ธัันวาคม 2564
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7.6 ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น ๆ

7.6.1 รายชื่่�อผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย
เลขานุุการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งให้้ นางสาวกุุลกาน จีีนปั่่�น ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นเลขานุุการบริิษััท ตั้้�งแต่่วัันที่่�
1 เมษายน 2560 โดยบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�มีีคุุณวุุฒิิและประสบการณ์์ที่่�เหมาะสม ทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการบริิษััท รายละเอีียด
ประวััติิปรากฎในเอกสารแนบ 1
โดยกำำ�หนดคุุณวุุฒิิและคุุณสมบััติิ ตลอดจนหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบดัังนี้้�
คุุณวุุฒิิและคุุณสมบััติิ
- ปริิญญาตรีี (ด้้านบััญชีีหรืือกฎหมาย)
- มีีความรู้้�เรื่่�องหลัักกฎหมายต่่างๆที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ และกลต.
- มีีมนุุษยสััมพัันธ์์และความสามารถสื่่�อสารดีี
- มีีประสบการณ์์ทำำ�งานตำำ�แหน่่งนี้้�มาก่่อน
- มีีความรู้้�เรื่่�องบรรษััทภิิบาล
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
- ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการประชุุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
	ค่่าตอบแทน และการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
- จััดทำำ�รายงานการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและเก็็บรัักษา
- ดููแลเปิิดเผยข้้อมููลและการรายงานให้้เป็็นไปตามกฎหมายและระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องและการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
- ให้้คำำ�ปรึึกษาและข้้อเสนอแนะเบื้้�องต้้นกัับคณะกรรมการในประเด็็นด้้านกฎหมาย ระเบีียบปฏิิบััติิและข้้อพึึงปฏิิบััติิ
	ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
- ถ่่ายทอดมติินโยบายของคณะกรรมการไปยัังผู้้�เกี่่�ยวข้้อง ติิดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
- ติิดต่่อและให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกิิจการของบริิษััทฯ แก่่กรรมการ
- จััดปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่และสนัับสนุุนการพััฒนากรรมการอย่่างต่่อเนื่่�อง
- ประสานกัับที่่�ปรึึกษาภายนอก เช่่น ที่่�ปรึึกษากฎหมาย
ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี
บริิษััทฯ มอบหมายให้้ นางสาวธััญพร วณิิชย์์กิิจไพศาล ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและควบคุุมภายในส่่วนกลาง
เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี รายละเอีียดประวััติิปรากฎในเอกสารแนบ 1

	หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
ในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้้�งที่่� 3/2547 เมื่่�อวัันที่่� 9 สิิงหาคม 2547 ได้้แต่่งตั้้�ง บริิษััท ออดิิต แอนด์์
แมเนจเม้้นท์์ คอนซััลแตนท์์ จำำ�กััด (AMC)ให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ ซึ่่�งบริิษัทั ออดิิต แอนด์์ แมเนจเม้้นท์์
คอนซััลแตนท์์ จำำ�กััด ได้้มอบหมายให้้ นางพิิไล เปี่่�ยมพงศ์์สานต์์ตำำ�แหน่่งผู้้�ตรวจสอบภายใน เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลัักในการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษัทั ฯ รายละเอีียดประวััติิปรากฎในเอกสารแนบ 3
	ทั้้�งนี้้�การพิิจารณาและอนุุมััติิแต่่งตั้้�งถอดถอนโยกย้้ายผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายในของบริิษััท
จะต้้องผ่่านการอนุุมััติิหรืือได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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	หััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�ง นางสาวกุุลกาน จีีนปั่่�น ให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบเป็็นศููนย์์กลางการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทให้้เป็็นไปตามกฎหมายกฎระเบีียบ
ข้้อบัังคัับนโยบายและข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานทางการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
7.6.2 หััวหน้้างานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
บริิษัทั ฯได้้จัดั ตั้้ง� หน่่วยงานขึ้้น� เฉพาะมีีผู้้�รับั ผิิดชอบคืือ นายพงศ์์ธร กาญจนอััครเดช Corporate Planning Manager
ทำำ�หน้้ าที่่�ติิด ต่่ อสื่่�อส ารกัับผู้้�ลงทุุนซึ่่�ง ผู้้�ลงทุุน สามารถติิ ดต่่อขอทราบข้้ อ มูู ล บริิ ษัั ท ฯได้้ ที่่� โ ทร 02-273-6200 ต่่ อ 4940
หรืือที่่�เว็็บไซต์์ : www.tipco.net หรืือที่่� e-mail address : investors@tipco.net ผู้้�ลงทุุนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลของบริิษััทฯ
ได้้ทางเว็็บไซต์์ซึ่่�งได้้แยกหััวข้้อ นัักลงทุุนสััมพัันธ์์ (Investor)ไว้้โดยเฉพาะ
7.6.3 ค่่าตอบแทนที่่�ผู้้�สอบบััญชีี
คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาคุุณสมบััติิและการปฏิิบััติิงานของผู้้�สอบบััญชีี นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ
ในการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีแต่่ละปีี รวมถึึงค่่าสอบบััญชีี เพื่่�อเสนอขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งนี้้�รายชื่่�อผู้้�สอบบััญชีี
ที่่�จะเสนอเพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ จะต้้องเป็็นผู้้�สอบบััญชีีที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ในปีี 2564 ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี ประกอบด้้วย
1. ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (Audit fee)
บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยจ่่ายค่่าตอบแทนการสอบบััญชีีรวมจำำ�นวน 4,070,000 บาท โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
งบการเงิินของบริิษัทั ฯและงบการเงิินรวม	
จำำ�นวน 1,220,000 บาท
งบการเงิินของบริิษัทย่
ั ่อย 4 บริิษััท		
จำำ�นวน 2,850,000 บาท
2. ค่่าบริิการอื่่�น (Non-audit fee)
บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยจ่่ายค่่าบริิการอื่่�น จำำ�นวน 25,089 บาท
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8

รายงานผลการดำ �เนิ นงานสำ �คั ญ
ด้ านการกำ �กั บดู แลกิ จการ
8.1 สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
8.1.1 การสรรหา พััฒนา และประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
คุุณสมบััติิกรรมการอิิสระ
1. เป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิของกรรมการตามที่่�กำำ�หนดไว้้
2. เป็็นกรรมการที่่�สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�แสดงความคิิดเห็็นโดยใช้้ดุุลยพิินิิจของตนเองอย่่างเป็็นอิิสระและมีีจริิยธรรมโดย
ยึึดถืือประโยชน์์ขององค์์กรเป็็นหลััก โดยไม่่ได้้คำำ�นึึงถึึงเฉพาะประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยหรืือตนเอง
3. เป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์ฯกำำ�หนด และเป็็นไปตามแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี ดัังต่่อไปนี้้�
ั อ่ ย บริิษัทร่
ั วม
่
3.1 ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 0.75 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มี� สิี ทธิ
ิ ออ
ิ กเสีียงทั้้�งหมดของบริิษัทั ฯ บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทย่
	ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระ
รายนั้้�น ๆ ด้้วย
3.2 ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รัับเงิินเดืือนประจำำ�
ั ่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
	หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษัทร่
	หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี ก่่อนวัันที่่�ได้้รัับ
แต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการอิิสระ ทั้้�งนี้้� ลัักษณะต้้องห้้ามดัังกล่่าว ไม่่รวมถึึงกรณีีที่่�กรรมการอิิสระเคยเป็็นข้้าราชการหรืือ
ที่่�ปรึึกษาของส่่วนราชการซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ
3.3 ไม่่เป็็นบุุคคลที่มี่� คี วามสััมพันั ธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมาย ในลัักษณะที่เ่� ป็็นบิิดา มารดา
	คู่่�สมรส พี่่�น้้อง และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร ของกรรมการรายอื่่�น ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
	หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอให้้เป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั ฯหรืือบริิษััทย่่อย
3.4 ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�น รายใหญ่่
	หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระ รวมทั้้�งไม่่เป็็น
	ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
	ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรือผู้้�มี
ื อำี �ำ นาจควบคุุมของบริิษัทั ฯ เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลักั ษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่า 2 ปีี
	ก่่อนวัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการอิิสระ
		
ความสััมพันั ธ์์ทางธุุรกิิจตามข้้างต้้น รวมถึึงการทำำ�รายการทางการค้้าที่ก่� ระทำำ�เป็็นปกติิเพื่่�อประกอบกิิจการ
การเช่่าหรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ รายการเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์หรืือบริิการหรืือการให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการ
เงิินด้้วยการรัับหรืือให้้กู้้�ยืืม ค้ำำ��ประกััน การให้้สิินทรััพย์์เป็็นหลัักประกัันหนี้้�สิิน รวมถึึงพฤติิการณ์์อื่่�นทำำ�นองเดีียวกััน
	ซึ่่�งเป็็นผลให้้บริิษััทฯ หรืือคู่่�สััญญามีีภาระหนี้้�ที่่�ต้้องชำำ�ระต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่�ง ตั้้�งแต่่ร้้อยละ 3 ของสิินทรััพย์์ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิ
	ของบริิษััทฯหรืือตั้้�งแต่่ 20 ล้้านบาทขึ้้�นไป แล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะต่ำำ��กว่่า ทั้้�งนี้้� การคำำ�นวณภาระหนี้้�ดัังกล่่าวให้้เป็็นไป
	ตามวิิธีีการคำำ�นวณมููลค่่าของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์
ในการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันโดยอนุุโลม และให้้นัับรวมภาระหนี้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่าง 1 ปีีก่่อนวัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์
	ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกัันด้้วย
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3.5 ไม่่ เ ป็็ น หรืื อ เคยเป็็ น ผู้้�สอบบัั ญ ชีี ขอ งบริิ ษัั ท ฯ บริิ ษัั ท ใหญ่่ บริิ ษัั ทย่่ อ ย บริิ ษัั ทร่่ วม ผู้้�ถืื อหุ้้� นรายใหญ่่
ื นที่มี่� นัี ยั ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นักั งานสอบบััญชีี
	หรืือผู้้�มีอำี ำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั ฯ และไม่่เป็็นผู้้�ถือหุ้้�
	ซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ
	สัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี
3.6 ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใด ๆ ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทาง
การเงิิน ซึ่่ง� ได้้รับั ค่่าบริิการเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีี จากบริิษัทั ฯ บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทย่
ั อ่ ย บริิษัทร่
ั วม
่ ผู้้�ถือหุ้้�
ื นรายใหญ่่
	หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการทาง
	วิิชาชีีพนั้้�นด้้วย ทั้้�งในปััจจุุบัันและก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง เป็็นกรรมการอิิสระไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนวัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง
ให้้เป็็นกรรมการอิิสระ
3.7 ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนของกรรมการของบริิษััทฯ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น
	ซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
3.8 ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย หรืือ
ไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่�มีีนััยในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงานที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รัับ
ั �น ซึ่่�งประกอบกิิจการ
เงิินเดืือนประจำำ� หรืือถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษัทอื่่
ที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
3.9 ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ
การสรรหากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด
ขั้้�นตอนในการพิิจารณาคััดเลืือก
1. คณะกรรมการบริิษััทฯกำำ�หนดคุุณสมบััติิของกรรมการ กรรมการอิิสระ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
2. คณะกรรมการสรรหาและกำำ�ห นดค่่ า ตอบแทนทำำ� การกลั่่� น กรองสรรหาบุุ ค คลที่่� มีี คุุ ณสมบัั ติิ ที่่� เ หมาะสมตามที่่�
คณะกรรมการบริิษััทฯกำำ�หนดไว้้ เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทฯพิิจารณา
3. คณะกรรมการบริิ ษัั ท ฯพิิ จ ารณาเลืื อ กผู้้�ที่่� เ หมาะสมที่่� จ ะเป็็ น กรรมการ เสนอให้้ ที่่� ป ระชุุ มผู้้� ถืื อหุ้้� นพิิ จ ารณาแต่่ ง ตั้้� ง
เป็็นกรรมการ
4. คณะกรรมการพิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�ที่่�เหมาะสมเป็็นประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
คุุณสมบััติิของกรรมการ
1. เป็็นบุุคคลที่่�ไม่่มีีประวััติิด่่างพร้้อย
2. เป็็นผู้้�มีีวิิสััยทััศน์์และสามารถมองภาพรวมของธุุรกิิจได้้ดีี
3. เป็็นผู้้�มีีมนุุษย์์สััมพัันธ์์ดีี มีีคุุณธรรม และมีีบุุคลิิกที่่�เหมาะสม
4. เป็็นผู้้�มีีทัักษะในการสื่่�อความอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
5. เป็็นผู้้�มีีแนวคิิดทางธุุรกิิจและการตััดสิินใจอย่่างเป็็นระบบ
6. เป็็ น ผู้้�มีี ค วามรู้้�ความเข้้ า ใจด้้ า นการเงิิ น หรืื อ การพาณิิ ช ยกรรมหรืื อ การอุุ ตส าหกรรมและมีี ป ระสบการณ์์ เ กี่่� ย วกัั บ
การบริิหารธุุรกิิจ
7. เป็็นผู้้�มีีประสบการณ์์เคยเป็็นกรรมการของบริิษััทหรืือรััฐวิิสาหกิิจ
8. มีีอายุุไม่่เกิิน 75 ปีีบริิบููรณ์์
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คุุณสมบััติิของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
1. มีีคุุณธรรมและไม่่มีีประวััติิด่่างพร้้อย
2. ไม่่เป็็นผู้้�ถือหุ้้�
ื นรายใหญ่่เป็็นนัักบริิหารและจััดการสมััยใหม่่โดยอาชีีพ
3. มีีทัักษะและมีีประสบการณ์์ในการทำำ�งานหลากหลายหน้้าที่่�รวมทั้้�งธุุรกิิจต่่างประเทศ
4. มีีความเป็็นผู้้�นำำ�สููง วิิสััยทััศน์์กว้้าง มนุุษย์์สััมพัันธ์์ดีี สื่่�อสารกระจ่่าง และบุุคลิิกเหมาะสม
5. สามารถประสานความแตกต่่างและความสามารถของพนัักงานให้้บรรลุุเป้้าหมายธุุรกิิจและสอดคล้้องกัับวััฒนธรรม
ขององค์์กร
6. มีีทัักษะเรื่่�องการตลาด การเงิินและการบริิหารบุุคคล
7. สามารถกำำ�กัับดููแลและอำำ�นวยการทำำ�งานของทั้้�งองค์์กร
8. มองโอกาสธุุรกิิจได้้ดีีและแก้้ปััญหาเป็็นเยี่่�ยม
หลัักเกณฑ์์ในการพิิจารณาคััดเลืือกกรรมการ
1. บุุคคลต้้องมีีคุุณสมบััติิของกรรมการตรงตามที่่�กำำ�หนดไว้้
2. กรรมการทั้้� ง คณะควรมีี ค วามหลากหลายของความชำำ� นาญที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ การกำำ�ห นดทิิ ศ ทางและควบคุุ ม
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
วิิธีีปฏิิบััติิและหลัักเกณฑ์์การเลืือกตั้้�งกรรมการในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
1. ให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งกรรมการทีีละหนึ่่�งตำำ�แหน่่ง
2. ในการออกเสีียงลงคะแนนเลืือกตั้้�งกรรมการแต่่ละตำำ�แหน่่งนั้้�น ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละคนมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับจำำ�นวนหุ้้�นที่่�
ตนถืืออยู่่�โดยถืือว่่าหุ้้�นหนึ่่�งมีีเสีียงหนึ่่�ง
3. ในการลงคะแนนเลืื อ กตั้้� ง กรรมการแต่่ ล ะตำำ� แหน่่ ง ผู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บ การเลืื อ กตั้้� ง เป็็ น กรรมการในตำำ� แหน่่ ง นั้้� น ต้้ อ งได้้ รัั บ
คะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
ข้้อบัังคัับของบริิษััทฯในส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับคณะกรรมการ
ข้้อ 16. ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีทุี กุ ครั้้ง� ให้้กรรมการออกจากตำำ�แหน่่งเป็็นอััตราหนึ่่ง� ในสาม ถ้้าจำำ�นวน
กรรมการที่่�จะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่่�สุุดกัับส่่วนหนึ่่�งในสาม กรรมการที่่�จะต้้องออกจาก
ตำำ�แหน่่งในปีีแรกและปีีที่สอ
่� งภายหลัังจดทะเบีียนบริิษัทั ฯนั้้�นให้้จับั สลากกัันว่่าผู้้�ใด จะออกส่่วนปีีหลังั ๆ ต่่อไปให้้กรรมการคนที่่�
อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดนั้้�นเป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งแล้้วอาจได้้รัับเลืือกตั้้�งใหม่่ได้้
ข้้อ 17. นอกจากการพ้้นตำำ�แหน่่งตามวาระแล้้ว กรรมการจะพ้้นจากตำำ�แหน่่งเมื่่�อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุุณสมบััติิ มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามมาตรา 68 แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชน จำำ�กััด พ.ศ. 2535
(4) ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นลงมติิให้้ออกตามข้้อ 20.
(5) ศาลมีีคำำ�สั่่�งให้้ออก
ข้้อ 18. กรรมการคนใดลาออกจากตำำ�แหน่่ง ให้้ยื่่น� ใบลาออกต่่อบริิษัทั ฯ การลาออกมีีผลนัับแต่่วันั ที่ใ่� บลาออกถึึงบริิษัทั ฯ
กรรมการซึ่่�งลาออกตามวรรคหนึ่่�งจะแจ้้งการลาออกของตนให้้นายทะเบีียนทราบด้้วยกัันก็็ได้้
ข้้อ 19. ในกรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�น นอกจากถึึงคราวออกตามวาระให้้คณะกรรมการเลืือก
บุุคคลหนึ่่�งซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้าม ตามมาตรา 68 แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535
เข้้าเป็็นกรรมการแทนในการประชุุมคณะกรรมการคราวถััดไป เว้้นแต่่วาระของกรรมการจะเหลืือน้้อยกว่่า 2 เดืือน บุุคคลซึ่่�ง
เข้้าเป็็นกรรมการแทนดัังกล่่าว จะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งกรรมการแทนได้้ เพีียงเท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของกรรมการที่่�ตนแทน
ไม่่มีีการกำำ�หนดสััดส่่วน
	มติิของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่่�ง ต้้องประกอบด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่�ของจำำ�นวนกรรมการ
ที่ยั่� งั เหลืืออยู่่�
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ข้้อ 20. ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น อาจลงมติิให้้กรรมการคนใดออกจากตำำ�แหน่่ง ก่่อนถึึงคราวออกตามวาระได้้ด้้วยคะแนน
เสีียงไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่�ของจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง และมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของ
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือโดยผู้้�ถือหุ้้�
ื นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
ข้้อ 21. กรรมการจะเป็็นผู้้�ถือหุ้้�
ื นของบริิษััทฯหรืือไม่่ก็็ได้้
การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่
บริิ ษัั ท ฯกำำ�ห นดให้้ มีี ก ารปฐมนิิ เ ทศกรรมการใหม่่ ทุุ ก ท่่ า น เพื่่� อ ให้้ ก รรมการใหม่่ รัั บ ทราบถึึงนโยบายธุุ ร กิิ จ
โครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�น โครงสร้้างเงิินลงทุุน ระบบข้้อมููล ระเบีียบข้้อบัังคัับและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง นอกจากนี้้�กรรมการใหม่่แต่่ละ
ท่่านจะได้้รัับคู่่�มืือกรรมการและข้้อมููลอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และผลประกอบการล่่าสุุด
การพััฒนาและฝึึกอบรมของกรรมการ ผู้้�บริิหาร และเลขานุุการบริิษััทฯ
ผู้้�เข้้าร่่วมอบรม

ตำำ�แหน่่ง

หลัักสููตร
• หััวข้้อ “Biotechnology ต่่อยอดธุุรกิิจใน
New S-Curve”

วัันที่่�

นายยงสิิทธิ์์� โรจน์์ศรีีกุุล

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

4/10/2564

นางอััจฉรา ปรีีชา

กรรมการอิิสระ
• หััวข้้อ “การเตรีียมความพร้้อมหลัังการสิ้้�นสุุดการ
กรรมการตรวจสอบ
แพร่่ระบาดของโควิิด-19”
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน •การประชุุมร่่วมกัับกรรมการตรวจสอบบริิษััท
จดทะเบีียน

20/10/2564

นายวิิรััช ไพรััชพิิบููลย์์

กรรมการอิิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

• หััวข้้อ “การเตรีียมความพร้้อมหลัังการสิ้้�นสุุดการ
แพร่่ระบาดของโควิิด-19”

20/10/2564

นายลืือชา พิิศิิษฐการ

ผู้้�อำำ�นวยการสายงานบริิหารการเงิิน

• CFO Refresher รุ่่�นที่่� 2/2564

16-17/12/2564

นางสาวกุุลกาน จีีนปั่่�น

เลขานุุการบริิษัทั

• เรื่่�อง “เตรีียมความพร้้อมปรัับเปลี่่�ยนเพื่่�อความยั่่�งยืืน
กัับ One Report”
• เรื่่�อง Road to Certify CAC 3/2021
• โครงการ “การประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564
• Refreshment Training Program (RFP) 4/2021

15/7/2564

29/11/2564

21/7/2564
6/8/2564
8/12/2564

การประเมิินคณะกรรมการ
	ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน คณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยของบริิษััท
จดทะเบีียนควรมีีการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านด้้วยตนเองอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้ง� เพื่่�อให้้คณะกรรมการร่่วมกันั พิิจารณาผลงาน
และปรัับปรุุงแก้้ไข โดยการประเมิินควรจััดทำำ�ทั้้�งแบบรายคณะและรายบุุคคล
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การประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริิษััทฯแบบรายคณะและรายบุุคคล
แบบประเมิิ น จัั ด ทำำ� และเผยแพร่่ โ ดยตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย เพื่่� อ ใช้้ ป ระเมิิ น การปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� ขอ ง
คณะกรรมการ แบบประเมิินดัังกล่่าวประกอบด้้วย
1. แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริิษััทฯแบบรายคณะ
2. แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริิษััทฯแบบรายบุุคคล
โดยมีีกระบวนการดัังนี้้�
1. คณะกรรมการบริิษััทประเมิินตนเองผ่่านแบบประเมิินที่่�จััดทำำ�โดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2. เลขานุุการบริิษััทฯสรุุปผลการประเมิินประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการบริิษััทฯ ทุุกท่่าน
3. เลขานุุการบริิษััทฯรายงานผลการประเมิินต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯและดำำ�เนิินการปรัับปรุุงดำำ�เนิินงานให้้มีี
ประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริิษััทฯแบบรายคณะและรายบุุคคล ประกอบด้้วย 6 หััวข้้อ คืือ
1. โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุุคคล
2. บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุุคคล
3. การประชุุมคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุุคคล
4. การทำำ�หน้้าที่่�ของกรรมการแบบรายคณะ
5. ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการแบบรายคณะ
6. การพััฒนาตนเองของกรรมการและการพััฒนาผู้้�บริิหารแบบรายคณะ
การประเมิินคณะกรรมการ
คณะกรรมการประเมิินบทบาทและประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของตนเอง โดยการอภิิปรายทบทวนหััวข้้อ
วาระการประชุุมที่่�ผ่่านมา และผลงานที่่�สำำ�คััญ เช่่น ผลการดำำ�เนิินงานในรอบปีีเทีียบกัับแผนธุุรกิิจ ประสิิทธิิภาพของการ
บริิหารความเสี่่�ยง การกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ การอนุุมััติิแผนธุุรกิิจ การพิิจารณาการลงทุุนที่่�สำำ�คััญ เป็็นต้้น ส่่วนที่่�คณะกรรมการ
ยัังปฏิิบััติิไม่่ได้้คืือ ประธานกรรมการเป็็นกรรมการอิิสระ คณะกรรมการประกอบด้้วยกรรมการอิิสระเกิินกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของ
คณะกรรมการ
กรรมการประเมิินประธานกรรมการ ด้้วยการอภิิปรายกรรมการชื่่�นชมประธานกรรมการว่่าปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่าง
เหมาะสม เปิิดโอกาสให้้กรรมการทุุกท่่านแสดงความเห็็นได้้อย่่างอิิสระโดยไม่่จำ�กั
ำ ัดเวลาในการประชุุมแต่่ละวาระ ทำำ�ให้้
กรรมการมีีความรู้้�สึึกว่่ามีีคุุณค่่าที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ได้้อย่่างเต็็มที่่�
ในการประเมิินคณะกรรมการไม่่พบสิ่่�งที่่�ต้้องปรัับปรุุงที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
คณะกรรมการมีีความเห็็นว่่า คณะกรรมการได้้ปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่อย่
่� า่ งมีีประสิิทธิภิ าพ เข้้าใจบทบาทและหน้้าที่ขอ
่� งตนเอง
เข้้าใจธุุรกิิจและสถานการณ์์ของบริิษััทฯ เป็็นอย่่างดีี และกรรมการแต่่ละท่่านอุุทิิศเวลาทำำ�หน้้าที่่�อย่่างมีีส่่วนร่่วมต่่อผลงาน
ของคณะกรรมการ
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การประเมิินตนเองของคณะกรรมการชุุดย่่อย
เพื่่�อใช้้ประเมิินการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน โดยได้้กำำ�หนดให้้มีีการประเมิินผลปีีละ 1 ครั้้�ง แบบประเมิินดัังกล่่าวประกอบด้้วย
1. แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการชุุดย่่อยแบบรายคณะ
2. แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการชุุดย่่อยแบบรายบุุคคล
โดยมีีกระบวนการดัังนี้้�
1. คณะกรรมการชุุดย่่อยจััดทำำ�ประเมิินตนเอง
2. เลขานุุการบริิษััทฯสรุุปผลการประเมิินประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการชุุดย่่อย และดำำ�เนิินการ
ปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
3. เลขานุุการบริิษััทฯรายงานผลการประเมิินของคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ
แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริิษััทฯแบบรายคณะและรายบุุคคล ประกอบด้้วย 6 หััวข้้อ คืือ
1. โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุุมคณะกรรมการ
4. การทำำ�หน้้าที่่�ของกรรมการ
5. ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการ
6. การพััฒนาตนเองของกรรมการและการพััฒนาผู้้�บริิหาร
1. การประเมิินคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประเมิินตนเองว่่า ได้้ทำำ�หน้้าที่่�ครบถ้้วนตามที่่�ได้้รัับมอบหมายมีีการประชุุมปกติิทุุกไตรมาส
ร่่วมกัับผู้้�ตรวจสอบบััญชีีภายนอกและผู้้�ตรวจสอบภายในเพื่่�อพิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ ว่่ามีีการควบคุุมอย่่างเพีียงพอ และได้้นำำ�
ผลการประชุุมรายงานให้้คณะกรรมการรัับทราบเพื่่�อเป็็นแนวทางปรัับปรุุงแก้้ไขต่่อไป
คณะกรรมการมีีความเห็็นว่่าคณะกรรมการตรวจสอบทำำ�งานได้้ครบถ้้วน และมีีประสิิทธิภิ าพมาก การให้้ความคิิดเห็็น
และเสนอแนะต่่าง ๆ เป็็นประโยชน์์ต่อ่ การบริิหารงานของบริิษัทั ฯ อีีกทั้้�งข้้อแนะนำำ�ให้้ระมััดระวัังในเรื่่อ� งต่่างๆ ที่่ใ� ห้้แก่่ฝ่า่ ยจััดการ
นำำ�ไปปรัับแผน ซึ่่�งช่่วยป้้องกัันความเสีียหายอัันอาจจะเกิิดขึ้้�นเป็็นผลงานที่่�ดีีมาก
2. การประเมิินคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ประเมิินตนเองโดยนำำ�วััตถุุประสงค์์พร้้อมกัับอำำ�นาจหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ มาพิิจารณาเปรีียบเทีียบเห็็นว่่าคณะกรรมการ ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ครบถ้้วน
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารประเมิินตนเอง และถููกประเมิินโดยคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
และประธานกรรมการ โดยพิิจารณาผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่� อาทิิ เช่่น ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ การวััดผลการดำำ�เนิินงาน
ระดัับองค์์กร การตั้้�งเป้้าหมายในการทำำ�งานรายบุุคคล การบรรลุุเป้้าหมายธุุรกิิจ งบประมาณ แผนงาน เป็็นต้้น
คณะกรรมการมีีความเห็็นว่่า คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนได้้ทำำ�หน้้าที่่�ครบถ้้วน สามารถแนะนำำ�
สิ่่�งที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััทฯ เช่่น การบริิหารงานทรััพยากรมนุุษย์์ การให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับโครงสร้้างเงิินเดืือน เป็็นต้้น
3. การประเมิินประธานกรรมการ
กรรมการอิิสระ ได้้ประเมิินประธานกรรมการ ว่่าทำำ�หน้้าที่่�ครบถ้้วนอย่่างดีียิ่่�ง ให้้โอกาสกรรมการทุุกท่่านแสดง
ความคิิดเห็็นได้้อย่่างอิิสระและเต็็มที่่� ไม่่มีีการขััดขวาง ทำำ�ให้้กรรมการแสดงความคิิดเห็็นอย่่างอิิสระ ทำำ�ให้้กรรมการมีีคุุณค่่า
ในการทำำ�หน้้าที่่�เป็็นกรรมการของบริิษัทั
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แผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนมีีหน้้าที่่�ให้้ความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ เกี่่�ยวกัับผู้้�สืืบทอด
ตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�บริิหาร และตำำ�แหน่่งที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั แผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�บริิหารและตำำ�แหน่่งที่สำ่� �คั
ำ ญ
ั
มีีรายชื่่อผู้้�
� ที่่อยู่่�
� ในเกณฑ์์ที่จ่� ะได้้รับั การพิิจารณาและได้้รับั การทบทวนอยู่่�เสมอโดยประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร มีีขั้้น� ตอนการคััดเลืือก
บุุคลลากรสืืบทอดตำำ�แหน่่งในองค์์กร ดัังนี้้�
1. ระบุุผู้้�สืืบทอดในตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญ ตามผัังโครงสร้้างองค์์กร
2. จััดทำำ�และใช้้เครื่่�องมืือ 360 Degree Feedback เพื่่�อประเมิิน Competency ของ Talent ที่่�อยู่่�ใน Talent Pool
เพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือช่่วยในการกลั่่�นกรอง
3. รายงานผลการทำำ� 360 Degree Feedback และทำำ�เกณฑ์์ในการจััดกลุ่่�ม Talent สำำ�หรัับพนัักงาน
8.1.2 การเข้้าร่่วมประชุุมและการจ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุุคคล
สรุุปการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการบริิษััทฯ
รายชื่่�อกรรมการ
นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร
นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน
นายวิิรััช ไพรััชพิิบููลย์์
นายสุุรเชษฐ์์ ทรััพย์์สาคร
นายกฤษฎิ์์� เศรษฐิิน
นายชลิิต ลิิมปนะเวช
นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร
นายไพศาล พงษ์์ประยููร
นางอััจฉรา ปรีีชา
พล.อ.อ.พงศธร บััวทรััพย์์
นายยงสิิทธิ์์� โรจนศรีีกุุล

จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม/จำำ�นวนครั้้�งที่่�ประชุุม
คณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการตรวจสอบ
กำำ�หนดค่่าตอบแทน

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

การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

ค่่าตอบแทนคณะกรรมการบริิษััทฯ
	กำำ�หนดการจ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการบริิษััทฯ แบ่่งเป็็น
• ค่่าตอบแทนการทำำ�งานโดยให้้จ่่ายค่่าตอบแทนเป็็นรายเดืือนให้้แก่่คณะกรรมการบริิษัทั ฯ
• ค่่าตอบแทนจากผลการดำำ�เนิินงาน หากบริิษััทฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิให้้จ่่ายผลตอบแทนให้้กรรมการทั้้�งคณะอีีกไม่่เกิิน
1 เท่่า ของค่่าตอบแทนรวมที่่�คณะกรรมการได้้รัับทั้้�งปีี
โดยการพิิจารณาค่่าตอบแทนนี้้� ให้้อยู่่�ในดุุลยพิินิิจของคณะกรรมการบริิษัทั ฯ บริิษััทฯไม่่มีีการให้้ผลประโยชน์์อื่่�น ๆ
แก่่กรรมการ สำำ�หรัับค่่าตอบแทนคณะกรรมการบริิษััทฯและคณะกรรมการชุุดย่่อย นำำ�เสนอให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็น
ผู้้�อนุุมััติิเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
ื นประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 9 เมษายน 2564 มีีมติิอนุุมััติิค่่าตอบแทนการทำำ�งานในอััตรา
	จากการประชุุมสามััญผู้้�ถือหุ้้�
เดิิมเท่่ากัับปีี 2563 และคณะกรรมการบริิษัทั ฯพิิจารณาจ่่ายค่่าตอบแทนจากผลการดำำ�เนิินงานให้้กรรมการทั้้�งคณะอีีกไม่่เกิิน
1 เท่่าของค่่าตอบแทนรวมที่่�คณะกรรมการได้้รัับทั้้�งปีี
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ตำำ�แหน่่ง

ค่่าตอบแทนการทำำ�งาน

ค่่าตอบแทนจากผลการดำำ�เนิินงาน

ผลประโยชน์์อื่่�นๆ

ประธานกรรมการบริิษััทฯ

50,000 บาท/เดืือน

600,000 บาท/ปีี

-

กรรมการบริิษััทฯ

40,000 บาท/เดืือน

480,000บาท/ปีี

-

ประธานกรรมการตรวจสอบ

70,000 บาท ปีีละ 4 ครั้้�ง

-

-

กรรมการตรวจสอบ

50,000 บาท ปีีละ 4 ครั้้�ง

-

-

ประธานกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

60,000 บาท/ปีี

-

-

กรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

40,000 บาท/ปีี

-

-

กรรมการแต่่ละท่่านไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทนจากบริิษััทย่่อย ในปีี 2564บริิษััทฯ จ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการบริิษััทฯ ดัังนี้้�
ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน (ต่่อปีี)
ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน ประกอบด้้วยเบี้้�ยประชุุม ซึ่่�งจ่่ายตามจำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุม ดัังนี้้�
รายชื่่�อกรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร - ประธานกรรมการ
พล.อ.อ.พงศธร บััวทรััพย์์ - รองประธานกรรมการ
- กรรมการอิิสระ
นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน
- กรรมการ
นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร - กรรมการ
นายกฤษฐิ์์� เศรษฐิิน
- กรรมการ
นายสุุรเชษฐ์์ ทรััพย์์สาคร
- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน
นายวิิรััช ไพรััชพิิบููลย์์
- กรรมการอิิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชลิิต ลิิมปนะเวช
- กรรมการอิิสระ
นายไพศาล พงษ์์ประยููร
- กรรมการอิิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและ
กำำ�หนดค่่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ
นางอััจฉรา ปรีีชา
- กรรมการอิิสระ
- กรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ
นายยงสิิทธิ์์� โรจนศรีีกุุล
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

ค่่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ
บริิษััทฯ
ตรวจสอบ
กำำ�หนดค่่าตอบแทน

รวม

600,000
480,000

600,000
480,000

480,000
480,000
480,000
480,000

480,000
480,000
480,000
520,000

480,000

40,000
280,000

760,000

480,000
480,000

200,000

60,000

480,000
740,000

480,000

200,000

40,000

720,000

464,000

464,000

ค่่าตอบแทนอื่่�นของกรรมการ
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8.1.3 การกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมใช้้หลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิงานเหมืือนกัันซึ่่�งเขีียนเป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษรของกลุ่่�มธุุรกิิจอาหาร ทิิปโก้้ การบริิหารงานในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
1. คณะกรรมการบริิ ษัั ท ฯพิิ จ ารณาส่่ ง ตัั ว แทนของบริิ ษัั ท ฯ เข้้ า ไปเป็็ น กรรมการของบริิ ษัั ทย่่ อ ยและบริิ ษัั ทร่่ วมต าม
อััตราส่่วนการลงทุุน
2. บริิษััทย่่อยรายงานผลการดำำ�เนิินงานและการควบคุุมภายในต่่อคณะกรรมการตรวจสอบทุุกไตรมาส เพื่่�อนำำ�เสนอ
ต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯต่่อไป
3. จััดกิิจกรรมร่่วมกัันทั้้�งบริิษััทย่่อยและบริิษัทร่
ั ่วม เพื่่�อให้้รัับทราบแผนการดำำ�เนิินงานไปในแนวทางเดีียวกััน
4. การจััดทำำ�งบประมาณต้้องนำำ�มารวมกััน เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯพิิจารณาร่่วมกัันทั้้�งกลุ่่�มธุุรกิิจอาหาร
5. การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯทุุกไตรมาสโดยผ่่านการพิิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
6. มีีการโยกย้้ายหรืือเลื่่�อนตำำ�แหน่่งภายในกลุ่่�มธุุรกิิจอาหาร ทิิปโก้้ ได้้ตลอดและอายุุการทำำ�งานนัับต่่อเนื่่�อง
8.1.4 การติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในเรื่่อ� งการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่ดี่� ี โดยได้้กำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบัติั ที่ิ เ่� กี่่ย� วข้้องไว้้ในนโยบาย
การกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทและจรรยาบรรณธุุรกิิจ พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิมให้้เกิิดการปฏิิบััติิอย่่างแท้้จริิงเพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการตามแนวทางของแต่่ละประเด็็นได้้อย่่างครบถ้้วน นอกจากนี้้�
บริิษััทได้้ติิดตามเพื่่�อให้้เกิิดการปฏิิบััติิตามการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ดัังนี้้�
1. การสื่่�อสาร
บริิษััทฯได้้อบรมเกี่่�ยวกัับคู่่�มืือการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณธุุรกิิจ เพื่่�อสื่่�อสารนโยบายของบริิษััทฯ
ในเรื่่�องนี้้�ไปยัังผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกระดัับอย่่างเป็็นรููปธรรม เพื่่�อให้้พนัักงานเห็็นความสำำ�คััญของธรรมาภิิบาล และ
ตระหนัักในความรัับผิิดชอบและปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณของบริิษััทฯ เพื่่�อก่่อให้้เกิิดวััฒนธรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีใน
บริิษััทฯอย่่างต่่อเนื่่�อง และทุุกปีีได้้มีีแบบสอบถามเรื่่�อง “การกระทำำ�ที่่�ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ หรืือผลประโยชน์์ทัับซ้้อน”
ให้้พนัักงานทุุกคนตอบคำำ�ถามในแบบสอบถาม
2. การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
บริิษััทฯ ป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ โดยการให้้พนัักงานลงนามใน “ข้้อตกลงเรื่่�องการกระทำำ�ที่่�ขััดต่่อ
ผลประโยชน์์ของบริิษัทั ฯ”ซึ่่�งบัันทึึกข้้อตกลงดัังกล่่าวได้้ระบุุการลงโทษทางวิินััยตามขั้้�นตอนและถึึงขั้้�นเลิิกจ้้างหากพบว่่ามีีการ
จงใจฝ่่าฝืืนหรืือละเมิิดข้้อตกลง และเพื่่�อให้้มีีมาตรการดููแลข้้อมููลภายในเพื่่�อป้้องกัันการนำำ�ไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตนในทาง
มิิชอบเพิ่่�มเติิมได้้ กำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหารเปิิดเผยการถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ในการประชุุมคณะกรรมการทุุกไตรมาส
และต้้องรายงานให้้เลขานุุการคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ทราบทุุกครั้้�งที่่�มีีการเคลื่่�อนไหวของการถืือหุ้้�น
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันตามหลัักเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ต้้องผ่่านการพิิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
จากนั้้�นนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทฯอนุุมััติิ โดยที่่�กรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียงดออกเสีียง และถ้้าขนาดของรายการที่่�ใหญ่่
ต้้องผ่่านการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมทั้้�งลงประกาศในหนัังสืือพิิมพ์์ อนึ่่�งรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน เป็็นรายการที่่�ใช้้ราคา
ตลาดเป็็นเกณฑ์์ในการทำำ�รายการ โดยจะมีีการเปรีียบเทีียบราคาตลาดกัับบริิษััทอื่่�นอีีกอย่่างน้้อย 3 ราย
บริิษััทฯมีีการกำำ�หนดนโยบายเกี่่�ยวกัับการรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯแจ้้ง
รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของตนและของบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องภายในเวลา โดยเลขานุุการบริิษััทฯลงนามและจััดส่่งรายงาน
ให้้ประธานคณะกรรมการบริิษััทฯและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัันหลัังจากได้้รัับรายงาน ตามประกาศของบริิษััทฯ
เรื่่�องหลัักเกณฑ์์การรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการและผู้้�บริิหารที่่� 001/2552 ลงวัันที่่� 29 มิิถุุนายน 2552
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3. การใช้้ข้้อมููลภายในเพื่่�อแสวงหาผลประโยชน์์
บริิษัทั ฯมีีการกำำ�หนดนโยบายการป้้องกัันการใช้้ข้อ้ มููลภายในของบริิษัทั ฯในจริิยธรรมการประกอบธุุรกิิจ ข้้อ 3.1 ฝ่่าย
จัั ด การต่่ อผู้้� ถืื อหุ้้� น ห้้ า มไม่่ ใ ห้้ ผู้้� บริิ ห ารและพนัั ก งานในการนำำ� ข้้ อ มูู ล ไปใช้้ เ พื่่� อ ประโยชน์์ ส่่ ว นตนรวมทั้้� ง เพื่่� อ การซื้้�อข าย
หลัักทรััพย์์ ซึ่่�งมีีการประชาสััมพัันธ์์ผ่่านทาง E-mail ให้้พนัักงาน ผู้้�บริิหาร และ กรรมการบริิษััทฯทราบทุุกไตรมาสโดยเฉพาะ
ในช่่วง 1 เดืือนก่่อนที่่�งบการเงิินเผยแพร่่ต่่อสาธารณชน โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
3.1.8 ไม่่แสวงหาประโยชน์์ให้้ตนเองและผู้้�เกี่่�ยวข้้องโดยใช้้ข้้อมููลใด ๆ ของบริิษััทฯ ซึ่่�งยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณชน
ไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม
3.1.9 ไม่่นำำ�ข้้อมููลทางการเงิินของบริิษััทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์์จากข้้อมููลดัังกล่่าวในระยะเวลา 1 เดืือน
	ก่่อนเปิิดเผยสู่่�สาธารณชน
3.1.10 หลีีกเลี่่�ยงการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั ฯในระยะเวลา 1 เดืือนก่่อนที่่�งบการเงิินจะเปิิดเผยสู่่�สาธารณะ
3.1.11 รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ในบริิษัทั ฯ ตลอดจนการเปลี่่ย� นแปลงการถืือหลักั ทรััพย์์ต่อ่ เลขานุุการบริิษัทั ฯ
	ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535
- ไม่่เปิิดเผยข้้อมููลลัับของบริิษััทฯต่่อบุุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่่�แข่่งขััน
- ไม่่ดำำ�เนิินการใด ๆ ในลัักษณะที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ต่่อบริิษััทฯ
	กำำ�หนดให้้คณะผู้้�บริิหารระดัับสููง 4 คนแรก คณะกรรมการบริิษััทฯและคณะกรรมการบริิหารต้้องรายงานการ
ซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯต่่อสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ตามระเบีียบข้้อกำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด และขอความร่่วมมืือคณะกรรมการ
บริิษััทฯห้้ามซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ระหว่่างหลัังประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯและก่่อนส่่งข้้อมููลให้้ตลาดหลัักทรััพย์์หรืือสำำ�นัักงาน
ก.ล.ต. อย่่างไรก็็ตามตั้้�งแต่่ปีี 2547 ทุุกครั้้�งที่่�มีีการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั ฯต้้องส่่งรายงานซื้้�อขายผ่่านเลขานุุการบริิษััทฯ
จากเดิิมที่่�รายงานด้้วยตนเอง นอกเหนืือจากนี้้�ต้้องรายงานการถืือหุ้้�นของบริิษััทฯของคณะกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ในแต่่ละไตรมาสเพื่่�อให้้ทราบความเคลื่่�อนไหวในการถืือหุ้้�นของบริิษัทั ฯ
	มาตรการลงโทษ มีีการตัักเตืือนหรืือลงโทษทางวิินัยั ตามหลัักเกณฑ์์การบริิหารงานบุุคคลของบริิษัทั ฯและบริิษัทย่
ั อ่ ย
4. การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน
บริิษัทั ได้้กำำ�หนดนโยบายและกระบวนการเพื่่�อต่อต้
่ า้ นการทุุจริติ คอร์์รัปั ชััน และการดำำ�เนิินการเพื่่�อป้อ้ งกัันการมีีส่ว่ น
เกี่่�ยวข้้อง	กัับการทุุจริิตคอร์์รััปชััน ดัังนี้้�
นโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงานทุุกระดัับของกลุ่่�มธุุรกิิจอาหาร ทิิปโก้้ และผู้้�เกี่่�ยวข้้องจะไม่่ดำำ�เนิินการคอร์์รััปชััน
ทุุกรููปแบบไม่่ว่่ากรณีีใดๆ ทั้้�งทางตรงหรืือทางอ้้อมอย่่างเคร่่งครััด โดยกลุ่่�มธุุรกิิจอาหาร ทิิปโก้้ จะจััดให้้มีีมาตรการสอบทาน
และทบทวนการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายต่่อต้า้ นคอร์์รัปั ชัันอย่่างสม่ำำ�� เสมอ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่ย� นแปลงของธุุรกิิจ ระเบีียบ
ข้้อบัังคัับ และข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย หากมีีการฝ่่าฝืืนกระทำำ�การใด ๆ อัันเป็็นการสนัับสนุุนการคอร์์รััปชัันจะได้้รัับการ
พิิจารณาโทษตามระเบีียบของบริิษััทฯ
นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯได้้มีีการดำำ�เนิินการเพื่่�อป้้องกัันการมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน ดัังนี้้�
1. บริิษััทฯได้้สื่่�อสารไปทั้้�งระดัับกรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงาน โดยกำำ�หนดให้้การดำำ�เนิินการทุุกกระบวนการอยู่่�ใน
ขอบข่่ายกฎหมายอย่่างเคร่่งครััด หรืือ ถ้้าเกิิดข้้อผิิดผลาดในกระบวนการดำำ�เนิินงาน เนื่่�องจากความประมาท รู้้�เท่่าไม่่ถึึงการณ์์
ต้้องรัับโทษจากภาครััฐโดยไม่่มีีการวิ่่�งเต้้นให้้พ้้นผิิด
2. บริิษััทฯจััดให้้มีีระเบีียบการแจ้้งเบาะแส หากมีีการพบเห็็นการฝ่่าฝืืนหรืือพบเห็็นการกระทำำ�ทุุจริิตหรืือคอร์์รััปชััน
และมีีมาตรการคุ้้�มครองให้้กับั ผู้้�รายงาน ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดของนโยบายและการดำำ�เนิินการที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการป้้องกัันการมีีส่ว่ น
เกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริิตคอร์์รััปชัันได้้เปิิดเผยไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯภายใต้้หััวข้้อการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
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3. บริิษััทฯจััดตั้้�งคณะทำำ�งานต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน โดยมีีหน้้าที่่�กำำ�หนดนโยบายและมาตรการการต่่อต้้านการ
คอร์์รััปชัันให้้สอดคล้้องและเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของมาตรการการต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของ
ภาคเอกชนไทย จััดทำำ�แนวทางและแผนงานเพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดความร่่วมมืือในการป้้องกัันและดำำ�เนิินการในการต่่อต้้านการ
คอร์์รััปชัันภายในบริิษััทฯทบทวนนโยบายและมาตรการการต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันและทำำ�การติิดตามประเมิินผลการดำำ�เนิิน
งานตามนโยบาย และดำำ�เนิินการตรวจสอบอย่่างอิิสระตามมาตรการการต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมทั้้�งในกรณีี
ที่่�มีีการร้้องเรีียนจากการไม่่สอดคล้้องกัับนโยบายและมาตรการการต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน
4. บริิษัทั ฯห้้ามฝ่่ายจััดการและพนัักงานทุุกระดัับกระทำำ�การคอร์์รัปั ชัันและการติิดสิินบน ไม่่ว่า่ ในรููปแบบใด ๆ ก็็ตาม
และห้้ามมอบหมายให้้ผู้้�อื่่�นให้้ หรืือเรีียกรัับเงิินหรืือสิ่่�งจููงใจแทนตนเองเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งความได้้เปรีียบทางธุุรกิิจ สิิทธิิพิิเศษ
หรืือผลประโยชน์์ด้้านการเงิินต่่าง ๆ และห้้ามไม่่ให้้สิินบนทั้้�งโดยตรงและทางอ้้อมแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐหรืือนัักการเมืือง เพื่่�อ
โน้้มน้้าวให้้บุุคคลเหล่่านั้้�นใช้้ดุุลยพิินิิจในทางที่่�เอื้้�อประโยชน์์แก่่บริิษััทฯ ซึ่่�งเป็็นการดำำ�เนิินการที่่�ขััดต่่อหลัักจริิยธรรมและ
ผิิดกฎหมาย
5. บริิษััทฯห้้ามฝ่่ายจััดการ และพนัักงานทุุกระดัับ รัับเงิิน สิ่่�งของ การรัับรอง หรืือประโยชน์์อื่่�นใดจากลููกค้้า
ผู้้�ขายสิินค้้าหรืือบริิการ ผู้้�รัับเหมา รวมถึึงการรัับของขวััญเนื่่�องในเทศกาลต่่าง ๆที่่�มีีค่่าเกิินปกติิวิิสััยจากผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทางธุุรกิิจ
กัับบริิษัทั ฯ เช่่น ผู้้�ขายสิินค้้าและบริิการ ลููกค้้า หากการรัับนั้้�นอาจทำำ�ให้้ผู้้�อื่่�นเข้้าใจได้้ว่่าผู้้�รัับมีีใจเอนเอีียง หรืือมีีความสััมพัันธ์์
ทางธุุรกิิจเป็็นพิิเศษกัับผู้้�ให้้ ซึ่่ง� อาจก่่อให้้เกิิดความไม่่เป็็นธรรมต่่อผู้้�ขายสิินค้้าหรืือการบริิการ และลููกค้้ารายอื่่น� ๆ อย่่างไรก็็ตาม
การให้้หรืือการรัับดัังกล่่าวอาจกระทำำ�ได้้หากพฤติิกรรมการให้้หรืือการรัับนั้้�นทำำ�ด้้วยความโปร่่งใส หรืือทำำ�ในที่่�เปิิดเผย
หรืือสามารถเปิิดเผยได้้ โดยให้้รายงานต่่อผู้้�บัังคัับบััญชาเพื่่�อรัับทราบ และในกรณีีที่่�ได้้รัับของขวััญ หรืือของรางวััลใด ๆ
ที่่�มีีมููลค่่าเกิินปกติิวิิสััย ให้้นำำ�ส่่งต่่อให้้ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล เพื่่�อนำำ�เข้้าเป็็นของส่่วนกลาง
6. บริิษััทฯจััดให้้มีีการฝึึกอบรมและสร้้างความตระหนัักให้้กัับฝ่่ายจััดการ พนัักงาน และผู้้�แทนบริิษัทั ฯ ในเรื่่�องการ
คอร์์รััปชััน และการต่่อต้้านคอร์์รััปชัันควบคู่่�กัับการให้้ความรู้้�ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
7. บริิษัทั ฯจััดให้้มีช่ี อ่ งทางในการส่่งข้้อร้อ้ งเรีียน แจ้้งเบาะแส รายงานการละเมิิดหรืือฝ่่าฝืืนนโยบายต่่อต้า้ นคอร์์รัปั ชัันขอ
งบริิ ษัั ท ฯ ผ่่ า นทางเว็็ บ ไซต์์ : www.tipco.net (หัั ว ข้้ อ การแจ้้ ง เบาะแสการต่่ อต้้ า นคอร์์ รัั ป ชั่่� น ) ผ่่ า นทางอีี เ มล์์ :
Email anti-corruption@tipco.net หรืือ ทางจดหมายส่่งที่่� กรรมการผู้้�จััดการหรืือเลขานุุการบริิษััทฯหรืือผู้้�บัังคัับบััญชา
หรืือผ่่านกล่่องรัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะ ไปยัังกรรมการผู้้�จััดการได้้โดยตรง เพื่่�อการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงได้้
โดยเปิิดเผยและไม่่เปิิดเผยชื่่�อผู้้�แจ้้ง
8. ฝ่่ายจััดการและพนัักงานทุุกระดัับ รวมถึึงผู้้�เกี่่�ยวข้้องในการดำำ�เนิินธุุรกิิจจะต้้องปฏิิบััติิตามนโยบายการต่่อต้้าน
การคอร์์รััปชัันที่่�บริิษััทฯกำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด รวมทั้้�งตอกย้ำำ�� ให้้เคารพต่่อสิิทธิิในทรััพย์์สิินโดยการส่่งเสริิมให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้
ความเคารพในทรััพย์์สิินและภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น รวมถึึงการไม่่ซื้้�อผลิิตภััณฑ์์หรืือการบริิการ และไม่่เข้้าร่่วมเป็็นหุ้้�นส่่วนกัับ
องค์์กรที่่�ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนอีีกด้้วย
การเผยแพร่่นโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
เพื่่�อให้้ทุุกคนในองค์์กรได้้รัับทราบนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน บริิษััทฯจะดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
1. ติิดประกาศนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน ณ บอร์์ดประชาสััมพัันธ์์ของบริิษัทั ฯใน กลุ่่�มธุุรกิิจอาหาร ทิิปโก้้ ทุุก
แห่่ง
2. เผยแพร่่นโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิต ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารของบริิษััทฯ เช่่น จดหมาย-อิิเล็็คทรอนิิกส์์ (e-mail)
เว็็บไซต์์บริิษััทฯ รายงานการเปิิดเผยข้้อมููลประจำำ�ปีี แบบ56-1 (One Report) และแผ่่นพัับ เป็็นต้้น
3. จััดให้้มีีการอบรมนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันให้้แก่่พนัักงานใหม่่ และบรรจุุลงในคู่่�มืือพนัักงาน
4. ทบทวนนโยบายการต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันทุุกปีี
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5. การแจ้้งเบาะแส
	ผู้้�พบเห็็นเหตุุสงสััยที่่�เข้้าข่่ายการกระทำำ�ทุุจริิต การคอร์์รััปชััน หรืือได้้รัับผลกระทบจากการปฏิิเสธการคอร์์รััปชััน
สามารถแจ้้งเบาะแส/ร้้องเรีียน โดยเปิิดเผยหรืือไม่่เปิิดเผยชื่่�อพร้้อมทั้้�งระบุุข้้อเท็็จจริิง หรืือ แจ้้งหลัักฐานที่่�ชััดเจนเพีียงพอ
ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่ามีีเหตุุอัันควรให้้เชื่่�อได้้ว่่ามีีการคอร์์รััปชััน หรืือได้้รัับผลกระทบจากการปฏิิเสธการคอร์์รััปชััน โดยผ่่านช่่องทาง
หนึ่่�งทางใดต่่อไปนี้้�
1. E-mail: anti-corruption@tipco.net
2. Website: www.tipco.net (หััวข้้อ การแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ทุุจริิต การคอร์์รััปชััน)
3. โทรศััพท์์ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร 02-273-6888, ประธานกรรมการ 02-273-6400 หรืือ
Call Center หมายเลข 095-205-1864
4. จดหมายส่่งที่่� : ประธานกรรมการ/ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ที่่�อยู่่� : บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุุงเทพฯ 10400
1. กรณีีที่่�เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ หรืือ เรื่่�องเร่่งด่่วน ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อภาพลัักษณ์์ของบริิษัทั หรืือเกี่่�ยวข้้องกัับ
ผู้้�บริิหารระดัับสููง หรืือกรรมการบริิษััทฯ เป็็นต้้น ให้้แจ้้งเรื่่�องโดยตรงต่่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
E-mail: viratpt@hotmail.com
2. บริิษััทฯจะดำำ�เนิินการตรวจสอบข้้อร้้องเรีียนโดยพิิจารณาจากข้้อเท็็จจริิงที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือ อย่่างไรก็็ดีี
ผู้้�แจ้้งเบาะแส หรืือร้้องเรีียนพึึงตระหนัักว่่า การรายงานในลัักษณะไม่่เปิิดเผยชื่่�อนั้้�น อาจเป็็นข้้อจำำ�กััดของ
บริิษััทฯในการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง
	การคุ้้�มครองการแจ้้งเบาะแส และการปฏิิเสธการคอร์์รััปชััน
		
บริิษัทั ฯได้้กำำ�หนดกลไกในการให้้ความคุ้้�มครองผู้้�ที่ใ่� ห้้ความร่่วมมือกั
ื บั บริิษัทั ฯ ในการต่่อต้า้ นการคอร์์รัปั ชััน
ได้้แก่่ การแจ้้งเบาะแส หรืือการให้้ข้้อมููล รวมถึึงการปฏิิเสธการคอร์์รััปชััน เพื่่�อให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�นว่่าการกระทำำ�
	ดัังกล่่าวนั้้�น จะไม่่ทำำ�ให้้ผู้้�แจ้้งได้้รัับความเดืือดร้้อน และ เสีียหาย ดัังนี้้�
1. ให้้หน่่วยงานที่่�ได้้รัับแจ้้งเรื่่�อง พิิจารณาข้้อมููลในเบื้้�องต้้นหรืือหาข้้อมููลประกอบ หากเห็็นว่่าสมควรให้้
มีีการตรวจสอบ ข้้อเท็็จจริิงอย่่างละเอีียด ให้้ผู้้�บริิหารสููงสุุดของหน่่วยงานที่่�รัับเรื่่�องให้้ความเห็็นชอบ แล้้ว
ส่่งเรื่่�องให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องไปดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอน
2. บริิษััทฯจะให้้ความคุ้้�มครองผู้้�ที่่�ให้้ความร่่วมมืือกัับบริิษััทฯในการแจ้้งเบาะแสหรืือ ปฏิิเสธการคอร์์รััปชััน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ มิิให้้ได้้รัับความเดืือดร้้อน อัันตราย หรืือไม่่ได้้รัับความเป็็นธรรมอัันเกิิดจากการให้้
ความร่่วมมืือในการต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันดัังกล่่าว
3. บริิษััทฯจะไม่่ลดตำำ�แหน่่ง ลงโทษ หรืือให้้ผลทางลบต่่อพนัักงาน หรืือผู้้�บริิหารที่่�ปฏิิเสธการคอร์์รััปชััน
แม้้ว่่าการกระทำำ�นั้้�นจะทำำ�ให้้บริิษััทฯ สููญเสีียโอกาสทางธุุรกิิจ
4. กรณีีผู้้�แจ้้งเบาะแส / ร้้องเรีียน พบว่่าตนเองได้้รัับความไม่่ปลอดภััยหรืืออาจเกิิดความเสีียหาย สามารถ
ร้้องขอให้้บริิษััทฯกำำ�หนดมาตรการคุ้้�มครองที่่�เหมาะสมได้้
5. เพื่่�อเป็็นการคุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�ร้้องเรีียน และให้้ข้้อมููลที่่�กระทำำ�โดยสุุจริิต บริิษััทฯจะปกปิิดข้้อมููลผู้้�แจ้้ง
เบาะแส หรืือ ให้้ข้้อมููลและเก็็บข้้อมููลดัังกล่่าวเป็็นความลัับ โดยจำำ�กััดเฉพาะผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการ
ตรวจสอบ ค้้นหาความจริิง หากมีีการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวให้้กัับบุุคคลอื่่�นจะถืือเป็็นการกระทำำ�ผิิดวิินััย
และต้้องได้้รัับโทษตามระเบีียบข้้อบัังคัับของบริิษัทั ฯ
6. กรณีีพบว่่ามีีพนัักงาน หรืือผู้้�บริิหาร ปฏิิบััติิต่่อบุุคคลอื่่�นด้้วยวิิธีีการที่่�ไม่่เป็็นธรรม หรืือก่่อให้้เกิิดความ
เสีียหายต่่อบุุคคลอื่่�น อัันมีีเหตุุจููงใจจากการที่่�บุุคคลอื่่�นนั้้�นได้้แจ้้งเบาะแส / ร้้องเรีียน หรืือปฏิิเสธ
7. การคอร์์รััปชััน ให้้ถืือว่่าเป็็นการกระทำำ�ผิิดวิินััย และต้้องได้้รัับโทษตามระเบีียบข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ
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บทลงโทษ
	ผู้้�ที่่�กระทำำ�การใด ๆ โดยจงใจหรืือประมาทเลิินเล่่อ ไม่่ปฏิิบััติิตามระเบีียบนี้้� รวมถึึงมีีพฤติิกรรมที่่�ส่่อไปในทาง
กลั่่น� แกล้้ง ข่่มขู่่� ลงโทษทางวิินัยั หรืือ เลืือกปฏิิบัติั ด้ิ ว้ ยวิิธีอัี นั มิิชอบ อัันเนื่่�องมาจากการแจ้้ง เบาะแส/ร้้องเรีียน ต่่อผู้้�แจ้้งเบาะแส/
ร้้องเรีียน หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินการตามระเบีียบนี้้� ให้้ถืือว่่าผู้้�นั้้�นกระทำำ�ผิิดวิินััย ต้้องได้้รัับโทษตามระเบีียบ
ข้้อบัังคัับของบริิษััทฯและต้้องรัับผิิดชอบต่่อความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ทั้้�งต่่อบริิษััทฯ และผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการ
กระทำำ�ดัังกล่่าว
	ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดของนโยบายและการดำำ�เนิินการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการป้้องกัันการมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริิต
คอร์์รััปชัันได้้เปิิดเผยไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ภายใต้้หััวข้้อการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

8.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�น ๆ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบบริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ จำำ�นวน 3 ท่่าน โดยนาย
วิิรััช ไพรััชพิิบููลย์์ เป็็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพศาล พงษ์์ประยููร และ นางอััจฉรา ปรีีชา เป็็นกรรมการตรวจสอบ
ในปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้้ประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีภายนอกและผู้้�ตรวจสอบภายในอย่่างเป็็นทางการ
จำำ�นวน 4 ครั้้�ง และได้้ร่่วมปรึึกษาหารืือกัับผู้้�ตรวจสอบภายใน ผู้้�สอบบััญชีีภายนอกและ ฝ่่ายบริิหาร เพื่่�อหารืือแผนงานให้้
สอดคล้้องและครอบคลุุม ผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดููรายละเอีียดได้้ตามเอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
คณะกรรมการบริิษััทฯในฐานะที่่�เป็็นคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนดซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
มาตรฐานสากล และหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560 ของ สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
บริิษััทฯส่่งเสริิมการปฏิิบััติิงานที่่�มีีธรรมาภิิบาลให้้กัับพนัักงานทุุกระดัับชั้้�น โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ลงทุุน
ลููกค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เชื่่�อมั่่�นว่่าบริิษััทฯมีีระบบบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ และเป็็นธรรมต่่อ
ทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มและส่่งเสริิมการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ของบริิษััทฯ
ที่่�มุ่่�งให้้ธุุรกิิจเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง สามารถแข่่งขัันได้้ และเป็็นที่่�ได้้รัับความไว้้วางใจจากลููกค้้าทั้้�งในประเทศ และต่่างประเทศ
ผลของการยึึดมั่่�นและดำำ�เนิินการตามหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ทำำ�ให้้บริิษััทฯได้้รัับรางวััล SET Award
ในด้้านการรายงานการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีจำำ�นวน 5 ครั้้�ง (ปีี 2546-2549 และปีี 2553) ปีี 2562
บริิษััทฯได้้รัับการรัับรองต่่ออายุุเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต(CAC) และได้้รัับการ
ประเมิินการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีโดยบรรษััทภิิบาลแห่่งชาติิ ได้้คะแนนรวม 92% ระดัับ “ดีีเลิิศ” สููงกว่่าคะแนนเฉลี่่�ยของบริิษััท
จดทะเบีียนโดยรวมที่่�ได้้ 84% นอกจากนี้้�บริิษััทฯได้้รัับการประเมิินคุุณภาพการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี 2564
โดยสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย ได้้คะแนน 100 คะแนน คืือ ระดัับ “ดีีเยี่่�ยม”
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บริิษััทฯได้้รัับรางวััล CSR-DIW Continuous Award ตั้้�งแต่่ปีี 2553 ถึึง ปีี 2558 ในฐานะผู้้�ประกอบการที่่�ดำำ�เนิิน
งานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสังั คมอย่่างต่่อเนื่่�อง ยั่่ง� ยืืน และพร้้อมเข้้าสู่่�มาตรฐานสากล เทีียบชั้้น� ISO 26000 ก้้าวสู่่� Sustainable
Development จากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม และยัังได้้จััดทำำ�รายงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ตามมาตรฐานสถาบัันรัับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่่�งเป็็นการแสดงให้้เห็็นว่่าบริิษััทมีีการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�องตลอดมา สำำ�หรัับการดููแลด้้านทรััพยากรบุุคคล บริิษััทฯเน้้นในด้้านการพััฒนาความสามารถของ
พนัักงานควบคู่่�ไปกัับการสร้้างและส่่งเสริิมบรรยากาศที่่�ดีีในการทำำ�งานให้้กัับพนัักงานซึ่่�งจากการดำำ�เนิินการด้้านพััฒนา
ทรััพยากรอย่่างมีีระบบมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) ได้้รัับรางวััลสถานประกอบการดีีเด่่นด้้าน
แรงงานสััมพัันธ์์และสวััสดิิการแรงงาน เป็็นปีีที่่� 11 ติิดต่่อกััน จากกรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงาน รางวััลสถานประกอบ
การดีีเด่่นด้้านความปลอดภััยอาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ระดัับประเทศจากกรมสวััสดิิการและคุ้้�มครอง
แรงงาน
	ทั้้�งนี้้�เพื่่�อบริิษััทฯจะสามารถเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน และอยู่่�ร่่วมกัับสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นสุุขสมดัังความมุ่่�งหวััง
ของนโยบายการดำำ�เนิินงาน โดยมีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

								
							

นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร
ประธานคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริ ษัท ทิ ปโก้ ฟูดส์ จำ �กั ด (มหาชน)

95

8.3 รายงานการถืือหลัักทรััพย์์ของคณะกรรมการและผู้้�บริิหาร
รายงานการถืือหุ้้�นของกรรมการ
ลำำ�ดัับที่่�

กรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นางสาวลัักษณา ทรััพย์์สาคร
นางอนุุรััตน์์ เทีียมทััน
นายสิิทธิิลาภ ทรััพย์์สาคร
นายกฤษฎิ์์� เศรษฐิิน
นายสุุรเชษฐ์์ ทรััพย์์สาคร
นายวิิรััช ไพรััชพิิบููลย์์
นายชลิิต ลิิมปนะเวช
นายไพศาล พงษ์์ประยููร
นางอััจฉรา ปรีีชา
พลอากาศเอกพงศธร บััวทรััพย์์
นายยงสิิทธิ์์� โรจน์์ศรีีกุุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

ณ 31 ธัันวาคม 2564
ณ 31 ธัันวาคม 2563
สััดส่ว่ นการถืือหุ้้น� สััดส่่วนการถืือหุ้้�น สััดส่ว่ นการถืือหุ้้น� สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
(ร้้อยละ)
(ร้้อยละ)
ทางอ้้อม (ร้้อยละ)
ทางอ้้อม (ร้้อยละ)
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
-

รายงานการถืือหุ้้�นของผู้้�บริิหาร
ลำำ�ดัับที่่�
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กรรมการ

1

นายลืือชา พิิศิิษฐการ

2

นางภรอนงค์์ อยู่่�ชา

3
4

นางศรััณยา บริิสุุทธิ์์�สวััสดิ์์�
นายพงศ์์ธร กาญจนอััครเดช

ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�อำำ�นวยการสายงาน
บริิหารการเงิิน
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีี
และควบคุุมภายใน
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการเงิิน
ผู้้�จััดการฝ่่ายวางแผน
องค์์กร
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ณ 31 ธัันวาคม 2563
ณ 31 ธัันวาคม 2564
สััดส่ว่ นการถืือหุ้้น� สััดส่่วนการถืือหุ้้�น สััดส่ว่ นการถืือหุ้้น� สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
(ร้้อยละ)
ทางอ้้อม (ร้้อยละ)
(ร้้อยละ)
ทางอ้้อม (ร้้อยละ)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

การควบคุ มภายในและรายการระหว่ างกั น
9.1 การควบคุุมภายใน
9.1.1 ความเพีียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุุมภายใน
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�ครอบคลุุมทุุกด้้านทั้้�งด้้านการเงิิน การปฏิิบััติิงานการ
ดำำ� เนิิ น การ ให้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมาย ข้้ อบัั ง คัั บ ระเบีี ย บที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งและการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง และจัั ด ให้้ มีี
กลไกการตรวจสอบและถ่่วงดุุลที่่�มีีประสิิทธิิภาพเพีียงพอในการบริิหารงาน การดููแลทรััพย์์สิิน รวมถึึงผลตอบแทนที่่�เป็็นธรรม
แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกท่่าน บริิษััทฯมีีการกำำ�หนดอำำ�นาจดำำ�เนิินการในการอนุุมััติิและกำำ�หนดความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและ
พนัักงานเป็็นลำำ�ดัับขั้้�น มีีการกำำ�หนดขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร มีีการพััฒนาพนัักงานระดัับผู้้�จััดการและ
ผู้้�มีีศัักยภาพให้้ผ่่านหลัักสููตร Internal Quality Audit ISO 9001 : 2000 ทำำ�ให้้สามารถตรวจสอบการปฏิิบััติิงานข้้ามสายงาน
มีีหน่่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็็นอิิสระ ตั้้�งแต่่ปีี 2547 ได้้จ้้างบริิษััทภายนอก ทำำ�การตรวจสอบภายในให้้ซึ่่�งจะร่่วมกััน
พิิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในและรายงานตรงกัับคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้้�คณะกรรมการบริิษััทฯ มอบอำำ�นาจหน้้าที่่�และความเป็็นอิิสระแก่่คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน เพื่่�อให้้เกิิดความเป็็นธรรมในการคััดเลืือกบุุคคลที่่�มีีความสามารถเข้้ามาบริิหารงานในฐานะกรรมการและ
กรรมการผู้้�จััดการ รวมถึึงพิิจารณาผลตอบแทนที่่�ให้้แก่่กรรมการและพนัักงานเพื่่�อให้้เกิิดความเป็็นธรรมตามผลงาน และยัังได้้
จััดตั้้�งคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล เพื่่�อกำำ�หนดนโยบายบรรษััทภิิบาล จรรยาบรรณในการประกอบธุุรกิิจและมีีการทบทวน
นโยบายและการประเมิินผลการปฏิิบััติิตามนโยบายเป็็นระยะๆ มีีการสร้้างวััฒนธรรมการกำำ�กัับดููแล เนื่่�องจากบริิษัทั ฯมีีความ
เชื่่�อเรื่่�องการบริิหารงานด้้วยคุุณภาพและคุุณธรรม ด้้วยความโปร่่งใส เป็็นธรรมแก่่ทุกุ ฝ่่ายซึ่่�งจะเป็็นส่่วนช่่วยผลัักดัันให้้บริิษััทฯ
มีีการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนได้้ ในการประชุุม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 15 กุุมภาพัันธ์์ 2564
โดยมีีกรรมการอิิสระเข้้าร่่วมประชุุมรวม 3 ท่่าน คณะกรรมการบริิษัทั ฯได้้ประเมิินระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ โดย
การอนุุมััติิแบบประเมิิน ที่่�ฝ่่ายบริิหารจััดทำำ�และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
9.1.1 ก) การควบคุุมการปฏิิบััติิงาน
บริิษััทฯมีีการกำำ�หนดอำำ�นาจดำำ�เนิินการ ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิของผู้้�ปฏิิบััติิงานและผู้้�บริิหารไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
อย่่างชััดเจน สามารถตรวจสอบได้้ มีีการควบคุุมดููแลการใช้้ทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ ให้้เกิิดประโยชน์์ มีีระบบงบประมาณและ
การพิิจารณาความเป็็นไปได้้ของโครงการลงทุุนก่่อนลงทุุนในทรััพย์์สิิน มีีระบบการติิดตามหากผลการดำำ�เนิินงานแตกต่่างจาก
งบประมาณ และยัังมีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงาน ผู้้�ติิดตามควบคุุมและประเมิินผลออกจากกัันเพื่่�อให้้เกิิดการถ่่วงดุุล
และตรวจสอบระหว่่างกัันอย่่างเหมาะสม นอกจากนี้้�ยัังมีีการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวกัับระบบการเงิิน โดยมีีระบบรายงาน
ทางการเงิินเสนอผู้้�บริิหารสายงานที่่�รัับผิิดชอบ
9.1.1 ข) การตรวจสอบภายใน
บริิษััทฯจ้้างบริิษััทภายนอกปฏิิบััติิงานตรวจสอบภายในเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการปฏิิบััติิงานหลัักและกิิจกรรมทางการเงิิน
สำำ�คัญ
ั ของบริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินการตามแนวทางที่กำ่� ำ�หนด รวมถึึงตรวจสอบการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับ
บริิ ษัั ท ฯ และเพื่่� อ ให้้ บ ริิ ษัั ท ภายนอกดัั ง กล่่ า วมีี ค วามเป็็ น อิิ ส ระ สามารถทำำ�หน้้ า ที่่� ต รวจสอบและถ่่ ว งดุุ ล ได้้ อย่่ า งเต็็ ม ที่่�
คณะกรรมการจึึงกำำ�หนดให้้บริิษััทที่่�รัับหน้้าที่่�ตรวจสอบภายในดัังกล่่าวรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกำำ�หนดขอบเขตในการตรวจสอบร่่วมกัันกัับคณะกรรมการตรวจสอบอีีกด้้วย
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9.1.1 ค) การบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนดขอบเขตและนโยบายในการบริิหาร
ความเสี่่�ยง รวมทั้้�งมีีการจััดประชุุมร่่วมกัับผู้้�จััดการฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อกำำ�หนดและประเมิินความเสี่่�ยงของกิิจการทุุก 3 เดืือน
และกำำ�หนดให้้มีีการประชุุมย่่อยทุุกวัันในระดัับหน่่วยงาน และประชุุมทุุกเดืือนในระดัับฝ่่ายจััดการและคณะกรรมการบริิหาร
พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดมาตรการป้้องกัันและจััดการความเสี่่�ยงที่่�มีีผลต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดสััญญาณเตืือนภััย
มีีการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมีีการจััดทำำ�รายงานบริิหารความเสี่่�ยงซึ่่�งสามารถ
ตรวจสอบได้้ตั้้�งแต่่ปีี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบกำำ�หนดให้้ผู้้�ตรวจสอบภายในติิดตามการบริิหารความเสี่่�ยงว่่าผู้้�บริิหารได้้
ทำำ�ตามที่่�กำำ�หนดไว้้หรืือไม่่ หรืือถ้้าได้้ทำำ�แล้้วจะลดความเสี่่�ยงได้้จริิงหรืือไม่่ และให้้นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุุกไตรมาส
9.1.2 ความเห็็นของคณะกรรมการบริิษััทฯเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน
คณะกรรมการมีีความเห็็นว่่าระบบควบคุุมภายใน การบริิหารความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ และการกำำ�กัับดููแล
กิิจการโดยรวมอยู่่�ในระดัับที่่�น่่าพอใจและสามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�นอย่่างมีีเหตุุผลต่่อความโปร่่งใสและงบการเงิินของบริิษััทฯ
และบริิษััทย่่อยประจำำ�ปีี 2564 ที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานร่่วมกัับฝ่่ายบริิหารและผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั ฯ ได้้แสดง
ฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานถููกต้้อง ครบถ้้วน เชื่่�อถืือได้้ สมเหตุุสมผล ถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป
มีีการใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ เปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ ดัังที่่�ผู้้�สอบบััญชีีได้้แสดงความเห็็น
ต่่องบการเงิินของบริิษััทฯไว้้แล้้วในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
9.1.3 การตรวจสอบภายใน
ในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้้�งที่่� 3/2547 เมื่่�อวัันที่่� 9 สิิงหาคม 2547 ได้้แต่่งตั้้�งบริิษัทั ออดิิต แอนด์์
แมเนจเม้้นท์์ คอนซััลแตนท์์ จำำ�กัดั (AMC) ให้้ปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่ผู้้�ต
� รวจสอบภายในของบริิษัทั ฯตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 9 สิิงหาคม 2547 ซึ่่ง� บริิษัทั
ออดิิต แอนด์์ แมเนจเม้้นท์์ คอนซััลแตนท์์ จำำ�กััด ได้้มอบหมายให้้ นางพิิไล ปี่่�ยมพงศ์์สานต์์ ตำำ�แหน่่งผู้้�ตรวจสอบภายใน เป็็น
ผู้้�รัับผิิดชอบหลัักในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััท คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาคุุณสมบััติิของบริิษััท
ออดิิต แอนด์์ แมเนจเม้้นท์์ คอนซััลแตนท์์ จำำ�กััด และนางพิิไล เปี่่�ยมพงศ์์สานต์์ แล้้วเห็็นว่่ามีีความเหมาะสมเพีียงพอกัับ
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าวเนื่่�องจากมีีความเป็็นอิิสระและมีีประสบการณ์์ในปฏิิบััติิงานด้้านการตรวจสอบภายใน เคยเข้้ารัับ
การอบรมในหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิงานด้้านตรวจสอบภายในได้้แก่่ Certified Public Accountant (Thailand)
– (CPA No.2336) และ Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors – (CIA No.30861) โดย
บริิษััทฯมอบหมายให้้นางสาวธััญพร วณิิชย์์กิิจไพศาล ทำำ�หน้้าที่่�ประสานงานกัับผู้้�ตรวจสอบที่่�ว่่าจ้้างจากภายนอกด้้วย
	ทั้้�งนี้้�การพิิจารณาและอนุุมััติิแต่่งตั้้�งถอดถอนโยกย้้ายผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายในของบริิษััท
จะต้้องผ่่านการอนุุมััติิหรืือได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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9.1.3 ก) รายละเอีียดหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�ง นางสาวกุุลกาน จีีนปั่่�น ให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบเป็็นศููนย์์กลางการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทให้้เป็็นไปตามกฎหมาย กฎระเบีียบข้้อ
บัังคัับ นโยบายและข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานทางการที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เช่่น ธนาคารแห่่งประเทศไทย สำำ�นักั งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สำำ�นัักงาน คณะกรรมการ คปภ. สำำ�นัักงาน กกพ.หรืือหน่่วยงานทางการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ ทั้้�งนี้้�
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ฯ ได้้ อนุุ มัั ติิ น โยบายด้้ า นการปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎเกณฑ์์ (Compliance Policy) โดยกำำ�ห นดให้้
คณะกรรมการบริิษััทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้้�บริิหารระดัับสููง ฝ่่ายงานหรืือหน่่วยงาน และพนัักงาน ต้้องปฏิิบััติิให้้ถููกต้้อง
ตามกฎหมาย รวมถึึงมีี ก ารสื่่� อส ารกัั บ พนัั ก งานได้้ ต ระหนัั ก ว่่ า พนัั ก งานทุุ ก คนมีี หน้้ า ที่่� แ ละความรัั บ ผิิ ด ชอบ
ในการศึึกษาและทำำ�ความเข้้าใจในกฎหมาย รวมถึึงกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องในงานที่่�รัับผิิดชอบและปฏิิบััติิให้้ถููกต้้องครบถ้้วน
เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์อย่่างเคร่่งครััด (ประวััติิตามเอกสารแนบ 1)
9.1.3 ข) รายละเอีียดหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้้แต่่งตั้้�งบริิษััท ออดิิต แอนด์์ แมเนจเม้้นท์์ คอนซััลแตนท์์ จำำ�กััด ให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ ซึ่่�งบริิษััทออดิิต แอนด์์ แมเนจเม้้นท์์ คอนซััลแตนท์์ จำำ�กััด ได้้มอบหมายให้้นางพิิไล เปี่่�ยมพงศ์์
สานต์์ ตำำ� แหน่่ ง ผู้้�ตรวจสอบภายใน เป็็ น ผู้้�รัั บ ผิิ ด ชอบหลัั ก ในการปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� ผู้้�ต รวจสอบภายในของบริิ ษัั ท ฯ
(ประวััติิตามเอกสารแนบ 3)

9.2 รายการระหว่่างกััน

รายการบัั ญ ชีี ร ะหว่่ า งบริิ ษัั ท ทิิ ป โก้้ ฟูู ด ส์์ จำำ�กัั ด (มหาชน) และบริิ ษัั ทย่่ อ ยที่่� มีี กัั บ บริิ ษัั ท ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั น ในปีี 2564
มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
รายการระหว่่างกัันระหว่่างบริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ลัักษณะรายการ
1. รัับบริิการและอื่่�นๆ

บริิษััท / ความสััมพัันธ์์
บจ. ทิิปโก้้ ทาวเวอร์์
บมจ. ทิิปโก้้แอสฟััลท์์
บจ. รวมทรััพย์์สิิน
บจ. ถนอมวงศ์์บริิการ
บจ. มาร์์เก็็ตติ้้�งคอนซััลแท็็น
รวม

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน
(ล้้านบาท)

นโยบายการคิิดราคา

8.40
0.01
1.71
0.05
0.08
10.25

ราคาตลาดหรืือเทีียบเท่่ากัับราคาที่่�ให้้บริิการ
กัับบุุคคลภายนอก
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รายการระหว่่างกัันระหว่่างบริิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด และบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ลัักษณะรายการ
1. ขายสิินค้้า

2. รัับบริิการและอื่่�นๆ

บริิษััท / ความสััมพัันธ์์

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน
(ล้้านบาท)

นโยบายการคิิดราคา

บมจ.ทิิปโก้้แอสฟััลท์์
บจ.ทิิปโก้้ ทาวเวอร์์
บจ.เรย์์โคลแอสฟััลท์์
บจ.ไทยบิิทููเทน
บจ.รวมทรััพย์์สิิน
บจ.รััตตะจิิตต์์
บจ.ถนอมวงศ์์บริิการ
บจ.ไทยสเลอรี่่�ซิิล
บจ.บุุญดีีมีีสุุข
บจ.ไวทััล เว็็ล
บจ.สยามคอนเทนเนอร์์เทอร์์มิินอล
บจ.ลีีราดา
กิิจการร่่วมค้้า ทีีเอ็็น
รวม
บจ.ทิิปโก้้ ทาวเวอร์์
บจ.มาร์์เก็็ตติ้้�งคอนซััลแท็็น
บจ.รวมทรััพย์์สิิน
บจ.สยามคอนเทนเนอร์์เทอร์์มิินอล
บจ.ถนอมวงศ์์บริิการ
รวม

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

ราคาตลาดหรืือเทีียบเท่่ากัับราคาที่่�ค้้าขาย
กัับบุุคคลภายนอก

ราคาตลาดหรืือเทีียบเท่่ากัับราคาที่่�ให้้บริิการ
กัับบุุคคลภายนอก

รายการระหว่่างกัันระหว่่างบริิษััท ทิิปโก้้ รีีเทล จำำ�กััด และบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ลัักษณะรายการ
1. รัับบริิการและอื่่�นๆ

บริิษััท / ความสััมพัันธ์์
บจ.ทิิปโก้้ ทาวเวอร์์
บจ.รวมทรััพย์์สิิน
บมจ.ทิิปโก้้แอสฟััลท์์
บจ.ถนอมวงศ์์บริิการ
บจ.มาร์์เก็็ตติ้้�งคอนซััลแท็็น
รวม

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน
(ล้้านบาท)

นโยบายการคิิดราคา

0.22
4.18
0.02
0.01
0.03
4.46

ราคาตลาดหรืือเทีียบเท่่ากัับราคาที่่�ให้้บริิการ
กัับบุุคคลภายนอก

รายการระหว่่างกัันระหว่่างบริิษััท ทิิปโก้้ไพน์์แอปเปิ้้�ล จำำ�กััด และบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ลัักษณะรายการ
1. รายได้้อื่่�นๆ

2. รัับบริิการและอื่่�นๆ
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บริิษััท / ความสััมพัันธ์์
บจ. เรย์์โคล แอสฟััลท์์
บมจ. ทิิปโก้้แอสฟััลท์์
บจ.ไทยบิิทููเมน
รวม
บจ. ทิิปโก้้ ทาวเวอร์์
บจ.ถนอมวงศ์์บริิการ
บจ. สยามคอนเทนเนอร์์ฯ
บจ.รวมทรััพย์์สิิน
รวม
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มููลค่่ารายการระหว่่างกััน
(ล้้านบาท)

นโยบายการคิิดราคา

0.01
0.21
0.02
0.24
0.37
0.04
0.22
2.02
2.65

ราคาตลาดหรืือเทีียบเท่่ากัับราคาที่่�ค้้าขาย
กัับบุุคคลภายนอก
ราคาตลาดหรืือเทีียบเท่่ากัับราคาที่่�ให้้บริิการ
กัับบุุคคลภายนอก

รายการระหว่่างกัันระหว่่างบริิษััท ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด และบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ลัักษณะรายการ
1. รัับบริิการและอื่่�นๆ

บริิษััท / ความสััมพัันธ์์
บจ.ทิิปโก้้ ทาวเวอร์์
บจ.รวมทรััพย์์สิิน
บจ.ถนอมวงศ์์บริิการ
รวม

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน
(ล้้านบาท)

นโยบายการคิิดราคา

0.08
0.45
0.01
0.54

ราคาตลาดหรืือเทีียบเท่่ากัับราคาที่่�ให้้บริิการ
กัับบุุคคลภายนอก

	ผู้้�ถืือหุ้้�นและ/ผู้้�ลงทุุนสามารถดููข้อ้ มููลรายการระหว่่างกัันย้้อนหลัังเพื่่�อเปรีียบเทีียบข้้อมููล 3 ปีีได้้จากรายงานประจำำ�ปีขอ
ี งปีีก่อ่ น
ในเว็็บไซต์์ของบริิษัทั www.tipco.net
ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผลของรายการ
รายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างบริิษัทั ฯและบริิษััทย่่อยกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน เป็็นรายการดำำ�เนิินการทางธุุรกิิจตามปกติิ
และได้้ผ่า่ นการพิิจารณาอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการบริิษัทั ฯหลัังจากได้้ผ่า่ นการพิิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่่อนแล้้ว ซึ่่ง� เป็็นไปตาม
ขั้้�นตอนการอนุุมััติิที่่�เหมาะสมตามระเบีียบ ข้้อบัังคัับของบริิษััทฯทุุกประการรวมทั้้�งเป็็นไปตามกระบวนการจััดซื้้�อปกติิซึ่่�งต้้องมีี
การเปรีียบเทีียบราคากัับผู้้�ขายรายอื่่�น และราคาที่่�ซื้้�อขายกัันเป็็นราคาตามราคาตลาด
มาตรการหรืือขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกััน
รายการระหว่่างกัันที่เ่� กิิดขึ้้น� และอาจเกิิดขึ้้น� ต่่อไปในอนาคตจะต้้องผ่่านการพิิจารณาอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการบริิษัทั ฯหลัังจาก
ผ่่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งเป็็นไปตามขั้้�นตอนการอนุุมััติิที่่�เหมาะสมตามระเบีียบข้้อบัังคัับของบริิษััทฯและ
ตามกระบวนการจััดซื้้�อซึ่่�งต้้องมีีการเปรีียบเทีียบราคาและคััดเลืือกผู้้�ขายทุุกครั้้�ง รวมทั้้�งมีีการประเมิินผลผู้้�ขายเพื่่�อจััดอัันดัับอีีกด้้วย
โดยกรรมการที่่�มีีส่ว่ นได้้เสีียงดออกเสีียงในการอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการดัังกล่่าว
นโยบายและแนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
รายการระหว่่างกัันของบริิษััทที่่�เกิิดขึ้้�นและอาจเกิิดขึ้้�นต่่อไปในอนาคต จะเป็็นรายการที่่�ดำำ�เนิินการทางธุุรกิิจตามปกติิเช่่นเดิิม
ไม่่มีีรายการใดเป็็นพิิเศษ ไม่่มีีการถ่่ายเทผลประโยชน์์ ระหว่่าง บริิษััทฯและบริิษััทย่่อย กัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯจะให้้
คณะกรรมการตรวจสอบหรืือผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระ พิิจารณาตรวจสอบและให้้ความเห็็นถึึงความเหมาะสม
ของราคา และความสมเหตุุสมผลของการทำำ�รายการด้้วยพร้้อมทั้้�งเปิิดเผยชนิิดและมููลค่่าของรายการดัังกล่่าว พร้้อมทั้้�งเหตุุผลในการทำำ�
รายการต่่อที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในรายงานประจำำ�ปีี นอกจากนี้้�คณะกรรมการบริิษัทั ฯจะต้้องปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และ ตลาดหลัักทรััพย์์และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่�ง หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมตลอดถึึงการปฏิิบััติิ
ั อ่ ย
ตามข้้อกำำ�หนดเกี่่ย� วกัับการเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการเกี่่ย� วโยง และการได้้มาหรืือจำำ�หน่า่ ยทรััพย์์สินิ ที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของบริิษัทั ฯหรืือบริิษัทย่
ตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�กำำ�หนดโดยสมาคมนัักบััญชีีและผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตแห่่งประเทศไทย ทั้้�งนี้้� หากมีีรายการระหว่่างกัันของ
บริิษัทั ฯหรืือบริิษััทย่่อยเกิิดขึ้้�นกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียหรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในอนาคต บริิษััทฯจะได้้ให้้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็น และความเหมาะสมของรายการนั้้�น ในกรณีีที่่�คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่่มีีความชำำ�นาญ ในการพิิจารณารายการระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�น บริิษััทฯจะได้้ให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระหรืือผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯเป็็น
ผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประกอบการตััดสิินใจของคณะกรรมการ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้วแต่่กรณีี
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ส่ วนที่ 3
งบการเงิ น
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รายงานความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการ
ต่ อรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการบริิษััทฯ เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
และสารสนเทศทางการเงิินที่่�ปรากฏในรายงานประจำำ�ปีี งบการเงิินดัังกล่่าวจััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป โดยเลืือกใช้้
นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสม ซึ่่�งถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ ใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างระมััดระวััง และประมาณการที่่�ดีีที่่�สุุดในการจััดทำำ� รวมทั้้�งมีีการ
เปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญอย่่างเพีียงพอในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน และได้้ผ่่านการตรวจสอบและให้้ความเห็็นอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไขจาก
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตที่่�เป็็นอิิสระ งบการเงิินจึึงสะท้้อนฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นจริิง สมเหตุุสมผล และเป็็นประโยชน์์
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียอย่่างโปร่่งใส
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้จัดั ให้้มีแี ละดำำ�รงไว้้ซึ่ง่� ระบบควบคุุมภายในที่่เ� หมาะสมและมีีประสิิทธิภิ าพ และระบบบริิหารความเสี่่ย� ง
เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้อย่่างมีีเหตุุผลว่่าการบัันทึึกข้้อมููลทางบััญชีีมีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน เพีียงพอที่่�จะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิิน และป้้องกััน
ไม่่ให้้เกิิดการทุุจริิตหรืือการดำำ�เนิินการที่่�ผิิดปกติิ และเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานมีีความรอบคอบและปราศจากความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 ท่่าน เป็็นผู้้�ดููแลรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับ
คุุณภาพของรายงานทางการเงิินและระบบควบคุุมภายใน ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีแล้้ว
คณะกรรมการบริิษััทฯ มีีความเห็็นว่่า ระบบควบคุุมภายในและระบบการตรวจสอบ งบการเงิินของบริิษััทฯอยู่่�ในระดัับที่่�
น่่ า พอใจ สามารถสร้้ า งความเชื่่� อมั่่� น อย่่ า งมีี เ หตุุ ผ ลต่่ อ ความเชื่่� อ ถืื อ ได้้ ขอ งงบการเงิิ น รวมและงบการเงิิ น เฉพาะกิิ จ การ ณ วัั น ที่่�
31 ธัันวาคม 2564
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นายยงสิิทธิ์์� โรจน์์ศรีีกุุล
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

รายงานของผู้้ส� อบบััญชีีรัับอนุุญาต
เสนอต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ความเห็็น
ข้้ า พเจ้้ า ได้้ ต รวจสอบงบการเงิิ น รวมของบริิ ษัั ท ทิิ ป โก้้ ฟูู ด ส์์ จำำ�กัั ด (มหาชน) และบริิ ษัั ทย่่ อ ย (กลุ่่�มบริิ ษัั ท ) ซึ่่� ง ประกอบด้้ ว ย
งบแสดงฐานะการเงิินรวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวม และ
งบกระแสเงิินสดรวมสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน และหมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวม รวมถึึงหมายเหตุุสรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
และได้้ตรวจสอบ งบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) ด้้วยเช่่นกััน
ข้้าพเจ้้าเห็็นว่่างบการเงิินข้้างต้้นนี้้�แสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ผลการดำำ�เนิินงานและกระแสเงิินสด สำำ�หรัับปีี
สิ้้�นสุุดวัันเดีียวกัันของบริิษัทั ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย และเฉพาะของ บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) โดยถููกต้้อง
ตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น
ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าได้้กล่่าวไว้้ในวรรค ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบ
บัั ญ ชีี ต่่อ การตรวจสอบงบการเงิิน ในรายงานของข้้าพเจ้้ า ข้้ า พเจ้้ า มีี ความเป็็ น อิิส ระจากกลุ่่�มบริิ ษัั ทต ามข้้ อกำำ�หนดจรรยาบรรณ
ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�กำำ�หนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบงบการเงิิน และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำำ�หนดด้้านจรรยาบรรณอื่่�น ๆ ตามที่่�ระบุุในข้้อกำำ�หนดนั้้�นด้้วย ข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่าหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ข้้าพเจ้้าได้้รัับเพีียงพอและ
เหมาะสมเพื่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า
เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ
เรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั ในการตรวจสอบคืือเรื่่อ� งต่่าง ๆ ที่มี่� นัี ยั สำำ�คัญ
ั ที่สุ่� ดุ ตามดุุลยพิินิจิ เยี่่ย� งผู้้�ประกอบวิิชาชีีพของข้้าพเจ้้าในการตรวจสอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับงวดปััจจุุบััน ข้้าพเจ้้าได้้นำำ�เรื่่�องเหล่่านี้้�มาพิิจารณาในบริิบทของการตรวจสอบงบการเงิินโดยรวมและในการแสดงความเห็็น
ของข้้าพเจ้้า ทั้้�งนี้้� ข้้าพเจ้้าไม่่ได้้แสดงความเห็็นแยกต่่างหากสำำ�หรัับเรื่่�องเหล่่านี้้�
ข้้ า พเจ้้ า ได้้ ป ฏิิ บัั ติิ ง านตามความรัั บ ผิิ ด ชอบที่่� ไ ด้้ ก ล่่ า วไว้้ ใ นวรรคความรัั บ ผิิ ด ชอบของผู้้�สอบบัั ญ ชีี ต่่ อ การตรวจสอบงบการเงิิ น
ในรายงานของข้้าพเจ้้า ซึ่่ง� ได้้รวมความรัับผิิดชอบที่เ่� กี่่ย� วกัับเรื่่อ� งเหล่่านี้้�ด้ว้ ย การปฏิิบัติั งิ านของข้้าพเจ้้าได้้รวมวิิธีกี ารตรวจสอบที่่ออ
� กแบบ
มาเพื่่� อตอ บสนองต่่ อ การประเมิิ น ความเสี่่� ย งจากการแสดงข้้ อ มูู ล ที่่� ขัั ด ต่่ อ ข้้ อ เท็็ จจริิ ง อัั น เป็็ น สาระสำำ�คัั ญ ในงบการเงิิ น ผลของวิิ ธีี
การตรวจสอบของข้้าพเจ้้า ซึ่่�งได้้รวมวิิธีีการตรวจสอบสำำ�หรัับเรื่่�อง เหล่่านี้้�ด้้วย ได้้ใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่อ
งบการเงิินโดยรวม
เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ พร้้อมวิิธีีการตรวจสอบสำำ�หรัับแต่่ละเรื่่�องมีีดัังต่่อไปนี้้�
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
บริิษััทฯมีีเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมซึ่�่งแสดงมููลค่่าตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและมีีส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมในงบการเงิินรวม
(แสดงมููลค่่าตามวิิธีีราคาทุุนและมีีรายได้้เงิินปัันผลรัับจากบริิษััทร่่วมในงบการเงิินเฉพาะกิิจการ) เป็็นจำำ�นวนเงิินที่่�มีีสาระสำำ�คััญต่่องบ
การเงิินและส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
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ข้้าพเจ้้าได้้สอบถามผู้้�บริิหารถึึงความมีีอิิทธิิพลอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญในบริิษััทร่่วมเพื่่�อประเมิินความเหมาะสมของการบัันทึึกรายการ
เกี่่�ยวข้้องกัับเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมของฝ่่ายบริิหาร การประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่�บริิษััทร่่วมใช้้และการบัันทึึก
รายการระหว่่างกััน การตรวจสอบความมีีตััวตนจากใบหุ้้�นและเอกสารจากบริิษััทหลัักทรััพย์์ การทดสอบการคำำ�นวณของมููลค่่ายุุติิธรรม
ของเงิินลงทุุนรวมถึึงการประเมิินการด้้อยค่่า ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน และการตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรัับเงิินปัันผล
นอกจากนั้้� น ข้้ า พเจ้้ า ยัั ง ได้้ ขอ งบการเงิิ น ที่่� ผ่่ า นการตรวจสอบโดยผู้้�สอบบัั ญ ชีี รัั บ อนุุ ญ าตของบริิ ษัั ทร่่ วมดัั ง กล่่ า วเพื่่� อท ดสอบการ
คำำ�นวณมููลค่่าส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและมููลค่่าเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมว่่าเป็็นไปตามสััดส่่วนของเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
ที่่บ� ริิษััทฯมีีส่ว่ นได้้เสีียในบริิษััทร่่วมดังั กล่่าว ตลอดจนได้้ตรวจสอบความเหมาะสมของการเปิิดเผยข้้อมููลในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
ข้้อมููลอื่่�น
ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลอื่่�น ซึ่่�งรวมถึึงข้้อมููลที่่�รวมอยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีีของกลุ่่�มบริิษััท (แต่่ไม่่รวมถึึงงบการเงิินและรายงาน
ของผู้้�สอบบััญชีีที่่�แสดงอยู่่�ในรายงานนั้้�น) ซึ่่�งคาดว่่าจะถููกจััดเตรีียมให้้กัับข้้าพเจ้้าภายหลัังวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีนี้้�
ความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินไม่่ครอบคลุุมถึึงข้้อมููลอื่่�นและข้้าพเจ้้าไม่่ได้้ให้้ข้้อสรุุปในลัักษณะการให้้ความเชื่่�อมั่่�นในรููปแบบใด ๆ
ต่่อข้้อมููลอื่่�นนั้้�น
ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการตรวจสอบงบการเงิินคืือ การอ่่านและพิิจารณาว่่าข้้อมููลอื่่�นนั้้�นมีีความขััดแย้้งที่่�มีี
สาระสำำ�คััญกัับงบการเงิินหรืือกัับความรู้้�ที่่�ได้้รัับจากการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าหรืือไม่่ หรืือปรากฏว่่าข้้อมููลอื่่�นแสดงขััดต่่อข้้อเท็็จจริิง
อัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่
เมื่่อ� ข้้าพเจ้้าได้้อ่า่ นรายงานประจำำ�ปีขอ
ี งกลุ่่�มบริิษัทต
ั ามที่ก่� ล่่าวข้้างต้้นแล้้ว และหากสรุุปได้้ว่า่ มีีการแสดงข้้อมููลที่ขั่� ดั ต่่อข้้อเท็็จจริงิ อัันเป็็น
สาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้าจะสื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าวให้้ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลทราบเพื่่�อให้้มีีการดำำ�เนิินการแก้้ไขที่่�เหมาะสมต่่อไป
ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลต่่องบการเงิิน
ผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิินเหล่่านี้้�โดยถููกต้้องตามที่่�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินและ
รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�ผู้้�บริิหารพิิจารณาว่่าจำำ�เป็็นเพื่่�อให้้สามารถจััดทำำ�งบการเงิินที่่�ปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อ
ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด
ในการจััดทำำ�งบการเงิิน ผู้้�บริิหารรัับผิิดชอบในการประเมิินความสามารถของกลุ่่�มบริิษััทในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง การเปิิดเผยเรื่่�องที่่�
เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องในกรณีีที่่�มีีเรื่่�องดัังกล่่าว และการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับกิิจการที่่�ดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องเว้้นแต่่ผู้้�บริิหาร
มีีความตั้้�งใจที่่�จะเลิิกกลุ่่�มบริิษััทหรืือหยุุดดำำ�เนิินงานหรืือไม่่สามารถดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องอีีกต่่อไปได้้
ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลมีีหน้้าที่่�ในการสอดส่่องดููแลกระบวนการในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของกลุ่่�มบริิษััท
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ความรัับผิิดชอบของผู้้ส� อบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิิน
การตรวจสอบของข้้าพเจ้้ามีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่�อให้้ได้้ความเชื่่อมั่่
� น� อย่่างสมเหตุุสมผลว่่างบการเงิินโดยรวมปราศจากการแสดงข้้อมููลที่ขั่� ดั ต่่อ
ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่ ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด และเสนอรายงานของผู้้�สอบบััญชีีซึ่่�งรวมความเห็็น
ของข้้าพเจ้้าอยู่่�ด้้วย ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลคืือความเชื่่�อมั่่�นในระดัับสููงแต่่ไม่่ได้้เป็็นการรัับประกัันว่่าการปฏิิบััติิงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบััญชีีจะสามารถตรวจพบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญที่่�มีีอยู่่�ได้้เสมอไป ข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิง
อาจเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาดและถืือว่่ามีีสาระสำำ�คััญเมื่่�อคาดการณ์์อย่่างสมเหตุุสมผลได้้ว่่ารายการที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงแต่่ละ
รายการหรืือทุุกรายการรวมกัันจะมีีผลต่่อการตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจของผู้้�ใช้้งบการเงิินจากการใช้้งบการเงิินเหล่่านี้้�
ในการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ข้้าพเจ้้าใช้้ดุุลยพิินิิจและการสัังเกตและสงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิงานดัังต่่อไปนี้้�ด้้วย
• ระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงที่่�อาจมีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญในงบการเงิิน ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการ
ทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด ออกแบบและปฏิิบััติิงานตามวิิธีีการตรวจสอบเพื่่�อตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�น และได้้หลัักฐาน
การสอบบััญชีีที่่�เพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อเป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่พบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อ
ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญซึ่่�งเป็็นผลมาจากการทุุจริิตจะสููงกว่่าความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากข้้อผิิดพลาด เนื่่�องจากการทุุจริิตอาจ
เกี่่�ยวกัับการสมรู้้�ร่่วมคิิด การปลอมแปลงเอกสารหลัักฐาน การตั้้�งใจละเว้้นการแสดงข้้อมููล การแสดงข้้อมููลที่่�ไม่่ตรงตาม
ข้้อเท็็จจริิงหรืือการแทรกแซงการควบคุุมภายใน
• ทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบ เพื่่�อออกแบบวิิธีีการตรวจสอบให้้เหมาะสมกัับ
สถานการณ์์ แต่่ไม่่ใช่่เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีีประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายในของกลุ่่�มบริิษััท
• ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่�ผู้้�บริิหารใช้้และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีีและการ
เปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ผู้้�บริิหารจััดทำำ�
• สรุุปเกี่่ย� วกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรับั กิิจการที่่ดำ� ำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องของผู้้�บริิหาร และสรุุปจากหลัักฐาน
การสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ที่่�อาจเป็็นเหตุุให้้เกิิดข้้อสงสััย
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อความสามารถของกลุ่่�มบริิษััทในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องหรืือไม่่ หากข้้าพเจ้้าได้้ข้้อสรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอน
ที่่�มีีสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้าจะต้้องให้้ข้้อสัังเกตไว้้ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้าถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องในงบ
การเงิิน หรืือหากเห็็นว่่าการเปิิดเผยดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ ข้้าพเจ้้าจะแสดงความเห็็นที่เ่� ปลี่่ย� นแปลงไป ข้้อสรุปุ ของข้้าพเจ้้าขึ้้น� อยู่่�
กัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับจนถึึงวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้า อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์
ในอนาคตอาจเป็็นเหตุุให้้กลุ่่�มบริิษััทต้้องหยุุดการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องได้้
• ประเมิินการนำำ�เสนอ โครงสร้้างและเนื้้�อหาของงบการเงิินโดยรวม รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนประเมิินว่่า
งบการเงิินแสดงรายการและเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นโดยถููกต้้องตามที่่�ควรหรืือไม่่
• รวบรวมเอกสารหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เหมาะสมอย่่างเพีียงพอเกี่่�ยวกัับข้้อมููลทางการเงิินของกิิจการหรืือของกิิจกรรมทาง
ธุุรกิิจภายในกลุ่่�มบริิษััทเพื่่�อแสดงความเห็็นต่่องบการเงิินรวม ข้้าพเจ้้ารัับผิิดชอบต่่อการกำำ�หนดแนวทาง การควบคุุมดููแล และ
การปฏิิบััติิงานตรวจสอบกลุ่่�มบริิษััท ข้้าพเจ้้าเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบแต่่เพีียงผู้้�เดีียวต่่อความเห็็นของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าได้้สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลในเรื่่�องต่่าง ๆ ซึ่่�งรวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่่�ได้้วางแผนไว้้
ประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�พบจากการตรวจสอบ รวมถึึงข้้อบกพร่่องที่่�มีีนััยสำำ�คััญในระบบการควบคุุมภายในหากข้้าพเจ้้าได้้พบในระหว่่าง
การตรวจสอบของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าได้้ให้้คำำ�รัับรองแก่่ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลว่่าข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเป็็นอิิสระและ
ได้้สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ทั้้�งหมดตลอดจนเรื่่�องอื่่�นซึ่่�งข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่ามีีเหตุุผลที่่�บุุคคลภายนอกอาจ
พิิจารณาว่่ากระทบต่่อความเป็็นอิิสระของข้้าพเจ้้าและมาตรการที่่�ข้้าพเจ้้าใช้้เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ข้้าพเจ้้าขาดความเป็็นอิิสระ
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จากเรื่่�องทั้้�งหลายที่่�สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแล ข้้าพเจ้้าได้้พิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�สุุดในการตรวจสอบงบการเงิิน
ในงวดปััจจุุบัันและกำำ�หนดเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ ข้้าพเจ้้าได้้อธิิบายเรื่่�องเหล่่านี้้�ไว้้ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี เว้้นแต่่กฎหมาย
หรืือข้้อบัังคัับห้้ามไม่่ให้้เปิิดเผยเรื่่�องดัังกล่่าวต่่อสาธารณะ หรืือในสถานการณ์์ที่่�ยากที่่�จะเกิิดขึ้้�น ข้้าพเจ้้าพิิจารณาว่่าไม่่ควรสื่่�อสารเรื่่�องดััง
กล่่าวในรายงานของข้้าพเจ้้าเพราะการกระทำำ�ดัังกล่่าวสามารถคาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่าจะมีีผลกระทบในทางลบ มากกว่่า
ผลประโยชน์์ที่่�ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียสาธารณะจะได้้จากการสื่่�อสารดัังกล่่าว
ข้้าพเจ้้าเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบงานสอบบััญชีีและการนำำ�เสนอรายงานฉบัับนี้้�

ณััฐวุุฒิิ สัันติิเพ็็ชร
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 5730
บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด
กรุุงเทพฯ: 18 กุุมภาพัันธ์์ 2565
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บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
สิินค้้าคงเหลืือ
สิินทรััพย์์ชีีวภาพ
สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
เงิินลงทุุนในบริิษัทย่
ั ่อย
เงิินลงทุุนในบริิษัทร่
ั ่วม
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน - ที่่�ดิินรอการขาย
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
รวมสิินทรััพย์์

6, 7
6
8
28.1
6
9
10
11
12
21
6

2564

2563

(หน่่วย : บาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564

2563

78,108,567
353,251,481
652,076,499
677,000
45,479
35,441,058
1,119,600,084

55,544,446
368,818,881
500,542,233
480,000
1,649,450
53,475,177
980,510,187

20,293,531
22,780,428
419,800,000
55,758,753
5,642,755
524,275,467

15,137,447
16,484,143
412,900,000
46,137,515
8,112,244
498,771,349

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

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

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

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

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของงบการเงิินนี้้�
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บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่ อ)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ
หนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
ส่่วนของเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิินที่่�ถึึงกำำ�หนด
ชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
ส่่วนของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าที่่�ถึึงกำำ�หนด
ชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
ภาษีีเงิินได้้ค้้างจ่่าย
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน - สุุทธิิจาก
ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า - สุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนด
ชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
ประมาณการต้้นทุุนการรื้้�อถอน
สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน
รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
รวมหนี้้�สิิน

แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริ ษัท ทิ ปโก้ ฟูดส์ จำ �กั ด (มหาชน)

2563

2564

2563

13
6, 14

618,780,547
482,366,345

814,378,606
429,728,365

368,000,000
46,501,990

500,000,000
22,176,050

15

336,880,000

266,880,000

260,000,000

190,000,000

6, 16
28.1

22,456,288
1,457,851
834,825
65,541,447
1,528,317,303

27,586,779
163,355
62,662,903
1,601,400,008

5,129,081
2,939,244
682,570,315

7,942,589
3,777,052
723,895,691

15

385,683,150

532,563,150

295,000,000

365,000,000

6, 16

9,852,737
1,030,480
112,326,394
508,892,761
2,037,210,064

27,439,376
1,200,480
105,155,533
666,358,539
2,267,758,547

3,839,570
31,750,503
330,590,073
1,013,160,388

11,239,662
30,109,508
406,349,170
1,130,244,861

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของงบการเงิินนี้้�
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2564

(หน่่วย : บาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

17

บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่ อ)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

(หน่่วย : บาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุนเรืือนหุ้้�น
ทุุนจดทะเบีียน
หุ้้�นสามััญ 500,000,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท
ทุุนออกจำำ�หน่่ายและชำำ�ระเต็็มมููลค่่าแล้้ว
หุ้้�นสามััญ 482,579,640 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท
ส่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทย่่อย
ที่่�บริิษััทฯซื้้�อในราคาสููงกว่่ามููลค่่าตามบััญชีี
ส่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมในบริิษััทย่่อย
ของบริิษัทร่
ั ่วมที่่�ซื้้�อในราคาต่ำำ��กว่่ามููลค่่าตามบััญชีี
การเปลี่่�ยนแปลงส่่วนได้้เสีียในบริิษัทย่
ั ่อยของบริิษััทร่่วม
โดยไม่่ได้้สููญเสีียอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทร่
ั ่วม
ส่่วนทุุนจากการจ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์ของบริิษััทร่่วม
กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้ว - สำำ�รองตามกฎหมาย
ยัังไม่่ได้้จััดสรร
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

18

2564

2563

2564

2563

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

482,579,640

482,579,640

482,579,640

482,579,640

(80,767,243)

(80,767,243)

-

-

1,494,466

1,494,466

-

-

(135,832,635)
40,952,590

(135,832,635)
40,952,590

-

-

50,000,000
4,143,556,533
(101,088,695)
4,400,894,656
6,438,104,720

50,000,000
4,147,407,501
(286,333,841)
4,219,500,478
6,487,259,025

50,000,000
1,783,333,521
2,315,913,161
3,329,073,549

50,000,000
1,655,072,939
2,187,652,579
3,317,897,440

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของงบการเงิินนี้้�
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บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบกำ �ไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ
กำำ�ไรหรืือขาดทุุน:
รายได้้
รายได้้จากการขาย
รายได้้เงิินปัันผลจากบริิษััทย่่อย
รายได้้เงิินปัันผลจากบริิษััทร่่วม
รายได้้อื่่�น
รวมรายได้้
ค่่าใช้้จ่่าย
ต้้นทุุนขาย
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและจััดจำำ�หน่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนในบริิษัทย่
ั อ่ ย (โอนกลัับ)
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของเงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่บริิษัทย่
ั ่อย
ขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
รวมค่่าใช้้จ่่าย
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการดำำ�เนิินงาน
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
รายได้้ทางการเงิิน
ต้้นทุุนทางการเงิิน
กำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
ผลประโยชน์์ (ค่่าใช้้จ่่าย) ภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของงบการเงิินนี้้�
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9
10
19

9
6

10

21

2564

2563

(หน่่วย : บาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564

2563

2,427,550,913
96,427,071
2,523,977,984

2,500,123,559
75,687,763
2,575,811,322

295,836,756
573,316,573
45,718,479
914,871,808

255,066,768
38,999,997
517,834,324
46,800,794
858,701,883

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

2,064,387,522
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

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

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

บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบกำ �ไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จ (ต่ อ)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

(หน่่วย : บาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น:
รายการที่่จ� ะถููกบัันทึึกในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� จากเงิินลงทุุนในบริิษัทร่
ั วม
่
- สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
รายการที่่�จะไม่่ถููกบัันทึึกในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ในภายหลัังผลขาดทุุนจากการประมาณการ
ตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� จากเงิินลงทุุนในบริิษัทร่
ั วม
่
- สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี

2564

2563

2564

2563

10

184,880,476

13,516,943

-

-

17

-

(13,686,046)

-

(4,082,852)

10

(7,423,801)
177,456,675

(169,103)

-

(4,082,852)

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี

606,058,910

481,643,358

552,925,314

313,466,499

การแบ่่งปัันกำำ�ไร
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั ฯ

428,602,235

481,812,461

552,925,314

317,549,351

การแบ่่งปัันกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั ฯ

606,058,910

481,643,358

552,925,314

313,466,499

0.89

1.00

1.15

0.66

กำำ�ไรต่่อหุ้้�น
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน
กำำ�ไรส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถือหุ้้�
ื นของบริิษััทฯ

22

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของงบการเงิินนี้้�
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บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ ถือหุ้ น
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ทุุนเรืือนหุ้้�นที่่�ออก
และชำำ�ระแล้้ว

ส่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีี ส่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีี การเปลี่่�ยนแปลงส่่วนได้้เสีีย
อำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทย่่อย อำำ�นาจควบคุุมในบริิษััทย่่อย ในบริิษััทย่อ่ ยของบริิษััทร่่วม
ที่่�บริิษััทฯซื้้�อในราคาสููงกว่่า ของบริิษััทร่่วมที่่�ซื้้�อในราคา โดยไม่่ได้้สููญเสีียอำำ�นาจ
มููลค่่าตามบััญชีี
ต่ำำ��กว่่ามููลค่่าตามบััญชีี
ควบคุุมของบริิษััทร่่วม

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
การจ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์ของบริิษััทร่่วม
เงิินปัันผลจ่่าย (หมายเหตุุ 24)
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

482,579,640
482,579,640

(80,767,243)
(80,767,243)

1,494,466
1,494,466

(135,832,635)
(135,832,635)

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2564
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
เงิินปัันผลจ่่าย (หมายเหตุุ 24)
โอนไปกำำ�ไรสะสมของบริิษััทร่่วม
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

482,579,640
482,579,640

(80,767,243)
(80,767,243)

1,494,466
1,494,466

(135,832,635)
(135,832,635)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของงบการเงิินนี้้�
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(หน่่วย : บาท)
งบการเงิินรวม
ส่่วนทุุนจากการจ่่าย
โดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์
ของบริิษััทร่่วม

องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้ว สำำ�รองตามกฎหมาย

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ยัังไม่่ได้้จััดสรร

ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�นจากบริิษััทร่่วม

รวมองค์์ประกอบอื่่�น
ของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

40,994,182
(41,592)
40,952,590

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

(299,850,784)
13,516,943
13,516,943
(286,333,841)

(299,850,784)
13,516,943
13,516,943
(286,333,841)

40,952,590
40,952,590

50,000,000
50,000,000

4,147,407,501
428,602,235
(7,423,801)
421,178,434
(424,664,732)
(364,670)
4,143,556,533

(286,333,841)
184,880,476
184,880,476
364,670
(101,088,695)

(286,333,841)
184,880,476
184,880,476
364,670
(101,088,695)

รวม
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

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
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บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ ถือหุ้ น (ต่ อ)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

(หน่่วย : บาท)

กำำ�ไรสะสม
ทุุนเรืือนหุ้้�นที่่�ออก
และชำำ�ระแล้้ว

จััดสรรแล้้ว สำำ�รองตามกฎหมาย

ยัังไม่่ได้้จััดสรร

รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
เงิินปัันผลจ่่าย (หมายเหตุุ 24)
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

482,579,640
482,579,640

50,000,000
50,000,000

1,510,502,413
317,549,351
(4,082,852)
313,466,499
(168,895,973)
1,655,072,939

2,043,082,053
317,549,351
(4,082,852)
313,466,499
(168,895,973)
2,187,652,579

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2564
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
เงิินปัันผลจ่่าย (หมายเหตุุ 24)
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

482,579,640
482,579,640

50,000,000
50,000,000

1,655,072,939
552,925,314
552,925,314
(424,664,732)
1,783,333,521

2,187,652,579
552,925,314
552,925,314
(424,664,732)
2,315,913,161
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บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบกระแสเงิ นสด
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

งบการเงิินรวม
2564
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้
ปรัับกระทบยอดกำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้เป็็นเงิินสดรัับ (จ่่าย)
จากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย
ค่่าเผื่่อ� ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่ค่� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� (โอนกลัับ)
ปรัับลดราคาทุุนของสิินค้้าคงเหลืือให้้เป็็นมููลค่่าสุุทธิที่ิ จ่� ะได้้รับั (โอนกลัับ)
ขาดทุุนจากการทำำ�ลายสิินค้้า
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนในบริิษัทย่
ั อ่ ย (โอนกลัับ)
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของเงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่บริิษัทย่
ั ่อย
(กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการเปลี่่ย� นแปลงในมููลค่่ายุุติธิ รรมของสิินทรััพย์์ชีวี ภาพ
(กำำ�ไร) ขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิง
(กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการเปลี่่ย� นแปลงในมููลค่่ายุุติธิ รรมของตราสารอนุุพันั ธ์์
(กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการจำำ�หน่า่ ยและตััดจำำ�หน่า่ ยที่ดิ่� นิ อาคารและอุุปกรณ์์
ขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายและตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
ประมาณการต้้นทุุนการรื้้�อถอนเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
รายได้้เงิินปัันผลจากบริิษััทย่่อย
รายได้้เงิินปัันผลจากบริิษััทร่่วม
รายได้้ทางการเงิิน
ต้้นทุุนทางการเงิิน
กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานก่่อนการเปลี่่�ยนแปลงในสิินทรััพย์์
และหนี้้�สิินดำำ�เนิินงาน
สิินทรััพย์์จากการดำำ�เนิินงาน (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
สิินค้้าคงเหลืือ
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินจากการดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
จ่่ายผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน

2563

(หน่่วย : บาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564

2563

413,204,369

485,249,354

552,715,147

319,130,795

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

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

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

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

336,120,325

98,056,565

64,920,421

26,732,018

16,956,588
(139,232,521)
16,254,450
234,577

97,091,250
185,682,189
4,356,214
3,301,916

(6,296,284)
(9,120,425)
(975,004)
-

8,464,922
3,591,051
60,139
1,447,870

46,017,179
2,731,479
(6,088,959)

(161,971,632)
2,770,493
(55,463,866)

23,571,128
(837,806)
(3,476,633)

(21,366,058)
148,324
(14,082,588)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของงบการเงิินนี้้�

แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริ ษัท ทิ ปโก้ ฟูดส์ จำ �กั ด (มหาชน)

117

บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบกระแสเงิ นสด (ต่ อ)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

งบการเงิินรวม
2564
2563
เงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
จ่่ายดอกเบี้้�ย
จ่่ายภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
รัับคืืนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
เงิินสดสุุทธิิจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
เงิินฝากประจำำ�ที่่�มีีอายุุเกิิน 3 เดืือนลดลง
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันเพิ่่�มขึ้้�น
เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อซื้้�อที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อซื้้�อสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
เงิินปัันผลรัับจากบริิษัทย่
ั ่อย
เงิินปัันผลรัับจากบริิษัทร่
ั ่วม
ดอกเบี้้�ยรัับ
เงิินสดสุุทธิิจากกิิจกรรมลงทุุน
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิินเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
เงิินสดจ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
เงิินสดรัับจากเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
เงิินสดจ่่ายคืืนเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
เงิินปัันผลจ่่าย
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�นสุุทธิิ
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดต้้นปีี
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดปลายปีี
ข้้อมููลกระแสเงิินสดเปิิดเผยเพิ่่�มเติิม
รายการที่่�ไม่่ใช่่เงิินสด
รายการซื้้�ออุุปกรณ์์ที่่�ยัังไม่่ได้้จ่่ายชำำ�ระ
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้เพิ่่�มขึ้้�นจากการทำำ�สััญญาเช่่า
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(หน่่วย : บาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563

272,993,118
(38,104,214)
(11,478,909)
12,040,094
235,450,089

173,823,129
(49,962,796)
(7,167,575)
4,220,807
120,913,565

67,785,397
(25,956,294)
(1,386,185)
4,375,226
44,818,144

4,995,678
(31,260,189)
(1,092,534)
4,220,807
(23,136,238)

433,930
(63,118,204)
(259,500)
573,316,573
15,295
510,388,094

4,995,108
924,554
(91,425,809)
(3,255,916)
517,834,324
52,264
429,124,525

(61,600,000)
285,650
(1,327,328)
573,316,573
12,271,836
522,946,731

(143,900,000)
730,935
(2,650,206)
(542,094)
38,999,997
517,834,324
9,451,564
419,924,520

(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

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

(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

9,681,563
(6,318,811)
(231,245,000)
(168,895,973)
(396,778,221)
10,061
15,127,386
15,137,447

6,354,960
7,889,735

518,619
11,371,315

856,518
205,768

75,620
809,752

บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

1. ข้้อมููลทั่่�วไป
1.1 ข้้อมููลทั่่�วไปของบริิษััทฯ

บริิษััท ทิิปโก้้ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) เป็็นบริิษััทมหาชนซึ่่�งจััดตั้้�งและมีีภููมิิลำำ�เนาในประเทศไทย บริิษััทฯมีีผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่คือื กลุ่่�มครอบครััวทรัพั ย์์สาคร ธุุรกิิจหลักั ของบริิษัทั ฯคืือการผลิิตและจำำ�หน่า่ ยน้ำำ�� แร่่ธรรมชาติิ ที่อยู่่�ต
่� ามที่จ่� ดทะเบีียนของบริิษัทั ฯ
อยู่่�ที่่� 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร

1.2 การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019

	สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ที่่�ปััจจุุบัันยัังมีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจและอุุตสาหกรรมส่่วนใหญ่่
สถานการณ์์ดังั กล่่าวอาจนำำ�มาซึ่่ง� ความไม่่แน่่นอนและผลกระทบต่่อสภาพแวดล้้อมของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ฝ่่ายบริิหารของกลุ่่�มบริิษัทติ
ั ดิ ตาม
ความคืืบหน้้าของสถานการณ์์ดัังกล่่าวและประเมิินผลกระทบทางการเงิินเกี่่�ยวกัับมููลค่่าของสิินทรััพย์์ ประมาณการหนี้้�สิิน และหนี้้�สิินที่่�
อาจเกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้�ฝ่่ายบริิหารได้้ใช้้ประมาณการและดุุลยพิินิิจในประเด็็นต่่าง ๆ เมื่่�อสถานการณ์์มีีการเปลี่่�ยนแปลง

2. เกณฑ์์ในการจััดทำำ�งบการเงิิน
2.1 งบการเงิินนี้้�จัดั ทำำ�ขึ้้น� ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่กำ่� ำ�หนดในพระราชบััญญััติวิิ ชิ าชีีพบััญชีี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงิินตามข้้อกำำ�หนดในประกาศกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้าออกตามความในพระราชบััญญััติิการบััญชีี พ.ศ. 2543
งบการเงิินฉบัับภาษาไทยเป็็นงบการเงิินฉบัับที่่�บริิษััทฯใช้้เป็็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิินฉบัับภาษาอัังกฤษแปลจาก
งบการเงิินฉบัับภาษาไทยนี้้�
งบการเงิินนี้้�ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นโดยใช้้เกณฑ์์ราคาทุุนเดิิมเว้้นแต่่จะได้้เปิิดเผยเป็็นอย่่างอื่่�นในนโยบายการบััญชีี
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2.2 เกณฑ์์ในการจััดทำำ�งบการเงิินรวม

ก) งบการเงิินรวมนี้้�ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นโดยรวมงบการเงิินของบริิษััทฯและบริิษััทย่่อย (ซึ่่�งต่่อไปนี้้�เรีียกว่่า“กลุ่่�มบริิษััท”)
โดยรายละเอีียดของบริิษััทย่่อยแสดงได้้ดัังต่่อไปนี้้�

ชื่่�อบริิษััท

ลัักษณะธุุรกิิจ

บริิษัทั ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด (“ทีีเอฟบีี”) ผลิิตและจำำ�หน่่ายเครื่่�องดื่่�มพร้้อมดื่่�ม
บริิษััท ทิิปโก้้ รีีเทล จำำ�กััด
กิิจการค้้าปลีีก
(ถืือหุ้้�นร้้อยละ 87.75 โดยบริิษััทฯ
และร้้อยละ 12.25 โดยทีีเอฟบีี)
บริิษััท ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด
ผลิิตสารสกััดจากสมุุนไพรและการเกษตร
บริิษััท ทิิปโก้้ ไพน์์แอปเปิ้้�ล จำำ�กััด
ผลิิตและจำำ�หน่่ายผลไม้้กระป๋๋องและ
น้ำำ��ผลไม้้กระป๋๋อง
บริิษััท ทีีเอฟบีี ดิิสทริิบิิวชั่่�น จำำ�กััด*
ไม่่มีีกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
(ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 โดยทีีเอฟบีี)

จััดตั้้�งขึ้้�นใน
ประเทศ

ทุุนเรีียกชำำ�ระแล้้ว

อััตราร้้อยละของการถืือหุ้้�น

2564
(ล้้านบาท)

2563
(ล้้านบาท)

2564
(ร้้อยละ)

2563
(ร้้อยละ)

ไทย

600.00

600.00

100.00

100.00

ไทย
ไทย

200.00
36.80

200.00
36.80

100.00
100.00

100.00
100.00

ไทย

700.00

700.00

100.00

100.00

ไทย

0.25

0.25

100.00

100.00

*เลิกกิจการและอยู่ระหว่างดำ�เนินการชำ�ระบัญชี

	ข) บริิษััทฯจะถืือว่่ามีีการควบคุุมกิิจการที่่�เข้้าไปลงทุุนหรืือบริิษััทย่่อยได้้ หากบริิษัทั ฯมีีสิิทธิิได้้รัับหรืือมีีส่่วนได้้เสีียใน
ผลตอบแทนของกิิจการที่่�เข้้าไปลงทุุน และสามารถใช้้อำำ�นาจในการสั่่�งการกิิจกรรมที่่�ส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อจำำ�นวน
เงิินผลตอบแทนนั้้�นได้้
ค) บริิษััทฯนำำ�งบการเงิินของบริิษััทย่่อยมารวมในการจััดทำำ�งบการเงิินรวมตั้้�งแต่่วัันที่่�บริิษััทฯมีีอำำ�นาจในการควบคุุม
บริิษััทย่่อยจนถึึงวัันที่่�บริิษััทฯสิ้้�นสุุดการควบคุุมบริิษััทย่่อยนั้้�น
ง) งบการเงิินของบริิษััทย่่อยได้้จััดทำำ�ขึ้้�นโดยใช้้นโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญเช่่นเดีียวกัันกัับของบริิษััทฯ
	จ) ยอดคงค้้างระหว่่างกลุ่่�มบริิษัทั และรายการค้้าระหว่่างกัันที่่�มีีสาระสำำ�คััญได้้ถููกตััดออกจากงบการเงิินรวมนี้้�แล้้ว
ฉ) ส่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม คืือ จำำ�นวนกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและสิินทรััพย์์สุุทธิิของบริิษััทย่่อยส่่วนที่่�
ไม่่ได้้เป็็นของบริิษััทฯ และแสดงเป็็นรายการแยกต่่างหากในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนรวมและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นในงบแสดง
ฐานะการเงิินรวม

2.3 บริิษััทฯจััดทำำ�งบการเงิินเฉพาะกิิจการ โดยแสดงเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมตามวิิธีีราคาทุุน

120

แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริ ษัท ทิ ปโก้ ฟูดส์ จำ �กั ด (มหาชน)

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิินใหม่่
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เริ่่�มมีีผลบัังคัับใช้้ในปีีปััจจุุบััน

ในระหว่่างปีีปััจจุุบััน กลุ่่�มบริิษัทั ได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินและการตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับ
ปรัับปรุุงจำำ�นวนหลายฉบัับ ซึ่่ง� มีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรับั งบการเงิินที่มี่� รี อบระยะเวลาบััญชีีที่เ่� ริ่่ม� ในหรืือหลังั วัันที่่� 1 มกราคม 2564 มาถืือปฏิิบัติั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวได้้รับั การปรัับปรุุงหรืือจัดั ให้้มีขึ้้ี น� เพื่่�อให้้มีเี นื้้�อหาเท่่าเทีียมกัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ระหว่่างประเทศ โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการอธิิบายให้้ชัดั เจนเกี่่ย� วกัับวิิธีปี ฏิิบัติั ทิ างการบััญชีีและการให้้แนวปฏิิบัติั ทิ างการบััญชีีกับั ผู้้�ใช้้มาตรฐาน
การนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบัติั นี้้ิ ไ� ม่่มีผี ลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คัญ
ั ต่่องบการเงิินของกลุ่่�มบริิษัทั

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�จะมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับงบการเงิินที่่�มีีรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือ
หลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2565

	สภาวิิชาชีีพบััญชีีได้้ประกาศใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับปรัับปรุุงหลายฉบัับ ซึ่่�งจะมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับงบการเงิิน
ที่่�มีีรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวได้้รัับการปรัับปรุุงหรืือจััดให้้มีี
ขึ้้�นเพื่่�อให้้มีีเนื้้�อหาเท่่าเทีียมกัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการอธิิบายให้้ชััดเจนเกี่่�ยวกัับวิิธีี
ปฏิิบััติิทางการบััญชีีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิินบางฉบัับมีีการให้้ข้้อผ่่อนปรนในทางปฏิิบััติิหรืือข้้อยกเว้้นชั่่�วคราวกัับผู้้�ใช้้
มาตรฐาน
	ปััจจุุบัันฝ่่ายบริิหารของกลุ่่�มบริิษััทอยู่่�ระหว่่างการประเมิินผลกระทบที่่�อาจมีีต่่องบการเงิินในปีีที่่�เริ่่�มนำำ�มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบััติิ

4.นโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
4.1 การรัับรู้้�รายได้้และค่่าใช้้จ่่าย

ขายสิินค้้า
รายได้้จากการขายสิินค้้ารัับรู้้�เมื่่�อกลุ่่�มบริิษััทได้้โอนอำำ�นาจควบคุุมในสิินค้้าให้้แก่่ลููกค้้าแล้้ว กล่่าวคืือ เมื่่�อมีีการส่่งมอบสิินค้้า
รายได้้จากการขายแสดงตามมููลค่่าที่่ไ� ด้้รับั หรืือคาดว่่าจะได้้รับั สำำ�หรับั สิินค้้าที่่ไ� ด้้ส่ง่ มอบหลัังจากหัักประมาณการสิินค้้ารัับคืืนและส่่วนลด
โดยไม่่รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม
รายได้้ค่่าบริิการ
รายได้้ค่่าบริิการรัับรู้้�เมื่่�อกิิจการให้้บริิการเสร็็จสิ้้�น
รายได้้ดอกเบี้้�ย
รายได้้ดอกเบี้้�ยรัับรู้้�ตามเกณฑ์์คงค้้างด้้วยวิิธีีดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง โดยจะนำำ�มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้นของสิินทรััพย์์ทางการเงิินมาคููณ
กัับอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง ยกเว้้นสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�เกิิดการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต ในภายหลัังที่่�จะนำำ�มููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิของสิินทรััพย์์
ทางการเงิิน (สุุทธิิจากค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น) มาคููณกัับอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง
ต้้นทุุนทางการเงิิน
	ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยจากหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายคำำ�นวณโดยใช้้วิิธีีดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงและรัับรู้้�
ตามเกณฑ์์คงค้้าง
เงิินปัันผลรัับ
เงิินปัันผลรัับถืือเป็็นรายได้้เมื่่�อกลุ่่�มบริิษััทมีีสิิทธิิในการรัับเงิินปัันผล
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4.2 เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด หมายถึึง เงิินสดและเงิินฝากธนาคาร และเงิินลงทุุนระยะสั้้น� ที่่มี� สี ภาพคล่่องสููง ซึ่่ง� ถึึงกำำ�หนด
จ่่ายคืืนภายในระยะเวลาไม่่เกิิน 3 เดืือนนัับจากวัันที่่�ได้้มาและไม่่มีีข้้อจำำ�กััดในการเบิิกใช้้

4.3 สิินค้้าคงเหลืือ

	สิินค้้าสำำ�เร็็จรููปและสิินค้้าระหว่่างผลิิตแสดงมููลค่่าตามราคาทุุน (ตามวิิธีีถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก) หรืือมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับแล้้วแต่่
ราคาใดจะต่ำำ��กว่่า ราคาทุุนดัังกล่่าวประกอบด้้วยต้้นทุุนวััตถุุดิิบ แรงงานและค่่าโสหุ้้�ย ในการผลิิต
	วััตถุุดิิบ อะไหล่่และวััสดุุโรงงานแสดงมููลค่่าตามราคาทุุนถััวเฉลี่่�ยหรืือมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับแล้้วแต่่ราคาใดจะต่ำำ��กว่่า และจะถืือ
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของต้้นทุุนการผลิิตเมื่่�อมีีการเบิิกใช้้

4.4 เกษตรกรรม

บริิษััทย่่อยมีีสิินทรััพย์์ชีีวภาพเป็็นผลสัับปะรดที่่�ยัังไม่่ได้้เก็็บเกี่่�ยว และผลิิตผลทางการเกษตรเป็็นผลสัับปะรดที่่�เก็็บเกี่่�ยวแล้้ว
ซึ่่�งจะถููกวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมหัักต้้นทุุนในการขาย และมููลค่่ายุุติิธรรมหัักต้้นทุุนในการขาย ณ จุุดเก็็บเกี่่�ยว ตามลำำ�ดัับ
มููลค่่ายุุติธิ รรมของผลสัับปะรดคำำ�นวณโดยใช้้วิธีิ อ้ี า้ งอิิงจากราคามููลค่่ายุุติธิ รรมหัักประมาณการค่่าใช้้จ่า่ ย ณ จุุดเก็็บเกี่่ย� ว ผลกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนที่เ่� กิิดจากการเปลี่่ย� นแปลงในมููลค่่ายุุติธิ รรมของสิินทรััพย์์ชีวี ภาพและผลิิตผลทางการเกษตรบัันทึึกในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

4.5 เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม

เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมที่่�แสดงอยู่่�ในงบการเงิินรวมแสดงมููลค่่าตามวิิธีีส่ว่ นได้้เสีีย
เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมที่่�แสดงอยู่่�ในงบการเงิินเฉพาะกิิจการแสดงมููลค่่าตามวิิธีีราคาทุุนสุุทธิิจากค่่าเผื่่�อ
การด้้อยค่่า(ถ้้ามีี)

4.6 อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน - ที่่�ดิินรอการขาย

บริิษััทฯบัันทึึกมููลค่่าเริ่่�มแรกของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน - ที่่�ดิินรอการขายในราคาทุุนซึ่่�งรวมต้้นทุุนการทำำ�รายการ
หลัังจากนั้้�นบริิษัทั ฯจะบัันทึึกอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน - ที่่�ดิินรอการขาย ด้้วยราคาทุุนหัักค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า (ถ้้ามีี)
บริิษัทั ฯรัับรู้้�ผลต่่างระหว่่างจำำ�นวนเงิินที่่ไ� ด้้รับั สุุทธิจิ ากการจำำ�หน่า่ ยกัับมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ในปีีที่่�ตััดรายการอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนออกจากบััญชีี
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4.7 ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ และค่่าเสื่่�อมราคา

ที่่�ดิินแสดงมููลค่่าตามราคาทุุน อาคารและอุุปกรณ์์และพืืชเพื่่�อการให้้ผลิิตผลซึ่่�งเป็็นต้้นสัับปะรดแสดงมููลค่่าตามราคาทุุน
หัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมและค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ (ถ้้ามีี)
	ค่่าเสื่่�อมราคาของอาคารและอุุปกรณ์์และพืืชเพื่่�อการให้้ผลิิตผลคำำ�นวณจากราคาทุุนโดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุการให้้ประโยชน์์
โดยประมาณและคำำ�นวณตามประมาณการผลผลิิตที่่�เก็็บเกี่่�ยวดัังนี้้�
ค่่าพััฒนาที่่�ดิิน						
10 ปีี
อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง					
10 ถึึง 25 ปีี
เครื่่�องจัักรและส่่วนประกอบ					
10 ถึึง 20 ปีี
เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์					
5 ถึึง 20 ปีี
เครื่่�องตกแต่่งและติิดตั้้�ง					
3 ถึึง 10 ปีี
ยานพาหนะ						
5 ถึึง 10 ปีี
พืืชเพื่่�อการให้้ผลิิตผล			
ตามประมาณการผลผลิิตที่่�เก็็บเกี่่�ยว
	ต้้นทุุนที่่�ประมาณในเบื้้�องต้้นสำำ�หรัับการรื้้�อ การขนย้้าย และการบููรณะสภาพของสิินทรััพย์์ซึ่่�งเป็็นภาระผููกพัันของกลุ่่�มบริิษััท
ถืือรวมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของราคาทุุนของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
	ค่่าเสื่่�อมราคารวมอยู่่�ในการคำำ�นวณผลการดำำ�เนิินงาน
ไม่่มีีการคิิดค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับที่่�ดิินและสิินทรััพย์์ระหว่่างติิดตั้้�ง
กลุ่่�มบริิษััทตััดรายการที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ออกจากบััญชีีเมื่่�อจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์หรืือคาดว่่าจะไม่่ได้้รัับประโยชน์์เชิิง
เศรษฐกิิจในอนาคตจากการใช้้หรืือการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ รายการผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายหรืือตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์จะรัับรู้้�
ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อกลุ่่�มบริิษััทตััดรายการสิินทรััพย์์นั้้�นออกจากบััญชีี

4.8 ต้้นทุุนการกู้้�ยืืม

	ต้้นทุุนการกู้้�ยืืมของเงิินกู้้�ที่่�ใช้้ในการได้้มา การก่่อสร้้าง หรืือการผลิิตสิินทรััพย์์ที่่�ต้้องใช้้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้้
พร้้อมใช้้หรืือขาย ได้้ถููกนำำ�ไปรวมเป็็นราคาทุุนของสิินทรััพย์์จนกว่่าสิินทรััพย์์นั้้�นจะอยู่่�ในสภาพพร้้อมที่่�จะใช้้ได้้ตามที่่�มุ่่�งประสงค์์ ส่่วน
ต้้นทุุนการกู้้�ยืืมอื่่�นถืือเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในงวดที่่�เกิิดรายการ ต้้นทุุนการกู้้�ยืืมประกอบด้้วยดอกเบี้้�ยและต้้นทุุนอื่่�นที่่�เกิิดขึ้้�นจากการกู้้�ยืืมนั้้�น

4.9 สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

	สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนแสดงมููลค่่าตามราคาทุุนหัักค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสมและค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าสิินทรััพย์์ (ถ้้ามีี)
กลุ่่�มบริิษััทตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์จำ�กั
ำ ัดโดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุการให้้ประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจ
ของสิินทรััพย์์นั้้�น และจะประเมิินการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวเมื่่�อมีีข้้อบ่่งชี้้�ว่่าสิินทรััพย์์นั้้�นเกิิดการด้้อยค่่า กลุ่่�มบริิษััทจะทบทวน
ระยะเวลาการตััดจำำ�หน่า่ ยและวิิธีกี ารตััดจำำ�หน่า่ ยของสิินทรััพย์์ไม่่มีตัี วต
ั นดัังกล่่าวทุุกสิ้้น� ปีีเป็็นอย่่างน้้อย ค่่าตััดจำำ�หน่า่ ยรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่า่ ย
ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
	สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์จำำ�กััดมีีดัังนี้้�
							
ซอฟต์์แวร์์คอมพิิวเตอร์์		

อายุุการให้้ประโยชน์์
3 ถึึง 10 ปีี

กลุ่่�มบริิษััทไม่่มีีการตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์ไม่่ทราบแน่่นอนแต่่จะใช้้วิิธีีการทดสอบการด้้อยค่่า
ทุุกปีีทั้้�งในระดัับของแต่่ละสิินทรััพย์์นั้้�นและในระดัับของหน่่วยสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดเงิินสด กลุ่่�มบริิษััทจะทบทวนทุุกปีีว่่าสิินทรััพย์์ไม่่มีี
ตััวตนดัังกล่่าวยัังคงมีีอายุุการให้้ประโยชน์์ไม่่ทราบแน่่นอน
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4.10 สััญญาเช่่า

	ณ วัันเริ่่มต้
� น้ ของสััญญาเช่่า กลุ่่�มบริิษัทจ
ั ะประเมิินว่่าสััญญาเป็็นสััญญาเช่่าหรืือประกอบด้้วยสััญญาเช่่าหรืือไม่่ โดยสััญญาจะเป็็น
สััญญาเช่่าหรืือประกอบด้้วยสััญญาเช่่าก็็ต่อ่ เมื่่อสั
� ญ
ั ญานั้้�นมีีการให้้สิทธิ
ิ ใิ นการควบคุุมการใช้้สินิ ทรััพย์์ที่ร่� ะบุุได้้สำ�หรั
ำ บั ช่่วงเวลาหนึ่่ง� เพื่่�อเป็็น
การแลกเปลี่่�ยนกัับสิ่่�งตอบแทน
กลุ่่�มบริิษััทในฐานะผู้้�เช่่า
กลุ่่�มบริิษััทใช้้วิิธีีการบััญชีีเดีียวสำำ�หรัับการรัับรู้้�รายการและการวััดมููลค่่าสััญญาเช่่าทุุกสััญญา เว้้นแต่่สััญญาเช่่าระยะสั้้�นและ
สััญญาเช่่าที่่�สิินทรััพย์์อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ�� ณ วัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผล (วัันที่่�สิินทรััพย์์อ้้างอิิงพร้้อมใช้้งาน) กลุ่่�มบริิษััทบัันทึึกสิินทรััพย์์สิิทธิิ
การใช้้ซึ่่�งแสดงสิิทธิิในการใช้้สิินทรััพย์์อ้้างอิิงและหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าตามการจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่า
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
	สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสม ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าสะสม และปรัับปรุุงด้้วยการวััด
มููลค่่าของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าใหม่่ ราคาทุุนของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ประกอบด้้วยจำำ�นวนเงิินของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าจากการรัับรู้้�
เริ่่�มแรก ต้้นทุุนทางตรงเริ่่�มแรกที่่�เกิิดขึ้้�น จำำ�นวนเงิินที่่�จ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่า ณ วัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผลหรืือก่่อนวัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผล
และหัักด้้วยสิ่่�งจููงใจตามสััญญาเช่่าที่่�ได้้รัับ
	ค่่าเสื่่�อมราคาของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้คำำ�นวณจากราคาทุุนโดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุสััญญาเช่่าหรืืออายุุการให้้ประโยชน์์โดย
ประมาณของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้แล้้วแต่่ระยะเวลาใดจะสั้้�นกว่่า ดัังนี้้�
ที่่�ดิิน						
3 ปีี
พื้้�นที่่�ในอาคาร					
3 ถึึง 5 ปีี
เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์				
3 ปีี
ยานพาหนะ					
3 ถึึง 5 ปีี
	หากความเป็็นเจ้้าของในสิินทรััพย์์อ้้างอิิงได้้โอนให้้กัับกลุ่่�มบริิษััทเมื่่�อสิ้้�นสุุดอายุุสััญญาเช่่าหรืือราคาทุุนของสิินทรััพย์์ดัังกล่่าว
ได้้รวมถึึงการใช้้สิิทธิิเลืือกซื้้�อ ค่่าเสื่่�อมราคาจะคำำ�นวณจากอายุุการให้้ประโยชน์์โดยประมาณของสิินทรััพย์์
	สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้แสดงรวมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ในงบแสดงฐานะการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
	หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่าปััจจุุบัันของจำำ�นวนเงิินที่่�ต้้องจ่่ายตามสััญญาเช่่าตลอดอายุุสััญญาเช่่า จำำ�นวนเงิิน
ที่่ต้� อ้ งจ่่ายตามสััญญาเช่่าประกอบด้้วยค่่าเช่่าคงที่่หั� กั ด้้วยสิ่่ง� จููงใจตามสััญญาเช่่า ค่่าเช่่าผัันแปรที่ขึ้้่� น� อยู่่�กัับดััชนีีหรืออั
ื ตั รา จำำ�นวนเงิินที่ค่� าด
ว่่าจะจ่่ายภายใต้้การรัับประกัันมููลค่่าคงเหลืือ รวมถึึงราคาใช้้สิทธิ
ิ ขอ
ิ งสิิทธิเิ ลืือกซื้้อซึ่
� ง่� มีีความแน่่นอนอย่่างสมเหตุุสมผลที่ก่� ลุ่่�มบริิษัทจ
ั ะใช้้
สิิทธิินั้้�น และการจ่่ายค่่าปรัับเพื่่�อการยกเลิิกสััญญาเช่่า หากข้้อกำำ�หนดของสััญญาเช่่าแสดงให้้เห็็นว่่ากลุ่่�มบริิษััทจะใช้้สิิทธิิในการยกเลิิก
สััญญาเช่่า กลุ่่�มบริิษััทบัันทึึกค่่าเช่่าผัันแปรที่่�ไม่่ขึ้้�นอยู่่�กัับดััชนีีหรืืออััตราเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในงวดที่่�เหตุุการณ์์หรืือเงื่่�อนไขซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับการ
จ่่ายชำำ�ระนั้้�นได้้เกิิดขึ้้�น
กลุ่่�มบริิษััทคิิดลดมููลค่่าปััจจุุบัันของจำำ�นวนเงิินที่่�ต้้องจ่่ายตามสััญญาเช่่าด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยตามนััยของสััญญาเช่่าหรืืออััตรา
ดอกเบี้้�ยการกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�มของกลุ่่�มบริิษััท หลัังจากวัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผล มููลค่่าตามบััญชีีของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าจะเพิ่่�มขึ้้�นจาก
ดอกเบี้้�ยของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าและลดลงจากการจ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า นอกจากนี้้� มููลค่่าตามบััญชีีของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
จะถููกวััดมููลค่่าใหม่่เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงอายุุสััญญาเช่่า การเปลี่่�ยนแปลงการจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่า หรืือการเปลี่่�ยนแปลงในการ
ประเมิินสิิทธิิเลืือกซื้้�อสิินทรััพย์์อ้้างอิิง
สััญญาเช่่าระยะสั้้�นและสััญญาเช่่าซึ่่�งสิินทรััพย์์อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ��
	สััญญาเช่่าที่่�มีีอายุุสััญญาเช่่า 12 เดืือนหรืือน้้อยกว่่านัับตั้้�งแต่่วัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผล หรืือสััญญาเช่่าซึ่่�งสิินทรััพย์์อ้้างอิิงมีี
มููลค่่าต่ำำ�� จะบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายตามวิิธีีเส้้นตรงตลอดอายุุสััญญาเช่่า
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4.11 รายการธุุรกิิจกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

	บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันกัับกลุ่่�มบริิษััท หมายถึึง บุุคคลหรืือกิิจการที่่�มีีอำำ�นาจควบคุุมกลุ่่�มบริิษััท หรืือถููกควบคุุมโดย
กลุ่่�มบริิษััทไม่่ว่่าจะเป็็นโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม หรืืออยู่่�ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกัันกัับกลุ่่�มบริิษััท
นอกจากนี้้� บุุคคลหรืือกิจิ การที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัันยัังหมายรวมถึึงบริิษัทร่
ั วม
่ และบุุคคลหรืือกิิจการที่่�มีสิี ทธิ
ิ ออ
ิ กเสีียงโดยทางตรงหรืือ
ทางอ้้อม ซึ่่�งทำำ�ให้้มีีอิิทธิิพลอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญกัับกลุ่่�มบริิษััท ผู้้�บริิหารสำำ�คััญ กรรมการหรืือพนัักงานที่่�มีีอำำ�นาจในการวางแผนและ
ควบคุุมการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท

4.12 เงิินตราต่่างประเทศ

บริิษััทฯแสดงงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเป็็นสกุุลเงิินบาท ซึ่่�งเป็็นสกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ
รายการที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศแปลงค่่าเป็็นเงิินบาทโดยใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันที่่�ที่่�เกิิดรายการ สิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน
ที่่�เป็็นตััวเงิินซึ่่�งอยู่่�ในสกุุลเงิินตราต่่างประเทศได้้แปลงค่่าเป็็นเงิินบาทโดยใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน
	กํําไรและขาดทุุนที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงในอััตราแลกเปลี่่�ยนได้้รวมอยู่่�ในการคำำ�นวณผลการดำำ�เนิินงาน

4.13 การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่ใช่่สิินทรััพย์์ทางการเงิิน

	ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่่�มบริิษััทจะทำำ�การประเมิินการด้้อยค่่าของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน หรืือสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่มีีตััวตนอื่่�นของกลุ่่�มบริิษััท หากมีีข้้อบ่่งชี้้�ว่่าสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวอาจด้้อยค่่า กลุ่่�มบริิษััท
รัับรู้้�ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าเมื่่�อมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนของสิินทรััพย์์มีีมููลค่่าต่ำำ�� กว่่ามููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์นั้้�น ทั้้�งนี้้�มููลค่่า
ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนหมายถึึงมููลค่่ายุุติิธรรมหัักต้้นทุุนในการขายของสิินทรััพย์์หรืือมููลค่่าจากการใช้้สิินทรััพย์์แล้้วแต่่ราคาใดจะสููงกว่่า
ในการประเมิินมููลค่่าจากการใช้้สิินทรััพย์์ กลุ่่�มบริิษััทประมาณการกระแสเงิินสดในอนาคตที่่�กิิจการคาดว่่าจะได้้รัับจากสิินทรััพย์์และ
คำำ�นวณคิิดลดเป็็นมููลค่่าปััจจุุบัันโดยใช้้อััตราคิิดลดก่่อนภาษีีที่่�สะท้้อนถึึงการประเมิินความเสี่่�ยงในสภาพตลาดปััจจุุบัันของเงิินสดตาม
ระยะเวลาและความเสี่่�ยงซึ่่�งเป็็นลัักษณะเฉพาะของสิินทรััพย์์ที่่�กำำ�ลัังพิิจารณาอยู่่� ในการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมหัักต้้นทุุนในการขาย
กลุ่่�มบริิษััทใช้้แบบจำำ�ลองการประเมิินมููลค่่าที่่�ดีีที่่�สุุดซึ่่�งเหมาะสมกัับสิินทรััพย์์ซึ่่�งสะท้้อนถึึงจำำ�นวนเงิินที่่�กิิจการสามารถจะได้้มาจากการ
จำำ�หน่า่ ยสิินทรััพย์์หักั ด้้วยต้้นทุุนในการจำำ�หน่า่ ย โดยการจำำ�หน่า่ ยนั้้�นผู้้�ซื้้อกั
� บั ผู้้�ขายมีีความรอบรู้้�และเต็็มใจในการแลกเปลี่่ย� นและสามารถ
ต่่อรองราคากัันได้้อย่่างเป็็นอิิสระในลัักษณะของผู้้�ที่่�ไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้องกััน
กลุ่่�มบริิษััทจะรัับรู้้�รายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่าในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

4.14 ผลประโยชน์์ของพนัักงาน

ผลประโยชน์์ระยะสั้้�นของพนัักงาน
กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้�เงิินเดืือน ค่่าจ้้าง โบนััส และเงิินสมทบกองทุุนประกัันสัังคมเป็็นค่่าใช้้จ่่ายเมื่่�อเกิิดรายการ
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงาน
โครงการสมทบเงิิน
กลุ่่�มบริิษััทและพนัักงานได้้ร่่วมกัันจััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ซึ่่�งประกอบด้้วยเงิินที่่�พนัักงานจ่่ายสะสมและเงิินที่่�กลุ่่�มบริิษััท
จ่่ายสมทบให้้เป็็นรายเดืือน สิินทรััพย์์ของกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพได้้แยกออกจากสิินทรััพย์์ของกลุ่่�มบริิษััท เงิินที่่�กลุ่่�มบริิษััทจ่่ายสมทบ
กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในปีีที่่�เกิิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน
กลุ่่�มบริิษััทมีีภาระสำำ�หรัับเงิินชดเชยที่่�ต้้องจ่่ายให้้แก่่พนัักงานเมื่่�อออกจากงานตามกฎหมาย ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทถืือว่่าเงิินชดเชย
ดัังกล่่าวเป็็นโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานสำำ�หรัับพนัักงาน
ั ำ�นวณหนี้้�สินิ ตามโครงการผลประโยชน์์หลังั ออกจากงานของพนัักงานโดยใช้้วิธีิ คิี ดิ ลดแต่่ละหน่่วยที่ป่� ระมาณการไว้้
กลุ่่�มบริิษัทคำ
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระได้้ทำำ�การประเมิินภาระผููกพัันดัังกล่่าวตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยสำำ�หรัับโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของ
พนัักงานจะรัับรู้้�ทัันทีีในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
	ต้้นทุุนบริิการในอดีีตจะถููกรัับรู้้�ทั้้ง� จำำ�นวนในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนทัันทีีที่มี่� กี ารแก้้ไขโครงการหรืือลดขนาดโครงการ หรืือเมื่่�อกิิจการ
รัับรู้้�ต้้นทุุนการปรัับโครงสร้้างที่่�เกี่่�ยวข้้อง แล้้วแต่่เหตุุการณ์์ใดจะเกิิดขึ้้�นก่่อน

4.15 ประมาณการหนี้้�สิิน

กลุ่่�มบริิษััทจะบัันทึึกประมาณการหนี้้�สิินไว้้ในบััญชีีเมื่่�อภาระผููกพัันซึ่่�งเป็็นผลมาจากเหตุุการณ์์ในอดีีตได้้เกิิดขึ้้�นแล้้ว และ
มีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่นอนว่่ากลุ่่�มบริิษััทจะเสีียทรััพยากรเชิิงเศรษฐกิิจไปเพื่่�อปลดเปลื้้�องภาระผููกพัันนั้้�น และกลุ่่�มบริิษััทสามารถ
ประมาณมููลค่่าภาระผููกพัันนั้้�นได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ

4.16 ภาษีีเงิินได้้

ภาษีีเงิินได้้ประกอบด้้วยภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบัันและภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบััน
กลุ่่�มบริิษััทบัันทึึกภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบัันตามจำำ�นวนที่่�คาดว่่าจะจ่่ายให้้กัับหน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีของรััฐ โดยคำำ�นวณจากกำำ�ไร
ทางภาษีีตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดในกฎหมายภาษีีอากร
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
กลุ่่�มบริิษััทบัันทึึกภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีของผลแตกต่่างชั่่�วคราวระหว่่างราคาตามบััญชีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน ณ วััน
สิ้้�นรอบระยะเวลารายงานกัับฐานภาษีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�เกี่่�ยวข้้องนั้้�น โดยใช้้อััตราภาษีีที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลา
รายงาน
กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้�หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีของผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ต้้องเสีียภาษีีทุุกรายการ แต่่รัับรู้้�สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้
รอการตััดบััญชีีสำำ�หรับั ผลแตกต่่างชั่่ว� คราวที่่ใ� ช้้หักั ภาษีี รวมทั้้�งผลขาดทุุนทางภาษีีที่ยั่� งั ไม่่ได้้ใช้้ในจำำ�นวนเท่่าที่มี่� คี วามเป็็นไปได้้ค่อ่ นข้้างแน่่
ที่่�กลุ่่�มบริิษััทจะมีีกำำ�ไรทางภาษีีในอนาคตเพีียงพอที่่�จะใช้้ประโยชน์์จากผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ใช้้หัักภาษีีและผลขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยััง
ไม่่ได้้ใช้้นั้้�น
กลุ่่�มบริิษััทจะทบทวนมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีทุุกสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานและจะทำำ�การปรัับ
ลดมููลค่่าตามบััญชีีดัังกล่่าว หากมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่ากลุ่่�มบริิษััทจะไม่่มีีกำำ�ไรทางภาษีีเพีียงพอต่่อการนำำ�สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอ
การตััดบััญชีีทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนมาใช้้ประโยชน์์

4.17 เครื่่�องมืือทางการเงิิน

กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรกของสิินทรััพย์์ทางการเงิินด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม และบวกด้้วยต้้นทุุนการทำำ�รายการเฉพาะ
ในกรณีีที่่�เป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ไม่่ได้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน อย่่างไรก็็ตาม สำำ�หรัับลููกหนี้้�การค้้าที่่�ไม่่มีี
องค์์ประกอบเกี่่�ยวกัับการจััดหาเงิินที่่�มีีนััยสำำ�คััญ กลุ่่�มบริิษััทจะรัับรู้้�สิินทรััพย์์ทางการเงิินดัังกล่่าวด้้วยราคาของรายการ ตามที่่�กล่่าวไว้้
ในนโยบายการบััญชีีเรื่่�องการรัับรู้้�รายได้้
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การจััดประเภทรายการและการวััดมููลค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
กลุ่่�มบริิษััทจััดประเภทสิินทรััพย์์ทางการเงิิน ณ วัันที่่�รัับรู้้�รายการเริ่่�มแรก เป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าในภายหลัังด้้วย
ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าในภายหลัังด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น และสิินทรััพย์์
ทางการเงิินที่่วั� ดั มููลค่่าในภายหลัังด้้วยมููลค่่ายุุติธิ รรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน โดยพิิจารณาจากแผนธุุรกิิจของกิิจการในการจััดการสิินทรััพย์์
ทางการเงิิน และลัักษณะของกระแสเงิินสดตามสััญญาของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
กลุ่่�มบริิษััทวััดมููลค่่าสิินทรััพย์์ทางการเงิินด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายเมื่่�อกลุ่่�มบริิษััทถืือครองสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�นเพื่่�อรัับ
กระแสเงิินสดตามสััญญา และเงื่่�อนไขตามสััญญาของสิินทรััพย์์ทางการเงิินก่่อให้้เกิิดกระแสเงิินสดที่่�เป็็นการรัับชำำ�ระเพีียงเงิินต้้นและ
ดอกเบี้้�ยจากยอดคงเหลืือของเงิินต้้นในวัันที่่�ระบุุไว้้เท่่านั้้�น
	สิินทรััพย์์ทางการเงิินดัังกล่่าววััดมููลค่่าในภายหลัังโดยใช้้วิิธีีดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงและต้้องมีีการประเมิินการด้้อยค่่า ทั้้�งนี้้� ผลกำำ�ไร
และขาดทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นจากการตััดรายการ การเปลี่่�ยนแปลง หรืือการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวจะรัับรู้้�ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
	สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
	สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิินด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
โดยรัับรู้้�การเปลี่่�ยนแปลงสุุทธิิของมููลค่่ายุุติิธรรมในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
	ทั้้�งนี้้� สิินทรััพย์์ทางการเงิินดัังกล่่าว หมายความรวมถึึง ตราสารอนุุพัันธ์์ เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์ที่่�ถืือไว้้เพื่่�อค้้า เงิินลงทุุนใน
ตราสารทุุนซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทไม่่ได้้เลืือกจััดประเภทให้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น และสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีี
กระแสเงิินสดที่่�ไม่่ได้้รัับชำำ�ระเพีียงเงิินต้้นและดอกเบี้้�ย
เงิินปัันผลรัับจากเงิินลงทุุนในตราสารทุุนของบริิษััทจดทะเบีียนถืือเป็็นรายได้้อื่่�นในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
การจััดประเภทรายการและการวััดมููลค่่าของหนี้้�สิินทางการเงิิน
ยกเว้้นหนี้้�สินิ ตราสารอนุุพันั ธ์์ กลุ่่�มบริิษัทรั
ั บั รู้้�รายการเมื่่อ� เริ่่ม� แรกสำำ�หรับั หนี้้�สินิ ทางการเงิินด้้วยมููลค่่ายุุติธิ รรมหัักต้้นทุุนการทำำ�
รายการ และจััดประเภทหนี้้�สินิ ทางการเงิินเป็็นหนี้้�สินิ ทางการเงิินที่่วั� ดั มููลค่่าในภายหลัังด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่า่ ย โดยใช้้วิธีิ ดี อกเบี้้�ยที่่แ� ท้้จริงิ
ทั้้�งนี้้� ผลกำำ�ไรและขาดทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นจากการตััดรายการหนี้้�สิินทางการเงิินและการตััดจำำ�หน่่ายตามวิิธีีดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงจะรัับรู้้�ในส่่วนของ
กำำ�ไรหรืือขาดทุุน โดยการคำำ�นวณมููลค่่าราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายคำำ�นึึงถึึงค่่าธรรมเนีียมหรืือต้้นทุุนที่่�ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของอััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริิงนั้้�นด้้วย ทั้้�งนี้้� ค่่าตััดจำำ�หน่่ายตามวิิธีีดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงแสดงเป็็นส่่วนหนึ่่�งของต้้นทุุนทางการเงิินในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
การตััดรายการของเครื่่�องมืือทางการเงิิน
	สิินทรััพย์์ทางการเงิินจะถููกตััดรายการออกจากบััญชีี เมื่่�อสิทธิ
ิ ที่ิ จ่� ะได้้รับั กระแสเงิินสดของสิินทรััพย์์นั้้น� ได้้สิ้้น� สุุดลง หรืือได้้มีกี าร
โอนสิิทธิิที่่�จะได้้รัับกระแสเงิินสดของสิินทรััพย์์นั้้�น รวมถึึงได้้มีีการโอนความเสี่่�ยงและผลตอบแทนเกืือบทั้้�งหมดของสิินทรััพย์์นั้้�น หรืือมีี
การโอนการควบคุุมในสิินทรััพย์์นั้้�น
ั ดั รายการหนี้้�สินิ ทางการเงิินก็็ต่อ่ เมื่่อ� ได้้มีกี ารปฏิิบัติั ติ ามภาระผููกพัันของหนี้้�สินิ นั้้�นแล้้ว มีีการยกเลิิกภาระผููกพัันนั้้�น
กลุ่่�มบริิษัทตั
หรืือมีีการสิ้้�นสุุดลงของภาระผููกพัันนั้้�น ในกรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�มีีอยู่่�ให้้เป็็นหนี้้�สิินใหม่่จากผู้้�ให้้กู้้�รายเดีียวกัันซึ่่�งมีีข้้อ
กำำ�หนดที่่�แตกต่่างกัันอย่่างมาก หรืือมีีการแก้้ไขข้้อกำำ�หนดของหนี้้�สิินที่่�มีีอยู่่�อย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญ จะถืือว่่าเป็็นการตััดรายการหนี้้�สิินเดิิม
และรัับรู้้�หนี้้�สิินใหม่่ โดยรัับรู้้�ผลแตกต่่างของมููลค่่าตามบััญชีีดัังกล่่าวในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
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การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้�ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นของตราสารหนี้้�ทั้้�งหมดที่่�ไม่่ได้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่ค่� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� คำำ�นวณจากผลต่่างของกระแสเงิินสดที่จ่� ะครบกำำ�หนดชำำ�ระตามสััญญากัับ
กระแสเงิินสดทั้้�งหมดที่่�กลุ่่�มบริิษััทคาดว่่าจะได้้รัับชำำ�ระ และคิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงโดยประมาณของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ณ วัันที่่�ได้้มา
ในกรณีีที่ค่� วามเสี่่ย� งด้้านเครดิิตของสิินทรััพย์์ไม่่ได้้เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั นัับตั้้ง� แต่่การรัับรู้้�รายการเริ่่ม� แรก กลุ่่�มบริิษัทวั
ั ดั มููลค่่า
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นโดยพิิจารณาจากการผิิดสััญญาที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นใน 12 เดืือนข้้างหน้้า ในขณะที่่�หากความเสี่่�ยง
ด้้านเครดิิตของสิินทรััพย์์เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั นัับตั้้ง� แต่่การรัับรู้้�รายการเริ่่ม� แรก กลุ่่�มบริิษัทวั
ั ดั มููลค่่าผลขาดทุุนด้้วยจำำ�นวนเงิินที่เ่� ท่่ากัับ
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุที่่�เหลืืออยู่่�ของเครื่่�องมืือทางการเงิิน
กลุ่่�มบริิษััทพิิจารณาว่่าความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตจะเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญเมื่่�อมีีการค้้างชำำ�ระการจ่่ายเงิินตามสััญญาเกิินกว่่า
30 วััน และพิิจารณาว่่าสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�นมีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตหรืือมีีการผิิดสััญญาเมื่่�อมีีการค้้างชำำ�ระการจ่่ายเงิินตามสััญญา
เกิินกว่่า 90 วััน อย่่างไรก็็ตาม ในบางกรณีี กลุ่่�มบริิษััทอาจพิิจารณาว่่าสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�นมีีการเพิ่่�มขึ้้�นของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญและมีีการผิิดสััญญา โดยพิิจารณาจากข้้อมููลภายในหรืือข้้อมููลภายนอกอื่่�น เช่่น อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือด้้านเครดิิตของ
ผู้้�ออกตราสาร
กลุ่่�มบริิษัทั ใช้้วิิธีีการอย่่างง่่ายในการคำำ�นวณผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับลููกหนี้้�การค้้าดัังนั้้�น ทุุกวัันสิ้้�นรอบ
ระยะเวลารายงาน กลุ่่�มบริิษัทจึึ
ั งไม่่มีกี ารติิดตามการเปลี่่ย� นแปลงของความเสี่่ย� งทางด้้านเครดิิต แต่่จะรัับรู้้�ค่า่ เผื่่อ� ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�
คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุของลููกหนี้้�การค้้า
การคำำ�นวณผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นข้้างต้้นอ้้างอิิงจากข้้อมููลผลขาดทุุนด้้านเครดิิตจากประสบการณ์์ในอดีีต
ปรัับปรุุงด้้วยข้้อมููลการคาดการณ์์ไปในอนาคตเกี่่�ยวกัับลููกหนี้้�นั้้�นและสภาพแวดล้้อมทางด้้านเศรษฐกิิจ
	สิินทรััพย์์ทางการเงิินจะถููกตััดจำำ�หน่่ายออกจากบััญชีีเมื่่�อกิิจการคาดว่่าจะไม่่ได้้รัับคืืนกระแสเงิินสดตามสััญญาอีีกต่่อไป
การหัักกลบของเครื่่�องมืือทางการเงิิน
	สิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิินจะนำำ�มาหัักกลบกััน และแสดงด้้วยยอดสุุทธิิในงบแสดงฐานะการเงิิน ก็็ต่่อเมื่่�อ
กิิจการมีีสิิทธิิบัังคัับใช้้ได้้ตามกฎหมายอยู่่�แล้้วในการหัักกลบจำำ�นวนเงิินที่่�รัับรู้้� และกิิจการมีีความตั้้�งใจที่่�จะชำำ�ระด้้วยยอดสุุทธิิ หรืือตั้้�งใจ
ที่่�จะรัับสิินทรััพย์์และชำำ�ระหนี้้�สิินพร้้อมกััน

4.18 ตราสารอนุุพัันธ์์

กลุ่่�มบริิษัทั ใช้้ตราสารอนุุพันั ธ์์ เช่่น สััญญาซื้้อข
� ายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าและสััญญาแลกเปลี่่ย� นอััตราดอกเบี้้�ย เพื่่�อป้อ้ งกััน
ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยนและอััตราดอกเบี้้�ย ตามลำำ�ดัับ
กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้�มููลค่่าเริ่่�มแรกของตราสารอนุุพัันธ์์ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันที่่�ทำำ�สััญญา และวััดมููลค่่าในภายหลัังด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรม โดยรัับรู้้�การเปลี่่�ยนแปลงของมููลค่่ายุุติิธรรมในภายหลัังในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทแสดงตราสารอนุุพัันธ์์เป็็น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินเมื่่�อมีีมููลค่่ายุุติิธรรมมากกว่่าศููนย์์ และแสดงเป็็นหนี้้�สิินทางการเงิินเมื่่�อมีีมููลค่่ายุุติิธรรมน้้อยกว่่าศููนย์์
กลุ่่�มบริิษััทแสดงตราสารอนุุพัันธ์์ที่่�มีีอายุุสััญญาคงเหลืือมากกว่่า 12 เดืือนและยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายใน 12 เดืือน เป็็น
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�นหรืือหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น และแสดงตราสารอนุุพัันธ์์อื่่�นเป็็นสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนหรืือหนี้้�สิินหมุุนเวีียน
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การบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสดของบริิษััทร่่วม
บริิษััทร่่วมจะรัับรู้้�กำำ�ไรขาดทุุนจากการเปลี่่�ยนแปลงของมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ป้้องกัันความเสี่่�ยง (สััญญาซื้้�อขาย
สิินค้้าโภคภััณฑ์์ล่่วงหน้้า) ส่่วนที่่�มีีประสิิทธิิผลเป็็นสำำ�รองสำำ�หรัับการป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสดเข้้ากำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น และ
จะโอนสำำ�รองดัังกล่่าวไปยัังส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อกระแสเงิินสดที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยงส่่งผลกระทบต่่อส่่วนของกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุนหรืือคาดว่่าจะไม่่เกิิดขึ้้�นแล้้ว
	ณ วัันที่่�จะใช้้การบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยง บริิษััทร่่วมจะมีีการจััดทำำ�เอกสารอย่่างเป็็นทางการและปรัับปรุุงอย่่างต่่อเนื่่�อง
เกี่่�ยวกัับวััตถุุประสงค์์และกลยุุทธ์์ในการบริิหารความเสี่่�ยง และความสััมพัันธ์์ของเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ป้้องกัันความเสี่่�ยงกัับรายการที่่�มีีการ
ป้้องกัันความเสี่่�ยง โดยระบุุถึึงลัักษณะของความเสี่่�ยงที่่�จะป้้องกัันวิิธีีที่่�บริิษััทร่่วมใช้้ในการประเมิินประสิิทธิิผลของการป้้องกัันความเสี่่�ยง
ซึ่่�งรวมถึึงการวิิเคราะห์์ถึึงสาเหตุุของความไม่่มีีประสิิทธิิผล และวิิธีีกำำ�หนดอััตราส่่วนการป้้องกัันความเสี่่�ยง
บริิษัทร่
ั ่วมจะถืือว่่าการป้้องกัันความเสี่่�ยงมีีประสิิทธิิผลเมื่่�อเข้้าเงื่่�อนไขของการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยงทุุกข้้อดัังต่่อไปนี้้�
- เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ป้้องกัันความเสี่่�ยงมีีความสััมพัันธ์์เชิิงเศรษฐกิิจกัับรายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยง
- ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของคู่่�สััญญาไม่่ได้้เป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการเปลี่่�ยนแปลงของมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ป้้องกััน
ความเสี่่�ยงและรายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยง
- ปริิมาณของเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ป้้องกัันความเสี่่�ยงต่่อปริิมาณของรายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยงเท่่ากัับอััตราส่่วนการป้้องกััน
ความเสี่่�ยง

4.19 การวััดมููลค่่ายุุติิธรรม

มููลค่่ายุุติิธรรม หมายถึึง ราคาที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจากการขายสิินทรััพย์์หรืือเป็็นราคาที่่�จะต้้องจ่่ายเพื่่�อโอนหนี้้�สิินให้้ผู้้�อื่่�นโดย
รายการดัังกล่่าวเป็็นรายการที่่�เกิิดขึ้้�นในสภาพปกติิระหว่่างผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย (ผู้้�ร่่วมในตลาด) ณ วัันที่่�วััดมููลค่่า กลุ่่�มบริิษััทใช้้ราคาเสนอ
ซื้้อข
� ายในตลาดที่มี่� สี ภาพคล่่องในการวััดมููลค่่ายุุติธิ รรมของสิินทรััพย์์และหนี้้�สินิ ซึ่่ง� มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่เ� กี่่ย� วข้้องกำำ�หนดให้้
ต้้องวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติธิ รรม ยกเว้้นในกรณีีที่ไ่� ม่่มีตี ลาดที่มี่� สี ภาพคล่่องสำำ�หรับั สิินทรััพย์์หรือหนี้้
ื สิ� นิ ที่มี่� ลัี กั ษณะเดีียวกัันหรืือไม่่สามารถ
หาราคาเสนอซื้้�อขายในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องได้้ กลุ่่�มบริิษััทจะประมาณมููลค่่ายุุติิธรรมโดยใช้้เทคนิิคการประเมิินมููลค่่าที่่�เหมาะสมกัับ
แต่่ละสถานการณ์์ และพยายามใช้้ข้้อมููลที่่�สามารถสัังเกตได้้ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินที่่�จะวััดมููลค่่ายุุติิธรรมนั้้�นให้้มากที่่�สุุด
	ลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�ใช้้วััดมููลค่่าและเปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินในงบการเงิินแบ่่งออกเป็็น
สามระดัับตามประเภทของข้้อมููลที่่�นำำ�มาใช้้ในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรม ดัังนี้้�
ระดัับ 1 ใช้้ข้อ้ มููลราคาเสนอซื้้�อขายของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินอย่่างเดีียวกัันในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่อง
ระดัับ 2 ใช้้ข้อ้ มููลอื่่�นที่่�สามารถสัังเกตได้้ของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิิน ไม่่ว่่าจะเป็็นข้้อมููลทางตรงหรืือทางอ้้อม
ระดัับ 3 ใช้้ข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้ เช่่น ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกระแสเงิินในอนาคตที่่�กิิจการประมาณขึ้้�น
	ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่่�มบริิษััทจะประเมิินความจำำ�เป็็นในการโอนรายการระหว่่างลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม
สำำ�หรัับสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�ถืออยู่่�
ื ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานที่่�มีีการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมแบบเกิิดขึ้้�นประจำำ�
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5. การใช้้ดุุลยพิินิิจและประมาณการทางบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
ในการจััดทำำ�งบการเงิินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจ และการประมาณการในเรื่่�อง
ที่่�มีีความไม่่แน่่นอนเสมอ การใช้้ดุุลยพิินิิจและการประมาณการดัังกล่่าวนี้้� ส่่งผลกระทบต่่อจำำ�นวนเงิินที่่�แสดงในงบการเงิินและต่่อข้้อมููล
ที่่�แสดงในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ผลที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงอาจแตกต่่างไปจากจำำ�นวนที่่�ประมาณการไว้้ การใช้้ดุุลยพิินิิจและการประมาณ
การที่่�สำำ�คััญมีีดัังนี้้�
ค่่าเผื่่�อการลดลงของมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือ
ในการประมาณค่่าเผื่่�อการลดลงของมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือ ฝ่่ายบริิหารได้้ใช้้ดุุลยพิินิิจในการประมาณมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับของ
สิินค้้าคงเหลืือ โดยจำำ�นวนเงิินที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจากสิินค้้าคงเหลืือพิิจารณาจากประมาณการราคาขายซึ่่�งอิิงกัับเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
ภายหลัังวัันที่่�ในงบการเงิิน และประมาณการต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
บริิษัทั ฯจะตั้้ง� ค่่าเผื่่อ� การด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนในบริิษัทย่
ั อ่ ยเมื่่อ� มููลค่่ายุุติธิ รรมของเงิินลงทุุนดัังกล่่าว ได้้ลดลงอย่่างมีีสาระสำำ�คัญ
ั
และเป็็นระยะเวลานานหรืือเมื่่อมี
� ข้ี อบ่
้ ง่ ชี้้ขอ
� งการด้้อยค่่า การที่จ่� ะสรุุปว่่าเงิินลงทุุนดัังกล่่าวได้้ลดลงอย่่างมีีสาระสำำ�คัญ
ั หรืือเป็็นระยะเวลา
นานหรืือไม่่นั้้�นจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจของฝ่่ายบริิหาร
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์และค่่าเสื่่�อมราคา
ในการคำำ�นวณค่่าเสื่่�อมราคาของอาคารและอุุปกรณ์์ ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องทำำ�การประมาณอายุุการให้้ประโยชน์์และมููลค่่า
คงเหลืือเมื่่�อเลิิกใช้้งานของอาคารและอุุปกรณ์์ และต้้องทบทวนอายุุการให้้ประโยชน์์และมููลค่่าคงเหลืือใหม่่หากมีีการเปลี่่ย� นแปลงเกิิดขึ้้น�
นอกจากนี้้� ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องสอบทานการด้้อยค่่าของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ในแต่่ละช่่วงเวลาและบัันทึึกขาดทุุน
จากการด้้อยค่่าหากคาดว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนต่ำำ��กว่่ามููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์นั้้�น ในการนี้้�ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการคาดการณ์์รายได้้และค่่าใช้้จ่่ายในอนาคต ซึ่่�งเกี่่�ยวเนื่่�องกัับสิินทรััพย์์นั้้�น
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ั ะรัับรู้้�สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีสำำ�หรับั ผลแตกต่่างชั่่ว� คราวที่ใ่� ช้้หักั ภาษีีและขาดทุุนทางภาษีีที่ไ่� ม่่ได้้ใช้้เมื่่อ�
กลุ่่�มบริิษัทจ
มีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่ากลุ่่�มบริิษััทจะมีีกำำ�ไรทางภาษีีในอนาคตเพีียงพอที่่�จะใช้้ประโยชน์์จากผลแตกต่่างชั่่�วคราวและขาดทุุนนั้้�น
ในการนี้้�ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องประมาณการว่่า กลุ่่�มบริิษััทควรรัับรู้้�จำำ�นวนสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีเป็็นจำำ�นวนเท่่าใด โดย
พิิจารณาถึึงจำำ�นวนกำำ�ไรทางภาษีีที่่�คาดว่่าจะเกิิดในอนาคตในแต่่ละช่่วงเวลา
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานตามโครงการผลประโยชน์์
	หนี้้�สิินตามโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานประมาณขึ้้�นตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย ซึ่่�งต้้องอาศััย
ข้้อสมมติิฐานต่่าง ๆ ในการประมาณการนั้้�น เช่่น อััตราคิิดลด อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือนในอนาคต อััตรามรณะ และอััตราการเปลี่่�ยนแปลง
ในจำำ�นวนพนัักงาน เป็็นต้้น
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6. รายการธุุรกิิจกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ในระหว่่างปีี กลุ่่�มบริิษััทมีีรายการธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน รายการธุุรกิิจดัังกล่่าวเป็็นไปตามเงื่่�อนไข
ทางการค้้าและเกณฑ์์ตามที่ต่� กลงกัันระหว่่างกลุ่่�มบริิษัทั และบุุคคลหรืือกิจิ การที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัันเหล่่านั้้�นซึ่่ง� เป็็นไปตามปกติิธุรุ กิิจโดยสามารถ
สรุุปได้้ดัังนี้้�

งบการเงิินรวม
2564
รายการธุุรกิิจกัับบริิษััทย่่อย
(ตััดออกจากงบการเงิินรวมแล้้ว)
ขายสิินค้้า
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมการจััดการ
ดอกเบี้้�ยรัับ
เงิินปัันผลรัับ
รายการธุุรกิิจกัับบริิษััทร่่วม
ขายสิินค้้า
เงิินปัันผลรัับ
รายการธุุรกิิจกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ขายสิินค้้า
ค่่าเช่่าและค่่าบริิการจ่่าย

(หน่่วย : ล้้านบาท)
นโยบายการกำำ�หนดราคา

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2564

2563

-

-

294
42
12
-

254
40
9
39

ราคาต้้นทุุนบวกกำำ�ไรส่่วนเพิ่่�ม
ราคาที่่�ตกลงร่่วมกััน
อััตราร้้อยละ 2.65 ต่่อปีี
ตามอััตราที่่�ประกาศจ่่าย

4
-

3
-

573

518

ราคาตลาด
ตามอััตราที่่�ประกาศจ่่าย

1
36

2
37

10

12

ราคาตลาด
ราคาที่่�ตกลงร่่วมกััน

แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริ ษัท ทิ ปโก้ ฟูดส์ จำ �กั ด (มหาชน)

131

ยอดคงค้้างระหว่่างบริิษััทฯ บริิษััทย่่อย และกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
2564
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
(หมายเหตุุ 7)
บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน)
รวมลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

2563

2564

2563

1,879
376
2,255

1,104
701
1,805

22,611
47
22,658

16,263
86
16,349

ค่่าใช้้จ่่ายจ่่ายล่่วงหน้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน)
รวมค่่าใช้้จ่่ายจ่่ายล่่วงหน้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

16
16

312
312

8
8

130
130

เงิินประกััน - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน)
รวมเงิินประกััน - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

7,166
7,166

7,166
7,166

1,961
1,961

1,961
1,961

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
(หมายเหตุุ 14)
บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน)
รวมเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

87
1,058
1,145

503
1,190
1,693

41
23
141
205

35
420
286
741

13,166
13,166

28,055
28,055

3,163
3,163

10,774
10,774

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน)
รวมหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้้างของเงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 และ การเคลื่่�อนไหวของเงิินให้้กู้้�ยืืม
ดัังกล่่าวมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�น

ลัักษณะความสััมพัันธ์์

บริิษััท ทิิปโก้้ ไพน์์แอปเปิ้้�ล จำำ�กััด
ั ่อย
บริิษัทย่
บริิษััท ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด
บริิษัทย่
ั ่อย
บริิษััท ทิิปโก้้ รีีเทล จำำ�กััด
บริิษัทย่
ั ่อย
รวม
หััก: ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า
เงิินให้้กู้้�ยืมื ระยะสั้้น� แก่่กิจิ การที่เ่� กี่่ย� วข้้องกััน - สุุทธิิ

ยอดคงเหลืือ
ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563 เพิ่่�มขึ้้�นระหว่่างปีี
305,000
72,900
35,000
412,900
412,900

247,000
16,000
29,000
292,000

ลดลงระหว่่างปีี

ยอดคงเหลืือ
ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2564

(160,000)
(70,400)
(230,400)

392,000
18,500
64,000
474,500
(54,700)
419,800

ในระหว่่างปีีปััจจุุบััน บริิษััทฯได้้บัันทึึกค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่บริิษััท ทิิปโก้้ รีีเทล จำำ�กััด เป็็นจำำ�นวนเงิิน 54.7 ล้้านบาท
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่่างปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่่�มบริิษัทมี
ั ค่ี า่ ใช้้จ่า่ ยผลประโยชน์์พนัักงานที่่ใ� ห้้แก่่กรรมการและผู้้�บริิหาร ดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย : ล้้านบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
2564
ผลประโยชน์์ระยะสั้้�น
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน
รวม

2563
28
2
30

2564
29
2
31

2563
28
2
30

29
2
31

ภาระค้ำ�ประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริิษััทฯมีีภาระจากการค้ำำ��ประกัันให้้กัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันตามที่่�กล่่าวไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 13 และ 15
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7. ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
2564
ลููกหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 6)
อายุุหนี้้�คงค้้างนัับจากวัันที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
ค้้างชำำ�ระ
ไม่่เกิิน 3 เดืือน
รวมลููกหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ลููกหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
อายุุหนี้้�คงค้้างนัับจากวัันที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
ค้้างชำำ�ระ
ไม่่เกิิน 3 เดืือน
3 - 6 เดืือน
6 - 12 เดืือน
เกิิน 12 เดืือนขึ้้�นไป
รวม
หััก: ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
รวมลููกหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน, สุุทธิิ
รวมลููกหนี้้�การค้้า - สุุทธิิ
ลููกหนี้้�อื่่�น
ลููกหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 6)
ลููกหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินทดรองพนัักงาน
รายได้้ค้้างรัับ
รวมลููกหนี้้�อื่่�น
รวมลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น - สุุทธิิ

2563

2564

2563

2,117

1,238

18,823

12,456

91
2,208

33
1,271

18,823

12,456

246,922

272,778

-

-

46,859
1,320
46
2,386
297,533
(4,931)
292,602
294,810

27,331
1,052
2
2,579
303,742
(5,180)
298,562
299,833

18,823

12,456

47
58,069
157
168
58,441
353,251

534
67,733
564
155
68,986
368,819

3,835
113
9
3,957
22,780

3,893
51
84
4,028
16,484

ระยะเวลาการให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกค้้าโดยปกติิมีีระยะเวลา 7 วััน ถึึง 76 วััน
การเปลี่่�ยนแปลงของบััญชีีค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นของลููกหนี้้�การค้้า มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ยอดคงเหลืือต้้นปีี
บัันทึึกเพิ่่�มขึ้้�นระหว่่างปีี
กลัับรายการระหว่่างปีี
ยอดคงเหลืือปลายปีี

134

แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริ ษัท ทิ ปโก้ ฟูดส์ จำ �กั ด (มหาชน)

2564
5,180
(249)
4,931

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

299
4,881
5,180

2564

-

2563

-

8. สิินค้้าคงเหลืือ
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวม
รายการปรัับลดราคาทุุน
ให้้เป็็นมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับ

ราคาทุุน
สิินค้้าสำำ�เร็็จรููป
งานระหว่่างทำำ�
วััตถุุดิิบ
อะไหล่่และวััสดุุใช้้สิ้้�นเปลืือง
สิินค้้าระหว่่างทาง
รวม

2564

2563

382,763
12,549
183,538
62,203
20,140
661,193

259,644
9,168
201,387
56,266
16,940
543,405

2564

สิินค้้าคงเหลืือ - สุุทธิิ

2563

2564

2563

(34,210)
(79)
(7,976)
(598)
(42,863)

381,906
12,482
176,032
61,516
20,140
652,076

225,434
9,089
193,411
55,668
16,940
500,542

(857)
(67)
(7,506)
(687)
(9,117)

(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
รายการปรัับลดราคาทุุน
ให้้เป็็นมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับ

ราคาทุุน
2564
สิินค้้าสำำ�เร็็จรููป
งานระหว่่างทำำ�
วััตถุุดิิบ
อะไหล่่และวััสดุุใช้้สิ้้�นเปลืือง
สิินค้้าระหว่่างทาง
รวม

7,405
5,033
10,278
34,378
57,094

2563
2,740
4,529
7,254
31,937
1,513
47,973

2564

2563
(1,798)
(37)
(1,835)

(1,297)
(38)
(1,335)

สิินค้้าคงเหลืือ - สุุทธิิ
2564

2563
2,740
4,529
5,456
31,900
1,513
46,138

7,405
5,033
8,981
34,340
55,759

รายการเปลี่่ย� นแปลงของบััญชีีปรัับลดราคาทุุนของสิินค้้าคงเหลืือให้้เป็็นมููลค่่าสุุทธิที่ิ จ่� ะได้้รับั สำำ�หรับั ปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ
2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
ยอดคงเหลืือต้้นปีี
บวก: บัันทึึกเพิ่่�มระหว่่างปีี
หััก: กลัับรายการระหว่่างปีี
ยอดคงเหลืือปลายปีี

2564

2563

42,863
5,779
(39,525)
9,117

59,555
125,854
(142,546)
42,863

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564

2563

1,835
62
(562)
1,335
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646
2,703
(1,514)
1,835
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9. เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยตามที่่�แสดงในงบการเงิินเฉพาะกิิจการ มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�

บริิษััท
บริิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด
บริิษััท ทิิปโก้้ รีีเทล จำำ�กััด
บริิษััท ทิิปโก้้ ไบโอเท็็ค จำำ�กััด
บริิษััท ทิิปโก้้ ไพน์์แอปเปิ้้�ล จำำ�กััด
รวม
หััก: ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย - สุุทธิิ

(หน่่วย : พัันบาท)

ราคาทุุน
2564

2563

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

ทุุนเรีียกชำำ�ระแล้้วและสััดส่่วนเงิินลงทุุนได้้แสดงไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 2.2 ในระหว่่างปีี บริิษััทฯได้้รัับเงิินปัันผล
จากบริิษััทย่่อย ดัังนี้้�

บริิษััท
บริิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด

(หน่่วย : พัันบาท)

ราคาทุุน
2564

2563
-

39,000

เมื่่�อวัันที่่� 17 กรกฎาคม 2563 บริิษััท ทีีเอฟบีี ดิิสทริิบิิวชั่่�น จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััท ทิิปโก้้ เอฟแอนด์์บีี จำำ�กััด
ได้้จดทะเบีียนเลิิกบริิษััทกัับกระทรวงพาณิิชย์์ และอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการชำำ�ระบััญชีี
ในปีี 2563 บริิษัทั ฯได้้บันั ทึึกค่่าเผื่่อ� การด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนในบริิษัทั ทิิปโก้้ รีีเทล จำำ�กัดั และบริิษัทั ทิิปโก้้ ไพน์์แอปเปิ้้�ล จำำ�กัดั
เป็็นจำำ�นวนเงิิน 53 ล้้านบาท และ 111 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
ในระหว่่ า งปีี ปัั จจุุ บัั น บริิ ษัั ท ฯได้้ ก ลัั บ รายการค่่ า เผื่่� อ การด้้ อ ยค่่ า ของเงิิ น ลงทุุ น ในบริิ ษัั ท ทิิ ป โก้้ ไพน์์ แ อปเปิ้้� ล จำำ�กัั ด
เป็็นจำำ�นวนเงิิน 55 ล้้านบาท
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10. เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
บริิษัทั ฯมีีเงิินลงทุุนในบริิษัทร่
ั วมคื
่ อื บริิษัทั ทิิปโก้้แอสฟััลท์์ จำำ�กัดั (มหาชน) ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทั ที่่จั� ดั ตั้้ง� ขึ้้น� ในประเทศไทย โดยประกอบ
ธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ยางมะตอยและผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเลีียม บริิษััทฯมีีสััดส่่วนเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมดัังกล่่าว ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 คิิดเป็็นร้้อยละ 23.4345

10.1 รายละเอีียดของบริิษััทร่่วม
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
ราคาทุุน
มููลค่่าตามบััญชีีตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย

2564

2563

2564

2563

644,930
3,601,403

644,930
3,477,058

644,930
-

644,930
-

10.2 ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จและเงิินปัันผลรัับ

ในระหว่่างปีี บริิษััทฯรัับรู้้�ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากการลงทุุนในบริิษััทร่่วมในงบการเงิินรวมและรัับรู้้�เงิินปัันผลรัับจากบริิษััทร่่วม
ดัังกล่่าวในงบการเงิินเฉพาะกิิจการดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษัทร่
ั ่วมในระหว่่างปีี
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมในระหว่่างปีี
เงิินปัันผลที่่�บริิษััทฯรัับในระหว่่างปีี

2564

2563

2564

2563

520,178
177,457
-

836,968
13,517
-

573,317

517,834

10.3 มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียนฯ

มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในบริิษััท ทิิปโก้้แอสฟััลท์์ จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 มีีจำำ�นวนเงิินประมาณ 6,695 ล้้านบาท และ 6,473 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
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10.4 ข้้อมููลทางการเงิินของบริิษััทร่่วม

	สรุุปรายการฐานะทางการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563
2564
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน

(หน่่วย : ล้้านบาท)
2563

14,330
10,471
7,900
964

11,114
10,220
5,918
395

	สรุุปรายการกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563
2564
รายได้้
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม
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27,277
2,252
771
3,023

(หน่่วย : ล้้านบาท)
2563
26,355
3,597
62
3,659
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ราคาทุุน
ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
ซื้้�อเพิ่่�ม
จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย
โอนเข้้า (โอนออก)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ซื้้�อเพิ่่�ม
จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย
โอนเข้้า (โอนออก)
ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสััญญาเช่่า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับส่่วนที่่�จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับส่่วนที่่�จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

11. ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

1,530,923
(425)
5,275
1,535,773
1,459
1,537,232
798,718
68,180
(381)
866,517
66,938
933,455

332,167
332,167
332,167

36,088
3,630
39,718
273
39,991

1,521,224
199,540
(2,976)
1,717,788
197,143
(5,937)
1,908,994

2,615,718
3,089
(3,017)
18,810
2,634,600
244
(8,222)
16,770
2,643,392
221,224
29,952
(10,198)
240,978
24,444
(5,882)
259,540

316,707
4,488
(11,056)
1,428
311,567
2,651
(7,034)
6,468
313,652

ที่่�ดิินและ
อาคารและ เครื่่�องจัักรและ เครื่่�องมืือและ
ค่่าพััฒนาที่่�ดิิน สิ่่�งปลููกสร้้าง ส่่วนประกอบ
อุุปกรณ์์

533
533
533
1,066

2,131
2,131
2,131

ที่่�ดิิน

16,436
16,436
14,995
(2,488)
28,943

42,468
8,984
51,452
1,794
(3,089)
(4,475)
45,682
5,991
5,991
6,511
(1,147)
11,355

12,555
904
13,459
3,336
(1,147)
15,648

งบการเงิินรวม
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
เครื่่�องมืือและ
พื้้�นที่่�ในอาคาร
อุุปกรณ์์

585
3,930
4,515
3,512
8,027

12,440
1,483
13,923
2,759
16,682

อื่่�น ๆ

227,656
47,301
(78,949)
196,008
81,515
(99,337)
178,186

321,885
51,615
(81,783)
123
291,840
21,784
(99,345)
388
214,667

อื่่�น ๆ

-

11,702
20,744
(25,636)
6,810
44,276
(25,085)
26,001

สิินทรััพย์์
ระหว่่างติิดตั้้�ง

2,805,495
375,493
(92,504)
3,088,484
395,864
(114,791)
3,369,557

5,198,696
91,307
(96,281)
5,193,722
76,844
(118,837)
(4,475)
5,147,254

รวม

(หน่่วย : พัันบาท)

140

แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริ ษัท ทิ ปโก้ ฟูดส์ จำ �กั ด (มหาชน)

669,256
603,777

-

292,449
292,176

722,312
539,955

194,500
194,500
(57)
194,443

ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
2563 (จำำ�นวน 227 ล้้านบาท รวมอยู่่�ในต้้นทุุนการผลิิต ส่่วนที่่�เหลืือรวมอยู่่�ในค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร)
2564 (จำำ�นวน 251 ล้้านบาท รวมอยู่่�ในต้้นทุุนการผลิิต ส่่วนที่่�เหลืือรวมอยู่่�ในค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร)

ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า
ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ลดลงจากการจำำ�หน่่าย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
70,589
54,112

-

ที่่�ดิินและ
อาคารและ เครื่่�องจัักรและ เครื่่�องมืือและ
ค่่าพััฒนาที่่�ดิิน สิ่่�งปลููกสร้้าง ส่่วนประกอบ
อุุปกรณ์์
1,598
1,065

ที่่�ดิิน

35,016
16,739

7,468
4,293

-

งบการเงิินรวม(ต่่อ)
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
เครื่่�องมืือและ
พื้้�นที่่�ในอาคาร
อุุปกรณ์์
9,408
8,655

อื่่�น ๆ

95,832
36,481

อื่่�น ๆ

6,810
26,001

-

สิินทรััพย์์
ระหว่่างติิดตั้้�ง

375,493
395,864

1,910,738
1,583,254

194,500
194,500
(57)
194,443

รวม

(หน่่วย : พัันบาท)
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ราคาทุุน
ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
ซื้้�อเพิ่่�ม
จำำ�หน่่าย
โอนเข้้า (โอนออก)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ซื้้�อเพิ่่�ม
จำำ�หน่่าย
โอนเข้้า (โอนออก)
ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสััญญาเช่่า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับส่่วนที่่�จำำ�หน่่าย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับส่่วนที่่�จำำ�หน่่าย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
9
6
15
6
21

123,627
123,627
123,627
74,095
20,033
94,128
19,912
114,040

390,837
636
391,473
520
391,993
139,636
35,990
175,626
35,886
(247)
211,265

372,686
683
373,369
(305)
373,064
28,899
5,967
34,866
4,695
(1,206)
38,355

47,352
334
552
48,238
178
(1,209)
1,567
48,774
5,045
5,045
2,808
7,853

15,119
15,119
(4,475)
10,644
1,349
1,349
1,241
(1,147)
1,443

2,745
2,745
206
(1,147)
1,804

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
ที่่�ดิินและ
อาคารและ เครื่่�องจัักรและ เครื่่�องมืือและ
เครื่่�องมืือและ
ค่่าพััฒนาที่่�ดิิน สิ่่�งปลููกสร้้าง ส่่วนประกอบ
อุุปกรณ์์
พื้้�นที่่�ในอาคาร
อุุปกรณ์์

585
1,658
2,243
1,901
4,144

7,934
810
8,744
8,744

อื่่�น ๆ

29,268
861
(5,235)
24,894
702
(2,306)
23,290

31,738
25
(5,235)
123
26,651
85
(2,306)
24,430

อื่่�น ๆ

-

663
2,354
(1,994)
1,023
1,845
(2,087)
781

สิินทรััพย์์
ระหว่่างติิดตั้้�ง

272,492
70,909
(5,235)
338,166
67,151
(4,906)
400,411

992,701
3,523
(5,235)
990,989
2,314
(4,967)
(4,475)
983,861

รวม

(หน่่วย : พัันบาท)
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297,345
277,953

123,612
123,606

57
57
(57)
197,686
161,799

13,372
10,419

10,074
2,791

1,396
361

-

6,501
4,600

อื่่�น ๆ

1,757
1,140

อื่่�น ๆ

1,023
781

-

สิินทรััพย์์
ระหว่่างติิดตั้้�ง

70,909
67,151

652,766
583,450

57
57
(57)
-

รวม

(หน่่วย : พัันบาท)

	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีีอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์จำำ�นวนหนึ่่�งซึ่่�งตััดค่่าเสื่่�อมราคาหมดแล้้วแต่่ยัังใช้้งานอยู่่� มููลค่่าตามบััญชีีก่่อนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมและ
ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวมีีจำำ�นวนเงิินประมาณ 2,044 ล้้านบาท (2563: 1,868 ล้้านบาท) (เฉพาะของบริิษััทฯ: 92 ล้้านบาท 2563: 89 ล้้านบาท)

ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
2563 (จำำ�นวน 34 ล้้านบาท รวมอยู่่�ในต้้นทุุนการผลิิต ส่่วนที่่�เหลืือรวมอยู่่�ในค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร)
2564 (จำำ�นวน 32 ล้้านบาท รวมอยู่่�ในต้้นทุุนการผลิิต ส่่วนที่่�เหลืือรวมอยู่่�ในค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร)

ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า
ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ลดลงจากการจำำ�หน่่าย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ(ต่่อ)
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
ที่่�ดิินและ
อาคารและ เครื่่�องจัักรและ เครื่่�องมืือและ
เครื่่�องมืือและ
ค่่าพััฒนาที่่�ดิิน สิ่่�งปลููกสร้้าง ส่่วนประกอบ
อุุปกรณ์์
พื้้�นที่่�ในอาคาร
อุุปกรณ์์

กลุ่่�มบริิษััทได้้นำำ�ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ไปค้ำำ��ประกัันวงเงิินสิินเชื่่�อที่่�ได้้รัับจากสถาบัันการเงิิน โดยมููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีีของสิินทรััพย์์
ดัังกล่่าว ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : ล้้านบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
2563

2564
ที่่�ดิิน
อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง
เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์

58
463
-

2564
104
580
53

2563
17
245
-

17
260
-

12. สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

มููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้้ดัังนี้้�

เครื่่�องหมายการค้้า
ราคาทุุน
ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
ซื้้�อเพิ่่�ม
จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ซื้้�อเพิ่่�ม
โอนเข้้า (โอนออก)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม
ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับปีี
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับส่่วนที่่�
จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับปีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

งบการเงิินรวม
ซอฟต์์แวร์์คอมพิิวเตอร์์
ระหว่่างติิดตั้้�ง
ซอฟต์์แวร์์คอมพิิวเตอร์์

(หน่่วย : พัันบาท)

รวม

26,051
26,051
26,051

89,606
2,141
(1,490)
90,257
2,376
92,633

3,317
(1,151)
2,166
260
(2,376)
50

118,974
2,141
(2,641)
118,474
260
118,734

-

83,398
6,177

-

83,398
6,177

-

(1,490)
88,085
2,409
90,494

-

(1,490)
88,085
2,409
90,494

26,051
26,051

2,172
2,139

2,166
50

30,389
28,240
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เครื่่�องหมายการค้้า
ราคาทุุน
ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
ซื้้�อเพิ่่�ม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม
ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับปีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับปีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

งบการเงิินรวม
ซอฟต์์แวร์์คอมพิิวเตอร์์
ระหว่่างติิดตั้้�ง
ซอฟต์์แวร์์คอมพิิวเตอร์์

(หน่่วย : พัันบาท)

รวม

26,463
26,463
26,463

24,724
542
25,266
25,266

-

51,187
542
51,729
51,729

-

24,011
681
24,692
222
24,914

-

24,011
681
24,692
222
24,914

26,463
26,463

574
352

-

27,037
26,815

13. เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
อััตราดอกเบี้้�ย
(ร้้อยละต่่อปีี)
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีธนาคาร
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
รวม

MOR - MOR+0.5
1.89 - 2.90

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
2564

2563

2564

2563

781
618,000
618,781

4,379
810,000
814,379

368,000
368,000

500,000
500,000

วงเงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิินของบริิษัทย่
ั ่อยค้ำำ��ประกัันโดยบริิษัทั ฯ
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14. เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
เจ้้าหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
(หมายเหตุุ 6)
เจ้้าหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
เจ้้าหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 6)
เจ้้าหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
เจ้้าหนี้้�ค่่าส่่งเสริิมการขาย
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย
รวมเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

2564

2563

2564

199,046
1,145
57,671
139,838
84,666
482,366

148,534
1,693
43,308
180,546
55,647
429,728

2563

35
26,945
170
5,580
13,772
46,502

30
6,869
711
5,969
8,597
22,176

15. เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
เงิินกู้้�

อััตราดอกเบี้้�ย

การชำำ�ระเงิิน

(ร้้อยละต่่อปีี)
1
2
3
4
5

ทุุกสามเดืือนตามจำำ�นวนที่่�กำำ�หนด
ในสััญญา โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืนเงิินต้้น
งวดสุุดท้้ายในเดืือนพฤศจิิกายน 2566
MLR เฉลี่่�ย - 2.513 ทุุกสามเดืือนตามจำำ�นวนที่่�กำำ�หนด
(2563: THBFIX + 2.50) ในสััญญา โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืนเงิินต้้น
งวดสุุดท้้ายในเดืือนพฤศจิิกายน 2566
THBFIX + 2.35 ทุุกสามเดืือนตามจำำ�นวนที่่�กำำ�หนด
ในสััญญา โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืนเงิินต้้น
งวดสุุดท้้ายในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2567
MLR - 2.20
ทุุกสามเดืือนตามจำำ�นวนที่่�กำำ�หนด
ในสััญญา โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืนเงิินต้้น
งวดสุุดท้้ายในเดืือนมิิถุุนายน 2568
MLR เฉลี่่�ย - 2.055 ทุุกสามเดืือนตามจำำ�นวนที่่�กำำ�หนด
ในสััญญา โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืนเงิินต้้น
งวดสุุดท้้ายในเดืือนกัันยายน 2569

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
2564

2563

2564

2563

200,000

300,000

200,000

300,000

165,000

255,000

165,000

255,000

157,500

227,500

-

-

10,063

16,943

-

-

190,000

-

190,000

-

722,563
(336,880)

799,443
(266,880)

555,000
(260,000)

555,000
(190,000)

385,683

532,563

295,000

365,000

THBFIX + 1.95

รวม
หััก: ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน - สุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนด
ชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี

ในเดืือนตุุลาคม 2564 บริิษัทั ฯได้้ทำำ�สััญญากู้้�เงิินจากธนาคารในประเทศแห่่งหนึ่่�งเป็็นจำำ�นวนเงิิน 200 ล้้านบาท มีีกำำ�หนดระยะเวลา 5 ปีี
ทั้้�งนี้้� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯได้้เบิิกใช้้เงิินกู้้�ยืืมดัังกล่่าวแล้้วทั้้�งจำำ�นวน
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การเปลี่่�ยนแปลงของบััญชีีเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
ยอดคงเหลืือต้้นปีี
บวก: กู้้�เพิ่่�มระหว่่างปีี
หััก: จ่่ายคืืนเงิินกู้้�ระหว่่างปีี
ยอดคงเหลืือปลายปีี

2564

2563

2564

2563

799,443
200,000
(276,880)
722,563

1,194,450
18,663
(413,670)
799,443

555,000
200,000
(200,000)
555,000

786,245
(231,245)
555,000

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�งมีีวงเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวตามสััญญาเงิินกู้้�ที่่�ยัังไม่่ได้้เบิิกใช้้เป็็นจำำ�นวน 12 ล้้านบาท
(2563: 12 ล้้านบาท)
เงื่่�อนไขของสััญญาเงิินกู้้�
เงิินกู้้�ยืืมค้ำำ��ประกัันโดยการจำำ�นองที่่�ดิิน อาคาร เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์บางส่่วนของกลุ่่�มบริิษััท
ั ้องปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขบางประการตามที่่�ระบุุในสััญญา เช่่น การดำำ�รงอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วน
ภายใต้้สััญญาเงิินกู้้� กลุ่่�มบริิษัทต้
ของผู้้�ถืือหุ้้�นและอััตราส่่วนความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ให้้เป็็นไปตามอััตราที่่�กำำ�หนดในสััญญา การห้้ามก่่อให้้เกิิดภาระผููกพัันแก่่
ทรััพย์์สิินบางส่่วน เป็็นต้้น

16. หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
จำำ�นวนเงิินที่่�ต้้องจ่่ายตามสััญญาเช่่า
หััก: ดอกเบี้้�ยรอการตััดจำำ�หน่่าย
รวมหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
หััก: ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า - สุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึง
กำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
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2564

2563

2564

2563

33,380
(1,071)
32,309
(22,456)

56,975
(1,949)
55,026
(27,587)

9,655
(686)
8,969
(5,129)

20,450
(1,267)
19,183
(7,943)

9,853

27,439

3,840

11,240

ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับสััญญาเช่่าที่่�รัับรู้้�ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
2564
ค่่าเสื่่�อมราคาของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
ดอกเบี้้�ยจ่่ายของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวกัับสััญญาเช่่าระยะสั้้�น
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวกัับสััญญาเช่่าซึ่่�งสิินทรััพย์์อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ��
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวกัับการจ่่ายชำำ�ระค่่าเช่่าผัันแปรที่่�ไม่่อิิงดััชนีีหรืืออััตรา

2563

25,551
1,003
848
7,781
235

26,890
1,516
2,230
14,037
203

2564

2563

5,950
445
95
3,823
-

8,052
693
240
8,662
-

กลุ่่�มบริิษัทมี
ั ีสััญญาเช่่าพื้้�นที่่�ในอาคารซึ่่�งมีีการจ่่ายชำำ�ระค่่าเช่่าที่่�ผัันแปรตามยอดขาย อายุุสััญญาเช่่ามีีระยะเวลา 1 - 3 ปีี
ั ีกระแสเงิินสดจ่่ายทั้้�งหมดของสััญญาเช่่าสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน 35 ล้้านบาท (2563: 41
กลุ่่�มบริิษัทมี
ล้้านบาท) (เฉพาะของบริิษััทฯ: 10 ล้้านบาท 2563: 15 ล้้านบาท ซึ่่�งรวมถึึงกระแสเงิินสดจ่่ายของสััญญาเช่่าระยะสั้้�นและสััญญาเช่่า
ซึ่่�งสิินทรััพย์์อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ��

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

งบการเงิินรวม
สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานต้้นปีี
ส่่วนที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ต้้นทุุนบริิการในปััจจุุบััน
ต้้นทุุนดอกเบี้้�ย
ส่่วนที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
ส่่วนที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิทางการเงิิน
ส่่วนที่่�เกิิดจากการปรัับปรุุงจากประสบการณ์์
ผลประโยชน์์ที่่�จ่่ายในระหว่่างปีี
สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานปลายปีี

2564

2563

2564

2563

105,156

129,244

30,110

33,028

11,262
1,998

13,455
1,998

4,548
570

5,491
570

(6,090)
112,326

10,282
5,641
(55,464)
105,156

(3,477)
31,751

3,329
1,775
(14,083)
30,110
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กลุ่่�มบริิษััทคาดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานภายใน 1 ปีีข้้างหน้้าเป็็นจำำ�นวนประมาณ 5 ล้้านบาท
(เฉพาะของบริิษัทั ฯ: 1 ล้้านบาท) (2563: 6 ล้้านบาท เฉพาะของบริิษััทฯ: 4 ล้้านบาท)
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักในการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััท
ประมาณ 9 ปีี (เฉพาะของบริิษััทฯ: 9 ปีี) (2563: 9 ปีี เฉพาะของบริิษัทั ฯ: 9 ปีี)
	สมมติิฐานที่่�สำำ�คััญในการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย สรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : ร้้อยละต่่อปีี)
งบการเงิินรวม/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
อััตราคิิดลด
อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือน
อััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำำ�นวนพนัักงาน

2564

2563

1.5
1.5 - 5.0
0.0 - 50.0

1.5
1.5 - 5.0
0.0 - 50.0

ผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงสมมติิฐานที่่�สำำ�คััญต่่อมููลค่่าปััจจุุบัันของภาระผููกพัันผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน ณ
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : ล้้านบาท)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
งบการเงิินรวม
อััตราคิิดลด
อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือน

เพิ่่�มขึ้้�น 0.5%

ลดลง 0.5%

เพิ่่�มขึ้้�น 0.5%

ลดลง 0.5%

(6)
8

7
(8)

(2)
2

2
(2)

(หน่่วย : ล้้านบาท)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
งบการเงิินรวม
อััตราคิิดลด
อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือน

เพิ่่�มขึ้้�น 0.5%

ลดลง 0.5%

เพิ่่�มขึ้้�น 0.5%

ลดลง 0.5%

(6)
7

7
(7)

(2)
2

2
(2)

18. สำำ�รองตามกฎหมาย
ภายใต้้บทบััญญััติิของมาตรา 116 แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 บริิษััทฯต้้องจััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี
ส่่วนหนึ่่�งไว้้เป็็นทุุนสำำ�รองไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 5 ของกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีีหัักด้้วยยอดขาดทุุนสะสมยกมา (ถ้้ามีี) จนกว่่าทุุนสำำ�รองนี้้�จะมีี
จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 10 ของทุุนจดทะเบีียน สำำ�รองตามกฎหมายดัังกล่่าวไม่่สามารถนำำ�ไปจ่่ายเงิินปัันผลได้้ ในปััจจุุบััน บริิษััทฯได้้
จััดสรรสำำ�รองตามกฎหมายไว้้ครบถ้้วนแล้้ว
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19. รายได้้อื่่�น
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
2564
โอนกลัับสำำ�รองค่่าส่่งเสริิมการขาย
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมการจััดการ
อื่่�น ๆ
รวม

2563
25,387
50,301
75,688

46,780
49,647
96,427

2564

2563
40,472
6,329
46,801

41,979
3,739
45,718

20. ค่่าใช้้จ่่ายตามลัักษณะ
รายการค่่าใช้้จ่่ายแบ่่งตามลัักษณะประกอบด้้วยรายการค่่าใช้้จ่่ายที่่�สำำ�คััญดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
เงิินเดืือน ค่่าแรง และผลประโยชน์์อื่่�นของพนัักงาน
ค่่าเสื่่�อมราคา
ค่่าตััดจำำ�หน่่าย
ขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
(โอนกลัับ)
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของเงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่บริิษััทย่่อย
ต้้นทุุนทางการเงิิน
ต้้นทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการผลิิต
(ไม่่รวมค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับพนัักงานและค่่าเสื่่�อมราคา)

2564

2563

2564

2563

485,424
395,864
2,409
16,035

532,365
375,493
6,177
24,192

124,061
67,151
222
-

136,490
70,909
681
171

38,704

50,962

(55,000)
54,700
26,382

163,650
32,108

1,212,266

1,147,918

134,074

110,141
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21. ภาษีีเงิินได้้
	ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�

(หน่่วย : พัันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิิน
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
งบการเงิินรวม
2564
ภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบััน:
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับปีี
รายการปรัับปรุุงภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลของปีีก่่อน
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี:
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจากการเกิิดผลแตกต่่างชั่่�วคราว
และการกลัับรายการผลแตกต่่างชั่่�วคราว
ค่่าใช้้จ่่าย (ผลประโยชน์์) ภาษีีเงิินได้้ที่่�แสดงอยู่่�ใน
ส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

2563

2564

2563

1,881
-

(2,281)

-

-

(17,279)

5,718

(210)

1,581

(15,398)

3,437

(210)

1,581

จำำ�นวนภาษีีเงิินได้้ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับส่่วนประกอบแต่่ละส่่วนของกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
และ 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
2564
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับขาดทุุน
จากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
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2563
--

(2,236)

2564

2563
--

(1,021)

รายการกระทบยอดจำำ�นวนเงิินระหว่่างค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้กัับผลคููณของกำำ�ไรทางบััญชีีกัับอััตราภาษีีที่่�ใช้้สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่�31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
กำำ�ไรทางบััญชีีก่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
ภาษีีเงิินได้้คำำ�นวณในอััตราภาษีีเงิินได้้
ของประเทศไทยร้้อยละ 20
รายการปรัับปรุุงค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคลของปีีก่่อน
ผลกระทบทางภาษีีสำำ�หรัับ
ค่่าใช้้จ่่ายต้้องห้้าม
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�มีีสิิทธิิหัักได้้เพิ่่�มขึ้้�น
รายได้้ที่่�ได้้รัับการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษัทร่
ั ่วม
ขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้
ผลกระทบต่่อภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจาก
การเปลี่่�ยนวิิธีีคำำ�นวณค่่าเสื่่�อมราคาทางภาษีี
อื่่�น ๆ
รวม
ค่่าใช้้จ่่าย (ผลประโยชน์์) ภาษีีเงิินได้้
ที่่�แสดงอยู่่�ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

2564

2563

2564

2563

413,204

485,249

552,715

319,131

82,641

97,050

-

(2,281)

110,543
-

63,826
-

4,520
(7,454)
(101)
(104,036)
8,756

6,431
(13,954)
(167,262)
51,913

31
(30)
(114,663)
3,942

32,923
(133)
(111,367)
15,616

276
(98,039)

30,747
793
(91,332)

(33)
(110,753)

716
(62,245)

(15,398)

3,437

(210)

1,581
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ส่่วนประกอบของสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีและหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีประกอบด้้วยรายการดัังต่่อไปนี้้�

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม
2564
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ค่่าเผื่่�อการลดลงของมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือ
มููลค่่าของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน
ขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้
อื่่�น ๆ
รวม
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
มููลค่่าของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
อื่่�น ๆ
รวม
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี - สุุทธิิ

งบแสดงฐานะการเงิิน
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2564

2563

715
632
60,436
12,182
18,865
4,478
97,308

715
2,761
47,634
11,506
13,188
4,227
80,031

267
6,350
6,617

367
6,022
6,389

(10,349)
(260)
(10,609)
86,699

(10,349)
(262)
(10,611)
69,420

(212)
(212)
6,405

(194)
(194)
6,195

	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีีรายการผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ใช้้หัักภาษีีและขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้จำ�ำ นวน
944 ล้้านบาท (2563: 995 ล้้านบาท) (เฉพาะของบริิษััทฯ: 155 ล้้านบาท 2563: 136 ล้้านบาท ที่่�กลุ่่�มบริิษััทไม่่ได้้บัันทึึกสิินทรััพย์์
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี เนื่่�องจากกลุ่่�มบริิษััทพิิจารณาแล้้วเห็็นว่่าอาจไม่่มีีกำำ�ไรทางภาษีีในอนาคตเพีียงพอที่่�จะนำำ�ผลแตกต่่างชั่่�วคราว
และผลขาดทุุนทางภาษีีมาใช้้ประโยชน์์ได้้ โดยผลขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้จะทยอยสิ้้�นสุุดระยะเวลาการให้้ประโยชน์์ภายในปีี 2569

22. กำำ�ไรต่่อหุ้้�น
	กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้น� พื้้�นฐานคำำ�นวณโดยหารกำำ�ไรสำำ�หรับั ปีีที่เ่� ป็็นของผู้้�ถือหุ้้�
ื นของบริิษัทั ฯ (ไม่่รวมกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� ) ด้้วยจำำ�นวน
ถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักของหุ้้�นสามััญที่่�ออกอยู่่�ในระหว่่างปีี
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23. ข้้อมููลทางการเงิินจำำ�แนกตามส่่วนงาน
ข้้อมููลส่่วนงานดำำ�เนิินงานที่่�นำำ�เสนอนี้้�สอดคล้้องกัับรายงานภายในของบริิษััทฯที่่�ผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจสููงสุุดด้้านการดำำ�เนิินงาน
ได้้รัับและสอบทานอย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อใช้้ในการตััดสิินใจในการจััดสรรทรััพยากรให้้กัับส่่วนงานและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของส่่วน
งาน ทั้้�งนี้้�ผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจสููงสุุดด้้านการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษัทคื
ั ือคณะกรรมการบริิหารของกลุ่่�มบริิษััท
ข้้อมููลรายได้้และกำำ�ไรของส่่วนงานของกลุ่่�มบริิษัทสำ
ั ำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 มีีดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย : ล้้านบาท)
ผลิิตภััณฑ์์จาก
พืืช ผัักและผลไม้้
2564
รายได้้จากการขาย
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ขั้้�นต้้น
รายได้้อื่่�น
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและจััดจำำ�หน่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
ขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
ขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงาน
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษัทร่
ั วม
่
ต้้นทุุนทางการเงิิน
กำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
ผลประโยชน์์ (ค่่าใช้้จ่่าย) ภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี

เครื่่�องดื่่�ม

2563

860
155

2564

834
79

1,547
433

อื่่�น ๆ

2563
1,648
361

2564

งบการเงิินรวม
2563

21
4

2564

18
(5)

2,428
592
97
(332)
(409)
(16)
(68)
520
(39)
413
15
428

2563
2,500
435
76
(311)
(477)
(24)
(301)
837
(51)
485
(3)
482

ส่่วนงานทางภููมิิศาสตร์์สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้้ดัังนี้้�
ขายสิินค้้าในประเทศ
2564
รายได้้จากการขาย
กำำ�ไรขั้้�นต้้น

1,294
363

2563
1,381
268

ขายสิินค้้าในต่่างประเทศ
2564
1,134
229

2563
1,119
167

(หน่่วย : ล้้านบาท)
งบการเงิินรวม
2564
2,428
592

2563
2,500
435

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับลููกค้้ารายใหญ่่
ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีีรายได้้จากลููกค้้ารายใหญ่่จำำ�นวนหนึ่่�งราย เป็็นจำำ�นวนเงิินประมาณ 1,473 ล้้านบาท ซึ่่�งมาจากส่่วนงาน
เครื่่�องดื่่�ม (2563: มีีรายได้้จากลููกค้้ารายใหญ่่จำำ�นวนหนึ่่�งราย เป็็นจำำ�นวนเงิิน 1,588 ล้้านบาท ซึ่่�งมาจากส่่วนงานเดีียวกััน)
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24. เงิินปัันผล
(หน่่วย : ล้้านบาท)
เงิินปัันผล
เงิินปัันผลประจำำ�ปีี 2562
เงิินปัันผลระหว่่างกาลสำำ�หรัับปีี 2563
รวมเงิินปัันผลสำำ�หรัับปีี 2563
เงิินปัันผลระหว่่างกาลสำำ�หรัับปีี 2564
เงิินปัันผลประจำำ�ปีี 2563
เงิินปัันผลระหว่่างกาลสำำ�หรัับปีี 2564
รวมเงิินปัันผลสำำ�หรัับปีี 2564

อนุุมััติิโดย
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
เมื่่�อวัันที่่� 3 เมษายน 2563
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ
เมื่่�อวัันที่่� 18 สิิงหาคม 2563
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ
เมื่่�อวัันที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ 2564
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
เมื่่�อวัันที่่� 9 เมษายน 2564
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ
เมื่่�อวัันที่่� 13 สิิงหาคม 2564

เงิินปัันผลจ่่าย
(ล้้านบาท)

เงิินปัันผลจ่่ายต่่อหุ้้�น
(บาท)

48.3

0.10

120.6
168.9

0.25
0.35

91.7

0.19

241.3

0.50

91.7
424.7

0.19
0.88

25. กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
กลุ่่�มบริิษััทและพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทได้้ร่่วมกัันจััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพขึ้้�นตามพระราชบััญญััติิกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
พ.ศ. 2530 โดยกลุ่่�มบริิษััทจะจ่่ายสมทบเข้้ากองทุุนเป็็นรายเดืือนในอััตราร้้อยละ 5 ของเงิินเดืือน และพนัักงานจะจ่่ายสมทบเข้้ากองทุุน
เป็็นรายเดืือนในอััตราร้้อยละ 5 - 15 ของเงิินเดืือน กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพนี้้�บริิหารโดย เค มาสเตอร์์ พููล ฟัันด์์ และจะจ่่ายให้้แก่่พนัักงาน
เมื่่�อพนัักงานนั้้�นออกจากงานตามระเบีียบว่่าด้้วยกองทุุนของกลุ่่�มบริิษััท ในระหว่่างปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้�เงิินสมทบดัังกล่่าวเป็็นค่่า
ใช้้จ่่ายจำำ�นวน 12 ล้้านบาท (2563: 15 ล้้านบาท) (เฉพาะของบริิษัทั ฯ: 3 ล้้านบาท 2563: 4 ล้้านบาท)
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26. ภาระผููกพัันและหนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
26.1 ภาระผููกพัันเกี่่�ยวกัับรายจ่่ายฝ่่ายทุุน

	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่่�มบริิษัทมี
ั ีภาระผููกพัันเกี่่�ยวกัับรายจ่่ายฝ่่ายทุุนซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับการซื้้�อเครื่่�องจัักรและ
อุุปกรณ์์ และซอฟต์์แวร์์คอมพิิวเตอร์์ คงเหลืือเป็็นจำำ�นวนเงิินดัังนี้้�
สกุุลเงิิน

(หน่่วย : ล้้าน)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
2563

2564
11

บาท

2563

2564
10

-

1

26.2 ภาระผููกพัันเกี่่�ยวกัับสััญญาเช่่าและจ้้างบริิการ

กลุ่่�มบริิษัทั ได้้ทำำ�สัญ
ั ญาเช่่าที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการเช่่าเครื่่อ� งใช้้สำำ�นักั งาน ซึ่่ง� เป็็นสััญญาเช่่าระยะสั้้น� หรืือสัญ
ั ญาเช่่าที่สิ่� นิ ทรััพย์์อ้า้ งอิิง
มีีมููลค่่าต่ำำ�� รวมทั้้�งสััญญาจ้้างบริิการต่่าง ๆ
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่่�มบริิษัทมี
ั ีภาระผููกพัันในการจ่่ายค่่าเช่่าและค่่าบริิการตามสััญญาดัังกล่่าวดัังนี้้�
(หน่่วย : ล้้าน)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2564

งบการเงิินรวม
2563

2564
จ่่ายชำำ�ระภายใน
1 ปีี
2 ถึึง 5 ปีี

24
2

28
7

3
1

11
1

26.3 การค้ำำ��ประกััน

	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่่�มบริิษััทมีีหนัังสืือค้ำำ��ประกัันที่่�ออกโดยธนาคารในนามกลุ่่�มบริิษััทซึ่่�งเกี่่�ยวเนื่่�องกัับ
ภาระผููกพัันทางปฏิิบััติิบางประการตามปกติิธุุรกิิจคงเหลืืออยู่่�เป็็นจำำ�นวนเงิินดัังนี้้�

2564
หนัังสืือค้ำำ��ประกััน

งบการเงิินรวม
14

(หน่่วย : ล้้าน)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2564

2563
15

7

7
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27. ลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมของกลุ่่�มบริิษััทคืือตราสารอนุุพัันธ์์
และสิินทรััพย์์ที่่�เปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรมคืืออสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนซึ่่�งลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินดัังกล่่าว
อยู่่�ในระดัับ 2 ทั้้�งหมด โดยมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินดัังกล่่าวแสดงได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
2564
สิินทรััพย์์ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
หนี้้�สิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สิินทรััพย์์ที่่�เปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรม
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน

2563

2564

2563

45

1,649

-

-

835

163

-

-

7,500

7,500

7,500

7,500

28. เครื่่�องมืือทางการเงิิน
28.1 ตราสารอนุุพัันธ์์
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
2564
สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์
สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ที่่�ไม่่ได้้กำำ�หนดให้้เป็็น
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ป้้องกัันความเสี่่�ยง
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
รวมสิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ที่่�ไม่่ได้้กำำ�หนดให้้เป็็น
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ป้้องกัันความเสี่่�ยง
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
รวมหนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์

2563

2564

2563

45
45

1,649
1,649

-

-

835
835

163
163

-

-

กลุ่่�มบริิษัทั ใช้้สัญ
ั ญาซื้้อข
� ายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าเพื่่�อบริิหารความเสี่่ย� งในการทำำ�ธุุรกรรมบางส่่วน โดยเข้้าทำำ�สัญ
ั ญาซื้้อข
� าย
เงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าในช่่วงเวลาที่่�สอดคล้้องกัับความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศของรายการอ้้างอิิงซึ่่�งมีีอายุุ
สััญญาโดยทั่่�วไปไม่่เกิินหนึ่่�งปีี
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28.2 วััตถุุประสงค์์และนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงทางการเงิิน

เครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�สำำ�คััญของกลุ่่�มบริิษััท ประกอบด้้วย เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ลููกหนี้้�การค้้า เงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่
กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน เงิินลงทุุน เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น และเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน กลุ่่�มบริิษััทมีีความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
เครื่่�องมืือทางการเงิินดัังกล่่าว และมีีนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงดัังนี้้�
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
กลุ่่�มบริิษััทมีีความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับลููกหนี้้�การค้้า เงิินให้้กู้้�ยืืม และเงิินฝากกัับธนาคาร โดยจำำ�นวนเงิินสููงสุุด
ที่ก่� ลุ่่�มบริิษัทอ
ั าจต้้องสููญเสีียจากการให้้สินิ เชื่่อคื
� อื มููลค่่าตามบััญชีีที่แ่� สดงอยู่่�ในงบแสดงฐานะการเงิิน ยกเว้้นตราสารอนุุพันั ธ์์ซึ่ง่� ได้้เปิิดเผย
จำำ�นวนเงิินสููงสุุดที่่�กลุ่่�มบริิษััทอาจต้้องสููญเสีียไว้้ในหััวข้้อความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
ลููกหนี้้�การค้้าและเงิินให้้กู้้�ยืืม
กลุ่่�มบริิษััทบริิหารความเสี่่�ยงโดยใช้้นโยบายและขั้้�นตอนในการควบคุุมการให้้สิินเชื่่�ออย่่างเหมาะสม มีีการติิดตามยอดคงค้้าง
ของลููกหนี้้�การค้้าและเงิินให้้กู้้�ยืืมอย่่างสม่ำำ�� เสมอ ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทจึึงไม่่คาดว่่าจะเกิิดผลขาดทุุนทางการเงิินที่่�มีีสาระสำำ�คััญ นอกจากนี้้�
การให้้สิินเชื่่�อของกลุ่่�มบริิษัทั ไม่่มีีการกระจุุกตััว เนื่่�องจากกลุ่่�มบริิษััทมีีฐานของลููกค้้าที่่�หลากหลายและมีีอยู่่�จำำ�นวนมากราย
กลุ่่�มบริิษััทพิิจารณาการด้้อยค่่าทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน อััตราการตั้้�งสำำ�รองของผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�นคำำ�นวณโดยพิิจารณาจากอายุุหนี้้�คงค้้างนัับจากวัันที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระสำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้าที่่�มีีรููปแบบของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตที่่�
คล้้ายคลึึงกััน การคำำ�นวณผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นคำำ�นึึงถึึงผลของความน่่าจะเป็็นถ่่วงน้ำำ��หนััก มููลค่่าของ
เงิินตามเวลาและข้้อมููลที่่มี� คี วามสมเหตุุสมผลและสามารถสนัับสนุุนได้้ที่มี่� อยู่่�
ี ณ วัันที่่ร� ายงานเกี่่ย� วกัับเหตุุการณ์์ในอดีีต สภาพการณ์์ปัจจุ
ั บัุ นั
และการคาดการณ์์สภาวะเศรษฐกิิจในอนาคต
เงิินฝากธนาคาร
กลุ่่�มบริิษััทบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับยอดคงเหลืือกัับธนาคารโดยจะลงทุุนกัับคู่่�สััญญาที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิแล้้ว
เท่่านั้้�น กลุ่่�มบริิษััทมีีความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของตราสารหนี้้�ไม่่สููงมากนัักเนื่่�องจากคู่่�สััญญาเป็็นธนาคารที่่�มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือด้้าน
เครดิิตที่่�อยู่่�ในระดัับสููงซึ่่�งประเมิินโดยสถาบัันจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือด้้านเครดิิตระหว่่างประเทศ
ความเสี่่�ยงด้้านตลาด
กลุ่่�มบริิษััทมีีความเสี่่�ยงด้้านตลาด 2 ประเภท ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนและความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย
กลุ่่�มบริิษััทได้้เข้้าทำำ�ตราสารอนุุพัันธ์์เพื่่�อบริิหารความเสี่่�ยงดัังกล่่าว ดัังนี้้�
• สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�เกิิดขึ้้�นจากการนำำ�เข้้าหรืือส่่งออก
	สิินค้้า
• สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย เพื่่�อช่่วยลดความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากความผัันผวนของอััตราดอกเบี้้�ย ความเสี่่�ยงจากอััตราแลก
เปลี่่�ยน
กลุ่่�มบริิษััทมีีความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�สำำ�คััญอัันเกี่่�ยวเนื่่�องจากการซื้้�อหรืือขายสิินค้้าเป็็นเงิินตราต่่างประเทศ โดยกลุ่่�ม
บริิษััทบริิหารความเสี่่�ยงโดยการเข้้าทำำ�สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า ซึ่่�งสััญญาโดยส่่วนใหญ่่มีีอายุุไม่่เกิินหนึ่่�งปีี
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	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่่�มบริิษััทมีียอดคงเหลืือของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�เป็็นสกุุลเงิินตรา
ต่่างประเทศ ดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
สกุุลเงิิน
เหรีียญสหรััฐอเมริิกา
ยููโร
เหรีียญออสเตรเลีีย

หนี้้�สิินทางการเงิิน

2564
(ล้้าน)

2563
(ล้้าน)

2564
(ล้้าน)

2563
(ล้้าน)

2.1
1.4
-

2.9
1.0
-

0.7
0.2
0.1

0.8
0.2
-

อััตราแลกเปลี่่�ยนเฉลี่่�ย
2563
2564
(บาทต่่อหน่่วยเงิินตราต่่างประเทศ)
33.42
37.89
24.26

30.04
36.88
-

	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่่�มบริิษััทมีียอดคงเหลืือของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�เป็็นสกุุลเงิินตรา
ต่่างประเทศ ดัังนี้้�
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
สกุุลเงิิน
เหรีียญสหรััฐอเมริิกา
ยููโร

จำำ�นวนที่่�ขาย
(ล้้าน)

จำำ�นวนที่่�ซื้้�อ
(ล้้าน)

จำำ�นวนที่่�ขาย
(ล้้าน)

จำำ�นวนที่่�ซื้้�อ
(ล้้าน)

1.4
0.3

0.1
-

-

-

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบการเงิินรวม
สกุุลเงิิน
เหรีียญสหรััฐอเมริิกา
ยููโร

จำำ�นวนที่่�ขาย
(ล้้าน)

จำำ�นวนที่่�ซื้้�อ
(ล้้าน)

จำำ�นวนที่่�ขาย
(ล้้าน)

จำำ�นวนที่่�ซื้้�อ
(ล้้าน)

3.8
0.4

-

-

-

อััตราแลกเปลี่่�ยนตามสััญญาของ
จำำ�นวนที่่�ซื้้�อ
จำำ�นวนที่่�ขาย
(บาทต่่อหน่่วยเงิินตราต่่างประเทศ)
32.85 - 33.63
37.15

33.13 - 33.29
-

อััตราแลกเปลี่่�ยนตามสััญญาของ
จำำ�นวนที่่�ซื้้�อ
จำำ�นวนที่่�ขาย
(บาทต่่อหน่่วยเงิินตราต่่างประเทศ)
29.88 - 31.43
36.96 - 37.09

-

การวิิเคราะห์์ผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงอััตราแลกเปลี่่�ยน
กลุ่่�มบริิษััทคาดว่่าจะไม่่มีีผลกระทบต่่อกำำ�ไรก่่อนภาษีีอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญจากการเปลี่่�ยนแปลงของมููลค่่ายุุติิธรรมของ
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�เป็็นตััวเงิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราแลกเปลี่่�ยนของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�เป็็นสกุุลเงิินตรา
ต่่างประเทศ
ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย
กลุ่่�มบริิษััทมีีความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ยที่่�สำำ�คััญอัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นและเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
สิินทรััพย์์และหนี้้�สินิ ทางการเงิินส่่วนใหญ่่มีอัี ตั ราดอกเบี้้�ยที่ป่� รัับขึ้้น� ลงตามอััตราตลาด หรืือมีอัี ตั ราดอกเบี้้�ยคงที่ซึ่่� ง่� ใกล้้เคีียงกัับอััตราตลาด
ในปััจจุุบััน
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	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�สำำ�คััญสามารถจััดตามประเภทอััตราดอกเบี้้�ย และ
สำำ�หรับั สิินทรััพย์์และหนี้้�สินิ ทางการเงิินที่มี่� อัี ตั ราดอกเบี้้�ยคงที่่ส� ามารถแยกตามวัันที่่ค� รบกำำ�หนด หรืือวันั ที่่มี� กี ารกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยใหม่่
(หากวัันที่่�มีีการกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยใหม่่ถึึงก่่อน) ได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : ล้้านบาท)

งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
มากกว่่า 1
ภายใน 1 ปีี
ถึึง 5 ปีี
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจาก
สถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

อััตราดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลง
ไม่่มีี
ตามราคาตลาด อััตราดอกเบี้้�ย

รวม

อััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริิง
(ร้้อยละต่่อปีี)

-

-

2
2

76
353
429

78
353
431

0.01 - 0.65
-

619
22
641

10
10

723
723

482
482

619
482
723
32
1,856

1.89 - 5.84
หมายเหตุุ 15
0.71 - 8.76

(หน่่วย : ล้้านบาท)

งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
มากกว่่า 1
ภายใน 1 ปีี
ถึึง 5 ปีี
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจาก
สถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

อััตราดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลง
ไม่่มีี
ตามราคาตลาด อััตราดอกเบี้้�ย

รวม

อััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริิง
(ร้้อยละต่่อปีี)

-

-

2
2

54
369
423

56
369
425

0.10 - 1.00
-

814
28
842

27
27

799
799

430
430

814
430
799
55
2,098

1.89 - 6.95
หมายเหตุุ 15
0.71 - 8.76
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(หน่่วย : ล้้านบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
มากกว่่า 1
ภายใน 1 ปีี
ถึึง 5 ปีี
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจาก
สถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

อััตราดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลง
ไม่่มีี
ตามราคาตลาด อััตราดอกเบี้้�ย

รวม

อััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริิง
(ร้้อยละต่่อปีี)

420
420

-

1
1

19
23
42

20
23
420
463

0.01 - 0.25
2.65

368
5
373

4
4

555
555

47
47

368
47
555
9
979

2.32 - 2.90
หมายเหตุุ 15
0.71 - 8.76

(หน่่วย : ล้้านบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
มากกว่่า 1
ภายใน 1 ปีี
ถึึง 5 ปีี
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจาก
สถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
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อััตราดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลง
ไม่่มีี
ตามราคาตลาด อััตราดอกเบี้้�ย

รวม

อััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริิง
(ร้้อยละต่่อปีี)

413
413

-

1
1

14
16
30

15
16
413
444

0.01 - 1.00
2.65

500
8
508

11
11

555
555

22
22

500
22
555
19
1,096

2.10 - 6.95
หมายเหตุุ 15
0.71 - 8.76

แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริ ษัท ทิ ปโก้ ฟูดส์ จำ �กั ด (มหาชน)

การวิิเคราะห์์ผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงอััตราดอกเบี้้�ย
ั ากการเปลี่่ย� นแปลงที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� อย่่างสมเหตุุสมผลของอััตราดอกเบี้้�ยของเงิินกู้้�ยืืม
ผลกระทบต่่อกำำ�ไรก่่อนภาษีีของกลุ่่�มบริิษัทจ
ระยะยาวจากสถาบัันการเงิินที่่�มีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�ปรัับขึ้้�นลงตามอััตราตลาด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้้ดัังนี้้�
2564
สกุุลเงิิน

เพิ่่�มขึ้้�น / ลดลง
(ร้้อยละ)

ผลกระทบต่่อ
กำำ�ไรก่่อนภาษีี
(พัันบาท)

บาท

+1
-1

(7,226)
7,226

2563
เพิ่่�มขึ้้�น / ลดลง
(ร้้อยละ)

ผลกระทบต่่อ
กำำ�ไรก่่อนภาษีี
(พัันบาท)

+1
-1

(7,994)
7,994

การวิิเคราะห์์ผลกระทบข้้างต้้นจััดทำำ�ขึ้้�นโดยใช้้สมมติิฐานว่่าจำำ�นวนเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิินที่่�มีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�
ปรัับขึ้้�นลงตามอััตราตลาด และตััวแปรอื่่�นทั้้�งหมดคงที่่�ตลอด 1 ปีี และยัังถืือเสมืือนว่่าอััตราดอกเบี้้�ยที่่�ปรัับขึ้้�นลงตามอััตราตลาดของเงิิน
กู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิินดัังกล่่าวไม่่ได้้มีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�กำำ�หนดไว้้แล้้ว ดัังนั้้�น การเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ยที่่�เกิิดขึ้้�นจึึงมีี
ผลกระทบต่่อดอกเบี้้�ยที่่�ต้้องชำำ�ระตลอด 12 เดืือนเต็็ม
ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
กลุ่่�มบริิษััทมีีการควบคุุมความเสี่่�ยงจากการขาดสภาพคล่่องโดยการรัักษาระดัับเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดให้้เพีียงพอ
ต่่อการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท และเพื่่�อทำำ�ให้้ผลกระทบจากความผัันผวนของกระแสเงิินสดลดลง นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทมีีการติิดตาม
ความเสี่่�ยงจากการขาดสภาพคล่่องโดยการใช้้เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมจากธนาคาร ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทมีีความสามารถในการเข้้าถึึงแหล่่ง
ของเงิินทุุนที่่�หลากหลายอย่่างเพีียงพอ
รายละเอีียดการครบกำำ�หนดชำำ�ระของหนี้้�สินิ ทางการเงิินที่ไ่� ม่่ใช่่ตราสารอนุุพันั ธ์์และเครื่่อ� งมืือทางการเงิินที่เ่� ป็็นตราสารอนุุพันั ธ์์
ของกลุ่่�มบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่่�งพิิจารณาจากกระแสเงิินสดตามสััญญาที่่�ยัังไม่่คิิดลดเป็็นมููลค่่าปััจจุุบััน
สามารถแสดงได้้ดัังนี้้�
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(หน่่วย : ล้้านบาท)

งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ไม่่เกิิน 1 ปีี

1 - 5 ปีี

293.0
293.0

326.3
482.4
352.5
23.1
1,184.3

397.4
10.3
407.7

-

619.3
482.4
749.9
33.4
1,885.0

-

0.8
0.8

-

-

0.8
0.8

เมื่่�อทวงถาม
รายการที่่�ไม่่ใช่่ตราสารอนุุพัันธ์์
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
รวมรายการที่่�ไม่่ใช่่ตราสารอนุุพัันธ์์
ตราสารอนุุพัันธ์์
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์: จ่่ายชำำ�ระสุุทธิิ
รวมตราสารอนุุพัันธ์์

มากกว่่า 5 ปีี

รวม

(หน่่วย : ล้้านบาท)
งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

รายการที่่�ไม่่ใช่่ตราสารอนุุพัันธ์์
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
รวมรายการที่่�ไม่่ใช่่ตราสารอนุุพัันธ์์
ตราสารอนุุพัันธ์์
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์: จ่่ายชำำ�ระสุุทธิิ
รวมตราสารอนุุพัันธ์์
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มากกว่่า 5 ปีี

ไม่่เกิิน 1 ปีี

1 - 5 ปีี

500.0
500.0

314.8
429.7
284.8
28.6
1,057.9

548.9
28.4
577.3

-

814.8
429.7
833.7
57.0
2,135.2

-

0.2
0.2

-

-

0.2
0.2

เมื่่�อทวงถาม

รวม

(หน่่วย : ล้้านบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
เมื่่�อทวงถาม
รายการที่่�ไม่่ใช่่ตราสารอนุุพัันธ์์
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวสถาบัันการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
รวมรายการที่่�ไม่่ใช่่ตราสารอนุุพัันธ์์

218.0
218.0

ไม่่เกิิน 1 ปีี

1 - 5 ปีี

150.1
46.5
272.3
5.5
474.4

305.3
4.2
309.5

มากกว่่า 5 ปีี

รวม

-

368.1
46.5
577.6
9.7
1,001.9

(หน่่วย : ล้้านบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
เมื่่�อทวงถาม
รายการที่่�ไม่่ใช่่ตราสารอนุุพัันธ์์
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวสถาบัันการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
รวมรายการที่่�ไม่่ใช่่ตราสารอนุุพัันธ์์

300.0
300.0

ไม่่เกิิน 1 ปีี

1 - 5 ปีี

200.2
22.2
202.1
8.5
433.0

376.1
12.0
388.1

มากกว่่า 5 ปีี

-

รวม

500.2
22.2
578.2
20.5
1,121.1

28.3 มููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิิน

เนื่่�องจากเครื่่อ� งมืือทางการเงิินส่่วนใหญ่่ของกลุ่่�มบริิษัทจั
ั ดั อยู่่�ในประเภทระยะสั้้�นหรืือมีอัี ตั ราดอกเบี้้�ยใกล้้เคีียงกัับอััตราดอกเบี้้�ย
ในตลาด กลุ่่�มบริิษัทจึึ
ั งประมาณมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิินใกล้้เคีียงกัับมููลค่่าตามบััญชีีที่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิิน
กลุ่่�มบริิษััทมีีวิิธีีการและสมมติิฐานที่่�ใช้้ในการประมาณมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิิน ดัังนี้้�
ก) สิินทรััพย์์และหนี้้�สินิ ทางการเงิินที่่จ� ะครบกำำ�หนดในระยะเวลาอัันสั้้น� ได้้แก่่ เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ลููกหนี้้� เจ้้าหนี้้�
และเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้น� จากสถาบัันการเงิิน แสดงมููลค่่ายุุติธิ รรมโดยประมาณตามมููลค่่าตามบััญชีีที่แ่� สดงในงบแสดงฐานะการเงิิน
	ข) เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวที่่�จ่่ายดอกเบี้้�ยในอััตราใกล้้เคีียงกัับอััตราดอกเบี้้�ยในตลาด แสดงมููลค่่ายุุติิธรรมโดยประมาณตามมููลค่่า
	ตามบััญชีีที่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิิน
ค) ตราสารอนุุพัันธ์์ แสดงมููลค่่ายุุติิธรรมซึ่่�งคำำ�นวณโดยใช้้เทคนิิคการคิิดลดกระแสเงิินสดในอนาคตและแบบจำำ�ลองตามทฤษฎีี
ในการประเมิินมููลค่่า ซึ่่�งข้้อมููลที่่�นำำ�มาใช้้ในการประเมิินมููลค่่าส่่วนใหญ่่เป็็นข้้อมููลที่่�สามารถสัังเกตได้้ในตลาดที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น
	อััตราแลกเปลี่่�ยนทัันทีีและอััตราแลกเปลี่่�ยนล่่วงหน้้าของเงิินตราต่่างประเทศ เป็็นต้้น กลุ่่�มบริิษััทได้้คำำ�นึึงถึึงผลกระทบของ
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของคู่่�สััญญาในการประมาณมููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารอนุุพัันธ์์
ในระหว่่างปีีปััจจุุบััน ไม่่มีีการโอนรายการระหว่่างลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม
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29. การบริิหารจััดการทุุน
	วััตถุุประสงค์์ในการบริิหารจััดการทุุนที่่�สำำ�คััญของกลุ่่�มบริิษััท คืือการจััดให้้มีีซึ่่�งโครงสร้้างทุุนที่่�เหมาะสมเพื่่�อสนัับสนุุนการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทและเสริิมสร้้างมููลค่่าการถืือหุ้้�นให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงการปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขทางการเงิินตามที่่�กำำ�หนดไว้้ใน
สััญญาเงิินกู้้� โดยกลุ่่�มบริิษัทั ได้้ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขทางการเงิินดัังกล่่าวตลอดระยะเวลาที่่�รายงานโดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�ม
บริิษััทมีีอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุนเท่่ากัับ 0.46:1 (2563: 0.54:1) และเฉพาะของบริิษััทฯมีีอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุนเท่่ากัับ 0.44:1
(2563: 0.52:1)

30. เหตุุการณ์์ภายหลัังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่่�อวัันที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯได้้มีีมติิเสนอให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิจ่่ายเงิิน
ปัันผลประจำำ�ปีี 2564 ในอััตราหุ้้�นละ 0.77 บาท รวมเป็็นเงิินปัันผลทั้้�งสิ้้�น 371.6 ล้้านบาท เนื่่�องจากบริิษััทฯได้้จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่าง
กาลในอััตราหุ้้�นละ 0.19 บาท เป็็นจำำ�นวนรวม 91.7 ล้้านบาท ไปให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในเดืือนกัันยายน 2564 แล้้ว ดัังนั้้�นจึึงเหลืือเงิินปัันผล
งวดสุุดท้้ายอีีกจำำ�นวน 279.9 ล้้านบาท (0.58 บาทต่่อหุ้้�น)

31. การอนุุมััติิงบการเงิิน
งบการเงิินนี้้�ได้้รัับอนุุมััติิให้้ออกโดยคณะกรรมการบริิษััทฯ เมื่่�อวัันที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ 2565
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เอกสารแนบ 1
รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บกรรมการ ผู้ บริ หาร ผู้ มีอำ�นาจควบคุ มของบริ ษัท ผู้ ที่ ได้ รับมอบหมายให้ รับผิ ดชอบสู งสุ ดในสายงาน
บั ญชี และการเงิ น ผู้ ที่ ได้ รับมอบหมายให้ รับผิ ดชอบโดยตรง ในการควบคุ มดู แลการทำ �บั ญชี เลขานุ การบริ ษัท
ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2564

นางสาวลั กษณา ทรัพย์ สาคร

พลอากาศเอกพงศธร บั วทรัพย์

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ มีอำ�นาจลงนามผู กพั นบริ ษัท

รองประธานกรรมการ/กรรมการอิ สระ

อายุ : 70 ปี
วั น เดื อน ปี ที่ เป็ นกรรมการ : วั นที่ 2 เมษายน 2555
คุ ณวุ ฒิทางการศึ กษา :
ปริญญาโท MBA Wharton Business School, University of Pennsylvania,
USA
ปริญญาตรี บั ญชี บัณฑิ ต (เกี ยรติ นิยม) จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย
การอบรมบทบาทหน้ าที่ กรรมการ/สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย :
2557 Role of the Chairman Program (RCP)
2557 Director Certification Program (DCP)
2555 Director Accredited Program (DAP)
สั ดส่ วนการถื อหุ้ นในบริ ษัทเมื่ อวั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 :
41,461,267 หุ้ น คิ ดเป็ น 8.59 %
ความสั มพั นธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้ บริ หารท่ านอื่ น :
น้ องสาวของ นางอนุ รัตน์ เที ยมทั น และ นายสิ ทธิ ลาภ ทรั พย์ สาคร และ ป้ าของ
นายกฤษฎิ์ เศรษฐิ น
การดำ �รงตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบี ยนในปั จจุ บัน :
บริ ษัท ทิ ปโก้ แอสฟั ลท์ จำ �กั ด (มหาชน)
การดำ �รงตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ นในปั จจุ บัน:
บริ ษัท ทิ ปโก้ ไพน์ แอปเปิ้ ล จำ �กั ด
บริ ษัท ทิ ปโก้ เอฟแอนด์ บี จำ �กั ด
บริ ษัท ทิ ปโก้ รี เทล จำ �กั ด
บริ ษัท สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอล จำ �กั ด
บริ ษัท วณิ ชภาค จำ �กั ด
บริ ษัท ถนอมวงศ์ บริ การ จำ �กั ด
บริ ษัท รวมทรั พย์ สิน จำ �กั ด
บริ ษัท ทิ ปโก้ ทาวเวอร์ จำ �กั ด
บริ ษัท ไทยสเลอรี่ ซิ ล จำ �กั ด
บริ ษัท เรย์ โคล แอสฟั ลท์ จำ �กั ด
ประสบการณ์ การทำ �งาน :
ปี 2560 – ปั จจุ บัน
กรรมการ บริ ษัท ทิ ปโก้ รี เทล จำ �กั ด
ปี 2560 – ปั จจุ บัน
กรรมการ บริ ษัท ทิ ปโก้ ไพน์ แอปเปิ้ ล จำ �กั ด
ปี 2557 – ปั จจุ บัน
กรรมการ บริ ษัท ทิ ปโก้ ทาวเวอร์ จำ �กั ด
ปี 2556 – ปั จจุ บัน
กรรมการ บริ ษัท ทิ ปโก้ แอสฟั ลท์ จำ �กั ด (มหาชน)
ปี 2556 – ปั จจุ บัน
กรรมการ บริ ษัท ทิ ปโก้ เอฟแอนด์ บี จำ �กั ด

อายุ : 70 ปี
วั น เดื อน ปี ที่ เป็ นกรรมการ : วั นที่ 11 พฤศจิ กายน 2562
คุ ณวุ ฒิทางการศึ กษา :
วิ ทยาลั ยป้ องกั นราชอาณาจั กร
วิ ทยาลั ยการทั พอากาศ
โรงเรี ยนเสนาธิ การทหารอากาศ
โรงเรี ยนนายทหารอากาศ ประเทศสหรั ฐอเมริ กา
โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ(วิ ศวกรรมอากาศยาน)
การอบรมบทบาทหน้ าที่ กรรมการ/สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย :
2555 Director Accreditation Program (DAP)
2551 Director Certificate Program (DCP)
2551 Financial Statements for Directors
สั ดส่ วนการถื อหุ้ นในบริ ษัทเมื่ อวั นที่ 31 ธั นวาคม 2563 : ไม่ มี
ความสั มพั นธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้ บริ หารท่ านอื่ น : ไม่ มี
การดํ ารงตํ าแหน่ งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบี ยนในปั จจุ บัน : ไม่ มี
การดํ ารงตํ าแหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ นในปั จจุ บัน : ไม่ มี
ประสบการณ์ การทํ างาน :
ที่ ปรึ กษาศู นย์ เทคโนโลยี โลหะและวั สดุ แห่ งชาติ
ปี 2547 – 2563
ประธานคณะกรรมการสถาบั นเทคโนโลยี
ปี 2555 – 2561
		
การป้ องกั นประเทศกระทรวงกลาโหม
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัทขนส่ ง จำ �กั ด
ปี 2554 – 2557
ที่ ปรึ กษาของ
ปี 2552 – 2556
		
Groupo Arger, a trading company in Brazil
กรรมการบริ ษัทวิ ทยุ การบิ นแห่ งประเทศไทย จํ ากั ด
ปี 2551 – 2552
เสนาธิ การรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม
ปี 2550 – 2552
		
(รั บผิ ดชอบกลั่ นกรองงานของรั ฐมนตรี กลาโหมทุ กสาขา)
เจ้ ากรมสรรพวุ ธทหารอากาศ
ปี 2547 – 2549
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นางอนุ รัตน์ เที ยมทั น

นายสิ ทธิ ลาภ ทรัพย์ สาคร

อายุ : 73 ปี
วั น เดื อน ปี ที่ เป็ นกรรมการ : วั นที่ 22 มี นาคม 2519
คุ ณวุ ฒิทางการศึ กษา :
M.Sc.(Biochemistry) The American University, Washington,D.C., USA
วทบ. สาขาวิ ชาเคมี (เกี ยรติ นิยม) มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้ าที่ กรรมการ/สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย :
2544 Chairman Program 2000
2547 Director Certification Program (DCP)
สั ดส่ วนการถื อหุ้ นในบริ ษัทเมื่ อวั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 :
34,566,765 หุ้ น คิ ดเป็ น 7.16 %
ความสั มพั นธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้ บริ หารท่ านอื่ น :
พี่ สาวของ นายสิ ทธิ ลาภ ทรั พย์ สาคร นางสาวลั กษณา ทรั พย์ สาคร และป้ าของ
นายกฤษฎิ์ เศรษฐิ น
การดำ �รงตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบี ยน : ไม่ มี
การดำ �รงตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ นปั จจุ บัน :
บริ ษัท ทิ ปโก้ เอฟแอนด์ บี จำ �กั ด
บริ ษัท ทิ ปโก้ ไพน์ แอปเปิ้ ล จำ �กั ด
บริ ษัท ทิ ปโก้ ไบโอเท็ ค จำ �กั ด
บริ ษัท ทิ ปโก้ รี เทล จำ �กั ด
บริ ษัท สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอล จำ �กั ด
บริ ษัท รวมทรั พย์ สิน จำ �กั ด
บริ ษัท ทิ ปโก้ ทาวเวอร์ จำ �กั ด
ประสบการณ์ การทำ �งาน :
ประธานกรรมการ บริ ษัท ทิ ปโก้ ฟูดส์ จำ �กั ด (มหาชน)
ปี 2546 – 2556
ประธานกรรมการ บริ ษัท ทิ ปโก้ แอสฟั ลท์ จำ �กั ด (มหาชน)
ปี 2546 – 2556

อายุ : 71 ปี
วั น เดื อน ปี ที่ เป็ นกรรมการ : วั นที่ 2 เมษายน 2555
คุ ณวุ ฒิทางการศึ กษา :
B.S. Business Administration,Babson College, MA, USA
การอบรมบทบาทหน้ าที่ กรรมการ/สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย :
Director Accreditation Program (DAP)
สั ดส่ วนการถื อหุ้ นในบริ ษัทเมื่ อวั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 :
55,000,000 หุ้ น คิ ดเป็ น 11.40 %
ความสั มพั นธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้ บริ หารท่ านอื่ น :
น้ องชายของ นางอนุ รัตน์ เที ยมทั น พี่ ชายของนางสาวลั กษณา ทรั พย์ สาคร และ
ลุ งของนายกฤษฎิ์ เศรษฐิ น
การดำ �รงตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบี ยนในปั จจุ บัน :
บริ ษัท ทิ ปโก้ แอสฟั ลท์ จำ �กั ด (มหาชน)
การดำ �รงตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ นในปั จจุ บัน :
บริ ษัท ทิ ปโก้ เอฟแอนด์ บี จำ �กั ด
บริ ษัท ทิ ปโก้ ไบโอเท็ ค จำ �กั ด
บริ ษัท ทิ ปโก้ รี เทล จำ �กั ด
บริ ษัท ทิ ปโก้ ไพน์ แอปเปิ้ ล จำ �กั ด
บริ ษัท สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอล จำ �กั ด
บริ ษัท ถนอมวงศ์ บริ การ จำ �กั ด
บริ ษัท รวมทรั พย์ สิน จำ �กั ด
บริ ษัท ทิ ปโก้ ทาวเวอร์ จำ �กั ด
บริ ษัท ไทยสเลอรี่ ซิ ล จำ �กั ด
บริ ษัท ไทยบิ ทูเมน จำ �กั ด
บริ ษัท เรย์ โคล แอสฟั ลท์ จำ �กั ด
บริ ษัท ทิ ปโก้ มารี ไทม์ จำ �กั ด
บริ ษัท ราวณะ จำ �กั ด
บริ ษัท ทาสโก้ ชิ ปปิ้ ง จำ �กั ด
บริ ษัท อั ลฟ่ า มารี ไทม์ จำ �กั ด
บริ ษัท บิ ทูเมน มารี น จำ �กั ด		
ประสบการณ์ การทำ �งาน :
ปี 2561 – ปั จจุ บัน
กรรมการ บริ ษัท ทิ ปโก้ เอฟแอนด์ บี จำ �กั ด
ปี 2561 – ปั จจุ บัน
กรรมการ บริ ษัท ทิ ปโก้ ไบโอเท็ ค จำ �กั ด
ปี 2561 – ปั จจุ บัน
กรรมการ บริ ษัท ทิ ปโก้ รี เทล จำ �กั ด
ปี 2560 – ปั จจุ บัน
กรรมการ บริ ษัท ทิ ปโก้ ไพน์ แอปเปิ้ ล จำ �กั ด
ปี 2557 – ปั จจุ บัน
กรรมการ บริ ษัท ทิ ปโก้ ทาวเวอร์ จำ �กั ด

กรรมการ
กรรมการผู้ มีอำ�นาจลงนามผู กพั นบริ ษัท

กรรมการ
กรรมการผู้ มีอำ�นาจลงนามผู กพั นบริ ษัท

แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริ ษัท ทิ ปโก้ ฟูดส์ จำ �กั ด (มหาชน)
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นายสุ รเชษฐ์ ทรัพย์ สาคร

นายกฤษฎิ์ เศรษฐิ น

กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำ �หนดค่ าตอบแทน
กรรมการผู้ มีอำ�นาจลงนามผู กพั นบริ ษัท

กรรมการ
กรรมการผู้ มีอำ�นาจลงนามผู กพั นบริ ษัท

อายุ : 61 ปี
วั น เดื อน ปี ที่ เป็ นกรรมการ : วั นที่ 18 สิ งหาคม 2546
คุ ณวุ ฒิทางการศึ กษา :
บริ หารธุ รกิ จมหาบั ณฑิ ต (การเงิ น) มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ปี 2531
บริ หารธุ รกิ จบั ณฑิ ต (การบั ญชี ) มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล ปี 2528
การอบรมบทบาทหน้ าที่ กรรมการ/สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย :
2547 Director Certification Program (DCP), Diploma, IOD
2546 Director Certification Program (DCP),
Certificate of Completion, IOD
สั ดส่ วนการถื อหุ้ นในบริ ษัทเมื่ อวั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 : ไม่ มี
ความสั มพั นธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้ บริ หารท่ านอื่ น :
ลู กพี่ ลูกน้ อง นางอนุ รัตน์ เที ยมทั น นายสิ ทธิ ลาภ ทรั พย์ สาคร
นางสาวลั กษณา ทรั พย์ สาคร และ นายกฤษฎิ์ เศรษฐิ น
การดำ �รงตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบี ยนในปั จจุ บัน :
บริ ษัท ยู ไนเต็ ด เปเปอร์ จำ �กั ด (มหาชน)
การดำ �รงตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ นในปั จจุ บัน : บริ ษัท รวมทรั พย์ สิน จำ �กั ด
ประสบการณ์ การทำ �งาน :
ปี 2557 – 2564
กรรมการ บริ ษัท ทิ ปโก้ ทาวเวอร์ จำ �กั ด
ปี 2557 – 2562
กรรมการผู้ จัดการ บริ ษัท ทิ ปโก้ ทาวเวอร์ จำ �กั ด
ปี 2555 – ปั จจุ บัน กรรมการ บริ ษัท รวมทรั พย์ สิน จำ �กั ด
ปี 2554 – 2562
กรรมการผู้ จัดการ บริ ษัท ถนอมวงศ์ บริ การ จำ �กั ด
ปี 2547 – ปั จจุ บัน กรรมการอิ สระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบของ
		
บริ ษัท ยู ไนเต็ ด เปเปอร์ จำ �กั ด (มหาชน)
ปี 2544 - 2553
รองกรรมการผู้ จัดการ บริ ษัท ถนอมวงศ์ บริ การ จำ �กั ด
ปี 2543		
ผู้ จัดการอาวุ โส สายการบริ หาร
		
บริ ษัท ถนอมวงศ์ บริ การ จำ �กั ด

อายุ : 39 ปี
วั น เดื อน ปี ที่ เป็ นกรรมการ : วั นที่ 11 พฤศจิ กายน 2562
คุ ณวุ ฒิทางการศึ กษา :
ปริญญาตรี B.S. Business Administration, Babson College, MA, USA
การอบรมบทบาทหน้ าที่ กรรมการ/สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย :
ไม่ มี
สั ดส่ วนการถื อหุ้ นในบริ ษัทเมื่ อวั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 :
2,000,000 หุ้ น คิ ดเป็ น 0.41 %
ความสั มพั นธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้ บริ หารท่ านอื่ น :
หลานของ นางอนุ รัตน์ เที ยมทั น นางสาวลั กษณา ทรั พย์ สาคร
นายสิ ทธิ ลาภ ทรั พย์ สาคร และ นายสุ รเชษฐ์ ทรั พย์ สาคร
การดำ �รงตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบี ยนในปั จจุ บัน : ไม่ มี
การดำ �รงตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ นในปั จจุ บัน :
บริ ษัท รั ตนะจิ ตต์ จำ �กั ด
บริ ษัท จิ ตต์ ษดา จำ �กั ด
บริ ษัท ยู ไนเต็ ด เทคโนโลยี เซอร์ วิส จำ �กั ด
บริ ษัท ทิ ปโก้ เอฟแอนด์ บี จำ �กั ด
บริ ษัท ทิ ปโก้ รี เทล จำ �กั ด
ประสบการณ์ การทำ �งาน :
ปี 2564 – ปั จจุ บัน ผู้ อำ�นวยการ – ฝ่ ายพั ฒนาธุ รกิ จ
		
บริ ษัท ทิ ปโก้ แอสฟั ลท์ จำ �กั ด (มหาชน)
ผู้ จัดการอาวุ โส – ฝ่ ายพั ฒนาธุ รกิ จ
ปี 2558 – 2564
		
บริ ษัท ทิ ปโก้ แอสฟั ลท์ จำ �กั ด (มหาชน)
ฝ่ ายพั ฒนาธุ รกิ จในกลุ่ มทิ ปโก้
ปี 2554 – 2558
พนั กงานที่ ปรึ กษารั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลั ง
ปี 2551 – 2554
		
สำ �นั กงานรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลั ง
ฝ่ ายวาณิ ชธนกิ จ บริ ษัท หลั กทรั พย์ ภัทร จำ �กั ด (มหาชน
ปี 2550 – 2548
		
(เดิ มชื่ อ Merrill Lynch Thailand)
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นายวิ รัช ไพรั ชพิ บูลย์

นายไพศาล พงษ์ ประยู ร

อายุ : 74 ปี
วั น เดื อน ปี ที่ เป็ นกรรมการ : วั นที่ 7 กั นยายน 2550
คุ ณวุ ฒิทางการศึ กษา :
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Adam State College, Colorado, USA
ผ่ านการอบรมหลั กสู ตร Executive Development Program, Princeton
University, USA
ประกาศนี ยบั ตรหลั กสู ตร Managing Multinational Finance สถาบั นบั ณฑิ ต
บริ หารธุ รกิ จ แห่ งจุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย
การอบรมบทบาทหน้ าที่ กรรมการ/สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย :
2561 Tough Boardroom Situations – Independent Directors 		
Share Lessons Learned
2557 Director Certification Program Update (DCPU)
2556 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
2551 Role of the Compensation Committee Program (RCC)
2547 Audit Committee Program (ACP)
2545 Director Certification Program (DCP)
สั ดส่ วนการถื อหุ้ นในบริ ษัทเมื่ อวั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 : ไม่ มี
ความสั มพั นธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้ บริ หาร : ไม่ มี
การดำ �รงตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบี ยนในปั จจุ บัน :
ธนาคารกรุ งศรี อยุ ธยา จำ �กั ด (มหาชน)
การดำ �รงตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ น : ไม่ มี
ประสบการณ์ การทำ �งาน :
ปี 2563 – ปั จจุ บัน กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทนของ
		
ธนาคารกรุ งศรี อยุ ธยา จำ �กั ด (มหาชน)
ปี 2561 – ปั จจุ บัน ประธานกรรมการกำ �กั บนโยบายความเสี่ ยงและ
		
ธรรมภิ บาลของ ธนาคารกรุ งศรี อยุ ธยา จำ �กั ด (มหาชน)
ปี 2550 – 2561
กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทนของ
		
ธนาคารกรุ งศรี อยุ ธยา จำ �กั ด (มหาชน)
กรรมการผู้ จัดการ
ปี 2543		
		
บริ ษัท เงิ นทุ นหลั กทรั พย์ ศรี มิตร จำ �กั ด (มหาชน)
ปี 2542 – ปั จจุ บัน กรรมการตรวจสอบของ
		
ธนาคารกรุ งศรี อยุ ธยา จำ �กั ด (มหาชน)
ปี 2541 – ปั จจุ บัน กรรมการอิ สระของ
		
ธนาคารกรุ งศรี อยุ ธยา จำ �กั ด (มหาชน)

อายุ : 72 ปี
วั น เดื อน ปี ที่ เป็ นกรรมการ : วั นที่ 2 เมษายน 2555
คุ ณวุ ฒิทางการศึ กษา :
ปริญญาโท วิ ศวกรรมศาสตร์ สาขาวิ ศวกรรมอุ ตสาหกรรม, Fairleigh Dickinson
University, USA
ปริ ญญาตรี วิ ศวกรรมศาสตร์ สาขาวิ ศวกรรมโยธา, Villanova University, USA
การอบรมบทบาทหน้ าที่ กรรมการ/สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย :
2557 Role of the Chairman Program (RCP)
2557 Director Certification Program (DCP)
2555 Directors Accreditation Program (DAP)
สั ดส่ วนการถื อหุ้ นในบริ ษัทเมื่ อวั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 : ไม่ มี
ความสั มพั นธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้ บริ หารท่ านอื่ น : ไม่ มี
การดำ �รงตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบี ยน : ไม่ มี
การดำ �รงตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ น : ไม่ มี
ประสบการณ์ การทำ �งาน :
ปี 2543 -2553
ผู้ อำ�นวยการฝ่ าย Head of Business Partner
		
บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชั่ น จำ �กั ด (มหาชน)
กรรมการผู้ จัดการ
ปี 2540 - 2542
		
บริ ษัท สามารถ เคเบิ ลซิ สเต็ ม จำ �กั ด (มหาชน)
ผู้ อำ�นวยการกองพาณิ ชย์
ปี 2536 - 2540
		
บริ ษัท เทเลคอมเอเชี ย จำ �กั ด (มหาชน)
ผู้ จัดการโครงการพั ฒนาอสั งริ มทรั พย์
ปี 2535 - 2536
		
บริ ษัท ไทวา เอ็ นจิ เนี ยริ่ ง จำ �กั ด
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ
ปี 2534 - 2535
		
บริ ษัท ไฮเทค อิ นดั สตรี เอสเตท จำ �กั ด

กรรมการอิ สระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิ สระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ �หนดค่ าตอบแทน
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นางอั จฉรา ปรี ชา

นายชลิ ต ลิ มปนะเวช

อายุ : 66 ปี
วั น เดื อน ปี ที่ เป็ นกรรมการ : วั นที่ 25 เมษายน 2557
คุ ณวุ ฒิทางการศึ กษา :
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิ จ สถาบั นการบริ หารแห่ งเอเซี ยประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์
ปริ ญญาตรี นิ เทศศาสตร์ (วิ ชาเอกหนั งสื อพิ มพ์ ) จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย
อนุ ปริ ญญา แผนกภาษาต่ างประเทศ (ภาษาฝรั่ งเศส) วิ ทยาลั ยเขตบพิ ตรภิ มุข
การอบรมบทบาทหน้ าที่ กรรมการ/สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย :
2561
Tough Boardroom Situations –
Independent Directors Share Lessons Learned
2561
Board Matters & Trends BMT 6/2018
2558
Advanced Audit Committee Program (AACP)
2557
Director Certificate Program
สั ดส่ วนการถื อหุ้ นในบริ ษัทเมื่ อวั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 : ไม่ มี
ความสั มพั นธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้ บริ หารท่ านอื่ น : ไม่ มี
การดำ �รงตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบี ยน : ไม่ มี
การดำ �รงตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ นในปั จจุ บัน :
บริ ษัท ศานติ กรี น แพค จำ �กั ด
ประสบการณ์ การทำ �งาน :
ปี 2538-ปั จจุ บัน
กรรมการ บริ ษัท ศานติ กรี น แพค จำ �กั ด
กรรมการ บริ ษัท SSJ Pte ., Ltd., Singapore
ปี 2551-2555
กรรมการ บริ ษัท ชาร์ ดอง (ประเทศไทย) จำ �กั ด
ปี 2551-2554
ผู้ ช่วยรองประธานกรรมการ
ปี 2553-2555
		
บริ ษัท ริ โน (ประเทศไทย) จำ �กั ด
รองผู้ อำ�นวยการ ฝ่ ายธุ รกิ จต่ างประเทศ,
ปี 2548-2553
		
บริ ษัทไอซี ซี อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จำ �กั ด (มหาชน)
รองผู้ อำ�นวยการฝ่ ายเครื่ องสำ �อาง
ปี 2532-2548
		
บริ ษัท ไอซี ซีอินเตอร์ เนชั่ นแนล จำ �กั ด (มหาชน)

อายุ : 70 ปี
วั น เดื อน ปี ที่ เป็ นกรรมการ : วั นที่ 24 เมษายน 2551
คุ ณวุ ฒิทางการศึ กษา :
ปริ ญญาโท MPA คณะรั ฐศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย
Senior Marketing Management Course in London, 1987
ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิ จ สาขาการตลาด มหาวิ ทยาลั ยอั สสั มชั ญ
การอบรมบทบาทหน้ าที่ กรรมการ/สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย :
Board Matters &Trends BMT 6/2018
Director Certificate Program (DCP)
Financial Statements for Directors
Audit Committee Program
สั ดส่ วนการถื อหุ้ นในบริ ษัทเมื่ อวั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 : ไม่ มี
ความสั มพั นธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้ บริ หารท่ านอื่ น : ไม่ มี
การดำ �รงตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบี ยน : ไม่ มี
การดำ �รงตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ น : ไม่ มี
ประสบการณ์ การทำ �งาน :
ปี 2561 - ปั จจุ บัน ที่ ปรึ กษา สมาคมการตลาดแห่ งประเทศไทย
ปี 2554 - 2561
อุ ปนายก ฝ่ ายวิ ชาการ สมาคมการตลาดแห่ งประเทศไทย
ปี 2554 - 2558
ประธานกลุ่ มการตลาด และกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ
		
สมาคมการจั ดการธุ รกิ จแห่ งประเทศไทย (TMA)
ปี 2546 -2554
กรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ
		
บริ ษัท ชู โอเซ็ นโก (ประเทศไทย) จำ �กั ด
ปี 2546 -2553
คณบดี คณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยอั สสั มชั ญ

กรรมการอิ สระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ �หนดค่ าตอบแทน
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กรรมการอิ สระ

นายยงสิ ทธิ์ โรจน์ ศรี กุล

ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร
กรรมการผู้ มีอำ�นาจลงนามผู กพั นบริ ษัท
อายุ : 58 ปี
วั น เดื อน ปี ที่ เป็ นกรรมการ : วั นที่ 13 มกราคม 2564
คุ ณวุ ฒิทางการศึ กษา :
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิ จ MBA (การตลาด) California State University
Dominguez Hills, USA
ปริ ญญาตรี วิ ศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า) จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย
ผ่ านการอบรมหลั กสู ตรวิ ทยาลั ยป้ องกั นราชอาณาจั กร (วปอ.) 61
การอบรมบทบาทหน้ าที่ กรรมการ/สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย :
Chartered Director Program (2551)
Director Certification Program (2550)
Director Diploma Program (2550)
สั ดส่ วนการถื อหุ้ นในบริ ษัทเมื่ อวั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 : ไม่ มี
ความสั มพั นธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้ บริ หารท่ านอื่ น : ไม่ มี
การดำ �รงตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบี ยนในปั จจุ บัน : ไม่ มี
การดำ �รงตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ นในปั จจุ บัน : ไม่ มี
ประสบการณ์ การทำ �งาน :
หั วหน้ าคณะผู้ บริ หารกลุ่ มลู กค้ าองค์ กร
ปี 2561 - 2563
		
บริ ษัท แอดวานซ์ อิ นโฟร์ เซอร์ วิส จำ �กั ด (มหาชน) (AIS)
และ บริ ษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ ทเวอร์ ค จำ �กั ด (AWN)
		
ผู้ ว่าการ กรรมการ และเลขานุ การคณะกรรมการฯ
ปี 2555 - 2557
		
การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย
รองกรรมการผู้ อำ�นวยการ และหั วหน้ าคณะผู้ บริ หาร
ปี 2534 - 2554
		
งานพาณิ ชย์ บริ ษัท ไทยคม จำ �กั ด (มหาชน)
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นางสาวกุ ลกาน จี นปั่ น

นายลื อชา พิ ศิษฐการ

อายุ : 55 ปี
วั น เดื อน ปี ที่ เป็ นเลขานุ การบริ ษัท : วั นที่ 1 เมษายน 2560
คุ ณวุ ฒิทางการศึ กษา :
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิ จ สาขาการบั ญชี มหาวิ ทยาลั ยรามคำ �แหง
การอบรมบทบาทหน้ าที่ กรรมการ/สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย :
Company Secretary Program (CSP) 68/2559
Board Reporting Program (BRP) 19/2559
Effective Minute Taking (EMT) 35/2559
Refreshment Training Program (RFP) 4/2021
การอบรมสมาคมบริ ษัทจดทะเบี ยนไทย
หลั กสู ตรพื้ นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ องกั บบริ ษัท
จดทะเบี ยน 12/2557
สั ดส่ วนการถื อหุ้ นในบริ ษัทเมื่ อวั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 : ไม่ มี
ความสั มพั นธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้ บริ หารท่ านอื่ น : ไม่ มี
การดำ �รงตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบี ยน : ไม่ มี
การดำ �รงตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ น : ไม่ มี
ประสบการณ์ การทำ �งาน :
เลขานุ การบริ ษัทและเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2560-ปั จจุ บัน
บริ ษัท ทิ ปโก้ ฟูดส์ จำ �กั ด (มหาชน)
		
ผู้ ช่วยเลขานุ การบริ ษัทและเลขานุ การคณะกรรมการ
ปี 2557-2560
		
ตรวจสอบบริ ษัท ทิ ปโก้ ฟูดส์ จำ �กั ด (มหาชน)
หั วหน้ าหน่ วยประชาสั มพั นธ์ กลุ่ ม บริ ษัท ทิ ปโก้ ฟูดส์ จำ �กั ด 		
ปี 2552-2556
(มหาชน)
		
ปี 2543-2551
นั กวิ เคาระห์ งบประมาณ,เลขานุ การคณะกรรมการ
		
ตรวจสอบ บริ ษัท ทิ ปโก้ ฟูดส์ จำ �กั ด (มหาชน)
นั กบั ญชี บริ ษัท ทิ ปโก้ ฟูดส์ จำ �กั ด (มหาชน)
ปี 2535-2542

อายุ : 56 ปี
คุ ณวุ ฒิทางการศึ กษา :
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิ จ มหาวิ ทยาลั ยรั งสิ ต
ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Utah, USA
การอบรมบทบาทหน้ าที่ กรรมการ/สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย :
ไม่ มี
การอบรมพิ เศษ :
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
สั ดส่ วนการถื อหุ้ นในบริ ษัทเมื่ อวั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 : ไม่ มี
ความสั มพั นธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้ บริ หารท่ านอื่ น : ไม่ มี
การดำ �รงตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบี ยน : ไม่ มี
การดำ �รงตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ น :
บริ ษัท ทิ ปโก้ ไพน์ แอปเปิ้ ล จำ �กั ด
บริ ษัท ทิ ปโก้ เอฟแอนด์ บี จำ �กั ด
บริ ษัท ทิ ปโก้ ไบโอเท็ ค จำ �กั ด
บริ ษัท ทิ ปโก้ รี เทล จำ �กั ด
ประสบการณ์ การทำ �งาน :
กรรมการ- กลุ่ มบริ ษัทพรี เมี ยร์
ปี 2560		
Group Chief Financial Officer - Pacific-AA Group
ปี 2559		
		
(Singapore, Myanmar, and USA)
VP Finance International
ปี 2557 - 2559
		
บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ ป จำ �กั ด (มหาชน)/ ภายใต้ กลุ่ ม
		
บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่ นแนล จำ �กั ด (มหาชน)
Group Chief Operating Officer/Group Chief
ปี 2556 - 2557
		
Financial Officer - Winvestment Holding Ltd.
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
ปี 2549- 2556
		
- Head of Performance Management,
		
Consumer Banking SEA & SG (Singapore)
		
- CFO for Mekong Region
		
(Vietnam, Loas, and Cambodia)
		
- Head of Business Finance,
		
Consumer Banking Thailand

เลขานุ การบริ ษัท
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ผู้ อำ�นวยการสายงานบริ หารการเงิ น

นางสาวธั ญพร วณิ ชย์ กิจไพศาล
ผู้ อำ�นวยการฝ่ ายบั ญชี

อายุ : 48 ปี
คุ ณวุ ฒิทางการศึ กษา :
ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาบั ณฑิ ต (เศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จ),สถาบั นบั ณฑิ ต
พั ฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
ปริ ญญาตรี บั ญชี บัณฑิ ต มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้ าที่ กรรมการ/สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย :
ไม่ มี
สั ดส่ วนการถื อหุ้ นในบริ ษัท : ไม่ มี
ความสั มพั นธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้ บริ หาร : ไม่ มี
การดำ �รงตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบี ยนในปั จจุ บัน : ไม่ มี
การดำ �รงตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ นในปั จจุ บัน : ไม่ มี
ประสบการณ์ การทำ �งาน :
ปี 2561 - 2562
ผู้ อำ�นวยการฝ่ ายบั ญชี เอส ซี กรุ๊ ป
ปี 2557 - 2561
ผู้ จัดการอาวุ โส ฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริ ษัท ไมเนอร์
		
อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จำ �กั ด (มหาชน)
ผู้ จัดการอาวุ โส ฝ่ ายตรวจสอบบั ญชี
ปี 2538 - 2557
		
บริ ษัท สำ �นั กงาน อี วาย จำ �กั ด
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เอกสารแนบ 2

รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บกรรมการของบริ ษัทย่ อย
รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อยตามตาราง ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำ�กัด

นางสาวลัักษณา	ทรััพย์์สาคร

X

นางอนุุรััตน์์		

/

เทีียมทััน

นายสิิทธิิลาภ	ทรััพย์์สาคร

/

นายกฤษฎิ์์�		

เศรษฐิิน

/

นายยงสิิทธิ์์�		

โรจน์์ศรีีกุุล*

///

นายลืือชา		พิิศิิษฐการ

รายชื่อกรรมการ

/

รายชื่อบริษัทย่อย
บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จำ�กัด

นางสาวลัักษณา	ทรััพย์์สาคร

X

นางอนุุรััตน์์		

/

เทีียมทััน

นายสิิทธิิลาภ	ทรััพย์์สาคร

/

นายยงสิิทธิ์์�		

///

โรจน์์ศรีีกุุล*
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รายชื่อกรรมการ
นางอนุุรััตน์์		

เทีียมทััน

/

รายชื่อบริษัทย่อย
บริษทั ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำ�กัด
X

นางสาวลัักษณา	ทรััพย์์สาคร

/

นายสิิทธิิลาภ	ทรััพย์์สาคร

/
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///

โรจน์์ศรีีกุุล*
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รายชื่อบริษัทย่อย

แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | บริ ษัท ทิ ปโก้ ฟูดส์ จำ �กั ด (มหาชน)

/

รายชื่อกรรมการ

รายชื่อบริษัทย่อย
บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำ�กัด

นางสาวลัักษณา	ทรััพย์์สาคร

X

นางอนุุรััตน์์		

/

เทีียมทััน

นายสิิทธิิลาภ	ทรััพย์์สาคร

/

นายกฤษฎิ์์�		

เศรษฐิิน

/

นายยงสิิทธิ์์�		

โรจน์์ศรีีกุุล*

///

นายลืือชา		พิิศิิษฐการ

/

หมายเหตุ * ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2564
1.
/ = กรรมการ
X = ประธานกรรมการ
/// = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.
บริษัทย่อย ให้หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำ�คัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม ตามงบกำ�ไรขาดทุนรวม
	ของปีบัญชีล่าสุด
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รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บหั วหน้ างานตรวจสอบภายใน
และหั วหน้ างานกำ �กั บดู แลการปฏิ บัติงาน
1. รายละเอียดหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้ง นางสาวกุลกาน จีนปั่น ให้ปฎิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่
ความรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางการกำ�กับดูแลการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและ
ข้อกำ�หนดของหน่วยงานทางการทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการก.ล.ต. สำ�นักงานคณะกรรมการคปภ.
สำ�นักงานกกพ.หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัตินโยบายด้าน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำ�หนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบผู้บริหารระดับสูง
ฝ่ายงานหรือหน่วยงานและพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่าพนักงานทุกคน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำ�ความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติ
ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด (ประวัติ ตามเอกสารแนบ 1 )
2. รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัท ซึ่งบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด ได้มอบหมายให้นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ตำ�แหน่งผู้ตรวจสอบ
ภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าทผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
ประวัติ นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์
การศึกษาและวุฒิทางวิชาชีพ
- บัญชีบณฑ
ั ิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Mini MBA. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certified Public Account an (Thailand) – (CPA No.2336)
- Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors – (CIA No.30861)
- Director Certification Program (DCP) – IOD รุ่น 9/2544
ประสบการณ์
2524 - 2537
2537 - 2539
2538 - 2540
2542 - ปัจจุบัน

178

ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยผูว้ ่าการฝ่ายบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ประธานบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
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งานตรวจสอบภายใน
2547 - ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้
2546 - ปัจจุบัน บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
2546 - 2557
บริษัท โรงแรมปาร์คนายเลิศ จำ�กัด
2543 - 2560
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
งานประเมินระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
2554 – 2557 การควบคุมงบประมาณ การจัดซื้อ/ว่าจ้าง การควบคุมรายได้ค่าเช่าพื้นที่และการจัดทำ�สัญญาเช่าพื้นที่และ
		
การควบคุมทรัพย์สนิ ถาวร ฯลฯ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์บางแห่ง
		
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำ�กัด
งานการอบรม
2537 – 2540	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย – จัดหลักสูตรการอบรมและร่วมเป็นวิทยากร
2541 – 2544 American Corporation for Thailand Internal Auditor Training Program ร่วมกับกระทรวงแรงงานฯ
		ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย สถาบั น KENAN, Price Waterhouse Coopers, TRIS และ
		สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ฯลฯ
ทำ�หน้าที่กรรมการโครงการฝึกอบรม จัดทำ�หลักสูตร ร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตร “Internal Auditing for New Internal Auditor”
สำ�หรับผู้จบปริญญาตรีที่ว่างงาน เนื่องจากถูกเลิกจ้างช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2541 จำ�นวน 22 รุ่น ประมาณ 1,000 คน
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ทรัพย์ สินที่ ใช้ ในการประกอบธุ รกิ จ

สินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษทั ย่อย
ณ 31 ธันวาคม 2564
สำ�นักงานใหญ่

ประจวบ

อยุธยา

เพชรบูรณ์

เชียงใหม่

1. ที่่�ดิิน

22.15

127.10

***41.29

***16.92

84.50

2. ค่่าพััฒนาที่่�ดิิน

0.00

0.11

1.12

0.04

0.00

3. อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง

16.59

99.50

***226.62

***245.35

32.77

4. เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน

0.78

-

0.63

0.65

0.26

5. ยานพาหนะ

4.82

2.31

0.64

0.26

0.00

6. เครื่่�องจัักรและส่่วนประกอบ

0.00

105.16

465.61

114.00

47.80

7. เครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้

7.20

21.64

21.20

6.60

3.65

8. ทรััพย์์สิินไม่่มีีตััวตน

28.01

0.22

-

-

0.00

9. งานระหว่่างก่่อสร้้าง

0.05

51.90

7.26

0.61

0.17

10. สำำ�รองทรััพย์์สิินเสื่่�อมสภาพ

0.00

(20.69)

(173.84)

-

-

11. อื่่�นๆ

0.52

-

-

-

-

80.12

387.25

590.53

384.43

169.15
1,611.49

รายการ

รวม
รวมทั้งสิ้น
***ติดจำ�นอง

	หมายเหตุ
1. อาคารสำ�นักงานที่สำ�นักงานใหญ่เป็นการเช่าพื้นที่ ชั้น 27-28 ของบริษัท ทิปโก้ทาวเวอร์ จำ�กัด โดยมีค่าเช่าและ
ค่าบริการรวม 12.62 ล้านบาท ต่อปี
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เครื่องหมายการค้าที่สำ�คัญ
รูปแบบเครื่องหมายการค้า

เลขทะเบียน/
ประเทศที่จดทะเบียน ระยะเวลาคุ้มครอง

ชื่อเจ้าของ

ประเภทสินค้า/บริการ

บมจ.ทิิปโก้้ฟููดส์์

เครื่่� อ งดื่่� มน้ำ�ำ� แร่่ ธ รรมชาติิ น้ำำ�� เปล่่ า

ค.281009 /

น้ำำ��สมุุ น ไพรที่่� ไ ม่่ ใช้้ ใ นทางการแพทย์์

ประเทศไทย

10 ปีี

เครื่่� อ งดื่่� มธัั ญ ญาหาร น้ำำ�� นมถั่่� ว เหลืื อ ง
เครื่่� อ งดื่่� ม เกลืื อ แร่่ เครื่่� อ งดื่่� มน้ำ�ำ� ผลไม้้
ผสมวิิตามิินที่่�ไม่่ใช้้ในทางการแพทย์์
บมจ.ทิิปโก้้ฟููดส์์

• เครื่่�องดื่่�มน้ำ��ำ ผลไม้้ น้ำำ�ผั
� ัก น้ำำ�ผั
� ักผสม

ค.272041 /

น้ำำ�� ผลไม้้ ร วม น้ำำ�� ผลไม้้ ร วม เครื่่� อ งดื่่� ม

ประเทศไทย

10 ปีี

ธััญญาหาร น้ำำ��นมถั่่�วเหลืือง น้ำำ��ข้้าวโพด
น้ำำ�ลุ
� ุกเดืือย น้ำำ�สมุ
� ุนไพร ที่่�ใช้้ในทางการ
แพทย์์ เครื่่�องดื่่�มเกลืือแร่่ เครื่่�องดื่่�มผสม
วิิตามิิน น้ำำ��แร่่ น้ำำ��ดื่่�ม

บมจ.ทิิปโก้้ฟููดส์์

• ชาเขีียวพร้้อมดื่่�ม ชาเขีียวพร้้อมดื่่�ม

ค.272789/

ผสมน้ำำ��ผลไม้้ กาแฟ ชา

ประเทศไทย

บริิการขายอาหารและเครื่่�องดื่่�ม

บ.61070 /

10 ปีี

10 ปีี

ประเทศไทย
บมจ.ทิิปโก้้ฟููดส์์

ผลไม้้สด

ค.399781/

10 ปีี

ประเทศไทย

นโยบายการลงทุน
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินลงทุนตามราคาทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจต่าง ๆ คือ ธุรกิจผลไม้แปรรูป
มูลค่ารวม 700 ล้านบาท ธุรกิจเครื่องดื่ม มูลค่ารวม 729.05 ล้านบาท ธุรกิจค้าปลีก มูลค่ารวม 175.50 ล้านบาท ธุรกิจผลิตภัณฑเ์ พื่อสขุ ภาพ
และการเกษตร จำ�นวน 160.79 ล้านบาท และธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายยางมะตอย 644.93 ล้านบาท โดยมีสดั ส่วนเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
และบริษัทร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 34 ของสินทรัพย์รวม
เงินลงทุนในธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายยางมะตอย บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการถือเป็นเงินลงทุนระยะยาว โดยที่อาจมีการขาย
ในช่วงสั้นบ้างเมื่อได้กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายการถือเงินลงทุนดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 20-25
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
		
-ไม่มี-
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นโยบายและแนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการ และ
จรรยาบรรณธุรกิจ

สำ�หรับรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม สามารถศึกษาได้ตามลิ้งก์
ด้านล่าง
https://www.tipcofood.com/wp-content/uploads/2021/11/3.pdf
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำ�นวน 3 ท่าน โดยนายวิรชั ไพรัชพิบลู ย์
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพศาล พงษ์ประยูร และ นางอัจฉรา ปรีชา เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯซึ่งสอดคล้องกับข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังกำ�กับดูแลงาน
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้มีระบบควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยง
ด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน อย่างเป็นทางการจำ�นวน
4 ครั้ง และได้ร่วมปรึกษาหารือกับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอกและ ฝ่ายบริหาร เพื่อหารือแผนงานให้สอดคล้องและ
ครอบคลุม โดยสรุปสาระสำ�คัญในการปฎิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
1. ร่วมกำ�หนดแผนการตรวจสอบประจำ�ปี เพื่อทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในกับ บริษัท ออดิต
แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ติดตามผลการปฎิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
ทุกไตรมาส นอกจากนี้ยังเน้นถึงการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในทำ�การทบทวนทุกไตรมาส
2. ได้ สอ บทานงบการเงิ น และรายงานทางการเงิ น ประจำ � ไตรมาสและประจำ � ปี ร่ วม กั บ ผู้ สอ บบั ญ ชี ภ ายนอก เพื่อ
นำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯพิจารณาอนุมตั ิ พบว่างบการเงินได้จดั ทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมลู อย่าง
เพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึงมีการติดตามผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3. ได้สอบทานการทำ�รายการระหว่างบริษัทฯกับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นการ
ทำ�ธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯและได้มีการปรียบเทียบกับราคาในท้องตลาดเพื่อให้ความมั่นใจว่าสมเหตุสมผลทุกครั้ง
4. ได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีสาระสำ�คัญ
และเน้นย้ำ�ให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายบริหารได้รายงานการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ และแนวทางการจัดการปัจจัย
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
5. ติดตามโครงการลงทุนของบริษัทฯ โดยสอบถามความคืบหน้าและรับฟังรายงานจากฝ่ายบริหารเป็นระยะๆ
6. สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส และเป็นธรรมต่อ
ผูถ้ ือหุ้นและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯได้ปฏิบัติครบถ้วน ถูกต้องตามข้อกำ�หนดและตามกฎหมาย
7. ร่ วม พิ จ ารณาเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ สอ บบั ญ ชี ต ามเงื่อ นไขเวลาที่ เ หมาะสม พร้ อม ค่ า ตอบแทนผู้ สอ บบั ญ ชี ต่ อ คณะ
กรรมการบริษัทฯเพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำ�หรับปี 2564ได้พจิ ารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
8. ทบทวนกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบและทำ � การประเมิ น ตนเองสำ �ห รั บ การปฎิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งได้รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ
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โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำ�เนินการอย่างครอบคลุมและสอดคล้องตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้พจิ ารณาร่วมกับผูบ้ ริหาร ผูต้ รวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่า ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯในปัจจุบันมีความเพียงพอ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการกำ�กับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงที่ดี
รวมทัง้ กระบวนการการจัดทำ�งบการเงินของบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมอย่างเหมาะสมเพียงพอ และงบการเงินของบริษทั ฯได้จดั ทำ�ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการติดตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบปฏิบตั ิต่างๆอย่าง
สม่ำ�เสมอรวมทั้งได้มีการประเมินเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบตั ิต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
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