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กำรเรียนรู้ เข้ำใจ กำรใช้ชีวิตของผู้คน เป็นจุดเริ่มต้น
ในกำรสรรค์สร้ำงคน และคิดค้น เพ่ือน�ำเสนอรูปแบบ
สินค้ำและบริกำร

ทิปโก้ให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้
มีคุณภำพดีอย่ำงต่อเน่ือง เรำจึงน�ำเสนอส่ิงท่ีดีท่ีสุด
จำกธรรมชำติ

พร ้อมทั้งค ้นหำนวัตกรรมใหม่ๆ เ พ่ือส ่งต ่อให ้กับ
ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีท่ีสุดในแบบของคุณ

“Uncover the path to best self”

สิ่งท่ีดีท่ีสุดในทุกช่วงเวลำ
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ความหมายของสุขภาวะที่ดีคือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีซึ่งต้อง

ได้มาจากการด�าเนินชีวิตโดยรวม มิใช่จากการเน้นท�าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ต้องใช้ท้ัง

วินัยและเวลาไม่มีทางลัดดังน้ัน ทิปโก้จึงไม่ใช่บริษัทที่มุ่งขายผลิตภัณฑ์เพียง

อย่างเดียว แต่เป็นบริษัทที่เกิดมาเพื่อเรียนรู้เข้าใจการใช้ชีวิตของผู้คน และ

คิดค ้นเพื่อน�าเสนอรูปแบบการใช ้ชีวิต ท่ีน�ามาซึ่ ง สุขภาวะที่ดี โดยใช ้

ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นตัวตอบโจทย์ของการน�าสุขภาวะที่ดีสู่สังคม

พันธกิจ
น�าสุขภาวะที่ดีสู่สังคม
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เพื่อให้พันธกิจของบริษัทเป็นจริง ทิปโก้ไม่สามารถเป็นเพียงแค่ผู้สนองตอบ

ความต้องการของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้ที่ชี้น�าและขับเคลื่อนให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตด้วย และ

การขบัเคลือ่นชีน้�าตลาดดงักล่าวจะต้องน�ามาซึง่มลูค่าเพิม่แก่ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง

ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร ผู้ถือหุ้น ผู้สนับสนุนทางการเงิน 

ตลอดจนชมุชนและสงัคม กล่าวคอืต้องน�ามาซึง่ชวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ของทกุฝ่าย

วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนชี้น�าตลาดเพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ
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ค่านิยม
เป้าหมายเดียวกัน

สร้างสรรค์สิ่งใหม่

ด้วยใจเต็มร้อย

ไม่ถอยมุ่งมั่น

สื่อสารจริงใจ
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ผังองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

กรรมการผู้จัดการ

คณะผู้บริหาร

ธุรกิจผลไม้แปรรูป ธุรกิจคอนซูมเมอร์
ธุรกิจสารสกัด
และการเกษตร

ธุรกิจค้าปลีก 
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ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน

2559

(บริษัท)

2558

(รวม)

2558

(บริษัท)

2559

(รวม)

2560

(บริษัท)

2560

(รวม)

ณ วันที่ หรือ ส�ำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวำคม

ข้อมูลเก่ียวกับหุน้สำมญั (ต่อหุน้)

 มลูค่าท่ีตราไว้ 

 มลูค่าตามบญัชี 

 ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน

ผลกำรด�ำเนนิงำน(บำท)

 รายได้จากการขาย 

 รายได้รวม 

 ก�าไรขัน้ต้น

 ก�าไรก่อนดอกเบีย้และภาษเีงนิได้

 ก�าไรสทุธิ 

ข้อมูลเก่ียวกับงบดุล (บำท)

 สนิทรัพย์หมนุเวียน 

 สนิทรัพย์รวม 

 หนีส้นิหมนุเวยีน 

 หนีส้นิรวม 

 ทุนท่ีออกและเรียกช�าระแล้ว

 ส่วนของผูถ้อืหุ้นบรษิทัใหญ่

 ส่วนของผูถ้อืหุ้น 

อตัรำส่วนทำงกำรเงนิ 

 อัตราส่วนก�าไรขัน้ต้นต่อยอดขาย (%)

 อัตราส่วนก�าไรก่อนดอกเบีย้และภาษีเงนิได้ (%)

 อัตราส่วนก�าไรสทุธต่ิอรายได้รวม (%) 

 อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 

 ผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้อืหุน้(%)    

 ผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน (%)    

 ผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์รวม (%)                  

 อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบีย้ (เท่า)

 อัตราส่วนสนิทรพัย์หมนุเวยีนต่อหนีส้นิหมนุเวยีน (เท่า) 

 อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหน้ีสนิหมนุเวียน (เท่า) 

 อัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนผูถื้อหุน้ (เท่า)              
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16.5%

13.2%

12.3%

49.4%

21.5%

19.3%

13.7%

18.8

1.6

0.7
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2,266,843,958
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860,370,919

1,014,046,009
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1,635,067,682
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8.4%
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11.2%

9.0%

6.9%
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*** ***

**

**
**

*
****

* รวมก�าไรสุทธิและรายได้จากการด�าเนิงานท่ียกเลิก (โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย) ในการค�านวณ

** ใช้ตัวเลขก�าไรส�าหรับปีจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง ในการค�านวณ

*** ตัวเลขงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2558-2559 รวมส่วนที่เป็นของการด�าเนินงานที่ยกเลิก ซ่ึงทางบริษัทได้ท�าการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในปี 2560

****อัตราการจ่ายเงินปันผลค�านวณจากเงินปันผลที่จ่ายจากก�าไรของปีดังกล่าว โดยส�าหรับปี 2560 รวมปันผลส�าหรับการด�าเนินงานคร่ึงปีหลังที่ 0.5 บาทต่อหุ้น 

ซ่ึงขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
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สารจากประธานกรรมการ เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในปี 2560 ที่ผ่านมา ภาพรวมของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวจากปีก่อน แต่อัตราการเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่มภายในประเทศ
ลดลงเล็กน้อย รวมทั้งสถานการณ์การแข่งขันในกลุ่มธุรกิจต่างๆของบริษัทฯอยู่ในระดับสูง  ท่ามกลางปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะรายงานความส�าเร็จในด้านผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2560 โดยบริษัทฯมีรายได้รวม 4,952 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิในส่วนท่ีเป็นของผู้ถือ
หุ้นของบริษัท 703 ล้านบาท ทั้งนี้ความส�าเร็จดังกล่าวเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมมือของบุคลากรและผู้บริหารของบริษัทฯในการวางแผน
และบริหารจัดการความท้าทายของกลุ่มธุรกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส�าหรับภาพรวมการด�าเนินงานรายกลุ่มธุรกิจนั้น ธุรกิจผลไม้แปรรูปมีผลการด�าเนินงานที่ดีต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า โดยที่ปริมาณสับปะรดในประเทศ
ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ราคามีการปรับลดลง ทั้งน้ีปัจจัยแห่งความส�าเร็จของธุรกิจผลไม้แปรรูปมาจาก การบริหารจัดการ
ด้านราคาขายผลิตภัณฑ์ ต้นทุนการผลิตและราคาวัตถุดิบด้วยโครงการเกษตรแบบพันธสัญญา (Contract Farming)  

ธุรกิจคอนซูมเมอร์ แม้อัตราการเติบโตของธุรกิจเคร่ืองด่ืมภายในประเทศยังลดลงเล็กน้อยดังที่กล่าวข้างต้น และสถานะการณ์การแข่งขันที่สูงขึ้นจาก
คู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามาในตลาด แต่บริษัทฯยังรักษาความเป็นผู้น�าในตลาดน�้าผลไม้ไว้ได้ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯยังคงมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่น�าเสนอแก่ผู้บริโภค เช่น ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ ทิปโก้ ม็อคเทล และ ทิปโก้ มี  เป็นต้น ส�าหรับน�้าแร่ธรรมชาติออรายังคงอยู่ในกลุ่มผู้น�าตลาดน�้าแร่
อย่างต่อเนื่อง  

ธุรกิจสารสกัดมีการเติบโตทั้งในด้านรายได้และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาดซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารเสริมและเวชภัณฑ์ที่
มีส่วนประกอบจากสารสกัดธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตรรายได้จากสับปะรดหอมสุวรรณมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปริมาณผลผลิตและพื้นที่
เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นตามแผนงานของบริษัทฯ ส�าหรับธุรกิจค้าปลีก เราพัฒนารูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองแนวโน้มการเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสุขภาพของผู้บริโภค ได้แก่ การเปิดสาขาที่ 2 ของร้านอาหาร August Organic Eatery ที่เมกาซิตี้ บางนา และการขยายตัวด้วยรูปแบบ
แฟรนไชส์อย่างต่อเนื่องของ Squeeze Juice Bar by Tipco 

ในปีที่ผ่านมานับเป็นปีส�าคัญที่กลุ่มบริษัทฯได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อแบรนด์ทิปโก้ บริษัทฯ
ประสบความส�าเร็จอย่างยิ่งโดยได้รับรางวัลคุณภาพระดับโลกและระดับประเทศ ดังนี้   แบรนด์ “ทิปโก้” ได้รับรางวัล “Brand of the Year” เป็น
ปีที่ 2 ใน World Branding Award 2017 จาก World Branding Forum โดยเป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่องค์กรที่ประสบความส�าเร็จในการสร้างแบรนด์ 
ทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ ในปี 2560 มีแบรนด์กว่า 3,000 แบรนด์ จาก 35 ประเทศ ได้รับการเสนอช่ือชิงเข้าชิงรางวัลประจ�าปี 2560-
2561 และมี 245 แบรนด์ได้รับรางวัลจากทั่วโลก  แบรนด์ “ทิปโก้” ได้รับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2016-2017 กลุ่ม Fruit Juice 
(100%) และ Fruit Juice (Non 100%) จากนิตยสาร Marketeer ส่ือธุรกิจการตลาดชั้นน�าของประเทศ   แบรนด์ “ทิปโก้” ได้รับ
รางวัล Superbrands  Thailand’s Choice 2016 โดยเป็นรางวัลที่ตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างแบรนด์ที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก Superbrands 
ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นองค์กรอิสระเพียงหน่วยงานเดียวในโลก ที่เป็นผู้ตัดสินด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างแบรนด์จากหลายสาขา
อาชีพ ทั้งด้านการตลาดและการส่ือสาร   เครื่องด่ืมเกลือแร่ “ทิปโก้ เวฟ (Tipco WAVE)” และเครื่องดื่มไฮโปรตีนจากถ่ัวพีสีเหลืองทอง “ทิปโก้ บีท 
(Tipco BEAT)” ได้รับรางวัล International Innovation Award 2017 จาก องค์กร Enterprise Asia ท่ีมีส�านักงานใหญ่ต้ังอยู่ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นรางวัลด้านนวัตกรรมยอดเยี่ยมที่มอบให้กับองค์กร หน่วยงาน และผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดค้นและพัฒนา
สิ่งใหม่ โดยบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทเดียวในการแข่งขันที่ชนะถึง 2 รางวัล และยังเป็นเครื่องดื่มจากประเทศไทยรายแรก และ
รายเดียวที่ได้รับรางวัล 

บริษัทฯได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯด�าเนินธุรกิจมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนโดยยึดมั่นบนหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติต ่อผู ้มีส ่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง
เท่าเทียม การด�าเนินธุรกิจและการปฎิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนั้น เป็นหลักประจ�าใจของผู้มีส่วนได้เสียของทุกคนใน
กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ตามนโยบายที่ว่า “ทิปโก้พัฒนาธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม”

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกภาคส่วนส�าหรับการให้การสนับสนุนและให้ความเช่ือม่ัน
ในบริษัทฯตลอดมา รวมทั้งผู้บริหาร พนักงานทุกท่านส�าหรับความทุ่มเทและท�างานหนักตลอดปี 2560 บริษัทจะยังคงยึดมั่นในหลักการของการ
ก�ากับดแูลกจิการทีด่แีละสร้างความส�าเร็จอย่างยัง่ยนืในการก้าวไปสูก่ารเป็นบรษิทัผูขั้บเคลือ่นตลาดและสร้างมูลค่าให้กบัการลงทนุของผูถ้อืหุน้ทุกท่าน

ลักษณา ทรัพย์สาคร

ประธานคณะกรรมการ
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คณะกรรมการอิสระ
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กรรมการผู้จัดการ
และเลขานุการบริษัท
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กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
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ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
อำยุ 65 ปี
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริญญาโท : MBA Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA
ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย
2557 Role of the Chairman Program (RCP)
2557 Director Certification Program (DCP)
2555 Director Accredited Program (DAP)
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท 37,861,267  หุ้น คิดเป็น 7.85%
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงผู้บรหิำร น้องสาวของ นางอนรุตัน์ เทียมทนั และ 
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร พ่ีสาวของนางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร และพี่สาวของภรรยา
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)           
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นในปัจจุบัน 
บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จ�ากัด
บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ากัด
บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ�ากัด
บริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จ�ากัด
บริษัท วณิชภาค จ�ากัด
บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ากัด
บริษัท รวมทรัพย์สิน จ�ากัด
บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ�ากัด
บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ากัด
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 
ปี 2557 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ�ากัด
ปี 2556 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2556 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี  จ�ากัด 
ปี 2556 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2555 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท รวมทรัพย์สิน จ�ากัด        
ปี 2555 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จ�ากัด 
ปี 2554 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท วณิชภาค จ�ากัด

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี 2535

นำงสำวลักษณำ ทรัพย์สำคร 
คณะกรรมกำรบริษัท

กรรมการ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
อำยุ 69 ปี
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  
M.Sc.(Biochemistry) The  American University, 
Washington, D.C., USA
วทบ. สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำรอบรมบทบำทหน้ำท่ีกรรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย  
2544 Chairman Program 2000
2547 Director Certification Program (DCP)
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท 30,966,765 หุ้น คิดเป็น 6.42%
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  พ่ีสาวของ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร และพี่สาวของ ภรรยา
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นปัจจุบัน  
บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จ�ากัด
บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ�ากัด
บริษัท รวมทรัพย์สิน จ�ากัด                                                                                 
บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ากัด
บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ�ากัด
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 
ปี 2557 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ�ากัด
ปี 2556 – ปัจจุบัน   กรรมการ  บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) 
ปี 2555 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท รวมทรัพย์สิน จ�ากัด
ปี 2551 – ปัจจุบัน   กรรมการ  บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ากัด
ปี 2546 – 2556      ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2546 – 2556      ประธานกรรมการ  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2535

นำงอนุรัตน์ เทียมทัน 
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กรรมการ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
อำยุ 64 ปี
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริญญาโท : MBA The American University,Washington DC, USA
ปริญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, Massachusetts, USA
กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย
2556 Director Accreditation Program (DAP)
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท: 48,500,000 หุ้น คิดเป็น 10.05%
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร น้องสาวของ นางอนุรัตน์ เทียมทัน, 
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร,  นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร และ พี่สาวของภรรยา
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีน ไม่มี
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นในปัจจุบัน
บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ�ากัด
บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ากัด
บริษัท รวมทรัพย์สิน จ�ากัด
บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ�ากัด
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 
ปี 2557 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ทิปโก้ทาวเวอร์ จ�ากัด
ปี 2555 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท รวมทรัพย์สิน จ�ากัด
ปี 2539 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2531 – ปี 2543   กรรมการ บรษิทั สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ตแอนเทอร์มนิอล จ�ากดั
ปี 2531 – ปี 2543   กรรมการ บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ�ากัด

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2539

กรรมการ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
อำยุ 67 ปี
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริญญาตรี : B.S. Business Administration, Babson College, MA, USA 
กำรอบรมบทบำทหน้ำท่ีกรรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย
Director Accreditation Program (DAP)
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท: 55,000,000  หุ้น คิดเป็น 11.40%
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร น้องชายของ นางอนุรัตน์ เทียมทัน 
พี่ชายของ นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร และนางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร และ
พี่ชายของ ภรรยานายสมจิตต์ เศรษฐิน
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นในปัจจุบัน
บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จ�ากัด
บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ�ากัด
บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ากัด
บริษัท รวมทรัพย์สิน จ�ากัด
บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ�ากัด
บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ากัด  
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
ปี 2557 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ�ากัด
ปี 2556 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2555 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท รวมทรัพย์สิน จ�ากัด
ปี 2555 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ�ากัด
ปี 2544 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)                
ปี 2539 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ากัด

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2535

นำงสำวรวมสิน ทรัพย์สำคร นำยสิทธิลำภ ทรัพย์สำคร   
คณะกรรมกำรบริษัท
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กรรมการ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
อำยุ 65ปี
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ   
B.S. Business Administration, Babson College, Wellesley, MA, U.S.A
กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
2557 National Director Conference
2556 Director Certification Program (DCP)
2546 Director Accreditation Program (DAP)
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท 11,599,846 หุ้น (2.4%)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร น้องเขยของ นางอนุรัตน์ เทียมทัน, 
นายสทิธลิาภ ทรพัย์สาคร, นางสาวลกัษณา ทรพัย์สาครและ นางสาวรวมสนิ ทรพัย์สาคร
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)  
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นในปัจจุบัน
บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ากัด
บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ากัด
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี  จ�ากัด
บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ากัด
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 
ปี 2551 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ากัด
ปี 2548 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) 
ปี 2537 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) 
               ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ปี 2529 – ปัจจุบัน   กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) 
                 ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ยางมะตอย 

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2548

กรรมการและกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
อำยุ 56 ปี
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2531
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2528
กำรอบรมบทบำทหน้ำท่ีกรรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย
2547 Director Certification Program (DCP), Diploma, IOD
2546  Director Certification Program (DCP), 
 Certificate of Completion, IOD
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ลูกพ่ีลูกน้อง นางอนุรัตน์ เทียมทัน, 
นายสทิธลิาภ ทรพัย์สาคร, นางสาวลกัษณา ทรพัย์สาคร และนางสาวรวมสิน ทรพัย์สาคร
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ�ากัด (มหาชน)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นในปัจจุบัน
บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ากัด
บริษัท รวมทรัพย์สิน จ�ากัด   
บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ�ากัด                                                                
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 
ปี 2557 – ปัจจุบัน    กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ�ากัด
ปี 2555 – ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท รวมทรัพย์สิน จ�ากัด 
ปี 2554 – ปัจจุบัน    กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ากัด
ปี 2547 – ปัจจุบัน    กรรมการและกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
                บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2547 – ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการรตรวจสอบของ 
                บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2544 - 2553        รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ากัด  
ปี 2543               ผูจ้ดัการอาวุโส สายการบริหาร – บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ากัด

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2546

นำยสมจิตต์ เศรษฐิน นำยสุรเชษฐ์ ทรัพย์สำคร 
คณะกรรมกำรบริษัท
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กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อำยุ 70 ปี
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Adam State College, 
    Colorado, USA
ผ่านการอบรมหลักสูตร 
Executive Development Program,Princeton University, USA
กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย 
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) 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน  
ปี 2550 – ปัจจุบัน    กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและก�าหนด
                ค่าตอบแทนของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2542 – ปัจจุบัน    กรรมการตรวจสอบของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2541 – ปัจจุบัน    กรรมการอิสระของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2543               กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เงนิทนุหลกัทรพัย์ ศรมีติร จ�ากดั (มหาชน)

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2550

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
อำยุ 68 ปี
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 
    Fairleigh Dickinson University, USA
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Villanova University, USA
กำรอบรมบทบำทหน้ำที่กรรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
2557  Role of the Chairman Program (RCP)
2557 Director Certification  Program (DCP)
2555 Directors Accreditation  Program (DAP)
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น  ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน  
ปี 2543 -2553     ผู้อ�านวยการฝ่าย Head of Business Partner 
            บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2540 - 2542     กรรมการผูจั้ดการ บริษัท สามารถ เคเบลิซสิเต็ม จ�ากดั (มหาชน)
ปี 2536 - 2540     ผูอ้�านวยการกองพาณชิย์ บริษัท เทเลคอมเอเชยี จ�ากดั (มหาชน)
ปี 2535 - 2536     ผูจ้ดัการโครงการพัฒนาอสงัริมทรพัย์ บรษิทั ไทวา เอน็จเินยีร่ิง จ�ากัด
ปี 2534 - 2535    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ไฮเทค อินดสัตรี เอสเตท จ�ากัด

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2555

นำยวิรัช ไพรัชพิบ ูลย์ นำยไพศำล พงษ์ประยูร
คณะกรรมกำรอิสระ
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กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

อำยุ 61 ปี 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริญญาโท : Business Management, Asian Institute of Management
ปริญญาตรี : นิเทศศาสตร์ (Mass Communications  Arts) 
          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอก นักหนังสือพิมพ์ (Journalism)   
    วิทยาลัยเขตบพิตรภิมุข เอกภาษาฝรั่งเศส
กำรอบรมบทบำทหน้ำที่กรรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
2557  Director Certificate Program
2558  Advanced Audit Committee Program(AACP)
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นในปัจจุบัน
บริษัท ศานติ กรีน แพค จ�ากัด
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 
ปี 2538-ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ศานติ กรีน แพค จ�ากัด
ปี 2551-2555      กรรมการ บริษัท SSJ Pte ., Ltd ., Singapore
ปี 2551-2554      กรรมการ บริษัท ชาร์ดอง (ประเทศไทย) จ�ากัด
ปี 2553-2555      ผูช่้วยรองประธานกรรมการ บรษัิท รโิน (ประเทศไทย) จ�ากดั
ปี 2548-2553      รองผู้อ�านวยการ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ, บริษัทไอซีซี   
                  อินเตอร์เนชั่นนล จ�ากัด (มหาชน)

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2557

กรรมการอิสระ

อำยุ 65 ปี
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริญญาโท :  MPA คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส�าเร็จหลักสูตร : Senior Marketing Management Course  in London 1987
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กำรอบรมบทบำทหน้ำที่กรรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
Director Certificate Program (DCP)
Financial Statements for Directors     
Audit Committee Program
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น  ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 
ปี 2554 – ปัจจุบัน    อุปนายก ฝ่ายวิชาการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ปี 2554 – ปัจจุบัน    ประธานกลุ่มการตลาด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
                     สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 
ปี 2546 -2554        กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูโอ                              
               เซ็นโก (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ปี 2546 -2553        คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี 2551

นำงอัจฉรำ ปรีชำ นำยชลิต ลิมปนะเวช 
คณะกรรมกำรอิสระ
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กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
อำยุ 53 ปี
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริญญาโท : MBA (Finance/Marketing) Northwestern University, USA
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมบทบำทหน้ำที่กรรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
Director Certificate Program 141/2011, IOD
Anti-Corruption for Executive Program(ACEP)
First 100 Companies : Collective Power in Anti-corruption
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์  จ�ากัด (มหาชน)                                                                            
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นในปัจจุบัน  
บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จ�ากัด
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ากัด
บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ากัด
บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ากัด
ประธานกรรมการบริษัท ซันเอกซ์เพลส โลจิสติกส์ ประเทศสิงคโปร์
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 
ปี 2555 – ปัจจุบนั    กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2552 – 2555    กรรมการผูจั้ดการ บริษทั ไทยฟิล์ม อนิดสัตรี ่จ�ากดั (มหาชน)
ปี 2549 – 2555       รกัษาการ กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ไทยคอปเปอร์อนิดสัตรจี�ากดั (มหาชน)
ปี 2543 – 2549    กรรมการผู้จัดการ DHL ประเทศเวียดนาม
             Regional Sales Manager DHL ประเทศสิงคโปร์
             National Sales Manager DHL ประเทศไทย

*ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการเม่ือปี พ.ศ. 2555

เลขานุการบริษัท 

อำยุ 51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
กำรอบรมบทบำทหน้ำที่กรรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
Company Secretary Program (CSP) 68/2559    
Board Reporting Program (BRP) 19/2559                                      
Effective Minute Taking (EMT)  35/2559 
กำรอบรมสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน 12/2557
สดัส่วนกำรถอืหุ้นในบรษัิท  ไม่มี
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้รหิำร ไม่มี
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษัิทจดทะเบยีน  ไม่มี
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษัิทอืน่  ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน  
ปี 2560 – ปัจจุบัน   เลขานกุารบรษิทัและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   
                    บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) 
ปี 2557 – 2560      ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการ  
                    ตรวจสอบบริษัททิปโก้ฟูดส์จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2552-2556         หวัหน้าหน่วยประชาสมัพนัธ์กลุม่ บรษิทั ทปิโก้ฟดูส์ จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2543-2551         นักวิเคาระห์งบประมาณ,เลขานุการคณะกรรมการ                                    
                ตรวจสอบ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2535-2542          นักบัญชี บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

*ได้รับการแต่งตัง้เป็นเลขานุการบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากดั (มหาชน) เมือ่วนัท่ี  1 เมษายน 2560

นำยเอกพล พงศ์สถำพร นำงสำวกุลกำน จีนปั่น
กรรมกำรผู้จัดกำรและเลขำนุกำรบริษัท
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กรรมการผู้จัดการ-บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จ�ากัด

อำยุ 54 ปี
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริญญาตรี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : ภาควิชาการตลาด คณะพานิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย  ไม่มี
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น  
บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จ�ากัด
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี  จ�ากัด
บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ากัด
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 
ปี 2560 – ปัจจุบัน    กรรมการผู้จัดการ–บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จ�ากัด
ปี 2558 -  2560      ผู้อ�านวยการ สายงานปฏิบัติการ-ธุรกิจผลไม้แปรรูป 
               –บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)
               General Electric, Product Manager (Asia Pacific)
               Guardian industry, Sales and Marketing Director
               Ocean glass, Sales and Marketing Director
               Kuiburi fruit cannery, Managing Director

กรรมการผู้จัดการ - บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ากัด

อำยุ 47 ปี
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
                 จาก University of New Orleans, USA
ปริญญาตรี : การตลาด จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กำรอบรมบทบำทหน้ำท่ีกรรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย  ไม่มี
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน:
ปี 2558-ปัจจุบัน   กรรมการผู้จัดการ - บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ากัด
ปี 2555-2557      Consumer Business Director 
ปี      2548-2555      Senior Manager - Retail Business & Food Services 
ปี 2546-2548      Retail Business Manager 
ปี 2545-2546      Business Development Manager - Tipco Foods PCL.
ปี 2543-2544      Channel Manager - QSR  - Nestle Co., Ltd.

นำยโชคชัย โตเจริญธนำผล นำยพีรพงษ์ อำชวพงษ์สวัสดิ์ 
คณะผู้บริหำรกลุ่มธุรกิจอำหำร ทิปโก้
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ผู้อ�านวยการสายงานบริหารการเงิน

อำยุ 52 ปี
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ปริญญาตรี : สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Utah, USA
กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย ไม่มี
กำรอบรมพิเศษ 
American Management Association, California, USA (Sr. Project Management)
Dale Carnegie - Management Team Building
Management Development Program - Module I &II
Business for Finance, Switzerland - Module I &II
Great Manager Program
Talent Management Program
Multi-Functional Team Building
People Product Management
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน  
ปี 2560        กรรมการ-กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 
ปี 2559        Group Chief Financial Officer - Pacific-AA Group
         (Singapore, Myanmar, and USA)
ปี 2557-2559   VP Finance International - บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
                จ�ากดั (มหาชน)/ภายใต้กลุ่มบรษิทั ไมเนอร์อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากัด (มหาชน) 
ปี 2556-2557   Group Chief Operating Officer/Group Chief Financial
         Officer - Winvestment Holding Ltd. 
ปี 2549-2556    ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
         Head of Performance Management, Consumer Banking 
                      SEA & SG (Singapore)
                      CFO for Mekong Region (Vietnam, Loas, and Cambodia)
                      Head of Business Finance, Consumer Banking Thailand  

*ได้รบัการแต่งตัง้เป็นผูอ้�านวยการสายงานบรหิารการเงนิเมือ่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561

นำยลือชำ พิศิษฐกำร 
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ข้อมูลบริษัท

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลบริษัท

บริษัท  ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) [เดิมช่ือ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)]

ประกอบธุรกิจหลัก ประเภทผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง  น�้าสับปะรด ผลไม้รวม  (ภายหลังได้โอนไปให้บริษัท

ย่อยแห่งหนึ่ง) และ เครื่องดื่ม 

ปัจจุบันมีทุนช�าระแล้ว  482.58  ล้านบาท

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่  เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้  ถนนพระราม 6   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

   กรุงเทพมหานคร  10400

เลขทะเบียนบริษัท บมจ.0107535000052       Home Page www.tipco.net

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

สถานที่ตั้งส�านักงานโรงงาน เลขที่  205/1 หมู่ 2 ต�าบลโป่งแยง  อ�าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 50180

1.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหำชน)  

ประกอบธุรกิจ ประเภทผลิตยางมะตอยและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 23.67 

มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว  1,562.46  ล้านบาท

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้  ถนนพระราม 6   แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท

   กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จ�ำกัด

ประกอบธุรกิจ ประเภทผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง  น�้าสับปะรดและผลไม้รวม  ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น ใน

อัตราร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 700 ล้านบาท

สถานท่ีตั้งส�านักงานใหญ่ เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้  ถนนพระราม 6    

    แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

    10400

สถานที่ตั้งส�านักงานโรงงาน เลขที ่ 212 หมู1่6 ต�าบลอ่าวนอ้ย  อ�าเภอเมอืง   

    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ำกัด

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่มปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น 

ในอัตราร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 600 ล้านบาท
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สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่  เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

    กรุงเทพมหานคร 10400

สถานที่ตั้งส�านักงานโรงงาน  เลขที ่90/1 หมู7่ ต�าบลสนบัทบึ อ�าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13170

บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ำกัด

ประกอบธุรกิจ ผลิตสารสกัดจากสมุนไพรและการเกษตรปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนช�าระ

แล้ว 36.8 ล้านบาท

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่  เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

    กรุงเทพมหานคร 10400

สถานที่ต้ังส�านักงานโรงงาน   เลขที ่504 ต�าบลประจวบครีขีนัธ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 77210

บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ำกัด

ประกอบธุรกิจ กิจการค้าปลีกปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 51 และถือหุ้นผ่าน บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี 

จ�ากัด ในอัตราร้อยละ 49  มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 50 ล้านบาท

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่  เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

    กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัท ทีเอฟบี ดิสทิบิวชั่น จ�ำกัด

ประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายขายปลีก ขายส่ง ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน บริษัท ทิปโก้  เอฟแอนด์บี จ�ากัด ในอัตรา

ร้อยละ 100  มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 0.25 ล้านบาท

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่  เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

    กรุงเทพมหานคร 10400

1.3 บุคคลอ้ำงอิง

นายทะเบียนหุ้น :   บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย)  จ�ากัด

   เลขที่  93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)  ช้ัน 14

   ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400

   โทรศัพท์ 0-2009-9000

ผู้สอบบัญชี :  นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ

      นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรือ
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   นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4579                                                  

            บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด  : เลขที่ 193/136-137 ช้ัน33 อาคารเลครัชดา

   ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 

   โทรศัพท์ 0-2264-9090

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : นายธวัชชัย จรณะกรัณย์

   ส�านักงานทนายความ ซ.ชนะสงคราม

   เลขที่ 52 / 3  ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ 

   โทรศัพท์ 0-2282-2955

1. ข้อมูลส�ำคัญอื่น

- ไม่มี - 

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 

ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th  หรือเว็บไซต์ของบริษัท  www.tipco.net ”
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2519 โดยมีทุน จดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท 

ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มีทุนช�าระแล้ว 482.6 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ 

ผลิตและจ�าหน่าย ผลไม้แปรรูป ผลไม้สด น�้าผลไม้ น�้าผัก น�้าแร่ธรรมชาติ เครื่องดื่มพร้อมดื่ม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 

สารสกัดจากสมุนไพรและการเกษตรโดยจ�าหน่ายท้ังในและต่างประเทศ

เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯได้วางเป้าหมายร่วมกันภายในองค์กรในด้านต่างๆไว้ดังน้ี

 • เป้าหมายในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

สร้างและรักษาความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพสูง โดดเด่นในด้านนวัตกรรม

ที่มีเอกลักษณ์ และจดสิทธิบัตรภายใต้แบรนด์ขององค์กร

 • เป้าหมายการสรรหาแหล่งวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และพันธมิตรทางธุรกิจ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดหาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และพันธมิตรทางธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้อง

กับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร

 • เป้าหมายในด้านการตลาด

ค้นหาความต้องการที่แท้จริงและความต้องการแฝงของลูกค้า ตลอดจนเข้าใจกระบวนการตัดสินใจซื้อและใช้สินค้า

และบริการอย่างลึกซึ้ง สามารถส่ือสารคุณค่าที่โดดเด่นและแตกต่างของผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์

และคุ้มค่าเพื่อที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพ่ิมลูกค้าใหม่อย่างต่อเน่ือง

นโยบำยและภำพรวม
กำรประกอบธุรกิจ
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พ.ศ. 2532

พ.ศ. 2536 

พ.ศ. 2547 

พ.ศ. 2550  

พ.ศ. 2552   

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557 

พ.ศ.2559  

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจน�้าผลไม้พร้อมดื่มผ่านทางบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ากัด 

บริษัทฯ ขยายธรุกิจเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีก ร้านน�้าผลไม้สดปั่น (Smoothie) ภายใต้แบรนด์  

Squeeze Juice Bar 

บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ากัด ซึ่งมีสินทรัพย์ที่ส�าคัญคือ พื้นที่เพาะปลูก 

ห้องปฏิบัตกิารชวีวทิยา Tissue Culture Lab ส�าหรบัคดัเลอืกและขยายสายพนัธุพ์ชื และ

โรงงานสกัดสารจากพืช

บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ากัด เร่ิมจ�าหน่ายสับปะรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ ซึ่งเกิดจาก

การพัฒนาโดยห้องปฏิบัติการชีววิทยา Tissue Culture Lab

บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ากัด ได้รับการรับรองมารตฐานคุณภาพ Good Manufacturing 

Practice (GMP) จากสถาบันอาหาร (National Food Institute)

บริษัทฯ ขยายก�าลังการผลิตน�้าแร่ธรรมชาติออราเพิ่มขึ้นจากเดิม 100% เป็นประมาณ 

120 ล้านขวดต่อปี 

บริษัทฯ ขยายธุรกิจค้าปลีกใหม่ 2 ธุรกิจ ได้แก่ 

1. ร้านอาหาร August Organic Eatery สาขาแรกที่ อาคาร MERCURY VILLE 

2. ร้าน Homsuwan Pina Pina ที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำ คัญ
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พ.ศ.2560
ท�าการจัดตั้ง บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จ�ากัด เพื่อรับโอนธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลไม้

แปรรูปจากบริษัท ด้วยวิธีการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) โดย

บริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้น 100% ในบริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จ�ากัด 

บริษัทฯ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่และขยายธุรกิจใหม่ ดังนี้ 

TIPCO WAVE รส Original และ Orange ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะส�าหรับผู้ที่รัก

การออกก�าลังกายและรักธรรมชาติ มีแร่ธาตุธรรมชาติที่ช่ือว่า“BluBio”จาก

มหาสมุทรประเทศนิวซีแลนด์ โพแทสเซียม แมกนีเซี่ยม 

TIPCO BEAT เครื่องดื่มไฮโปรตีน สกัดจากถั่วพีหรือถั่วลันเตาสีเหลืองน�าเข้าจาก

ประเทศแคนาดา ไม่มีคอเลสเตอรอล ปราศจากกลูเตน น�้าตาลน้อย แคลเซียมสูง 

มีแอลคาร์นิทีน และวิตามินบี 1 สูง มีส่วนช่วยในการท�างานของระบบประสาท

และกล้ามเนื้อ

ร้านอาหาร August Organic Eatery สาขาที ่2 ทีห้่างสรรพสินค้าเมกาซติีิ ้บางนา 

เพื่อขยายฐานลูกค้าที่นิยมอาหารเพื่อสุขภาพ

ร้าน Homsuwan Pina Pop ร้านขนม และเครือ่งดืม่จากสบัปะรดทิปโก้หอมสวุรรณ 

อาทิ Homsuwan Fruit Shake เมนูสับปะรดหอมสุวรรณราดด้วยท้อปปิ้งที่มีให้

เลือกหลากหลาย สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการรับประทานผลไม้ สาขาแรกที่

ห้างสรรพสินค้า Emquartier ชั้น B
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พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2545 

มาตรฐาน ISO 9002 โดยเป็นโรงงานสับปะรดกระป๋องแห่งแรกของโลกที่ได้รับมาตรฐาน

นี้ จากการรับรองของส�านักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม  และสถาบัน RW TUV 

ประเทศเยอรมัน

มาตรฐาน HACCP โดยการรับรองของ เอสจีเอส (ประเทศไทย)

มาตรฐาน  ISO 9002 ส�าหรับผลิตภัณฑ์น�้าสับปะรด และน�้าสับปะรดเข้มข้น 

โดยการรับรองของ SGF International E.V./IRMA ประเทศเยอรมัน

มาตรฐาน HALAL รับรองโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

มาตรฐาน KOSHER รับรองโดย Thai Kashurt Service Co., Ltd. 

พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2546

มาตรฐาน BRC ทีผู่ค้้าปลกีในเครอืสหราชอาณาจกัรได้จัดท�าขึน้ เพือ่ประเมินผูผ้ลติอาหาร

ที่ส ่งไปประเทศอังกฤษ ได้รับการรับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) และโดย 

EFAIA (SAI GLOBAL)

มาตรฐาน ISO 9001 version 2000 รับรองโดยเอสจีเอส (ประเทศไทย)

กำรรับรองคุณภำพของสินค้ำมำตรฐำนสำกลต่ำงๆโดยมีล�ำดับดังต่อไปนี้
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พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550

มาตรฐาน ISO 22000 ในเรื่อง Food Safety Management เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหาร

รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานนี้ รับรองโดย เอสจีเอส(ประเทศไทย)

ได้รับการตรวจประเมินแบบ Integrated Audit รวม 5 ระบบพร้อมกัน คือ ISO 22000, 

ISO 9001, GMP, HACCP, และ IFS (Single Food Audit Pack) เป็นบริษัทแรกของ

ประเทศไทย รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) ซึ่งต่อมา เอสจีเอส ได้ใช้ทิปโก้

เป็นต้นแบบของการตรวจประเมนิแบบ Integrate Audit ส�าหรบัทัว่โลกในปีเดยีวกนับรษิทั 

ได้รับการรับรองระบบ GMA-SAFE AUDIT ของประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่อง Food 

Safety โดย Food Audit International (FAI)

ได้รับการรับรองสินค้าว่านหางจระเข้บดออกานิกปลอดเชื้อ ตั้งแต่การปลูกในไร่จนถึง

การผลิตในโรงงาน โดยกรมวิชาการเกษตร

ได้รับการรับรอง IFOAM Organic Standards สินค้าว่านหางจระเข้บดออกานิก

ปลอดเช้ือตั้งแต่การปลูกในไร่จนถึงการผลิตในโรงงาน โดยส�านักงานมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ไทย

พ.ศ. 2547 
มาตรฐาน International Food Standard (IFS) ที่ผู้ค้าปลีกในประเทศเยอรมันและ

ฝรัง่เศส ได้จัดท�าขึน้เพือ่ประเมินผูผ้ลติอาหารท่ีส่งไปประเทศแถบยโุรป รบัรองโดยเอสจเีอส 

ประเทศเยอรมัน

พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
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พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

ได้รับรางวัลธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของโรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใบรับรอง

มาตรฐาน มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์ขั้นริเริ่มและรางวัลสถานประกอบการดีเด่น 

ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน

เพิ่มขอบเขตของการรับรองส�าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์น�้ามะพร้าว (Coconut 

water) ได้รับการรับรองมาตรฐานGMP / HACCP / BRC / IFS และ ผลิตภัณฑ์ผลไม้ใน

ถ้วยพลาสติก (Fruit in Plastic Cup) ได้รับการรับรองมาตรฐานGMP/HACCP/IFS 

ผลิตภัณฑ์สับปะรดสามารถผ่านมาตรฐานโรงงานของ TESCO และ YUM ผลิตภัณฑ์

สับปะรดผลไม้รวม น�้าสับประรดเข้มข้น และผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ สามารถแสดง

เครื่องหมาย STAR K ของ Kosher ได้แล้วนอกเหนือจากการที่ได้รับการรับรอง

กระบวนการผลิต

ได้รับการรับรองมาตราฐานระบบคุณภาพสินค้าอาหารส�าหรับธุรกิจค้าปลีก ประเทศ

อังกฤษ (British Retail Consortium, BRC) และโรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพร 

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ Good Manufacturing Practice (GMP) จาก

สถาบันอาหาร (National FoodInstitute)

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

ได้รับการรับรอง Food Safety and Food Security Audit Program ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดย FAI (ประเทศไทย) ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ “Excellent”

มาตรฐาน ISO 9001 version 2008 รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย)
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พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2557

โรงงานของ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ากัด  ผ่านการรับรองมาตรฐานป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดใน สถานประกอบการ (มยส.) ประจ�าปี2558 ยังได้รับรางวัล

สถานประกอบการดเีด่นด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

ระดับดีเด่น ของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากโครงการ

สถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเ ด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

โรงงานผลติน�า้แร่ธรรมชาต ิออรา อ�าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ได้รบัการรับรองมาตรฐาน 

HALAL FSSC22000 GMP Codex และ HACCP Codex 

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการรับรองมาตรฐาน 

FSSC22000 จาก UKAS Management System

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์ บี จ�ากัด ได้รับการรับรอง มาตรฐาน Halal Assurance System 

Status จากประเทศอินโดนีเซีย ได้รับ HAS Certification Status “ A “ Grade 

ผ่านการรับรองเรื่อง IFS ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Canned Coconut Milk  Aseptic  and 

Frozen pineapple single strength juice และ รวมทั้งได้ Kosher เพิ่มของผลิตภัณฑ์ 

coconut water with pomegranate juice และ coconut water with mango flavor 

ผ่านการรับรองสถานภาพผู้น�าของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ 
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แบรนด์ “ทิปโก้” ได้รับรางวัล “Brand of the Year” เป็นปีที่ 2 ใน World Branding Award 2017 จาก 

World Branding Forum โดยเป็นรางวลัทีม่อบให้แก่องค์กรทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการสร้างแบรนด์ ทัง้ในระดบันานาชาติ

และระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 โดยพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบหลัก คือ การสร้างคุณค่า

ของแบรนด์ การวิจัยตลาดผู้บริโภค และการเปิดให้สาธารณชนกว่า 135,000 รายจากทั่วโลกร่วมลงคะแนนทางออนไลน์ 

โดยในปีพ.ศ. 2560 นี ้มแีบรนด์กว่า 3,000 แบรนด์ จาก 35 ประเทศ ได้รบัการเสนอช่ือชงิเข้าชงิรางวลัประจ�าปี 2560-2561 

และม ี245 แบรนด์ได้รบัรางวลัจากทัว่โลก โดยงานมอบรางวลัจดัข้ึน ณ พระราชวงัเคนซิงตนั กรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร

แบรนด์ “ทิปโก้” ได้รับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2016-2017 กลุ่ม Fruit Juice (100%) และ Fruit 

Juice (Non 100%) จากนติยสาร Marketeer โดยการศกึษาเพ่ือตดัสนิรางวลัอ้างองิจากผลส�ารวจของนติยสาร Marketeer 

ร่วมกับ บริษัท วิดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ท�าการส�ารวจ

ความนิยมในสินค้าและบริการประเภทต่างๆ ของผู้บริโภคชาวไทยจ�านวน 4,000 ตัวอย่างทั่วประเทศ 

เครื่องดื่มเกลือแร่ “ทิปโก้ เวฟ (Tipco WAVE)” และเครื่องดื่มไฮโปรตีนจากถั่วพีสีเหลืองทอง “ทิปโก้ บีท (Tipco BEAT)” 

ได้รับรางวัล International Innovation Award 2017 จากองค์กร Enterprise Asia ที่มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่

กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นรางวัลด้านนวัตกรรมยอดเยี่ยมที่มอบให้กับองค์กร หน่วยงาน และผลิตภัณฑ์

ทีม่คีวามคดิรเิริม่ สร้างสรรค์ คดิค้นและพฒันาสิง่ใหม่ โดยบรษิทั ทปิโก้ฟดูส์ จ�ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัเดยีวในการแข่งขัน

ที่ชนะถึง 2 รางวัล และยังเป็นเครื่องดื่มจากประเทศไทยรายแรก และรายเดียวที่ได้รับรางวัล 

แบรนด์ “ทิปโก้” ได้รับรางวัล Superbrands Thailand’s Choice 2016 สุดยอดแบรนด์แห่งปีเป็นปีที่ 2  โดยเป็นรางวัล

ที่ตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างแบรนด์ท่ีใหญ่ที่สุดในโลก Superbrands ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็น

องค์กรอิสระเพียงหน่วยงานเดียวในโลก ท่ีเป็นผู้ตัดสินด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างแบรนด์ จากหลายสาขาอาชีพ 

ทั้งทางด้านการตลาดและการสื่อสาร โดยพิจารณาจากแบรนด์ช้ันน�าต่างๆถึง 1,450 แบรนด์ภายใต้เกณฑ์ท่ีก�าหนด คือ 

ความเป็นผู้น�าในตลาด ความยั่งยืนของแบรนด์ ความเชื่อถือในแบรนด์ของลูกค้า ความนิยมในตัวแบรนด์ และการยอมรับ

โดยรวมในตลาด ซึ่งผลการคัดเลือกจะมุ่งเน้นที่ภาพพจน์ของแบรนด์และภาพลักษณ์ของสินค้า ความโดดเด่นของแบรนด์ 

เจตนารมณ์ของแบรนด์ ความภักดีของลูกค้า ความเชื่อถือและความรู้สึกผูกพันธ์กับสินค้า

โรงงานของบริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ในปี 2560 ดังนี้ 

 โรงงานผลิตน�้าแร่ธรรมชาติ ออราได้รับรางวัลผู้ท�าความดีในการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES   

 “Thailand PES Award 2017 ” จากส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เป็นปีที่ 3  

 ติดต่อกัน

โรงงานของบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ากัด ได้รับรางวัลต่างๆ ในปี 2560 ดังนี้ 

 รางวัล สถานประกอบการ ปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ “โล่ทอง” 

 จัดโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ปี 2560 รำงวัลแห่งควำมสำ เร็จ
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 รางวัลสถานประกอบการ ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ระดับประเทศ  

 ในการท�างานประจ�าปี 2560  ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2017 จัดโดย 

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

 มาตรฐาน Halal Assurance System Status จากประเทศอินโดนีเซีย

  ได้รับ HAS Certification Status “A” Grade

โรงงานของบริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จ�ากัด ได้รับรางวัลต่างๆ ในปี 2560 ดังนี้

 ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 

 จากส�านักสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่ธ�ารงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ปี

 จากกระทรวงแรงงาน

 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7   

 จากส�านักสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

โครงสร้ำงรำยได้ที่เกิดจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรให้บุคคลภำยนอก ในระยะ 3 ปี
(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2560ปี 2559ปี 2558

รายได้ รายได้รายได้% % %

% การถือหุน้

ของบริษัท

ด�าเนินการโดยผลิตภัณฑ์/บริการ

ธุรกิจคอนซูมเมอร์ 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ (ธุรกิจคอนซูมเมอร์)

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หลัก มีดังนี้

 • น�้าผลไม้และน�้าผักพร้อมดื่ม ได้แก่

1. ทิปโก้ น�้าผลไม้ 100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร

2. ทปิโก้ สควซี น�า้ผลไม้ และน�า้ผกัผสมน�า้ผลไม้รวม 100% แบบพาสเจอร์ไรส์ บรรจใุนกล่อง 300 มลิลิลิตร และ 1 ลิตร

3. ทิปโก้ เวจจี้ น�้าผักผสมน�้าผลไม้รวม 100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร

4. ทิปโก้ ซุปเปอร์คิด น�้าผลไม้และน�้าผักผสมน�้าผลไม้รวม 100% ส�าหรับเด็กบรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร

5. ทิปโก้ ซุปเปอร์ฟรุต เอสเซนส์ น�้าทับทิมสกัดเข้มข้น บรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร

6. ทิปโก้ คูลฟิต น�้าผักผสมน�้าผลไม้รวม 40% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร

7. ทิปโก้โปรไฟเบอร์ น�้าผักผสมน�้าผลไม้และใยอาหารรวม 100% บรรจุในกล่องขนาด 1 ลิตร

8. ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ สูตร น�้าผักผลไม้รวม 40% บรรจุในกล่องขนาด 225 มิลลิลิตร

9. ทิปโก้ มี น�้าเบอร์รี่มิกซ์ และน�้าแอปเปิ้ลผสมน�้าองุ่นรวม บรรจุในกล่องขนาด 1 ลิตร

ผลิตภัณฑ์จากพืชผัก

และผลไม้

เครื่องดื่ม

อื่นๆ

รวม

บมจ.ทิปโก้ฟูดส์

บจ.ทิปโก้ ไบโอเท็ค

บจ.ทิปโก้ รีเทล

บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี

100

100

100

100

1,863

2,670

145

4,678

2,394

2,788

91

 5,273

2,092

2,674

104

 4,870

40%

57%

3%

100%

45%

53%

2%

100%

43%

55%

2%

100%
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 • น�้าแร่ธรรมชาติ 

ออรา น�้าแร่ธรรมชาติ 100% บรรจุในขวดขนาด 300  มิลลิลิตร 500 มิลลิลิตร และ 1.5 ลิตร ผลิตจากแหล่งน�้าแร่

ธรรมชาติที่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จากแหล่งน�้าขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เรียกว่า “น�้าพุเย็น” น�า

มาผลิตเป็นน�้าแร่ธรรมชาติบรรจุขวด โดยปราศจากกระบวนการที่ใช้สารเคมี

 • เครื่องดื่มเกลือแร่ 

“TIPCO WAVE” เครื่องดื่มเกลือแร่บรรจุในขวดขนาด 500 มิลลิลิตร มี 2 รสชาติ ได้แก่ รส Original และ รส Orange 

มีแร่ธาตุธรรมชาติที่ชื่อว่า “BluBio” จากมหาสมุทรประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งโพแทสเซียม และแมกนีเซ่ียม

 • เครื่องดื่มโปรตีน 

“TIPCO BEAT” เครื่องดื่มโปรตีนสกัดจากถั่วพีหรือถั่วลันเตาสีเหลืองน�าเข้าจากประเทศแคนาดา บรรจุในขวดขนาด 

250 มิลลิลิตร ไม่มีคอเลสเตอรอล ปราศจากกลูเตน น�้าตาลน้อย แคลเซียมสูง มีส่วนประกอบของ แอลคาร์นิทีน 

และวิตามินบี 1

กำรตลำดและกำรแข่งขันทำงธุรกิจ (ธุรกิจคอนซูมเมอร์)

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

 • น�้าผลไม้และน�้าผักพร้อมดื่ม

ในปี 2560 แนวโน้มการบรโิภคอาหารและเครือ่งดืม่เพือ่สุขภาพจากธรรมชาต ิปลอดสารพษิ ยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งจาก

การให้ความส�าคญักบัการรกัษาสขุภาพมากข้ึนของผู้บรโิภค นอกจากนัน้ผูบ้รโิภคในปัจจบุนัยงัให้ความส�าคญักบัข้อมลูเกีย่ว

กับสารอาหารและคุณประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มที่จะมีต่อสุขภาพ

ภาพรวมตลาดน�้าผลไม้และน�้าผักพร้อมดื่มของประเทศไทยในปี 2560 และส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท มีดังนี้

ที่มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited
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ตลาดน�้าผลไม้และน�้าผักพร้อมดื่มของประเทศไทยในปี 2560 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 7 เน่ืองจากก�าลังซ้ือของผู้บริโภคใน

ประเทศยังคงไม่ฟื้นตัว และการแข่งขันท่ีรุนแรงจากกลุ่มเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ เพื่อแย่งชิงก�าลังซื้อจากผู้บริโภค อย่างไร

ก็ตาม บริษัทฯยังคงรักษาความเป็นผู้น�าอันดับ 1 ในตลาดน�้าผลไม้ 100 %  ไว้ได้จากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจจาก

ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเพื่อสร้างความหลากหลายและเป็นทางเลือกให้

ผู้บริโภค เช่น ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ ทิปโก้ ม็อคเทล และ ทิปโก้ มี  เป็นต้น

จากแนวโน้มการดูแลสุขภาพที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริโภคยังคงต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้

อย่างครบถ้วน บริษัทฯเช่ือว่าตลาดน�้าผลไม้พร้อมดื่มในปี 2561 จะมีการขยายตัว โดยบริษัทฯยังคงมุ่งเน้นการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อน�าเสนอนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงส�าหรับผู้บริโภคต่อไป 

 •  น�้าแร่ธรรมชาติ 

ตลาดน�้าแร่ในปี 2560 มีมูลค่า 3,951 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8 โดยน�้าแร่ธรรมชาติ ออรา ครองส่วนแบ่งการตลาด

เป็นอันดับ 2 ที่ร้อยละ 24 ตลาดน�้าแร่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง จากแนวโน้มการใส่ใจดูแลสุขภาพมากข้ึนของผู้

บริโภค ท�าให้เกิดพฤติกรรมการเลือกเครื่องดื่มที่นอกจะสร้างความสดชื่นแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงส่งผลให้

น�้าแร่จึงเป็นทางเลือกท่ีเป็นท่ีนิยมมากกว่าน�้าดื่มทั่วไป บริษัทฯเชื่อว่าตลาดน�้าแร่ในปี 2561 จะมีการขยายตัวอย่างต่อ

เนื่อง ปัจจุบันการผลิตน�้าแร่ธรรมชาติออราท�าการผลิตเต็มก�าลังการผลิตที่ประมาณ 120 ล้านขวดต่อปี บริษัทฯมีแผนการ

ขยายก�าลังการผลิตน�้าแร่ธรรมชาติออราเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเติบโตต่อไป 

กลยุทธ์ในกำรแข่งขัน

1. รักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิต 

2. ค้นคว้า วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ทีม่คีณุประโยชน์สงู รวมทัง้นวตักรรมใหม่ๆ เพือ่ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค

3. วางแผนจดัซือ้วตัถดุบิในการผลติ โดยคดัสรรวตัถดุบิทีม่คุีณภาพ และเลือกวธิจีดัเกบ็วตัถุดบิให้ได้คุณค่าทางอาหารสูงสดุ

4. กลยุทธ์กระจายสินค้าโดยการเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่ายที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้

บริโภค และสร้างการเติบโตของรายได้

ตลำดหลักของกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายในประเทศ แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังน้ี

1. จัดจ�าหน่ายผ่านผู้แทน (Distributor) ซึ่งเป็นช่องทางจัดจ�าหน่ายหลักของบริษัทฯ

2. บริษัทฯเป็นผู ้จัดจ�าหน่ายเองโดยการจัดบูธร ้านจ�าหน่ายสินค้า และช่องทางการจัดจ�าหน่ายพิเศษอ่ืนๆ 

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายในประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 87 ของยอดขาย

  ช่องทางการจัดจ�าหน่ายในต่างประเทศ เป็นช่องทางหน่ึงที่มีการขยายตัว และผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการตอบ  

       รับที่ดีจากตลาดต่างประเทศ โดยช่องทางการจัดจ�าหน่ายในต่างประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 13 ของยอดขาย
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ธุรกิจผลไม้แปรรูป

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ (ธุรกิจผลไม้แปรรูป)

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้

 • สับปะรดกระป๋อง(Canned Pineapple) บรรจุขนาด 8 ออนซ์ 15 ออนซ์ 20 ออนซ์ 30 ออนซ์ และ 108 ออนซ์   

ชนิดต่าง ๆ  เช่น  สับปะรดเต็มแว่น(Slice) สับปะรดช้ินใหญ่(Chunk) สับปะรดลิ่ม(Tidbit) สับปะรดช้ินคละ(Piec-

es) สับปะรดลูกเต๋า(Diced) หรือ(Cubes) สับปะรดชิ้นย่อย(Crushed) ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้น�าเข้าและ

มาตรฐานส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 •  น�้าสับปะรดเข้มข้น(Pineapple Juice Concentrate) บรรจุในถังเหล็กขนาด 200 ลิตร มี 3 ชนิด คือ แช่แข็ง 

(Frozen) ปลอดเชื้อ(Aseptic) และใส่สารกันบูด(Preservative ) 

 •  สับปะรดบดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ(Aseptic Crushed) บรรจุขนาด 23 ลิตร และ 200 ลิตร

 •  สับปะรดบรรจุในถ้วยพลาสติก(Pineapple in plastic cup) บรรจุขนาด 4 ออนซ์ และ 7 ออนซ์

 • สบัปะรดบรรจุในถุง retort pouch (Pineappple in retort pouch) บรรจุขนาด 1.5 กโิลกรมั และ 10 กโิลกรมั ชนดิ

ต่างๆ เช่น สับปะรดลิ่ม(Tidbit) สับปะรดชิ้นคละ(Pieces) สับปะรดลูกเต๋า(Diced) หรือ(Cubes) ในถุงดังกล่าว

 •  ผลไม้รวม(Canned Tropical Fruit Salad) บรรจุขนาด 15 ออนซ์ 20 ออนซ์ 30 ออนซ์ และ108 ออนซ์

 •  ผลไม้รวมบรรจุในถ้วยพลาสติก(Tropical fruit salad in plastic cup) บรรจุขนาด 4 ออนซ์ และ 7 ออนซ์

 •  ว่านหางจระเข้กระป๋อง(Canned Aloe Vera) ชนิดลูกเต๋า(Diced) บรรจุขนาด 15 ออนซ์ และ 108 ออนซ์

 •  ว่านหางจระเข้บดละเอียดบรรจุถุงปลอดเช้ือ (Aseptic Crush) บรรจุถุงปลอดเช้ือขนาด 23 ลิตร และ 200 ลิตร 

 • ว่านหางจระเข้บรรจุในถุง retort pouch ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม 

 • ผลิตภัณฑ์ กะทิ บรรจุในกระป๋องขนาด15 ออนซ์  และ น�้ามะพร้าวบรรจุกระป๋องขนาด 240 มิลลิลิตร และ 

520 มิลลิลิตร

กำรตลำดและกำรแข่งขันทำงธุรกิจ (ธุรกิจผลไม้แปรรูป)

แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรมและสภำพกำรแข่งขัน

ในปี 2561 บริษัทฯคาดการณ์ว่าภาพรวมของตลาดจะเป็นช่วงรอยต่อของการปรับ

ตัวเนื่องจากราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงอย่างมีนัยส�าคัญนับตั้งแต่ช่วงกลางปี 2560 

เป็นต้นมา ผู ้น�าเข้าส่วนหนึ่งยังคงมีสินค้าที่ซื้อไว้ในช่วงที่ราคาสูงอยู ่ในคลังสินค้า 

และท�าให้การปล่อยสินค้าดังกล่าวในช่วงที่สินค้ามีการปรับราคาลดลงอาจต้องใช้

เวลาพอสมควร ผู้น�าเข้าอีกส่วนหนึ่งมีความลังเลในการสั่งซื้อสินค้าเนื่องจากไม่มั่นใจ

ในแนวโน้มการปรับตัวของราคาวัตถุดิบที่อาจจะส่งผลต่อราคาสินค้าในอนาคต 

ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เกิดการชลอตัวในการสั่งซ้ือสินค้าตั้งแต่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 

2560 ซ่ึงคาดว่าจะมีผลต่อเนื่องถึงช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 
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ส�าหรับปริมาณผลผลิตในปี 2561 บริษัทฯคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตออกมาสม�่าเสมอและเพียงพอต่อความต้องการของ

ตลาด และราคาวัตถุดิบจะทรงตัว ซ่ึงเป็นปัจจัยที่จะกระตุ้นให้ตลาดกลับมามีการซ้ือขายเป็นปกติอีกครั้ง แต่ในอีกด้าน

หนึ่งผลผลิตสับปะรดท่ีจะมีออกมาอย่างเพียงพอกับความต้องการของอุตสาหกรรมจะท�าให้การแข่งขันในการขายสินค้า

รุนแรงมากขึ้น

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กลยุทธ์ในกำรแข่งขัน

1. บริหารจัดการวัตถุดิบด้วย ระบบ Contract Farming, Big Grower, Quality Grower ท�าให้บริษัทฯได้รับประโยชน์

ทั้งในแง่ปริมาณและความต่อเนื่องของวัตถุดิบ ต้นทุนการขนส่งที่ต�่ากว่า และการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความหลากหลายของสินค้า จากความสามารถในการผลิตสับปะรดกระป๋อง

ได้หลากหลายทั้งในแง่ของขนาดกระป๋องที่ใช้บรรจุ ประเภทการตัดช้ินสับปะรด และน�้าที่ใช้บรรจุ ซ่ึงท�าให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของตลาดต่างๆได้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคซ่ึงมีความต้องการแตกต่างกัน 

3. รักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า เพื่อรักษามาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นที่

ยอมรับระดับนานาชาติ และช่ือเสียงท่ีบริษัทฯได้ส่ังสมมาเป็นระยะเวลายาวนานซึ่งเป็นเครื่องรับประกันถึงคุณภาพ

ของสินค้าและบริการของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี

ตลำดหลักของกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

ในเชิงภูมิศาสตร์ ตลาดหลักของบริษัทฯสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ภูมิภาคหลัก ดังน้ี

1. ทวปีอเมรกิา รวมถงึประเทศแคนาดา สหรฐัอเมรกิา และกลุ่มประเทศในแถบลาตนิอเมริกา โดยมปีระเทศสหรฐัอเมรกิา

เป็นประเทศคู่ค้าท่ีมีมูลค่าสูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่าการจ�าหน่ายประมาณร้อยละ 35 ของปริมาณการส่งออก

ของบริษัทฯในแต่ละปี ในอดีตบริษัทฯเคยมีความได้เปรียบทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาเน่ืองจากระบบภาษี

ทุ่มตลาดของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อบริษัททั่วไป แต่จากการยกเลิกภาษีทุ่มตลาดดังกล่าวใน

ปีพ.ศ.2547 ท�าให้การแข่งขันในตลาดดังกล่าวมีความรุนแรงมากขึ้น
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0
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2. ทวีปยุโรป และกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก และสหพันธรัฐรัสเชีย การจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทฯไปยังกลุ่มประเทศ

ดังกล่าวมีสัดส่วนเป็นอันดับสองรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของแต่ละปี ตลาด

กลุ่มนี้เป็นตลาดหลักส�าหรับผลิตภัณฑ์น�้าสับปะรดเข้มข้นซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการจ�าหน่ายให้กับ Blending houses 

ต่างๆในกลุ่มประเทศยุโรป ในส่วนสับปะรดกระป๋องกลุ่มตลาดน้ีเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อราคามากที่สุด ส่วน

หนึ่งเน่ืองจากสามารถยอมรับคุณภาพของสินค้าได้หลากหลายท�าให้มีผู้ผลิตที่สามารถจ�าหน่ายเข้าไปในตลาดนี้มี

จ�านวนมากและหลากหลายเช่นกัน 

3. ทวีปเอเชีย รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ลูกค้าในกลุ่มน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าญี่ปุ่นมีความต้องการสินค้า

ที่มีคุณภาพสูงและท�าการค้าโดยอาศัยความเชื่อใจต่อกันเป็นอย่างมาก มีมูลค่าการค้าในแต่ละปีประมาณร้อยละ20 

ส�าหรับประเทศเกาหลี ปัจจุบันเป็นลูกค้าหลักส�าหรับผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้บดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อซึ่งมี

ยอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง

4. กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 7 นับว่าเป็นอีกตลาดที่มีศักยภาพ เนื่องจากมี

รายได้ต่อประชากรท่ีสูงและมีความต้องการในการบริโภคสับปะรดกระป๋อง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในยุโรปและ

ยุโรปตะวันออกมีความซบเซาลงเน่ืองจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อก�าลังซื้อและความ

ต้องการบริโภคในตลาดดังกล่าว กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางจึงเป็นเป้าหมายทางการตลาดที่ผู้ประกอบการ

ทั้งหมดพยายามที่จะขยายเข้าไปเพื่อทดแทนส่วนการตลาดที่หดหายจากกลุ่มประเทศยุโรปและยุโรปตะวันออก

ธุรกิจค้ำปลีก

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ (ธุรกิจค้ำปลีก)

ธุรกิจค้าปลีก สามารถแบ่งรูปแบบการด�าเนินธุรกิจเป็น 3 รูปแบบ ดังน้ี

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

สควีซ จูซ บาร์ บาย ทิปโก้

สมูทตี้ เครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

ของบริษัทในเครือ เช่น น�้าผลไม้ทิปโก้ สับปะรดสดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ น�้าแร่ออรา 

เป็นต้น และครอบคลุมไปถึงการให้บริการของว่างส�าหรับงานจัดเลี้ยง

รวมทั้งหมด 46 สาขา

สาขาของบริษัท 21 สาขา

สาขาแฟรนไชส์ 25 สาขา

แบรนด์

ประเภท

จ�านวนสาขา
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1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)

2. การซื้อกลับบ้าน (Take Away)

3. การบริการจัดส่ง (Delivery) 

4. การบริการจัดเล้ียง (Catering)

กลุ่มคนรุ่นใหม่ วัยท�างาน คนรักสุขภาพ และกลุ่มที่ต้องการความสดช่ืน

กลุ่มเป้าหมายหลัก : อายุระหว่าง 25 – 40 ปี

กลุ่มเป้าหมายรอง  : อายุระหว่าง 18 – 24 ปี

เครื่องดื่มสมูทตี้พรีเมี่ยม ไร้น�้าตาล ด้วยรสชาติเข้มข้นของผลไม้ตั้งแต่ 2-4 ชนิด ปั่นรวมกับ 

Fruit Base สูตรลับเฉพาะของ SQUEEZE หอม อร่อย สดชื่น แบบลงตัวสุดๆ เน้น

คุณประโยชน์และคุณภาพเป็นหลัก โดยใช้วัตถุดิบที่คัดสรรอย่างมีคุณภาพ

ออกัส

ร้านอาหารออร์แกนิคเพื่อสุขภาพ รสชาติจัดจ้าน ภายใต้ตราสัญญลักษณ์ “August Tasty 

Organic Eatery” ในรูปแบบ full service restaurant รายการอาหารเป็น Organic 

Fusion เน้นวัตถุดิบที่เป็น Organic และวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษ คุณภาพสูง

สาขาของบริษัท 2 สาขา

1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)

2. การซื้อกลับบ้าน (Take Away)

3. การบริการจัดส่ง (Delivery) 

กลุ่มคนรุ่นใหม่ วัยท�างาน กลุ่มครอบครัว และคนรักสุขภาพ 

กลุ่มเป้าหมายหลัก : อายุระหว่าง 25 – 55 ปี

กลุ่มเป้าหมายรอง  : อายุระหว่าง 18 – 24 ปี

“August” เชือ่ว่าความสขุในการใช้ชวีติต้องเริม่จากพืน้ฐานอาหารทีด่ ี แค่อาหารอร่อยจงึไม่

เพียงพอ การเลือกรับประทานอาหารอินทรีย์ (Organic) จึงเป็นสุนทรีที่มีสาระทั้งประโยชน์

และคงคุณค่าที่ธรรมชาติให้มาอย่างครบถ้วน ผ่านการสรรค์สร้างเมนูจากวัตถุดิบออร์แกนิค

ทีไ่ด้รบัการดแูลอย่างพถิพีถัินจากเกษตรกร น�ามาปรงุด้วยใจ เพือ่ให้เมนูถงึรสครบเครือ่งลงตวั

หอมสุวรรณ พิน่า ป๊อป

ร้านผลไม้และเครื่องดื่ม ที่รายการผลไม้และเครื่องดื่มส่วนหลักท�าจากสับปะรดทิปโก้

หอมสุวรรณ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการบริโภคผลไม้

รูปแบบการให้บริการ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลักษณะส�าคัญ

ของแบรนด์

แบรนด์

ประเภท 

จ�านวนสาขา

รูปแบบการให้บริการ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลักษณะส�าคัญ

ของแบรนด์

แบรนด์

ประเภท 

2. “August” (ออกัส)

3. “Homsuwan Pina Pop” (หอมสุวรรณ พิน่า ป๊อป)
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จ�านวนสาขา

รูปแบบการให้บริการ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลักษณะส�าคัญ

ของแบรนด์

สาขาของบริษัท 1 สาขา

การซื้อกลับบ้าน (Take Away)

กลุ่มเป้าหมายหลัก : กลุ่มชาวต่างชาติท่ีนิยมบริโภคผลไม้ของไทย โดยเฉพาะสับปะรด

ทิปโก้หอมสุวรรณ 

กลุ่มเป้าหมายรอง  : กลุ่มคนวัยท�างานที่ใส่ใจสุขภาพ อายุระหว่าง 25 - 60 ปี

หัวใจหลักของแบรนด์คือสับปะรดทิปโก้หอมสุวรรณ พันธุ์พิเศษจากความเชี่ยวชาญด้าน

ผลไม ้ ของทิป โก ้   น� ามาสร ้ า งสรรค ์ ให ้ เป ็น เมนูความอร ่ อยที่ หลากหลายใน

รูปแบบผลไม้พร้อมทานและเครื่องดื่มเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการบริโภคผลไม้

กำรตลำดและกำรแข่งขันทำงธุรกิจ (ธุรกิจค้ำปลีก)

แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรมและสภำพกำรแข่งขัน

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ธุรกิจค้าปลีกในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่

กรุงเทพและหัวเมืองหลักในภูมิภาคต่างๆ เนื่องจากผู้บริโภคมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม และมีแนวโน้มท่ีจะ

นิยมบริโภคอาหารและเครื่องดื่มประเภทออแกนิกส์ หรือคลีนฟู้ด ซึ่งเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งน้อยที่สุด 

และใช้วัตถุดิบท่ีมาจากธรรมชาติเพิ่มมากข้ึน แม้ว่าตลาดในกลุ่มธุรกิจนี้จะมีอัตราการเติบโตที่สูง แต่ยังคงเป็นธุรกิจที่มี

การแข่งขันสูงและมีคู่แข่งรายใหม่ๆทั้งในและต่างประเทศเข้ามาได้ง่าย ในปี 2560 มูลค่าการตลาดของธุรกิจร้านกาแฟ 

เครื่องดื่ม และร้านอาหาร (Café, Bar and Full-Service Restaurants) มีมูลค่าประมาณ 500,000 ล้านบาท 

(ที่มา: Euro Monitor)   

กลยุทธ์ในกำรแข่งขัน

1. สควีซ จูซ บาร์ บาย ทิปโก้ เน้นขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ ในท�าเลที่มีความเหมาะสมทั้งในกรุงเทพและ

ต่างจังหวัด และมีการพัฒนารายการอาหารและเครื่องดื่มใหม่ตลอดทั้งปี รวมทั้งรายการอาหารและเครื่องดื่มฉพาะ

ฤดูกาล ซึ่งทั้งหมดจะเน้นที่ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ และผลิตจากวัตถุดิบที่ได้รับการคัดสรรอย่างดี

2.  ร้านอาหาร ออกัส ให้ความส�าคัญกับจุดเด่นของวัตถุดิบท่ีเป็น Organic ปลอดสารพิษ และคุณภาพสูงน�ามาปรุง

เป็นรายการอาหารแนวฟิวชั่น (Fusion) รสชาติจัดจ้าน โดยมีแผนท่ีจะคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อขยายสาขา

อย่างต่อเนื่อง

3.  ร้านหอมสุวรรณ พิน่า ป๊อป ยังคงให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างการรับรู้ในแบรนด์สับปะรดทิปโก้หอมสุวรรณ

ของกลุ่มบริษัท และมีการพัฒนารายการอาหารและเครื่องดื่มใหม่ตลอดทั้งปี
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ในปี 2561 บริษัทฯคาดการณ์ว่าธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะในกลุ่มอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพจะมีการเติบโตและเป็น

ที่นิยมของผู ้บริโภค โดยธุรกิจค้าปลีกของกลุ่มบริษัททั้ง 3 รูปแบบมีแผนที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ

ความต้องการของผู้บริโภค

ธุรกิจสำรสกัดและกำรเกษตร

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ (ธุรกิจสำรสกัดและกำรเกษตร)

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ด�าเนินการโดย บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี

 • ธุรกิจสารสกัด ด�าเนินธุรกิจผลิตสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ส่วนประกอบของอาหาร เคร่ืองด่ืม 

เครื่องส�าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา โดยโรงงานของบริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ากัด เป็นโรงงานสกัดสารจาก

พืชและสมุนไพรด้วยตัวท�าละลายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งมีประสิทธิภาพในการสกัดและระบบความ

ปลอดภัยในระดับสูง โดยขอบเขตการให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ อบแห้ง บดผงและผลิตเป็นสาร

สกัด นอกจากน้ี บริษัทฯยังให้บริการพัฒนากระบวนการสกัดร่วมกับลูกค้าครอบคุลมตั้งแต่ระดับทดลองในห้อง

ปฏิบัติการตลอดจนผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันสินค้าและบริการของบริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ากัด 

มี 2 รูปแบบหลักคือ

 •  บริการรับจ้างสกัดสารสกัดจากพืชและสมุนไพรตามความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของ

อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องส�าอางและยา (OEM)

 •  สกัดและจ�าหน่ายสารสกัดจากพืชและสมุนไพรเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เครื่องส�าอางและยา (Ingredient)

 • ธุรกิจการเกษตร ด�าเนินธุรกิจวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและการเพาะปลูก โดยผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ สับปะรดพันธุ์

ทิปโก้หอมสุวรรณ ท่ีมีเอกลักษณ์ด้านรสชาติและคุณค่าทางอาหารที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย

จัดจ�าหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นน�าทั่วไป  ร้าน Squeeze Juice Bar by Tipco และร้าน Homsuwan Pina Pina

กำรตลำดและกำรแข่งขันทำงธุรกิจ (ธุรกิจสำรสกัดและกำรเกษตร)

แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรมและสภำพกำรแข่งขัน

 • ธุรกิจสารสกัด : ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และความงามภายในประเทศ

มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง นับเป็นโอกาสส�าหรับ บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จ�ากัด ที่จะขยายฐานลูกค้า รวม

ทั้งสร้างการเติบโตของยอดขายจากธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบหลักให้กับผู้ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม 

เคร่ืองส�าอาง และยา ภายในประเทศ ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร และ คู่ค้าจากต่าง

ประเทศที่มีความต้องการวัตถุดิบจากสารสกัดจากพืชและสมุนไพรที่คุณภาพ และมีต้นทุนต�่ากว่า 

 • ธุรกิจการเกษตร : ในปัจจุบันคนไทยบริโภคสับปะรดสดประมาณปีละ300,000 ตันต่อปี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสับปะรด

พันธุ์ปัตตาเวีย (สับปะรดศรีราชา) ส�าหรับสับปะรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณของ มีคุณลักษณะที่แตกต่างจากสับปะรด
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ทั่วไป ในด้านความหอม หวาน เนื้อแน่นนุ่ม ไม่กัดลิ้น มีวิตามินสูงกว่าสับปะรดทั่วไป เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นใน

ท้องตลาด และไม่ได้ตัดแต่งพันธุกรรมท�าให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค แม้ราคาจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ในตลาด เน่ืองจากสับปะรดหอมสุวรรณต้องมีการดูแลอย่างดีเพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีกว่าสับปะรดทั่วๆไป 

ลักษณะเปลือกท่ีบางท�าให้ต้องเก็บเก่ียวและคัดบรรจุอย่างพิถีพิถันเพื่อมิให้ช�้าเสียหาย ซ่ึงต้องใช้แรงงานจ�านวน

มาก แต่ก็เป็นข้อดีต่อผู้บริโภคคือ ปอกง่าย ไม่ต้องควั่นตา ท�าให้ผู้บริโภคสามารถซื้อเป็นผลสดและกลับไปปอกเอง

ที่บ้านได้ โดยสับปะรดหอมสุวรรณมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองนับตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ตลาดในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา 

กลยุทธ์ในกำรแข่งขัน

1. ธุรกิจสารสกัดจะให้ความส�าคัญกับการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนั้น

ธุรกิจสารสกัดจะมุ่งเน้นพัฒนาสารสกัดที่มีมูลค่าสูง (High Value Ingredient) เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์

ของกลุ่มบริษัท  

2. ธุรกิจการเกษตรจะท�าการพัฒนา รักษา และควบคุมคุณภาพของสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณ รวมทั้งขยายช่องทางการ

จัดจ�าหน่ายทังในประเทศและต่างประเทศเพื่อรองรับแผนการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกอย่างต่อเน่ือง
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ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

สรุปผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี

ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 4,869.66 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 403.54 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 7.65 ในขณะท่ีต้นทุนขายรวม 3,520.04 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 296.69 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

7.77 ส�าหรับก�าไรก่อนส่วนได้เสียของบริษัทร่วมจ�านวน 103.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 78.07 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 311.04 โดยในปี 2560 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�านวน 600.61 ล้านบาท ลดลง 140.14 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.92 เป็นผลให้ก�าไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงเหลือ 702.65 ล้านบาท จาก 

813.64 ล้านบาท ลดลง 110.99 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.64

กำรวิเครำะห์รำยได้

กำรวิเครำะห์รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรจ�ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ

ในปี 2560 รายได้จากการขายและการให้บริการรวม 4,869.66 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังน้ี

1. ผลิตภัณฑ์จำกพืช ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์หลัก คือ สับปะรดแปรรูป มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 43 จ�านวน 2,092 

ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 12.60 สาเหตุหลักมาจากราคาจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ลดลงตามสภาวะราคาวัตถุดิบ

ที่มีการปรับลดลง

2. เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์หลัก คือ น�้าผลไม้, น�้าผัก ทิปโก้ และน�้าแร่ธรรมชาติ ออรา มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 จ�านวน 

2,674 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4.08 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของธุรกิจในประเทศตามการบริโภคที่

ชะลอตัว 

3.  อื่นๆ  มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 จ�านวน 104 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 13.17สาเหตุหลักมาจาก

การขยายสาขาของธุจกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจร้านอาหารออแกนิค

รายได้จากการขายและการให้บริการ

5,273.21
4,869.66อื่นๆ

เครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก ผลไม้

2%

2%

53%
55%

45% 43%

2559 2560 หน่วย : ล้านบาท

7.65%
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รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรจ�ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์

สัดส่วนรำยได้จ�ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายในประเทศสัดส่วนร้อยละ 48 ซึ่งธุรกิจหลักในประเทศคือ ธุรกิจคอนซูมเมอร์ และ

รายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศร้อยละ 52 ซึ่งธุรกิจหลักคือธุรกิจผลไม้แปรรูป

กำรวิเครำะห์ต้นทุนขำยและก�ำไรขั้นต้น

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวม 3,520.04 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.77 จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากต้นทุน

วัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง โดยเฉพะราคาสับปะรดซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักในธุรกิจผลไม้แปรรูป ในส่วนของก�าไรขั้นต้นในปี 2560 

จ�านวน 1,349.62 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.34 โดยกลุ่มบริษัทมีอัตราก�าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ท่ี

ร้อยละ 27.7 ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 27.6

5,273.21
4,869.66

ในประเทศ

ต่างประเทศ

50%
48%

50% 52%

2559 2560 หน่วย : ล้านบาท

7.65%

3,816.73
3,520.04

2559 2560

7.77%

1,456.47 1,349.62

2559 2560

7.34%

ต้นทุนขาย ก�าไรขั้นต้น

รายได้จากการขายและการให้บริการ

หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท
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กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 1,221.54 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.77 เนื่องจากกลุ่มบริษัท

สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและส่งเสริมการขายลดลงร้อยละ 12.79 โดยอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อ

รายได้รวมในปี 2560 มีสัดส่วนร้อยละ 24.67 ใกล้เคียงกับปี 2559 ที่ร้อยละ 23.90

กำรวิเครำะห์ก�ำไรสุทธิ

ในปี 2560 ก�าไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู ้ถือหุ ้นของบริษัทลดลงเหลือ  702.65 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.64 โดย

มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นจ�านวน 600.61 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.92 

ในขณะที่ผลก�าไรสุทธิรวม(ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม)ที่ไม่นับรวมส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

จ�านวน 102.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 39.99 สาเหตุหลักมาจากก�าไรที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจผลไม้แปรรูป และในปี 

2559 มีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์จ�านวน 186 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2560 มีรายการขาดทุน

จากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์เพียง 6 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขาย

2559 2560 หน่วย : ล้านบาท

457.73

824.98

502.09

719.45

4.77%

813.64

702.65

2559 2560

39.99%

72.89

102.04

2559 2560

13.64%
ก�าไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ก�าไรสุทธิที่ไม่นับรวมส่วนแบ่งก�าไร
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท
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กำรวิเครำะห์งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม จ�านวน 6,938.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.90 จากเงินสดและเงินฝากธนาคาร และ

สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยสินทรัพย์หมุนเวียนจ�านวน 1,781.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.7 ของสินทรัพย์รวม 

และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�านวน 5,157.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.3 ของสินทรัพย์รวม ในส่วนของหนี้สินรวมในปี 2560 

จ�านวน 2,567.81  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.51 สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น 

โดย หนี้สินหมุนเวียนจ�านวน 1,771.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.5 ของหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น และหนี้สิน

ไม่หมุนเวียน 796.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.5 ของหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 4,371 ล้านบาท เทียบกับสิ้นปี 2559 จ�านวน 4,074 ล้านบาท (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของ

บริษัทย่อย) เพิ่มข้ึน 296 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.3 สาเหตุหลักมาจากก�าไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรปรับตัวเพิ่มขึ้น

กำรวิเครำะห์กระแสเงินสด

ปี 2559ปี 2560ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมา

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไป

413.77

111.62

  (384.91)  

140.48

58.98

199.46

702.18

77.09

(796.64)

(17.37)

76.36

58.98

702.65

2559 2560

1.90%6,808.82

2559 2560

1.90%6,938.43

75.1% 74.3%

24.9% 25.7%

สินทรัพย์รวม หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น

6,808.82 6,938.43

65.3%

12.6%

21.1%

63.0%

11.5%

25.5%

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท
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ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 413.77 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบปี 2559 ที่มีจ�านวน 

702.18 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในปี 2559 มีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์จ�านวน 186 ล้าน

บาทซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด และการลดลงของเจ้าหนี้การค้าในปี 2560  ส�าหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น

เป็น 111.62 ล้านบาท เน่ืองจากเงินสดสุทธิรับจากเงินปันผลรับที่ได้จากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นเป็น 332.89 ล้านบาท ส�าหรับ

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 384.91 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริษัทจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะ

ยาวและจ่ายเงินเพื่อซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย

กำรวิเครำะห์สภำพคล่อง

ปี 2559

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วน

สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)                   

อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น (%)

อัตราก�าไรสุทธิ (%)

*รวมส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย

1.0

15.0

0.6

16.08%

27.71%

14.21%* *

1.1

20.8

0.5

19.97%

27.62%

14.27%

ในปี 2560 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียนลดลงขึ้นเป็น 1.0 เท่า จากปีก่อนหน้าที่ 1.1 เท่า โดยมีสาเหตุ

หลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ยลดลงเหลือ 15.0 เท่า จาก 20.8 เท่าในปีก่อนหน้า เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 

53.84 ล้านบาท จาก 39.53 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู ้ถือหุ ้นปรับเพิ่มข้ึนจาก 0.5 เท่าในปี 2559 เป็น 0.6 เท่า ในปี 2560โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

หนี้สินรวมปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2,567.81 ล้านบาทในปี 2560 จาก2,366.39 ล้านบาทในปี 2559

ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร
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อตัราส่วนผลตอบแทนส่วนผูถื้อหุน้ในปี 2560 ลดลงเหลอืร้อยละ 16.08 เนือ่งจากก�าไรสุทธใินส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นของบรษิทัลดลง 

อัตราก�าไรขั้นต้นในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 27.71 ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 27.62 เช่นเดียวกับอัตราก�าไรสุทธิในปี 

2560 ร้อยละ 14.21 ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าที่ร้อยละ14.27



รายงานประจ�าปี 2560 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)60 รายงานประจ�าปี 2560 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)60

กำรบริหำรควำมเสี่ยง

บริษัททิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) มีความตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงจัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติ

ในการบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นระบบและเหมาะสม รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบตามนโยบายที่ชัดเจนอย่างต่อ เนื่องและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังองค์กรเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นแก่นักลงทุน ตลอดจนช่วยให้บริษัทฯบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายทีไ่ด้ก�าหนดไว้ โดยมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นผูจ้ดัท�านโยบาย ก�าหนดแนวปฏบิตัใินการบรหิารความเสีย่งที่

เป็นระบบ เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธภาพและประสิทธิผล  ภายใต้การจ�าแนกประเภทความเส่ียงออกเป็น 

4 ด้าน ได้แก่ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

2. ความเสี่ยงด้านการปฎิบัติการ (Operation Risk) 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

4. ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้ประเมินความเสี่ยงและด�าเนินการจัดการความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะมีต่อธุรกิจดังน้ี 

1. ควำมเสี่ยงจำกปริมำณและรำคำวัตถุดิบสับปะรดผันผวน

เนื่องจากสับปะรดเป็นพืชเกษตร สภาพดินฟ้าอากาศเป็นปัจจัยหลักท่ีควบคุมไม่ได้ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณ 

คุณภาพ และราคาสับปะรด ซ่ึงมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต บริษัทฯจึงมีมาตรการในการลดความเส่ียงด้วยการเพิ่มสัดส่วน 

Contract Farmers การจัดท�าโครงการทิปโก้โมเดล (Tipco Model) เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรตั้งแต่การดูแลพื้นที่ การปลูก 

การใช้ปุ๋ย โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าติดตามผลเป็นระยะๆ เป้าหมายเพื่อให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในธุรกิจใหม่  

ด้วยสถานการณ์และสภาพแวดล้อม การแข่งขันที่สูงขึ้น รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ล้วนเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจใหม่ อาจจะไม่ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯจึงต้องจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณา

การลงทุน (Investment Committee) เพื่อช่วยกลั่นกรองผลกระทบในทุกๆด้าน ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อ

อนุมัติ และมีการเฝ้าติดตามเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่า การด�าเนินการยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้

3. ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรธุรกิจ Juice Bar

ด้วยการแข่งขันที่สูงของธุรกิจ Juice Bar รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ราคาพื้นที่เช่า และการค่าบริหารจัดการ ล้วนส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการก�าไรของธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯจึงต้องปรับรูปแบบร้านค้าให้ทันตามยุคสมัย มีการปรับเปลี่ยนเมนูให้หลาก

หลาย สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในทุกๆกลุ่มมากขึ้นเพื่อดึงดูดและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า มีการขยายสาขาให้

ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัด
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4. ควำมเสี่ยงจำกคุณภำพวัตถุดิบ (สับปะรด) ไม่คงที่ 

สับปะรดเป็นพืชเกษตร สภาพดินฟ้าอากาศ ประกอบกับการใช้ปุ๋ย ล้วนแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพไม่คงที่ ทั้งด้าน

ความสุกและรสชาติ แนวทางเพื่อลดความเสี่ยงได้คือการจัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเข้าดูแล ให้ความรู้ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยให้

เหมาะสม การจัดหาปุ๋ยให้สมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาด มีการเก็บข้อมูลสมาชิกเพื่อติดตามผล

5. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนผู้สืบทอดต�ำแหน่งงำนส�ำคัญ

ปัญหาเรื่องขาดแคลนผู้สืบทอดต�าแหน่งงานส�าคัญ บริษัทฯจึงต้องวางแผน จัดท�านโนบาย แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อก�าหนด

กรอบและหลกัเกณฑ์ผูสื้บทอดต�าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงูไว้ล่วงหน้า ส่วนผูบ้รหิารระดบักลาง บรษิทัฯได้จดัตัง้คณะกรรมการ

พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ในการประเมินผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นทั้งหมด โดยจ�าแนกออกเป็นกลุ่มๆ ได้แก่กลุ่มที่

พร้อมเติบโต (Ready to Grow)  กลุ่มเป้าหมายในการขยายขอบเขตการท�างาน เพื่อพัฒนา (Enlarge Job) และกลุ่มที่รอ

พิจารณาภายหลัง (Too soon to tell) เพื่อวางแผนพัฒนาให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม

6. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนผันผวน 

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนยังคงเกิดต่อเน่ืองจากปีก่อน โดยเฉพาะค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อรายได้และก�าไรของบริษัทฯ บริษัทฯจึงต้องใช้เครื่องมือในการบริหารความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน ได้แก่ สัญญาขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคาร  เพื่อให้สามารถบริหารจัดการรายได้และต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

บริษัทฯและบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผล เม่ือมีก�าไรสะสมเป็นผลบวก  อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ

บริษัทและโครงการลงทุนในอนาคตโดยก�าหนดว่าไม่ต�่ากว่า 1 ใน 3 ของก�าไรสุทธิของเฉพาะกิจการ 

25562557255825592560
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อัตราเงินปันผล/หุ้น

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ (%)

* รวมปันผลประจ�าปีที่เสนอต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ที่อัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และด้วยความตระหนักดีว่าเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน 

จึงมุ่งมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยท�าหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง

เต็มภาคภูมิ และได้ปลูกฝังแนวความคิดดังกล่าวให้กับพนักงานทุกระดับช้ันในทุกบริษัท ซ่ึงได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 

ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูจ้ดัการ และเจ้าหน้าทีร่ะดบับงัคบับญัชา พนกังาน และผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยีกลุม่อืน่ๆ ให้ถอืปฏิบตัเิป็นบรรทดัฐาน

เดียวกัน ตลอดจนจัดท�าเอกสารนโยบายและหลักการด้านความรับผิดชอบของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติในทุกกรณีอย่างสม�่าเสมอและจริงจัง จนกล่าวได้ว่า การด�าเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนั้นเป็นหลักประจ�าใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกคนในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ตามนโยบาย “ทิปโก้ พัฒนา

ธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม”

นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารงานและการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหาร

ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม สิ่งแวดล้อมและสังคม หัวหน้าคณะท�างาน คณะท�างานและเลขานุการ ประจ�าโรงงานแต่ละ

แห่งและส�านักงานใหญ่ โดยก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี

1. น�าเสนอเพ่ือพิจารณาให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดล้อมและสังคมส�าหรับหน่วยงานราชการ และชุมชนใน

แต่ละพื้นที่ที่สังกัด

2. ประสานงานและด�าเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

3. ดูแล สอดส่อง และน�าเสนอกิจกรรมเพื่อให้การจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของโรงงานเป็นไปตามข้อก�าหนด กฎหมาย

และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

4. เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนินกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมผ่าน ส่ือท้องถิ่น

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

6. กิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะท�างานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจัดประชุมเพื่อการวางแผนด�าเนินกิจกรรม ติดตามงานและรายงานผลการด�าเนิน

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ฝ่ายบริหารทราบอย่างสม�่าเสมอ โดยก�าหนดแผนกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. กิจกรรมด้านสังคม

 •  สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในชุมชน

 • สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรเกษตรกรที่ส่งวัตถุดิบ

 • ออกหน่วยชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานราชการ 

 • สนับสนุนงบประมาณตามปีงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม

2. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

 • สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และจัดสร้างระบบนิเวศของป่าไม้ในประเทศ
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3. กิจกรรมด้านศาสนา 

 • เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�านึกในเร่ืองการอาสา 

การท�าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความซ่ือสัตย์สุจริต

จากนโยบายของบริษัทฯ ที่ได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้อยู่บนพื้นฐานของความซ่ือสัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่

แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้อง

กับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ก�าหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ทุจริต คือ

 • เปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท�าความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ตามที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 • ออกพบปะชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น

 • เสวนาร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้น�าชุมชนและชุมชน

 • จัดให้มีกระบวนการด�าเนินการหลังจากมีผู้แจ้งข้อร้องเรียน โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและมีการรายงานต่อ

คณะกรรมการ

ส�าหรับผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของชุมชน Community Satisfaction Level (CSL) ซึ่งบริษัทฯ

ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้นผลการส�ารวจในปี 2560 ได้รับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 4.48 คะแนน ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วที่ได้ 

4.42 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00  โรงงานประจวบคีรีขันธ์ ได้ 4.66 คะแนน สูงกว่าปีก่อนท่ีได้ 4.51 คะแนน โรงงานเชียงใหม่

ได้ 4.34 คะแนน สูงกว่าปีก่อนที่ได้ 4.30 คะแนน และโรงงานวังน้อยได้ 4.44 คะแนน ต�่ากว่าปีก่อนที่ได้ 4.45 คะแนน ท้ังนี้

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าข้อเสนอแนะต่างๆ ของชุมชนไปด�าเนินการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

และเพื่อให้การรับรู้และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้มีการปฏิบัติอย่างแท้จริง บริษัทฯ ได้น�าไปก�าหนด

เป็นกรอบใหญ่ในการด�าเนินธุรกิจ และจัดท�าวิสัยทัศน์ และ ค่านิยมร่วม ดังน้ี 

วิสัยทัศน์

“เป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนชี้น�ำตลำดเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทำงธุรกิจ” 

(ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ : พนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ร่วมทุน สังคม)

ค่านิยมร่วม (Core Values) ก�าหนด  5 ข้อ ตามตัวย่อว่า TIPCO มีความหมายดังนี้

T มาจากค�าว่า Teamwork (เป้าหมายเดียวกัน) 

I  มาจากค�าว่า Innovation (สร้างสรรค์สิ่งใหม่) 

P มาจากค�าว่า Passion (ด้วยใจเต็มร้อย)

C มาจากค�าว่า Commitment (ไม่ถอยมุ่งมั่น) 

O มาจากค�าว่า Openness  (สื่อสารจริงใจ)
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โดยยังคงเน้นถึงความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมของบริษัทฯ เพื่อผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ในเรื่องค่านิยมร่วมได้

กล่าวถึงความมุ่งมั่นที่มอบให้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึงลูกค้า ทั้งภายในและภายนอกของทุกหน่วยงานของบริษัทฯ โดยให้ทุกหน่วยงานของบ

ริษัทฯ ตระหนักถึงจิตและวิญญาณในการให้บริการและเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคและผู้ใช้บริการ ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งในปี 2560 ผลคะแนนจากการส่งแบบประเมินความพึงพอใจจาก

ลูกค้ากลุ่มต่างๆ (Customer Satisfaction Index) ได้รับการตอบรับในระดับดีถึงดีมาก โดยเฉล่ียอยู่ที่ 99.4%      

บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงความส�าคัญของพนักงานซ่ึงเป็นกลไกส�าคัญ ในการผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ ได้มีแผน

ปรับปรุงการส�ารวจความคิดเห็นของพนักงาน Employee Opinion Survey (EOS) ที่มีต่อองค์กรในเรื่องภาพลักษณ์ ชื่อเสียง สวัสดิการ 

การบริหารงานและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี   โดยจะด�าเนินการส�ารวจความผูกพันของพนักงาน Employee Engagement Survey 

(EES) ที่มีต่อองค์กรในช่วงต้นปี 2561 

  

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ส่งแบบส�ารวจความพึงพอใจของคู่ค้า (Supplier) ได้ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.62 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

5.00 คะแนนมากกว่าปีก่อนที่ได้ 4.59 คะแนน โดยบริษัทได้น�าความคิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุงโดยก�าหนดบุคคลที่รับผิดชอบและระยะ

เวลาในการด�าเนินการที่แน่นอน พร้อมกับมีการประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อให้เป็นบริษัทฯ ที่มีการก�ากับดูแลที่ดีและปฏิบัติต่อผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน

(หมายเหตุ คะแนน 1-5 มีความหมายดังนี้ 5 หมายถึง ดีมาก  4 หมายถึง ดี  3 หมายถึง พอใช้ 1 และ 2  หมายถึง ต้องปรับปรุง)

ปี 2560 บริษัทได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้ำนต่ำงๆดังน้ี

ด้ำนสังคม

 • สนับสนุนน�้าผลไม้เพื่อสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ แก่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

และส�านักนายกรัฐมนตรี

 • สนับสนุนน�้าผลไม้ แก่ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์   สภากาชาดไทย เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน

พื้นที่ภาคใต้ 

 • สนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือศูนย์บริการชุมชนเพื่อฝึกทักษะชีวิตและทักษะสังคมสู่การมีอาชีพของคนพิการทางสติปัญญา

 • สนบัสนนุน�า้แร่ออราและน�า้ผลไม้ แก่สมาคมผูผ้ลติอาหารส�าเรจ็รปู เพือ่ช่วยเหลือผูป้ระสบอทุกภยัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

 • สนับสนุนน�้าแร่ออรา แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

 • สนับสนุนมอบเช็คเงินสด แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อสนับสนุนโครงการ“ก้าวคนละก้าว”

 • สนับสนุนน�้าผลไม้ แก่โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาล คณะแพทย์ รวมถึง

ผู้ป่วย
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 • สนับสนุนน�้าผลไม้ แก่สภากาชาดไทยในกิจกรรม World Blood Donor Day

 • สนับสนุนน�้าแร่ออรา แก่หน่วยงานต่างๆเพื่อการแข่งขันกีฬา และประเพณีพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่

 • สนับสนุนเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันว่ิงฮาล์ฟมาราธอน “ประจวบคีรีรัน บาย ทิปโก้”เพื่อใช้ในการพัฒนา

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  เป็นเงินทั้งส้ิน 2,000,000 บาท 

 • สนับสนุนเงินเพื่อการสร้างศูนย์หัวใจทิปโก้ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นเงิน 1,000,000 บาท

ด้ำนสิ่งแวดล้อม

 • สนับสนุนน�้าแร่ออรา แก่องค์การภาครัฐในพื้นท่ีอ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝายชะลอน�้า 

รวมถึงแนวป้องกัน และเฝ้าระวังไฟป่า 

 • สนับสนุนน�้าผลไม้แก่หน่วยงานในอ�าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน

วันแม่แห่งชาติ  

ด้ำนกำรศึกษำ

 • สนับสนุนน�้าผลไม้ แก่โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในกิจกรรมของคณะครูและนักเรียน

 • สนับสนุนน�้าแร่ออราและน�้าผลไม้ แก่บ้านเรียนละครมรดกใหม่ ในกิจกรรมการแสดงละครเวที 

เรื่อง“ถนนสายกลับบ้านชื่อพึ่งตนเอง”  

 • มอบข้าวสารในโครงการอาหารกลางวัน และเงินช่วยเหลือเพื่อจ้างครูอนุบาลแก่โรงเรียนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

 • มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและศำสนำ

 • สนับสนุนน�้าแร่ออรา แก่สภาวัฒนธรรมต�าบลโป่งแยง วัดส�าคัญต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมปีใหม่เมือง

และกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ

 • สนับสนุนน�้าแร่ออราและเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา แก่ส�านักสงฆ์ห้วยผาปู จังหวัดเชียงใหม่ และ 

วัดน้อมประชาสรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดใหม่ศรีม่วงค�า จังหวัดเชียงใหม่  

ทั้งนี้กลุ ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ได้สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมอื่นๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เช่น การออกเยี่ยมเยียน

ชุมชน การส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับองค์กร หน่วยงานราชการ โรงเรียนวัด ฯลฯ

กำรเปิดเผยเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาส่งเสริมให้บริษัทเข้าร่วมแสดงเจตจ�านงปฏิบัติตามหลักการต่อต้านคอรัปช่ันในประเทศไทย 

(Anti – Corruption Collective Action in Thailand)  แนวปฏิบัติต่างๆ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก�ากับดูแลการ
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ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ของบริษัทฯ และกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1. บริษัทฯ มีนโยบายในการด�าเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้จัดท�าแนวทางการปฏิบัติ เป็นลายลักษณ์

อกัษรไว้ในจรรยาบรรณของบรษิทัฯ ซึง่ได้ผา่นการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ แล้ว และได้เปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์

ของบริษัทฯ 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยได้แสดงเจตนารมณ์ เข้าร่วมกับ

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมให้ สัตยาบรรณเพื่อรับ

ทราบข้อตกลงตามค�าประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อให้

พนกังานทุกคนถอืปฏบิตัใินแนวทางเดยีวกนัอย่างเคร่งครดั  ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม สอดคล้อง

กับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน

4. ในปี 2559 บริษัทฯ ตั้งคณะท�างานโดยประกอบด้วยผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายมาร่วมท�างานเพื่อน�าเสนอขอการรับรอง

เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต่านการทุจริต (CAC) และได้ผ่านเกณฑ์รับรองการเป็น

สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต่านการทุจริต ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559

นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ และผู้เกี่ยวข้องจะไม่ด�าเนินการคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบไม่

ว่ากรณีใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมอย่างเคร่งครัด โดยกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ จะจัดให้มีมาตรการสอบทานและทบทวนการ

ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ

ข้อก�าหนดของกฎหมาย หากมีการฝ่าฝืนกระท�าการใดๆ อันเป็นการสนับสนุนการคอร์รัปช่ันจะได้รับการพิจารณาโทษตาม

ระเบียบของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการด�าเนินการเพ่ือป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังน้ี

กำรเผยแพร่นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จะด�าเนินการดังต่อไปน้ี 

1. ติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหาร 

ทิปโก้ ทุกแห่ง

2. เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เช่น จดหมาย-อิเล็คทรอนิกส์ (e-mail) 

เว็บไซต์บริษัทฯ รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจ�าปี (56-1) รายงานประจ�าปี (56-2) และแผ่นพับ เป็นต้น

3. จัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่พนักงานใหม่ และบรรจุลงในคู่มือพนักงาน

4. ทบทวนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ันทุกปี
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ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสร้องเรียน

ผู้พบเห็นเหตุสงสัยท่ีเข้าข่ายการกระท�าทุจริต การคอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการคอร์รัปชั่น สามารถแจ้ง

เบาะแส/ร้องเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อพร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริง หรือ แจ้งหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่ามี

เหตุอันควรให้เชื่อได้ว่ามีการคอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการคอร์รัปชัน โดยผ่านช่องทางหนึ่งทางใดต่อไปนี้

1. Email : anti-corruption@tipco.net

2. Website : www.tipco.net (หัวข้อ การแจ้งเบาะแสการกระท�าทุจริต การคอร์รัปชัน) 

3. โทรศัพท์กรรมการผู ้จัดการ 02-273-6888, ประธานกรรมการ 02-273-6400 หรือ Call Center หมายเลข  

095-205-1864  

4. จดหมายส่งที่ : ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 

   ที่อยู่ : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

1. กรณีท่ีเป็นเรื่องส�าคัญ หรือ เรื่องเร่งด่วน ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับ

ผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัทฯ เป็นต้น ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. บริษัทฯ จะด�าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี ผู้แจ้ง

เบาะแส  หรือร้องเรียนพึงตระหนักว่า การรายงานในลักษณะไม่เปิดเผยช่ือนั้น อาจเป็นข้อจ�ากัดของบริษัทฯ

ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

กำรคุ้มครองกำรแจ้งเบำะแส และกำรปฏิเสธกำรคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ก�าหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัท ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน  ได้แก่ การแจ้ง

เบาะแส หรือการให้ข้อมูล รวมถึงการปฏิเสธการคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระท�าดังกล่าวนั้น จะไม่ท�าให้

ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อน และเสียหาย ดังนี้

1. ให้หน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่อง พิจารณาข้อมูลในเบ้ืองต้นหรือหาข้อมูลประกอบ หากเห็นว่าสมควรให้มีการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงอย่างละเอียด ให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานท่ีรับเรื่องให้ความเห็นชอบ แล้วส่งเรื่องให้หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องไปด�าเนินการตามขั้นตอน 

2. บริษัทฯ จะให้ความคุ ้มครองผู ้ท่ีให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการแจ้งเบาะแสหรือ ปฏิเสธการคอร์รัปชันท่ี

เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการให้

ความร่วมมือในการต่อต้านการคอร์รัปชันดังกล่าว

3. บริษัทฯ จะไม่ลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน หรือผู ้บริหารที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่า

การกระท�านั้นจะท�าให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ  

4. กรณีผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน พบว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหาย สามารถร้องขอให้

บริษัทฯ ก�าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้
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5. เพือ่เป็นการคุม้ครองสทิธขิองผูร้้องเรยีน และให้ข้อมลูทีก่ระท�าโดยสุจรติ  บรษิทัฯ จะปกปิดข้อมลู ผู้แจ้งเบาะแส หรอื 

ให้ข้อมลูและเกบ็ข้อมลูดงักล่าวเป็นความลบั โดยจ�ากดัเฉพาะผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการตรวจสอบ ค้นหาความจรงิ 

หากมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นจะถือถือเป็นการกระท�าผิดวินัย และต้องได้รับโทษตามระเบียบข้อ

บังคับของบริษัทฯ

6. กรณีพบว่ามีพนักงาน หรือผู้บริหาร ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม  หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

บุคคลอื่น อันมีเหตุจูงใจจากการท่ีบุคคลอื่นนั้นได้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน หรือปฏิเสธการคอร์รัปชัน ให้ถือว่าเป็นการ

กระท�าผิดวินัย และต้องได้รับโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

บทลงโทษ

ผู้ที่กระท�าการใดๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมถึงมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางกลั่นแกล้ง ข่มขู่ 

ลงโทษทางวินัย หรือ เลือกปฏิบัติด้วยวิธีอันมิชอบ อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน ต่อผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน หรือ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการตามระเบียบน้ี ให้ถือว่าผู้นั้นกระท�าผิดวินัย ต้องได้รับโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ 

และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งต่อบริษัทฯ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระท�าดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นได้

เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ

ควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ ได้ก�าหนดข้อพึงประพฤติปฏิบัติส�าหรับฝ่ายจัดการน�าไปปฏิบัติใช้ในการท�างานซ่ึงได้ก�าหนดไว้ใน

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ (เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ) โดยถือเอาคุณธรรมและความสุจริตเป็นที่ตั้งส�าหรับ

ผู้มีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าหรือผู้บริโภค คู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้ี คู่แข่งทางการค้า สิ่งแวดล้อม และการ

มีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
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รำยงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  มีความมุ่งมั่นที่จะท�าให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานสากล   

บริษัทฯ ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลให้กับพนักงานทุกระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า 

และผู้มีส่วนได้เสีย เชื่อมั่นว่าบริษัทฯมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งให้

ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องสามารถแข่งขันได้ และเป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

บริษัทฯ ได้อบรมเก่ียวกับคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อส่ือสารนโยบายของบริษัทฯในเรื่องนี้ไปยัง

ผู ้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้พนักงานเห็นความส�าคัญของธรรมาภิบาล และตระหนักใน

ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯ อย่าง

ต่อเนื่อง และ ทุกปีได้มีแบบสอบถามเรื่อง “การกระท�าที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน” ให้พนักงานทุก

คนตอบค�าถามในแบบสอบถาม 

ผลของการยึดม่ันและด�าเนินการตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ท�าให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล  SET Award  ในด้าน

การรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจ�านวน 5 ครั้ง (ปี2546-2549 และปี 2553)  ปี 2559 บริษัทฯ ได้รับ

การรับรองเป ็นสมาชิกแนวร ่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริต(CAC) ในปี 2560 ได ้รับการ

ประเมินการก�ากับดูแลท่ีดีโดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ได้คะแนนรวม 86% ระดับ “ดีมาก” สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัท

จดทะเบียนโดยรวมท่ีได้ 80% นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2560 โดย

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนน 97 คะแนน คือ ระดับ“ดีเยี่ยม” และในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วม

งานวันต้านคอรัปช่ันสากล(ประเทศไทย) จัดโดย ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล ส�านักงาน ป.ป.ช. ส�านักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อ

ต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย)และภาคีเครือข่าย ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award  ตั้งแต่ปี2553 ถึง ปี 2558  ในฐานะผู้ประกอบการที่ด�าเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง ยั่งยืน และพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล เทียบชั้น ISO 26000 ก้าวสู่  Sustainable 

Development จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และยังได้จัดท�ารายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตามมาตรฐานสถาบันรับรองมาตรฐานไอ เอสโอ  ซึ่ ง เป ็ นการแสดง ให ้ เ ห็นว ่ าบริษัท มีการด� า เนินงานด ้ าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ืองตลอดมา ส�าหรับการดูแลด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ เน้นในด้านการพัฒนาความ
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สามารถของพนักงานควบคู่ไปกับการสร้างและส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการท�างานให้กับพนักงานซึ่งจากการด�าเนินการ

ด ้านพัฒนาทรัพยากรอย ่างมีระบบมาอย ่างต ่อเ น่ือง ท�าให ้บริษัท ทิปโก ้ ฟูดส ์  จ� า กัด (มหาชน) ได ้รับรางวัล

สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน  เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ระดับประเทศ 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ทั้งนี้เพื่อบริษัทฯ จะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน และอยู่ร่วมกับสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นสุข สมดังความมุ่งหวังของ

นโยบายการด�าเนินงาน โดยมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

(นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)

ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
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กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

บริษัทฯ ได้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาก�าหนด

เป็นแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มี  ธรรมาภิบาลให้กับพนักงานทุกระดับชั้น โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย เชื่อมั่นว่าบริษัทฯมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่และส่งเสรมิการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ ซ่ึงสอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ท่ีมุ่งให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องสามารถแข่งขันได้ และเป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้ง              

ในประเทศ และต่างประเทศ  

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเก่ียวกับคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจน้ีในทุกสถานประกอบการขอ

งบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงการปฏิบัติตามการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจดังกล่าวอย่างชัดเจน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดจนผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการก�ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

เป็นรากฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประจ�าปี 2560 โดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ บริษัทฯ ได้คะแนนรวม 86% อยู่

ในระดับ “ดีมำก”  โดยมีรายละเอียดคะแนน ดังนี้
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สิทธิของผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ สร้างความโปร่งใสบนพื้นฐานของ

ความซ่ือสัตย์ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างย่ังยืน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ด�าเนินการตามบรรษัทภิบาล ดังต่อไปนี้

1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

2. จัดให้มีระบบการควบคุม และการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

3. ให้นโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจกับฝ่ายบริหาร

4. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
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5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

6. ด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม  สามารถตรวจสอบได้

7. เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะเรื่องผลประกอบการและงบการเงิน

8. จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ                                                              

9. ด�าเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและฝ่ายบริหารได้น�านโยบายดังกล่าวไปใช้ปฏิบัติ

พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานในองค์กรเข้าใจและปฏิบัติอย่างทั่วถึง

บริษัทฯ ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายในการท�างาน ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนการด�าเนินการเร่งด่วนต่างๆ  เพื่อให้เหมาะ

กับสภาพการท�าธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต วิสัยทัศน์ได้เน้นเรื่องกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ผู้มีส่วนร่วมทำงธุรกิจซึ่งได้แก่ 

พนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ร่วมทุน สังคม  และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บริษัทฯ เน้นการบริหาร

ตามมุมมอง  4  ด้าน คือ ด้านการเงิน (Financial) ด้านลูกค้า (Customer) ด้านการจัดการภายในองค์กร (Internal Process) 

และด้านการเติบโตของบุคลากร (Learning and Growth)  เป้าหมายของทุกหน่วยในองค์กร เช่น เป้าหมายของแต่ละบุคคล 

แผนก ฝ่าย และสายธุรกิจ ถูกเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน เพ่ือเสริมและผลักดันไปสู่เป้าหมายใหญ่และวิสัยทัศน์ขององค์กร  

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ก�าหนดนโยบายต่างๆ  เช่น นโยบายคุณภาพซึ่งเน้นเรื่องการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยใช้ปัจจัย

ด้านบุคลากร กระบวนการท�างาน  ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสังคม เข้ามาผลักดันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างและสนับสนุน

ให้เกิดจิตวิญญาณในการปฏิบัติงานให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งคณะ และได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่

ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีและ Website ของบริษัทฯ  และยังผลักดันให้เกิดการพัฒนา

ในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  ด้วยการปลูกฝังให้เกิดจิตส�านึกในองค์กรเพื่อให้พนักงาน

ทุกคนได้เข้าใจและถือปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้อนุมัติให้ยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ

บริษัทจดทะเบียนปี 2555  ซึ่งหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญในปี 2560 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน ซ่ึงรวมถึงประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  โดยบริษทัฯ

ได้ก�าหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่การเรียกประชุม 

การจัดส่งเอกสาร และแจ้งวาระการประชุม และยังให้สารสนเทศที่เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นใน

เวลาที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาก่อนการประชุม รวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ
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เข้าประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน (ดูรายเอียดเพิ่มเติมในเรื่องความ

เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น)  ปี 2560 บริษัทฯ ใช้ระบบ barcode ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทราบ

จ�านวนผู้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนลงมติแต่ละวาระได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และในการลงคะแนนเสียง ประธานในที่ประชุม

ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนก่อนการประชุมในการนับคะแนนยังก�าหนดให้มี

ตัวแทนจากกรรมการอิสระเป็นพยานในการนับคะแนนร่วมกับพนักงานของบริษัทฯ และยังมีการบันทึกภาพพร้อมเสียงใน

การประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ

การด�าเนินงานของบริษัทฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวไว้ใน เว็บไซต์ของบ

ริษัทฯ บริษัทฯ เปิดโอกาสส�าหรับเร่ืองการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการ

เป็นการล่วงหน้า และให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมากพอสมควร  ซ่ึงได้ลงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  บริษัทฯได้รับการประเมิน

โครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2560  โดยผลการประเมินอยู่ในช่วงคะแนน 97 คะแนน (คะแนน

เต็ม 100 คะแนน) ผลประเมิน “ดีเยี่ยม” คะแนนเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเท่ากับ 91.97 คะแนน

ควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง เพียงพอ และมีระยะเวลาที่เหมาะสมใน

การพิจารณา  บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆรวมทั้งเอกสารที่

ต้องใช้แสดงตวัเพือ่เข้าประชมุ หนงัสอืมอบฉนัทะและรายละเอยีดวธิกีารมอบฉนัทะ ให้ผูถ้อืหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ 14 

วัน  นอกจากนี้ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลโดยเร็ว 

โดยได้เผยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าไว้ใน เวบ็ไซต์ก่อนการจัดส่งเอกสาร และตัง้แต่ปี 2552 ได้เผยแพร่

ข้อมูลใน Website ก่อนการประชุม 30 วัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ก�าหนดเวลาการประชุมและสถานท่ีจัดประชุมที่เหมาะสม

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการด�าเนินการปฏิบัติจริงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการ

ประชุม 2 ชั่วโมงและยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามได้โดยอิสระ การลงคะแนนเสียงลงตามล�าดับวาระที่

ก�าหนด ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการแจ้งวิธีการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลง

คะแนน เปิดให้มีการชี้แจงและอภิปรายในท่ีประชุมก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้อย่างเท่า

เทยีมกนัยกเว้นผูถื้อหุ้นทีม่ส่ีวนได้เสยีให้งดออกเสยีง ต้ังแต่ปี 2551 ได้เผยแพร่วตัถปุระสงค์และหลกัเกณฑ์ให้ผูถ้อืหุ้นส่วนน้อยได้

มีโอกาสเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผ่านทาง  เว็บไซต์ของบริษัทฯ  ส�าหรับปี 2560 

บรษิทัฯ มกีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ และประชมุวสิามญัผูถ้อืหุ้น 1 ครัง้ โดยทีว่าระการประชมุในแต่วาระมเีนือ้หาเรือ่งราย

ละเอียดทั่วไป เหตุผลและผลกระทบเพิ่มเติมและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในเนื้อหาใน

แต่ละวาระและสามารถวิเคราะห์ตัดสินใจได้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และบริษัทฯ ยังได้เพิ่มทางเลือก

ให้กับผู้ถือหุ้นนอกจากมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาประชุมและลงความเห็นแทนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ยังสามารถ

มอบอ�านาจให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง 

กรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญอย่างมาก กรรมการทุกท่านมีเป้าหมายที่จะเข้าประชุมร่วมกันทุกครั้ง นอกจากมีเหตุจ�าเป็น

จริงๆ นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยังเข้าร่วมประชุมเป็นประจ�า และสม�่าเสมออีกด้วย  
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รายงานการประชุมมีรายละเอียดสาระส�าคัญครบถ้วน เช่น กรรมการที่เข้าประชุม ค�าชี้แจงของประธานคณะกรรมการบริษัท 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู ้จัดการ และกรรมการท่านอื่นที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อซักถาม และแสดง

ความเห็นของผู้ถือหุ้น วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน จ�านวนคะแนนแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้รายงานการประชุมดังกล่าวยังส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน มีการเผยแพร่ผ่าน 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจดูความถูกต้องของมติ และเรื่องที่อภิปรายหรือชี้แจงในที่ประชุมและให้

ค�าแนะน�าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ควรบันทึกเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ก่อนที่บริษัทฯ จะน�ารายงานการประชุมดังกล่าวเสนอเพื่อ

รับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป 

บัตรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลักฐานอื่นๆ มีระบบการจัดเก็บที่ดี สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ บริษัทฯ ได้แจ้งมติท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันถัดไปโดยมติดังกล่าวระบุผลของมติว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

งดออกเสียง และ บัตรเสีย ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้ทราบมติผลการประชุมได้อย่างรวดเร็ว

ส�าหรับสิทธิในส่วนแบ่งก�าไร บริษัทฯ มีกลไกท่ีท�าให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ 

มีโครงสร้างการถือหุ้นท่ีชัดเจน ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้กัน แต่มีการถือหุ้นในลักษณะที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

(บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)) ในรูปของเงินลงทุนในหุ้นสามัญในสัดส่วนเงินลงทุนในอัตราร้อยละ 23.67 ส�าหรับ

มาตรการในการอนุมัติการท�ารายการเก่ียวโยงกัน ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วน�าเสนอคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ เป็นผูพ้จิารณาอนมุตั ิโดยกรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีจะงดออกเสยีงในการอนมุตัริายการดงักล่าว นอกจากนีค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบยังมีอ�านาจหน้าที่ในการดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกัน

การน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติม ก�าหนดให้ต้องรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

ทีม่กีารเคลือ่นไหวของการถอืหุน้ของกรรมการและผูบ้รหิาร  โดยเริม่ตัง้แต่ปี 2547 จากเดมิทีต้่องรายงานด้วยตวัเอง นอกเหนอืจาก

ได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

บทบำทผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอก โดยได้มีการก�าหนด“จริยธรรมในกำรประกอบ

ธุรกิจ” ซึ่งได้แก่การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็น

ธรรมแก่ผูท้ีเ่กีย่วข้อง ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และการปฏบิตัด้ิานแรงงานและความเคารพในสทิธขิองพนกังาน 

และข้อพงึปฏบัิตขิองบคุคล 3 กลุ่มหลกัทีม่ส่ีวนร่วมในการปฏบิตังิานและมส่ีวนได้เสยีในบรษิทัฯ ได้แก่ กรรมการบรษิทั ผู้บรหิารและ

พนักงาน และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเฉพาะข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการมีการระบุเป็นรายละเอียดข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 7 กลุ่มได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าหรือผู้บริโภค คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทาง  การค้า 

สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน โดยที่จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวอยู่บน



รายงานประจ�าปี 2560 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)80 รายงานประจ�าปี 2560 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)80

รากฐานของอุดมการณ์ในเรื่องคุณภาพและคุณธรรม นอกจากนี้ยังเน้นเร่ืองกระบวนการก�ากับดูแลกิจการเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่แทรกแซง การตัดสินใจใดๆของนักบริหารที่บริหารงานโดยสุจริตและบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ

  

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังตะหนักดีว่า เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงก�าหนดเป็นนโยบายในการด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงหน้าที่และ

ความรับผิดชอบท่ีดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการก�าหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้เป็นไปตาม

นโยบาย  ซึ่งกิจกรรมในด้านสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือชุมชนดังตัวอย่างเช่น การรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงาน หรือ

โรงเรียนอื่นตามความเหมาะสม เป็นโรงเรียนในอุปถัมภ์ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน จัดอุปกรณ์การศึกษา หรือ

พัฒนาโรงเรียนโดยวิธีการอื่นๆ อย่างเหมาะสม การสนับสนุนเงินหรือผลิตภัณฑ์ส�าหรับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ 

โรงเรียน วัด องค์กรอื่นๆ และชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงงานไม่ให้มีหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ชุมชนโดยรอบและอื่นๆอีก

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานและสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน มีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด�าเนินงานให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการสิ่งแวดล้อม

2. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ รวมทั้งการอนุรักษ์แหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติ

3. บริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะติดตาม และประเมินการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามแผนการจัดการที่วางไว้ 

พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการด�าเนินการดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง

4. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างจิตส�านึกทางด้านส่ิงแวดล้อมให้กับ พนักงาน ผู้รับจ้าง และรับเหมา รวมทั้งส่ือสาร

ไปยังสาธารณชนทั่วไป

ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 โรงงานประจวบ ได้จัดอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงาน จ�านวน 55 คน โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงงาน และชุมชน

ควำมขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ ขจัดรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยการปฏิบัติตามนโยบายในจริยธรรมธุรกิจ โดยได้มีการก�าหนด

ข้อพึงปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเน้นเรื่องการควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น นอกจากน้ีคณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยว

โยงกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง (โปรดดูรายละเอียดเรื่องการขจัดความขัดแย้งของผลประโยชน์

เพิ่มในหัวข้อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นประกอบ) รวมทั้งยังมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้

เพิ่มเติมในข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2546 

ให้เพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว ดังมีรายละเอียดดังนี้
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“ข้อบังคับของบริษัท หมวด 8 ข้อ 48 ในกรณีท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ

เกีย่วกับการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ตามความหมายทีก่�าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ท่ีใช้บังคับกับการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ของบรษัิทจดทะเบยีนแล้วแต่กรณ ีให้บรษิทัปฏบิตัติามหลักเกณฑ์และวธิกีารตามทีป่ระกาศดงักล่าวก�าหนดไว้ในเรือ่งนัน้ๆ ด้วย”

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการให้พนักงานลงนามใน “ข้อตกลงเรื่องการกระท�าที่ขัด

ต่อผลประโยชน์ของบริษัท” ซ่ึงบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้ระบุการลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนและถึงขั้นเลิกจ้างหากพบว่ามี

การจงใจฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อตกลงและเพื่อให้มีมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการน�าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน

ในทางมิชอบเพิ่มเติมได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส  

และต้องรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการเคล่ือนไหวของการถือหุ้น 

รายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ จากนั้น

น�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ โดยที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียง และถ้าขนาดของรายการที่ใหญ่ต้องผ่าน

การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมท้ังลงประกาศในหนังสือพิมพ์ อนึ่งรายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นรายการที่ใช้ราคาตลาด

เป็นเกณฑ์ในการท�ารายการ โดยจะมีการเปรียบเทียบราคาตลาดกับบริษัทอื่นอีกอย่างน้อย 3 ราย

จริยธรรมธุรกิจ 

จริยธรรมธุรกิจได้ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ เพ่ือเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติที่ดีซึ่งประกอบด้วย 

อุดมการณ์ อันได้แก่ เชื่อมั่นในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรม

ในการประกอบธุรกิจ อันได้แก่ การต่อต้านการคอร์รัปช่ันการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาค

และเป็นธรรมแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมและการปฏิบัติด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิ

ของพนักงาน พร้อมทั้งก�าหนดข้อพึงปฏิบัติส�าหรับผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัท ข้อพึงปฏิบัติของ

ผู้บริหารและพนักงาน และ ข้อพึงปฏิบัติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และข้อเสนอแนะเมื่อเกิดปัญหา พร้อมท้ังสื่อให้กรรมการและ

พนักงานทุกคนทราบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามรับทราบทุก 1 ปี และตกลงที่จะถือปฏิบัติ นอกจากนี้

ฝ่ายจัดการต้องรับผิดชอบในการดูแลให้พนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกคน ปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆอย่างเคร่งครัด กรณี

พนักงานไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มี

ส่วนได้เสีย จึงมีความจ�าเป็นท่ีต้องมีการควบคุม และก�าหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการ

เงินและไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด โดยมีสาระส�าคัญครบถ้วนเพียงพอ เช่ือถือได้ โปร่งใส และ

ทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และ Website ของบริษัทฯ
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บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่ก�าหนดโดยส�านงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐ อย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม�่าเสมอ เพิ่อให้ม่ันใจได้ว่ากฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทฯ ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็น

หลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา

คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดม่ันแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการจัดระเบียบ  การเปิดเผย

ข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นระบบ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งเพื่อให้ผู้

ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้องชัดเจนสอดคล้อง

กับกฎหมาย และเท่าเทียมกันตามนโยบายเปิดเผยข้อมูล

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

ทุกปีคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาว่าจะปรับปรุงแก้ไขนโยบายในการด�าเนินการบรรษัทภิบาล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของบริษัทฯ สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่  สร้างความโปร่งใสบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยั่งยืน เพิ่มความเช่ือม่ันให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)  และสอดคล้องในการ

ด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันบริษัทฯ ก�าหนดข้อพึงปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ได้แก่

 • ดูแลให้คณะกรรมการ และอนุกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ

 • จัดให้มีระบบการควบคุม และการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

 • ให้นโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจกับฝ่ายบริหาร

 • ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

 • ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

 • ด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมสามารถตรวจสอบได้

 • เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะเรื่องผลประกอบการและงบการเงิน

 • จัดให้มีคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการฝ่ายบริหาร และ

พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ

 • ด�าเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้เพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการท�างานอยู่เสมอ ได้วางรากฐานในเรื่องนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการบริหารธุรกิจตั้งแต่การอบรมเริ่มแรกเมื่อรับเข้าท�างาน (Orientation) และยังมีการ

ทบทวนในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้การวางระบบในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการดังกล่าว ท�าให้บริษัทสามารถ

ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและกระตุ้นให้อยู่ในจิตวิญญาณของพนักงานทุกระดับ
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2. คณะกรรมกำรชุดย่อย

โครงสร้ำงกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และ ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วย ผูท้รงคุณวฒิุทีม่คีวามรูค้วามสามารถอย่างสูงพร้อมทัง้มกีารพฒันาตนเองตามหลกัสูตรสมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) อย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการได้มส่ีวนร่วมในการก�าหนด และให้ความเหน็ชอบในเรือ่ง

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตาม

แผนธรุกจิและงบประมาณทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสิทธผิล คณะกรรมการและฝ่ายจดัการมคีวามรบัผิดชอบตาม

หน้าทีต่่อผูถ้อืหุ้น มรีะบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าทีร่บัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการ รวมทัง้ได้มกีารทบทวนและ

ประเมินผลการควบคมุภายใน และการบรหิารความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม ภายใต้กรอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และ

ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ  ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถื้อหุน้ และรักษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ บนพืน้ฐานของหลกัการก�ากบัดแูลกิจการ

ทีด่ ีโดยได้จดัตัง้คณะอนกุรรมการขึน้ 4 คณะได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะ

กรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ

ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่ได้มกีารก�าหนดบทบาทและภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการ

กับฝ่ายจัดการและคณะกรรมการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท

1. ดูแลและจัดการให้การด�าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2. ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ และก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นตามนโยบาย

ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความม่ังค่ังสูงสุดให้แก่

ผู้ถือหุ้น

3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีภายในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีส้ินปีของบริษัทฯ 

และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือมีความจ�าเป็น

4. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมดการวินิจฉัย

ชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง

หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5. ให้ค�าปรึกษาร่วมอภิปรายปัญหาอย่างกว้างขวางโดยทั่วกันและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบเรื่องที่เสนอตามวาระ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. จัดให้มีการท�างบแสดงฐานะการเงินและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุม

ผูถ้อืหุ้นในการประชมุสามญัประจ�าปีเพือ่พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิและก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ และคณะกรรมการ

บริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. แต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

8.  มอบอ�านาจด�าเนินการให้กรรมการผู้จัดการในการด�าเนินกิจการของบริษัทตลอดจนมีอ�านาจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงาน

ของบริษัทฯ รวมท้ังก�าหนดค่าตอบแทนในการท�างานตามนโยบายของคณะกรรมการรวมท้ังมอบอ�านาจด�าเนินการแก่

พนักงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ
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9. พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุนและในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ประจ�าปีรวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากร

ของบริษัทฯ

10. ก�าหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนการท�างานของผู้บริหารระดับสูง

11. จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายในตลอดจนจัดท�าระบบการควบคุมทางการเงินการด�าเนินงานและ การก�ากับดูแล

การปฏิบัติงานรวมทั้งควบคุมและบริหารความเส่ียง

12. จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่ส�าคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอ และยืนยัน

การตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน

อ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำร

1. จัดการงานและด�าเนินงานของบริษัทตามนโยบายและอ�านาจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด

2. ก�าหนดเป้าหมายธุรกิจท้ังในระยะสั้นและระยะยาวในแผนธุรกิจประจ�าปีรวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและแผนยุทธ์ศาสตร์

ระยะยาวให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

3. บริหารการปฏิบัติงานผ่านคณะจัดการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ในแผนธุรกิจโดยสร้างความสามารถการแข่งขัน

และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น

4. จัดสรรทรัพยากรและสรรหาบุคคลากรที่มีศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและสนับสนุนวิสัยทัศน์และการเติบโตของธุรกิจ

6. ติดตามการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด  วัดผลการด�าเนินการและรายงานถึงกิจการที่ฝ่ายจัดการได้กระท�าไปแล้ว

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะและทันสถานการณ์

7. พิจารณากลั่นกรองและน�าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ

เรื่องที่หากท�าไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างส�าคัญแก่กิจการของบริษัทฯ และเร่ืองที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. จัดท�ารายละเอียดอ�านาจด�าเนินการภายในบริษัทเพื่อกระจายอ�านาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจ

อย่างมีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวโดยไม่เสียการควบคุม เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

9. ท�ารายงานสถานะการเงินและงบการเงินให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติทุกๆไตรมาส

อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอ ครบถ้วน และ เชื่อถือได้

2. สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

3. สอบทานและให้ค�าแนะน�าเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
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4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย 

เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือ เห็นชอบ

การพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบริษัท  และ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ

ประจ�าปีและค่าตอบแทน

5. ร่วมกับฝ่ายจัดการในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดย

พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

และน�าเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ม่ันใจว่า 

สมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

7. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องมคีวามเหน็ในเรือ่งต่างๆ ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

8. จดัหาทีป่รกึษาจากภายนอกหรอืผูเ้ชีย่วชาญทางวชิาชพีในการให้ค�าแนะน�า ปรกึษาหรอืให้ความเหน็ได้ ตามทีค่ณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม

9. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจ�าเป็นและเหมาะสม ปีละ 1 ครั้ง

10. ก�ากับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการและการจัดการรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน และบุคคลภายนอก

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

1. คณะกรรมการมีหน้าท่ีท�าการสรรหาและเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งกรรมการตามระเบียบ

ปฏิบัติเรื่องการคัดเลือกสรรหากรรมการบริษัทฯ และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้น

ต�าแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

2. คณะกรรมการมีหน้าที่เสนออัตราค่าตอบแทนและก�าหนดเงื่อนไขในการว่าจ้าง และอัตราค่าจ้างประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

3. คณะกรรมการมีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธาน

กรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท ตามระเบียบการพิจารณาผลตอบการท�างาน เพื่อขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นในภายหลัง

4. คณะกรรมการมหีน้าทีใ่ห้ความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัผูส้บืทอดต�าแหน่งประธานกรรมการบรหิาร  กรรมการ

ผู้จัดการ และทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และต�าแหน่งที่ส�าคัญที่ประธานกรรมการบริหาร 

หรือกรรมการผู้จัดการได้จัดเตรียมไว้

5. คณะกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับกลยุทธ์ดังต่อไปน้ี
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5.1 กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลส�าหรับผู้บริหารระดับสูง

5.1.1 พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เพื่อน�าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลส�าหรับผู้บริหารระดับสูง  เพื่อให้สอดคล้องกับ

กลยุทธ์ในการท�าธุรกิจของบริษัท

5.1.2 สร้างความม่ันใจว่าแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และต�าแหน่งที่ส�าคัญ มีรายชื่อผู้ท่ีอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีจะได้รับการพิจารณา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร 

และต�าแหน่งที่ส�าคัญ  ได้รับการทบทวนอยู่เสมอโดยประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

5.2 กลยุทธ์ด้านการประเมินผลและผลประโยชน์ตอบแทนส�าหรับผู้บริหารระดับสูง

5.2.1 ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับรอง

5.2.2 ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการจูงใจให้ผู้บริหารระดับสูงเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพของตน รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย และอุทิศตนเพื่อพัฒนาธุรกิจของบริษัทอย่างเต็มสติปัญญา

และความสามารถในการปฏิบัติงานท้ังระยะส้ันและระยะยาว  รวมถึงการพิจารณาให้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

5.2.3 ให้ค�าเสนอแนะแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ถึงหลักการพิจารณาเงินเดือน สวัสดิการ

ค่าตอบแทน  และผลประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

5.2.4  พจิารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบันโยบายและรูปแบบของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน

ซึ่งออกแบบไว้ส�าหรับการจูงใจ และรักษาไว้ซ่ึงพนักงานที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และมีศักยภาพ

อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล

1. ก�าหนดนโยบายบรรษัทภิบาลให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ทบทวนนโยบายบรรษัทภิบาลและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะ

3. พิจารณาอนุมัติจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท

อ�ำนำจหน้ำที่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

1. จัดประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการทบทวนความเสี่ยง 

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2. ก�าหนดแผนการด�าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจ

3. ติดตามและรายงานผลการด�าเนินการบริหารความเส่ียงให้คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัททราบ

รำยชื่อกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน

นายวิรัช  ไพรัชพิบูลย์ (สามารถดูประวัติได้จากหน้า 27)

รำยชื่อกรรมกำรที่มีควำมรู้ทำงด้ำนกำรเงิน

นายสมจิตต์ เศรษฐิน  นายเอกพล  พงศ์สถาพร และนายวิรัช  ไพรัชพิบูลย์ (สามารถดูประวัติได้จากหน้า 26-29)
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3. กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด

ขั้นตอนในกำรพิจำรณำคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรผู้จัดกำร

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการ  กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ

2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ เหมาะสมตามที่คณะกรรมการ 

บริษัทฯ ก�าหนดไว้ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

3. คณะกรรมการบริษทัฯ พจิารณาเลอืกผูท้ีเ่หมาะสมทีจ่ะเป็นกรรมการ เสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ

4. คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการ

คุณสมบัติกรรมกำรอิสระ

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติของกรรมการตามที่ก�าหนดไว้

2. เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีแสดงความคิดเห็นโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและมีจริยธรรมโดยยึดถือ

ประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้ค�านึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง 

3. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯก�าหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปน้ี

3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

3.2  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�าหรือผู้มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใน

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3.3 ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกิจ ไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมทัง้ในด้านการเงนิและการบรหิาร

งานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะท�าให้ขาดความเป็นอิสระ

3.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่

3.5 เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจท�าให้ขาดความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมกำร

1. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติด่างพร้อย

2. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี

3. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม

4. เป็นผู้มีทักษะในการสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ



รายงานประจ�าปี 2560 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)88 รายงานประจ�าปี 2560 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)88

5. เป็นผู้มีแนวคิดทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

6. เป็นผูม้คีวามรูค้วามเข้าใจด้านการเงนิ หรอืการพาณชิยกรรมหรอืการอตุสาหกรรมและมปีระสบการณ์เกีย่วกบัการบรหิารธุรกจิ

7. เป็นผู้มีประสบการณ์เคยเป็นกรรมการของบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ

คุณสมบัติของกรรมกำรผู้จัดกำร

1. มีคุณธรรมและไม่มีประวัติด่างพร้อย

2. ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นนักบริหารและจัดการสมัยใหม่โดยอาชีพ

3. มีทักษะและมีประสบการณ์ในการท�างานหลากหลายหน้าที่รวมทั้งธุรกิจต่างประเทศ

4. มีความเป็นผู้น�าสูง วิสัยทัศน์กว้าง มนุษย์สัมพันธ์ดี ส่ือสารกระจ่าง และบุคลิกเหมาะสม

5. สามารถประสานความแตกต่างและความสามารถของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจและสอดคล้องกับวัฒนธรรมของ

องค์กร

6. มีทักษะเรื่องการตลาด การเงินและการบริหารบุคคล

7. สามารถก�ากับดูแลและอ�านวยการท�างานของท้ังองค์กร

8. มองโอกาสธุรกิจได้ดีและแก้ปัญหาเป็นเยี่ยม

หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำร

1. บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่ก�าหนดไว้

2. กรรมการทั้งคณะควรมีความหลากหลายของความช�านาญที่เป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดทิศทางและควบคุมการด�าเนินงาน

ของบริษัท

วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์กำรเลือกตั้งกรรมกำรในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหน่ึงต�าแหน่ง

2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต�าแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตน

ถืออยู่โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต�าแหน่ง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในต�าแหน่งนั้น ต้องได้รับคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำร 

ข้อ16. ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีทกุครัง้  ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นอตัราหนึง่ในสาม ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะ

แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก

และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนาน

ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
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ข้อ17. นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต�าแหน่งเม่ือ

(1)   ตาย

(2)   ลาออก

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

(4)   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.

(5)   ศาลมีค�าสั่งให้ออก

ข้อ18. กรรมการคนใดลาออกจากต�าแหน่ง  ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท  การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ     

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยกันก็ได้

ข้อ19. ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทน

ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดัง

กล่าว จะอยูใ่นต�าแหน่งกรรมการแทนได้ เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน ไม่มีการก�าหนดสดัส่วนมติของคณะ

กรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 20.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือ

โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กำรถ่วงดุลของกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�านวน 11 ท่านประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

โดยประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  1 ท่าน             คิดเป็นร้อยละ  9

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  10 ท่าน           คิดเป็นร้อยละ 91

กรรมการอิสระ   4  ท่าน           คิดเป็นร้อยละ 36

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าหน่ึงในสาม

และมีจ�านวนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ใน 2 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ

จ�านวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจควบคุม (Significant Sharehold-

ers) เป็นสัดส่วนที่ยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบ

ริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักการก�ากับดูแลที่ดี โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการ

ด�ารงต�าแหน่ง ซึ่งตามข้อบังคับฯของบริษัทฯ ก�าหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ�านวน 1 ใน 3 

ออกจากต�าแหน่ง (โปรดดูรายละเอียดในเรื่องข้อบังคับของบริษัทในส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการประกอบ) นอกจากนี้ตั้งแต่

ปี 2546 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เริ่มประเมินตนเอง (Self - Assessment) และประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ 

กรรมการแต่ละท่านให้ความสนใจต่อการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ในการบริหารงานบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีการก�ากับดูแลที่ดี 

 (โปรดดูหัวข้อการประเมินคณะกรรมการประกอบ)

กำรรวมหรือแยกต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการ 5 ท่าน รวมเป็น 6  ท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการผู ้จัดการเป็นผู ้บริหารมืออาชีพไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใดๆกับผู้ถือหุ ้นรายใหญ่ และโครงสร้าง

คณะกรรมการมกีรรมการอสิระเกนิกว่าหนึง่ในสาม และมจี�านวนกรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิารมากกว่า 1 ใน 2 ของจ�านวนกรรมการ

ทั้งคณะ ก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานที่ดี  นอกจากนี้การแบ่งแยกหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย

การก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�าอย่างชัดเจน  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทนท�าหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอเพื่อ

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการ พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร   

เพื่อให้กลไกติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอ�านาจในการบริหารงานมีความถูกต้องโปร่งใส  หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความ

เป็นอิสระในการร่วมก�าหนดขอบเขตในการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน (โปรดดูขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ)

กระบวนกำรก�ำหนดและควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทน

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมตาม

อุตสาหกรรม และได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม

ที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น กรรมการผู้จัดการและพนักงานได้รับค่าตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกับผลการปฏิบัติงานของ

แต่ละคน ค่าตอบแทนที่ได้รับได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนและเพื่อให้เกิดความ

โปร่งใสและความชัดเจนในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นได้พิจารณานโยบายและ

หลักการค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 28 

เมษายน 2549 
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ในแต่ละปีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการเหมาะสมหรือไม่โดย

เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันและขนาดธุรกิจในระดับเดียวกัน

4. กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเหมือนกัน  ซ่ึงเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร

ของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้  การบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติ ดังน้ี

1. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามอัตราส่วน

การลงทุน

2. บริษัทย่อยรายงานผลการด�าเนินงานและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส  เพื่อน�าเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัทฯ ต่อไป

3. จัดกิจกรรมร่วมกันทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  เพื่อให้รับทราบแผนการด�าเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน

4. การจัดท�างบประมาณต้องน�ามารวมกัน  เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาร่วมกันทั้งกลุ่มธุรกิจอาหาร

5. การท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ทกุไตรมาสโดยผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

6. มีการโยกย้ายหรือเลื่อนต�าแหน่งภายในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ ได้ตลอดและอายุการท�างานนับต่อเน่ือง

5. กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน

บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในจริยธรรมการประกอบธุรกิจ ข้อ3.1 ฝ่ายจัดการ

ต่อผู้ถือหุ้น ห้ามไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานในการน�าข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งมี

การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง E-mail ให้พนักงาน ผู้บริหาร และ กรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาสโดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน

ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมีรายละเอียดดังน้ี

  3.1.8  ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน 

  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

  3.1.9  ไม่น�าข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลา 1 เดือนก่อน

  เปิดเผยสู่สาธารณชน

  3.1.10 หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ

  3.1.11 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท 
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  ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 • ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน

 • ไม่ด�าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ก�าหนดให้คณะผู้บริหารระดับสูง 4 คนแรก  คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารต้องรายงานการซื้อขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทต่อส�านักงานก.ล.ต. ตามระเบียบข้อก�าหนดอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือคณะกรรมการบริษัทฯ 

ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างหลังประชุมคณะกรรมการบริษัทและก่อนส่งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือส�านักงานก.ล.ต.  

อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2547 ทุกครั้งที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องส่งรายงานซื้อขายผ่านเลขานุการบริษัทจากเดิม

ที่รายงานด้วยตนเอง เพื่อน�าส่งส�านักงานก.ล.ต. ต่อไปนอกเหนือจากนี้ต้องรายงานการถือหุ้นของบริษัทฯ ของคณะกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูงในแต่ละไตรมาสเพื่อให้ทราบความเคล่ือนไหวในการถือหุ้นของบริษัทฯ 

มำตรกำรลงโทษ

มีการตักเตือนหรือลงโทษทางวินัยตามหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อย

6. ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ใน

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแต่ละปี รวมถึงค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะ

เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป ็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท จะต้องเป ็นผู ้สอบบัญชีที่ได ้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในปี 2560 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมจ�านวน 3,555,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี

     งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม  จ�านวน 1,617,500   บาท

     งบการเงินของบริษัทย่อย 4  บริษัท  จ�านวน  1,937,500  บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่น  จ�านวน  161,994.67 บาท

7. กำรปฎิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง จากเดิมระยะเวลาในการทบทวนเรื่องการบริหารความเส่ียงจะท�าทุก 6 เดือนปรับเปล่ียนเป็น

ทบทวนทุก 3 เดือน พร้อมให้ มีระบบเตือนภัย และทบทวนเป็นประจ�าถึงขนาดของความรุนแรงว่ามีการเปล่ียนแปลงมากขึ้น

หรือน้อยลง รวมท้ังมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขและป้องกันว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ระยะเวลาและความถ่ีในการทบทวน
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ขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการควรท�าบ่อยแค่ไหน ซึ่งได้น�าไปปฏิบัติตั้งแต่ปี 2557 โดยมีการก�าหนดสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจน

ขึ้น ระบุความรุนแรงเป็นระดับพร้อมใช้สีประกอบ เช่นสีแดง แปลว่า รุนแรงมาก เป็นต้นซึ่งนอกจากระบุระดับความรุนแรง

แล้ว ยังประเมินถึงโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบที่จะได้รับ และปลูกฝังให้เกิดการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับของการปฏิบัติ

งาน โดยมีการประชุมย่อยทุกวันในระดับหน่วยงาน ประชุมทุกเดือนในระดับฝ่าย และระดับจัดการ และประชุมทุก 3 เดือน 

ในระดับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมกันน้ีคณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบการควบคุมภายใน

ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงว่าสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่  มีความคืบหน้าในการแก้ไขในแต่ละประเด็นอย่างไรบ้าง  ซึ่ง

มีการพิจารณาทุกไตรมาส  ถ้ามีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงคณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ต่อไป

ในเรื่องเลขำนุกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวกุลกาน  จีนปั่น เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 

2560 แทนเลขานุการบริษัทคนเก่าท่ีครบเกษียณอายุ ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทแล้วในปี 2559  โดย

มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ เลขานุการบริษัท จะรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ

ผู้จัดการ ทั้งนี้ ประวัติของเลขานุการบริษัท จะอยู่ในส่วนประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ในเรื่องกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น ให้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้

ใน Website ของบริษัทฯ ก่อนจัดส่งเอกสาร และก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน โดยเริ่มปฏิบัติในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 วันที่ 24 เมษายน 2551 เป็นต้นไป

ในเรื่องให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีโอกำสเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรอิสระ  ในปี 2549 บริษัทฯ ได้เริ่มให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระโดยส่งหนังสือถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แจ้งถึงผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ใน Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

เข้าสมัครเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ เพื่อให้ทัน

การคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ และตั้งแต่ปี 2551 เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้โดยตรง 

ในเรื่องควรมีมำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถติดต่อส่ือสำรกับคณะกรรมกำร ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็นที่เป็นห่วง

เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน  ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการท�าผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ 

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ ได้โดยส่งถึงคณะกรรมการบริหารโดยตรงตามเส้นทาง ดังนี้

 • เว็บไซต์ : www.tipco.net (หัวข้อการแจ้งเบาะแสและการกระท�าการทุจริตคอร์รัปชัน)

 • อีเมล์ : anti-corruption@tipco.net

 • โทรศัพท์หมายเลข : กรรมการผู้จัดการ 02-273-6888,  ประธานกรรมการ 02-273-6400

 • น�าส่งประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ  บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท 

กรุเทพฯ 10400 
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ในเรื่องควรก�ำหนดนโยบำยในกำรดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่ำงชัดเจน ซ่ึงได้ปฏิบัติแล้วในปี 2549

ในเรื่องให้จัดท�ำรำยงำนควำมเห็นจำกกำรท�ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยให้รำยงำนประจ�ำปี  ซึ่งเริ่มตั้งแต่รายงาน

ประจ�าปี 2548

ในเรื่องประธำนกรรมกำร ก�าหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยตั้งแต่ปี 2546 

และประธานกรรมการไม่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเริ่มในปี 2550

ในเรื่องจัดส่งรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนให้คณะกรรมกำร ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้มีการประชุมกรรมการบริษัททุกเดือน 

บริษัทฯ จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน โดยได้เริ่มจัดท�าตั้งแต่ปี 2550 และปรับปรุง

การรายงานใหม่ในปี 2552

ในเรื่องหลักกำรและนโยบำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทนได้ร่างหลักการและนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและน�าเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2549 คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาการปรับค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับเพื่อให้สอดคล้อง

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปแนวทางเดียวกันกับกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ในเรื่องแผนสืบทอดต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร ให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจ�าถึงแผนสืบทอดต�าแหน่งกรรมการ

ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง  จัดท�าและรายงานโครงการส�าหรับพัฒนาผู้บริหารเป็นประจ�าทุกปีโดยได้เริ่มท�าตั้งแต่ปี 2548

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 มีการประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตาม

หัวข้อจ�านวน 99 ข้อย่อย ในแบบฟอร์มของฝ่ายพัฒนาธรรมภิบาลเพื่อตลาดทุน  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พฤษภาคม 

2556 โดยคณะกรรมการมีการประเมินล่วงหน้าก่อนการประชุม และมติจากที่ประชุมได้พิจารณาแลกเปล่ียนความคิดเห็น

เกี่ยวกับการปฏิบัติโดยข้อที่กรรมการเห็นว่ายังไม่ได้ปฏิบัติหรือไม่แน่ใจในความสมบูรณ์ของการปฏิบัติดังต่อไปน้ี

ในเรื่องประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระ ยังไม่ได้ปฏิบัติด้วยความไม่พร้อมของผู้ถือหุ้นใหญ่ที่จะปรับปรุงและกรรมการ

อิสระไม่ประสงค์ที่จะรับต�าแหน่ง

 

ในเร่ืองคณะกรรมกำรก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรชัดเจน ยังไม่ได้ก�าหนดวาระที่กรรมการจะด�ารงต�าแหน่ง

ติดต่อกันได้นานที่สุด  เนื่องจากเกรงว่าจะหาผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการไม่ได้ ถึงแม้ขณะนี้ IOD ได้จัดท�าท�าเนียบของ 

Chartered director ขึ้น ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์น้อยมาก แต่ได้ก�าหนดอายุเกษียณ คือเม่ือครบอายุ 75 ปีบริบูรณ์
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ในเรื่องคณะกรรมกำรก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรชุดย่อยชัดเจน ยังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผลเดียวกันกับก�าหนด

วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ในเรื่องคณะกรรมกำรก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรที่บริษัทอื่นของกรรมกำรให้เหมำะสมกับลักษณะหรือ

สภำพธุรกิจ  มีนโยบายก�าหนดให้กรรมการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 3 บริษัท  แต่ไม่ได้

ก�าหนดการเป็นกรรมการในบริษัทที่มิได้จดทะเบียน
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รายชือ่กรรมการ(จ�านวนครัง้ทีเ่ข้า

ร่วมประชมุ/จ�านวนครัง้ทีป่ระชุม)

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร

นางอนุรัตน์  เทียมทัน

นายวิรัช  ไพรัชพิบูลย์

นายสุรเชษฐ์  ทรัพย์สาคร

นายสมจิตต์  เศรษฐิน

นายชลิต  ลิมปนะเวช

นางสาวรวมสิน  ทรัพย์สาคร

นายสิทธิลาภ  ทรัพย์สาคร

นายไพศาล  พงษ์ประยูร

นางอัจฉรา  ปรีชา

นายเอกพล  พงศ์สถาพร

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

4/4

4/4

4/4 

คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

3/3

3/3

3/3 

คณะกรรมการบริษัท

7/7

7/7

7/7

6/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

การเข้าร่วมการ

ประชุมผู้ถือหุ้น

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

กำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรบริษัทในคณะกรรมชุดย่อย

กำรประเมินคณะกรรมกำร

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียน

ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุง

แก้ไข โดยการประเมินควรจัดท�าทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล 

กำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรบรษิทัแบบรำยคณะและรำยบุคคล แบบประเมนิจดัท�าและเผยแพร่โดยตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ แบบประเมินดังกล่าวประกอบด้วย

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล

โดยมีกระบวนการดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประเมินตนเองผ่านแบบประเมินที่จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์

2. เลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน

3. เลขานุการบริษัทรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และด�าเนินการปรับปรุงด�าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทฯ แบบรำยคณะและรำยบุคคล 

ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล

3. การประชุมคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล

4. การท�าหน้าที่ของกรรมการแบบรายคณะ

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการแบบรายคณะ

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหารแบบรายคณะ

กำรประเมินคณะกรรมกำร

คณะกรรมการประเมินบทบาทและประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิน้าที่ของตนเอง โดยการอภิปรายทบทวนหวัข้อวาระการประชมุ

ที่ผ่านมา และผลงานที่ส�าคัญเช่น ผลการด�าเนินงานในรอบปีเทียบกับแผนธุรกิจ ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง 

การก�าหนดยุทธศาสตร์ การอนุมัติแผนธุรกิจ การพิจารณาการลงทุนที่ส�าคัญ เป็นต้น ส่วนที่คณะกรรมการยังปฏิบัติไม่ได้คือ 

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่าครึ่งหน่ึงของคณะกรรมการ และ

กรรมการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการประเมินประธานกรรมการ ด้วยการอภิปรายกรรมการชื่นชมประธานกรรมการว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม

ท�าให้บรรยากาศในการประชุมดีมาก ด�ารงความเป็นกลางและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

โดยไม่จ�ากัดเวลาในการประชุมแต่ละวาระ ท�าให้กรรมการมีความรู้สึกว่ามีคุณค่าที่ท�าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

ในการประเมินคณะกรรมการไม่พบสิ่งที่ต้องปรับปรุงที่มีนัยส�าคัญ

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า คณะกรรมการได้ปฏิบตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ เข้าใจบทบาทและหน้าทีข่องตนเอง เข้าใจธรุกจิ

และสถานการณ์ของบรษิทัฯ เป็นอย่างด ีและกรรมการแต่ละท่านอทุศิเวลาท�าหน้าท่ีอย่างมส่ีวนร่วมต่อผลงานของคณะกรรมการ

กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อย

เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยได้ก�าหนดให้มีการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง แบบประเมินดังกล่าว

ประกอบด้วย

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล
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โดยมีกระบวนการดังนี้

1. คณะกรรมการชุดย่อยจัดท�าประเมินตนเอง

2. เลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย และด�าเนิน

การปรับปรุงด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. เลขานุการบริษัทรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ แบบรายคณะและรายบุคคล ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ

4. การท�าหน้าที่ของกรรมการ

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

กำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประเมินตนเองว่า ได้ท�าหน้าที่ครบถ้วนตามท่ีได้รับมอบหมาย มีการประชุมปกติทุกไตรมาสร่วม

กับผู ้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ว่ามีการควบคุมอย่างเพียงพอ และมี

การประชุมกับผู้ตรวจสอบบัญชีแยกต่างหากจากการประชุมปกติด้วย และได้น�าผลการประชุมรายงานให้คณะกรรมการ

รับทราบเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบท�างานได้ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมาก การให้ความคิดเห็น

และเสนอแนะต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ อีกทั้งข้อแนะน�าให้ระมัดระวังในเรื่องต่างๆ ท่ีให้แก่

ฝ่ายจัดการน�าไปปรับแผน ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น เป็นผลงานที่ดีมาก

กำรประเมินคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประเมินตนเองโดยน�าวัตถุประสงค์พร้อมกับอ�านาจหน้าที่และความรับผิด

ชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ มาท�าเป็น check list พิจารณาเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เห็นว่าคณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติ

หน้าที่ครบถ้วน 

กรรมการผู้จัดการประเมินตนเอง และถูกประเมินโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  และประธาน

กรรมการ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ เช่น ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ การวัดผลการด�าเนินงานระดับ

องค์กร (Business Performance Scorecard) การตั้งเป้าหมายในการท�างานรายบุคคล (Smart Goal) การบรรลุ

เป้าหมายธุรกิจ งบประมาณ แผนงาน เป็นต้น
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คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ท�าหน้าที่ครบถ้วน  สามารถแนะน�าสิ่งที่เป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ เช่น การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือน เป็นต้น

กำรประเมินประธำนกรรมกำร

กรรมการอิสระ ได้ประเมินประธานกรรมการ ว่าท�าหน้าที่ครบถ้วนอย่างดียิ่ง  ให้โอกาสกรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็น

ได้อย่างอิสระและเต็มท่ี ไม่มีการขัดขวาง ท�าให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างที่คิดไว้ได้โดยไม่ล�าบากใจ ไม่อึดอัดใจ ท�าให้

กรรมการมีคุณค่าในการท�าหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ

กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่

บรษัิทฯ ก�าหนดให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการใหม่ทกุท่าน เพือ่ให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบายธรุกจิ โครงสร้างผู้ถอืหุน้ โครงสร้าง

เงินลงทุน ระบบข้อมูล ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ีกรรมการใหม่แต่ละคนจะได้รับคู่มือกรรมการและ

ข้อมูลอื่นๆโดยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้อธิบายสรุปนโยบายบริษัทฯ และข้อมูลที่เกี่ยงข้อง และ ผลประกอบการล่าสุด

กำรพัฒนำและฝึกอบรมของกรรมกำร

นายเอกพล พงศ์สถาพร

นายไพศาล พงษ์ประยูร

 • กรรมการผู้จัดการ

 • กรรมการอิสระ

 • ประธานกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

 • กรรมการตรวจสอบ

1. Role of the Chairman Program 

40-2017 

2. Formulating Corporate Strategy and 

Execution

3. Digital Marketing Strategies

4. คณะกรรมการบรษิทักบัการร่วมขบัเคลือ่น

ประเทศไทย

5. วิธีปฏิบัติส�าหรับบอร์ดในการก�ากับดูแล

การป้องกนัและรับมอืภยัไซเบอร์

1. Governance Trends 2017 and Beyond  

Fine Tuning the Governance Engines 

Thai CG: Then and Now

2. วิธีปฏิบัติส�าหรับบอร์ดในการก�ากับดูแล

การป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์

21-22/3/2560

19/5/2560

22-23/5/2560

29/5/2560

15/12/2560

3/10/2560 

15/12/2560

ผู้เข้าร่วมอบรม ต�าแหน่ง หลักสูตร วันที่
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นางอัจฉรา  ปรีชา

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์

นายชลิต  ลิมปนะเวช

 • กรรมการอิสระ

 • กรรมการตรวจสอบ

 • กรรมการสรรหาและ

 ก�าหนดค่าตอบแทน

 • กรรมการอิสระ

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

 • กรรมการอิสระ

1. เตรียมความพร้อมส�าหรบัการเปลีย่นแปลง

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

2. Governance Trends 2017 and Beyond  

Fine Tuning the Governance Engines 

Thai CG: Than and Now

3. ธรุกิจในยคุแห่งความผนัแปรผดิปกติ

4. Updated COSO Enterprise Risk 

Management Integrating with Strategy 

and Performance

5. วิธีปฏิบัติส�าหรับบอร์ดในการก�ากับดูแล

การป้องกนัและรับมอืภยัไซเบอร์

1. Updated COSO Enterprise Risk  

Management Integrating with  

Strategy and Performance

1. Updated COSO Enterprise Risk  

Management Integrating with  

Strategy and Performance

30-31/5/2560

3/10/2560 

22/11/2560 

8/11/2560

15/12/2560 

8/11/2560

8/11/2560

ผู้เข้าร่วมอบรม ต�าแหน่ง หลักสูตร วันที่

ควำมสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้มีความถูกต้อง ทันเวลา

และโปร่งใส ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะมีผู้รับผิดชอบคือ Corporate  Planning 

Manager นายพงศ์ธร กาญจนอัครเดช ท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ซ่ึงผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ท่ี

โทร 02-273-6200 ต่อ 7860 หรือท่ี เว็บไซต์ : www.tipco.net หรือที่ e-mail address : Pongtorn@tipco.net 

ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้ทาง เว็บไซต์ ซ่ึงได้แยกหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor)ไว้โดยเฉพาะ
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้น

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ล�าดับที่

ล�าดับที่

นายสิทธิลาภ  ทรัพย์สาคร

นางสาวรวมสิน  ทรัพย์สาคร

นางสาวลักษณา  ทรัพย์สาคร

นางอนุรัตน์  เทียมทัน

นางสาวปิยะรัตน์  ทรัพย์สาคร

นางสาวนาตาลี  ทรัพย์สาคร

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด

นายสมจิตต์  เศรษฐิน

นายอุดม  จิระสิริกุล

นางสาววานิสสา  ธูปจินดา

รายชื่อผู้ถือหุ้น

กรรมการ ต�าแหน่ง ยอดยกมา ณ วันที่

1/1/2560

ซื้อ/โอน/(ขาย) %

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการผู้จัดการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

37,861,267

30,966,765

11,599,846

48,500,000

55,000,000

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

37,861,267

30,966,765

11,599,846

48,500,000

55,000,000

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-

-

-

-

-

7.85

6.42

2.40

10.05

11.40

นางสาวลักษณา  ทรัพย์สาคร

นางอนุรัตน์  เทียมทัน

นายสมจิตต์  เศรษฐิน

นางสาวรวมสิน  ทรัพย์สาคร

นายสิทธิลาภ  ทรัพย์สาคร

นายสุรเชษฐ์  ทรัพย์สาคร

นายวิรัช  ไพรัชพิบูลย์

นายชลิต  ลิมปนะเวช

นายไพศาล  พงษ์ประยูร

นางอัจฉรา ปรีชา

นายเอกพล  พงศ์สถาพร

55,500,000

48,500,000

37,861,267

30,966,765

30,379,328

15,400,000

13,906,035

11,599,846

10,050,400

9,143,074

จ�านวนหุ้น

11.397

10.050

7.845

6.417

6.295

3.191

2.882

2.404

2.083

1.895

%

โครงสร้ำงกำรถือหุ้น (31/12/2560) 

รำยงำนกำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำร

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี

31/12/2560
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ล�าดับที่ ผู้บริหาร ต�าแหน่ง ยอดยกมา ณ วันที่

1/1/2560

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี

31/12/2560

ซื้อ/โอน/(ขาย) %

กรรมการผู้จัดการ บจ.ทปิโก้ รีเทล

กรรมการผู้จัดการ-บจ.ทปิโก้ ไพน์แอปเป้ิล

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชแีละควบคมุภายใน

ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงนิ

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์กร

1

2

3

4

5

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

นายพีรพงษ์ อาชวพงษ์สวัสด์ิ

นายโชคชัย โตเจริญธนาผล

นางภรอนงค์  อยู่ชา

นางศรัณยา บริสุทธิ์สวัสดิ์

นายพงศ์ธร  กาญจนอัครเดช

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัทรายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

และบริษัทที่เกี่ยวข้องบางบริษัทเป็นลูกค้าของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)  บางบริษัทเป็นSupplier ให้บริการขนส่ง

สินค้าหรือวัตถุดิบโดยที่ราคาของสินค้าที่ขายให้หรืออัตราค่าบริการที่บริษัทดังกล่าวคิดกับบริษัทฯ จะเป็นราคาตลาดมี 

นโยบายราคาระหว่างกันเป็นไปตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.10 และไม่มีสัญญาผูกพันระหว่างกันโดยคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ มีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้น  ดังรายระเอียดต่อไปน้ี

1. นางสาวลักษณา  ทรัพย์สาคร

2. นางอนุรัตน์  เทียมทัน

3. นายสุรเชษฐ์  ทรัพย์สาคร

4. นายสมจิตต์  เศรษฐิน 

5. นางสาวรวมสิน  ทรัพย์สาคร 

6. นายสิทธิลาภ  ทรัพย์สาคร
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการของบริษัทฯกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่ส�าคัญ มีดังน้ี

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง

บจ. ถนอมวงศ์บริการ 

  

บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์

  

บจ. สยาม

คอนเทนเนอร์

เทอร์มินอล

บจ. รวมทรัพย์สิน

บจ. ทิปโก้  ทาวเวอร์

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

ป ิโตรเลียม รับเหมาก่อสร้าง

อาคาร ถนน  และซ่อมบ�ารุงผิว

  

ผลิตและจ�าหน่ายยาง

แอสฟัลต์อิมัลชันและจ�าหน่าย

น�้ามันเช้ือเพลิง

ท�าการจัดต้ังสถานีบรรจุและ

รับจ้างบรรจุสินค้าเข้าตู้

คอนเทนเนอร์และท�าธุรกรรม

ด้านขนส่งและบริการด้าน 

Shipping  

ท�าการจัดซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่า

ซื้อถือกรรมสิทธิ์  ครอบครอง 

ปรับปรุง ใช ้ และจัดการโดย

ประการอื่นๆซึ่งทรัพย์สินใดๆ 

ตลอดจนดอกผลของทรพัย์สนินัน้

ค่าเช่า,บริการส�านักงานรับเหมา

ก่อสร ้างอาคาร ถนนและรับ

ท�างานโยธาทุกประเภท

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ         

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร      กรรมการ

นายสุรเชษฐ์  ทรัพย์สาคร  กรรมการ

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ

นายสมจิตต์  เศรษฐิน  กรรมการ

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร  กรรมการ

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ

นางอนุรัตน์ เทียมทัน  กรรมการ

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร  กรรมการ

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ

นางอนุรัตน์ เทียมทัน  กรรมการ

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร  กรรมการ 

นายสุรเชษฐ์  ทรัพย์สาคร  กรรมการ

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ

นางอนุรัตน์ เทียมทัน  กรรมการ

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร  กรรมการ 

นายสุรเชษฐ์  ทรัพย์สาคร  กรรมการ

    %

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร 1หุ้น   

นายสิทธิลาภ  ทรัพย์สาคร  1หุ้น  

-ไม่มี-

    %  

บมจ.ทิปโก้ฟูดส์   23.67% 

    %

นางสาวลักษณา  ทรัพย์สาคร 16.67%

นางอนุรัตน์  เทียมทัน  16.67%

นางสาวรวมสิน  ทรัพย์สาคร 16.67%

นายสิทธิลาภ  ทรัพย์สาคร  16.67%

    %

นางสาวลักษณา  ทรัพย์สาคร  20.00%

นางอนุรัตน์  เทียมทัน  20.00%

นางสาวรวมสิน  ทรัพย์สาคร 20.00%

นายสิทธิลาภ  ทรัพย์สาคร  20.00%  

-ไม่มี-

    %

นางสาวลักษณา  ทรัพย์สาคร  20.00%

นางอนุรัตน์  เทียมทัน  20.00%

นางสาวรวมสิน  ทรัพย์สาคร 20.00%

นายสิทธิลาภ  ทรัพย์สาคร  20.00%  

-ไม่มี-

ประเภทและ

ลักษณะธุรกิจ

ความสัมพันธ์กับบริษัทที่เก่ียวข้อง ความสัมพันธ์กับบริษัท / ชื่อผู้ถือหุ้นและร้อยละของหุ้น

ที่ถือต่อหุ้นทั้งหมดในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ประเภทและ

ลักษณะธุรกิจ

ความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับบริษัท / ชื่อผู้ถือหุ้นและร้อยละของหุ้น

ที่ถือต่อหุ้นทั้งหมดในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บจ.ไทยสเลอรี่  ซิล 

จ�ากัด

สร้างและซ่อมแซมถนน นางสาวลักษณา  ทรัพย์สาคร กรรมการ

-

-

นายสิทธิลาภ  ทรัพย์สาคร  กรรมการ

นายสมจิตต์  เศรษฐิน  กรรมการ

    %

นางสาวลักษณา  ทรัพย์สาคร 7.50%

นางอนุรัตน์  เทียมทัน  0.84%

นางสาวรวมสิน  ทรัพย์สาคร 7.50%

นายสิทธิลาภ  ทรัพย์สาคร  7.50%

-ไม่มี-
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โครงสร้ำงกำรจัดกำร

คณะกรรมกำรบริษัท

1. นางสาวลักษณา   ทรัพย์สาคร   ประธานกรรมการ 

2. นางอนุรัตน์   เทียมทัน    กรรมการ 

3. นายสมจิตต์   เศรษฐิน    กรรมการ

4. นางสาวรวมสิน   ทรัพย์สาคร   กรรมการ

5. นายสิทธิลาภ   ทรัพย์สาคร   กรรมการ

6. นายสุรเชษฐ์   ทรัพย์สาคร   กรรมการ

7. นายวิรัช   ไพรัชพิบูลย์    กรรมการอิสระ

8. นายชลิต   ลิมปนะเวช    กรรมการอิสระ

9. นางอัจฉรา   ปรีชา    กรรมการอิสระ

10. นายไพศาล   พงษ์ประยูร    กรรมการอิสระ

11. นายเอกพล   พงศ์สถาพร    กรรมการผู้จัดการ

12. นางสาวกุลกาน   จีนปั่น    เลขานุการ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

1. นายวิรัช   ไพรัชพิบูลย์    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายไพศาล   พงษ์ประยูร    กรรมการ 

3. นางอัจฉรา  ปรีชา    กรรมการ

4. นางสาวกุลกาน   จีนปั่น    เลขานุการ

คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

1. นายไพศาล   พงษ์ประยูร    ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. นายสุรเชษฐ์   ทรัพย์สาคร   กรรมการ

3. นางอัจฉรา   ปรีชา    กรรมการ

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

คณะกรรมการบริษัททั้งคณะท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

1. นายเอกพล   พงศ์สถาพร    ประธานกรรมการ

2. นายโชคชัย   โตเจริญธนาผล   กรรมการ
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3. นายกิตติ   ธัญนารา    กรรมการ

4. นางกาญจนา   วโรตมาภรณ์   กรรมการ

5. นายพงศ์ธร   กาญจนอัครเดช   กรรมการ

6. นางภรอนงค์   อยู่ชา    กรรมการและเลขานุการ

7. นางสาวกนิษฐา   สืบจากดี   ผู้ช่วยเลขานุการ

การประชุมคณะกรรมการ

จ�านวนครั้ง

การประชุม

จ�านวนครัง้

เข้าร่วมการประชมุ
ต�าแหน่ง

• ประธานกรรมการ

• กรรมการ

• กรรมการ

• กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

• กรรมการ

• กรรมการ

• กรรมการ

• กรรมการอิสระ

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

• กรรมการอิสระ

• กรรมการตรวจสอบ

• ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทน

• กรรมการอิสระ

• กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

• กรรมการอิสระ

• กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อกรรมการ

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร

นางอนุรัตน์  เทียมทัน

นายสุรเชษฐ์  ทรัพย์สาคร

นายสมจิตต์  เศรษฐิน

นางสาวรวมสิน  ทรัพย์สาคร

นายสิทธิลาภ  ทรัพย์สาคร

นายวิรัช  ไพรัชพิบูลย์

นายไพศาล  พงษ์ประยูร

นางอัจฉรา  ปรีชา

นายชลิต  ลิมปนะเวช

นายเอกพล  พงศ์สถาพร

7

7

6

3

7

7

7

7

4

7

4

3

7

4

3

7

7

7

7

7

3

7

7

7

7

4

7

4

3

7

4

3

7

7
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ผู้บริหำร-กลุ่มธุรกิจอำหำร ทิปโก้  

1. นายเอกพล   พงศ์สถาพร    กรรมการผู้จัดการ

2. นายพีรพงษ์   อาชวพงษ์สวัสดิ์   กรรมการการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ากัด

3. นายโชคชัย   โตเจริญธนาผล   กรรมการการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จ�ากัด

4. นายลือชา   พิศิษฐการ    ผู้อ�านวยการสายงานบริหารการเงิน *

*ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561

เลขำนุกำรบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวกุลกาน  จีนปั่น ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 

2560 แทนเลขานุการบริษัทคนเก่าท่ีครบเกษียณอายุ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม ท�า

หน้าที่เลขานุการบริษัท โดยก�าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบดังน้ี

คุณวุฒิและคุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี (ด้านบัญชีหรือกฎหมาย)

 • มีความรู้เรื่องหลักกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และกลต.

 •  มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสื่อสารดี

 •  มีประสบการณ์ท�างานต�าแหน่งนี้มาก่อน

 •  มีความรู้เรื่องบรรษัทภิบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 •  ด�าเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น

 •  จัดท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเก็บรักษา

 •  ดูแลเปิดเผยข้อมูลและการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 •  ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะเบ้ืองต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติ

ด้านการก�ากับดูแลกิจการ

 •  ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ

 •  ติดต่อและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ แก่กรรมการ

 •  จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่และสนับสนุนการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง

 •  ประสานกับที่ปรึกษาภายนอก เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรละผู้บริหำร

บริษัทฯได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมตาม

อุตสาหกรรม ผลตอบแทนอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยกลางของตลาดและได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้

เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มท่ีเหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น กรรมการผู้จัดการและพนักงานได้รับค่า

ตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ค่าตอบแทนที่ได้รับได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทนและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความชัดเจนในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

ระดับสูง ผู้ถือหุ้นได้พิจารณานโยบายและหลักการค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงแล้วในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549 

ในปี 2560 บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯและผู้บริหารดังต่อไปนี้อนึ่งกรรมการแต่ละท่านไม่ได้รับค่าตอบแทน

จากบริษัทย่อย

1. ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ต่อปี)

ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซ่ึงจ่ายตามจ�านวนครั้งที่เข้าประชุม ดังน้ี

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
คณะ

กรรมการ

บริษัท

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

สรรหาและ

ก�าหนดค่า

ตอบแทน

รวม

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร

นางอนุรัตน์ เทียมทัน

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร

นายสมจิตต์ เศรษฐิน

นายสิทธิลาภ  ทรัพย์สาคร

นายสุรเชษฐ์  ทรัพย์สาคร

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์

นายชลิต  ลิมปนะเวช

• ประธานกรรมการ

• กรรมการ

• กรรมการ

• กรรมการ

• กรรมการ

• กรรมการ

• กรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทน

• กรรมการอิสระ

• ประธานกรรมการตรวจสอบ

• กรรมการอิสระ

1,080,000

840,000

840,000

840,000

840,000

840,000

840,000

840,000

280,000

40,000

1,080,000

840,000

840,000

840,000

840,000

880,000

1,120,000

840,000
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รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
คณะ

กรรมการ

บริษัท

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

สรรหาและ

ก�าหนดค่า

ตอบแทน

รวม

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

นายไพศาล พงษ์ประยูร

นางอัจฉรา  ปรีชา

นายเอกพล พงศ์สถาพร

• กรรมการอิสระ

• ประธานกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

• กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการอิสระ

• กรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทน 

• กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการผู้จัดการ

840,000

840,000

840,000

200,000

200,000

60,000

40,000

1,100,000

1,080,000

840,000

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร  

ในปี 2560 บริษทัฯได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงนิเดอืนและโบนสั ให้กบัผู้บรหิารจ�านวน 5 ราย รวมทัง้ส้ิน  24,045,439.05 บาท 

2. ค่ำตอบแทนอื่น

ค่ำตอบแทนอื่นของกรรมกำร  

- ไม่มี 

ค่ำตอบแทนอื่นของผู้บริหำร

บริษัทฯได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5  ของเงินเดือน  โดยในปี 

2560 บริษัทฯได้จ่ายเงินสบทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหาร 5 ราย รวมทั้งส้ิน 817,656.00 บาท  กรรมการบริหาร

และผู้บริหารรวม 2 ราย มีรถยนต์ประจ�า และผู้บริหาร 3 ราย ได้รับเงินช่วยเหลือค่ารถยนต์และค่าพาหนะเดินทางรวมกัน

เท่ากับ 1,527,300.00 บาท
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บุคลำกร   

นโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำน

บริษัทฯมีนโยบายที่จะจ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน โดยให้สอดคล้องกับ

ความสามารถในการจ่ายของบริษัทฯและสภาวะตลาดแรงงาน

บริษัทฯมีพนักงานท้ังหมด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 200 คน โดยในปี 2560 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่

พนักงานจ�านวนทั้งสิ้น 297 ล้านบาท  ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ  เงินช่วยเหลือ

พิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากน้ีบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานใน

ลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯรวม  343  ล้านบาท

บริษัทฯยังให้ความส�าคัญเรื่องสุขภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี  ซึ่งใช้งบประมาณ 996,565 บาท 

และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้จ่ายค่ารักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพ) รวมถึงให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ 

เป็นจ�านวนเงิน 2,351,942 บาท

บจก.ทิปโก้

ไพน์แอปเปิ้ล

บจก.ทิปโก้               

ไบโอเท็ค

บจก.ทิปโก้        

รีเทล

บจก.ทิปโก้               

เอฟแอนด์ บี

บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ปี 2560

(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560)

พนักงานปฏิบัติการ

พนักงานบริหาร

รวม (คน)

พนักงานในส�านักงานใหญ่ 

พนักงานนอกส�านักงานใหญ่ 

รวม (คน)

ค่ำตอบแทนพนักงำน (ล้ำนบำท)

177

23

200

96

104

200

 297

537

35

572

116

456

572

 191

184

4

188

64

124

188

 41

200

6

206

12

194

206

35

1,863

19

1,882

43

1,839

1,882

76 

กำรเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงำนในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ

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

 • ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�านวนพนักงานทั้งส้ิน จ�านวน 1,470 คน

 • ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�านวนพนักงานทั้งส้ิน จ�านวน 1,414 คน

 • ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�านวนพนักงานทั้งส้ิน จ�านวน 1,479 คน
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ข้อพิพำทแรงงำนที่ส�ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ

บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการประท้วงหรือนัดหยุดงานแต่ประการใด

สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ ในปี 2560

 •  เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จ�านวน 1 ราย (LTA. หรืออัตราความถี่ = 0.06)

 •  จ�านวนวันที่หยุดงาน 23 วัน (DLT. หรืออัตราความรุนแรง = 0.89)

นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกร

เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถอย่างเพียงพอและต่อเน่ืองที่จะปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจนพร้อมเติบโต

ก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อรองรับงานใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล บริษัทฯจึงได้ก�าหนดให้มีการ

บริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างต่อเนื่อง และสม�่าเสมอ

หลักเกณฑ์

1. ทุกต�าแหน่งงานจะต้องมีการก�าหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบ (JOB DESCRIPTION) และคุณสมบัติ (QUALIFI-

CATION) และสมรรถนะ (COMPETENCY) เบื้องต้นของผู้ด�ารงต�าแหน่งนั้น เช่น วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และ

ความช�านาญอื่นๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงานในต�าแหน่งน้ันๆ

2. ท�าการประเมินสมรรถนะของพนักงานที่จ�าเป็นในแต่ละต�าแหน่งงาน (CORE COMPETENCY ANALYSIS) ส�าหรับ

ต�าแหน่งงาน ตั้งแต่ระดับ OM5/O5  ขึ้นไป ซ่ึงรวมถึง ความรู้ ทักษะ และความช�านาญในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการจัดท�าแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)  โดยให้

การก�าหนดต�าแหน่งที่จะด�าเนินการประเมินน้ี สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรประจ�าปีของบริษัทฯ

3. การพัฒนาความรู้ความสามารถและสมรรถนะของพนักงานในต�าแหน่งอื่นๆ ท่ีไม่ได้รับการประเมินความสามารถ

เป็นรายบุคคลให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของพนักงาน และก�าหนด

แผนการพัฒนาส�าหรับพนักงาน  โดยน�าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในล�าดับต่อไปเพื่อการอนุมัติและส่งต่อให้ฝ่าย

ทรัพยากรบุคคลรวบรวมพื่อจัดท�าแผนการฝึกอบรมและพัฒนาต่อไป

4. การพัฒนาความรู้ความสามารถและสมรรถนะของพนักงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหารการจัดการ ทักษะ

การบังคับบัญชา ด้านเทคนิคและวิชาชีพเฉพาะด้าน ความช�านาญงานพิเศษ ความรอบรู้ในเชิงธุรกิจ ตลอดจนความ

รู้พื้นฐานของระบบบริหารคุณภาพ และการสร้างจิตส�านึกในด้านคุณภาพเป็นต้นน้ัน ให้ด�าเนินการโดย วิธีหน่ึงวิธี

ใดหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น

4.1 การฝึกอบรมในงาน 

4.2 การอบรม  สัมมนา  ศึกษางาน หรือดูงาน  ทั้งภายในและภายนอก 

4.3 การหมุนเวียนงาน 
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4.4 การแต่งตั้งรักษาการ 

4.5 การมอบหมายงาน  หรือโครงการพิเศษ

4.6 วิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม 

5. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการด�าเนินการและประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ในการพัฒนาพนักงาน 

ตลอดจนติดตามผลการพัฒนาและการจัดเก็บประวัติการพัฒนาพนักงาน

แนวทางปฏิบัติ

1. การประเมินสมมรรถนะของพนักงานและแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP) จะต้องผ่านการพิจารณาและ

เห็นชอบร่วมกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชา  พนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  และคณะกรรมการบริหาร งานทรัพยากร

บุคคล (HR Committee) ส�าหรับพนักงานระดับ M4/P4 ขึ้นไป เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวพนักงานและบริษัทฯ 

2. ผู้บังคับบัญชาและพนักงานเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อความก้าวหน้าและ

พัฒนาในสายวิชาชีพของพนักงาน

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู ้บังคับบัญชา และฝ่ายบริหารมีหน้าที่ดูและและจัดสรรงบประมาณให้พนักงานได้รับ

การพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึงตามความจ�าเป็นของพนักงานอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ

4. พนักงานสามารถขอตรวจสอบแผนการพัฒนารายบุคคล  และ/หรือ ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองได้ที่

ผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ตลอดเวลา และสามารถร้องเรียนไปยังฝ่ายบริหารได้ หากพบว่าตนเอง

ได้รับการละเลย ยกเว้น หรือเผิกเฉยในการพัฒนาตนเองอย่างไม่เป็นธรรม

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯจึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว อาทิเช่น

 • หลักสูตรการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในกระบวนการผลิต (Problem Solving and Decision Making)

 • หลักสูตรเทคนิคการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Techniques)

 • หลักสูตรกลยุทธ์และทิศทางการด�าเนินธุรกิจ (Strategic Thinking Development)

 • หลักสูตรมาตรฐานการให้บริการ (Service Standard)

นอกจากหลักสูตรต่างๆ ท่ีจะช่วยให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทฯยังได้จัดให้มีการฝึกอบรม

เฉพาะทางให้กับพนักงานในหลักสูตรต่างๆ เช่น ด้านการตลาด การขาย การให้บริการ การบัญชี การเงิน การบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคล การซ่อมบ�ารุง และการบริหารจัดการการผลิต เป็นต้น โดยเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 3 ล้านบาท
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กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง
1. ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงานการด�าเนินการ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้องและการบริหารความเสี่ยงและจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่

มีประสิทธิภาพเพียงพอในการบริหารงาน การดูแลทรัพย์สิน รวมถึงผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน บริษัทฯ

มีการก�าหนดอ�านาจด�าเนินการในการอนุมัติและก�าหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานเป็นล�าดับขั้น มีการก�าหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีการพัฒนาพนักงานระดับผู้จัดการและผู้มีศักยภาพให้ผ่านหลักสูตร Internal 

Quality Audit ISO 9001 : 2000 ท�าให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานข้ามสายงาน มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็น

อิสระ ต้ังแต่ปี 2547 ได้จ้างบริษัทภายนอกท�าการตรวจสอบภายในให้ซึ่งจะร่วมกันพิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในและ

รายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ   

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอ�านาจหน้าที่และความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาบริหารงานในฐานะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 

รวมถึงพิจารณาผลตอบแทนที่ให้แก่กรรมการ และพนักงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตามผลงาน และยังได้จัดตั้ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อก�าหนดนโยบายบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและมีการทบทวนนโยบาย

และการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะๆ มีการสร้างวัฒนธรรมการก�ากับดูแล เนื่องจากบริษัทฯมีความเช่ือเรื่อง

การบริหารงานด้วยคุณภาพและคุณธรรม ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งจะเป็นส่วนช่วยผลักดันให้บริษัทฯมี

การเติบโตอย่างยั่งยืนได้

2. ระบบกำรควบคุมภำยใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน  เข้าร่วม

ประชุมด้วย  คณะกรรมการบริษัทฯได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหาร

จัดท�าและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  สามารถสรุปได้ดังนี้

ในด้ำนกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน

บริษัทฯมีการก�าหนดอ�านาจด�าเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง

ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์ มีระบบงบประมาณและ

การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนก่อนลงทุนในทรัพย์สิน มีระบบการติดตามหากผลการด�าเนินงาน

แตกต่างจากงบประมาณ และยังมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพ่ือ

ให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน 

โดยมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ
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ในด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน

บริษัทฯ จ้างบริษัทภายนอกปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพื่อให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินส�าคัญ

ของบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามแนวทางท่ีก�าหนด รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัทฯ และเพ่ือให้บริษัทภายนอกดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถท�าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ 

คณะกรรมการจึงก�าหนดให้บริษัทท่ีรับหน้าท่ีตรวจสอบภายในดังกล่าวรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและก�าหนดขอบเขตในการตรวจสอบร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย

ในด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อท�าหน้าท่ีก�าหนดขอบเขตและนโยบายในการบริหาร

ความเสี่ยง รวมท้ังมีการจัดประชุมร่วมกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อก�าหนดและประเมินความเส่ียงของกิจการทุก 3 

เดือน และก�าหนดให้มีการประชุมย่อยทุกวันในระดับหน่วยงาน และประชุมทุกเดือนในระดับฝ่ายจัดการและคณะ

กรรมการบริหาร พร้อมท้ังก�าหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเส่ียงที่มีผลต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ มีการ

ก�าหนดสัญญาณเตือนภัย มีการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดท�ารายงาน

บริหารความเสี่ยงซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ตั้งแต่ปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตาม

การบริหารความเสี่ยงว่าผู้บริหารได้ท�าตามท่ีก�าหนดไว้หรือไม่ หรือถ้าได้ท�าแล้วจะลดความเส่ียงได้จริงหรือไม่ และให้

น�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงทางธุรกิจของบริษัทฯ และการก�ากับดูแลกิจการ

โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความโปร่งใสและงบการเงินของบริษัทฯ

และบริษัทย่อยประจ�าปี 2560 ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้

แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่

รบัรองทัว่ไป มกีารใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสม และถอืปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ เปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ ดงัทีผู่ส้อบบญัชไีด้

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชี

3. กำรตรวจสอบภำยใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่9 สิงหาคม 2547 ได้แต่งตั้งบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ 

คอนซัลแตนท์ จ�ากัด (AMC) ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2547 ซ่ึงบริษัทออดิต แอนด์ 

แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด ได้มอบหมายให้ นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ต�าแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

ในการปฏิบัติหน้าที่ผู ้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทออดิต แอนด์ 

แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด และนางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ี
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ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตร

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

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

เพื่อท�าหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอกด้วย

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งถอดถอนโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้อง

ผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน

1. รำยละเอียดหัวหน้ำงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน

คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้ง นางสาวกุลกาน  จีนปั่น ให้ปฎิบัติหน้าท่ีเป็นหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่

ความรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางการก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับ

นโยบายและข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.  

ส�านักงานคณะกรรมการคปภ. ส�านักงานกกพ.หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ท้ังนี้

คณะกรรมการบรษิทัฯได้อนมุตันิโยบายด้านการปฏบิติัตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยก�าหนดให้คณะกรรมการบรษัิทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบผู้บริหารระดับสูงฝ่ายงานหรือหน่วยงานและพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงมี

การสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและท�าความเข้าใจในกฎหมาย

รวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องในงานท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด (ประวัติ  

หน้า 29 )

2. รำยละเอียดหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด ได้มอบหมายให้ นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ต�าแหน่ง

ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ (ประวัติตามเอกสารแนบ 3 ใน

แบบ 56-1) 
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รำยกำรระหว่ำงกัน

ลักษณะรายการ

ลักษณะรายการ

บริษัท / ความสัมพันธ์

บริษัท / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ

ระหว่างกัน (ล้านบาท)

มูลค่ารายการ

ระหว่างกัน (ล้านบาท)

นโยบายการคิดราคา

นโยบายการคิดราคา

1. รายได้อื่นๆ

2. รับบริการและอื่นๆ

1. ขายสินค้า

บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์

บจ.  ไทยบิทูเมน 

 รวม

บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์

บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์

บจ. สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มนิอล

บจ. รวมทรัพย์สิน

บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแท็น

 รวม

บจ. สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มนิอล

บจ. ถนอมวงศ์บริการ

บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์

บจ. รัตนะจิตต์

บจ. ไทยบิทูเมน 

บจ. ไทยสเลอรี่ซิล

บจ. ทิปโก้ มารีไทม์

บจ. รวมทรัพย์สิน

บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแท็น

บจ. เรย์โคล แอสฟัลท์

บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์

บจ. บุญดีมีสุข

Colas Rgional Office

 รวม

0.12

0.01

0.13

14.41

0.52

0.69

0.24

1.53

17.39

0.20

0.84

1.82

0.50

0.14

0.17

0.07

0.30

0.41

0.06

0.27

0.09 

0.02

4.89

ราคาตลาดเทียบเท่ากับ

ราคาที่ท�ากับบุคคลภายนอก

ราคาตลาดเทียบเท่ากับ

ราคาที่ท�ากับบุคคลภายนอก

ราคาตลาดเทียบเท่ากับ

ราคาที่ท�ากับบุคคลภายนอก

รายการบญัชรีะหว่างบรษิทั ทปิโก้ฟดูส์ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยท่ีมกีบับคุคลทีเ่กีย่วข้องกนัในปี  2560 มรีายละเอยีดดงันี้

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท  ทิปโก้ เอฟแอนด์บี  จ�ากัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
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ลักษณะรายการ

ลักษณะรายการ

ลักษณะรายการ

บริษัท / ความสัมพันธ์

บริษัท / ความสัมพันธ์

บริษัท / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ

ระหว่างกัน (ล้านบาท)

มูลค่ารายการ

ระหว่างกัน (ล้านบาท)

มูลค่ารายการ

ระหว่างกัน (ล้านบาท)

นโยบายการคิดราคา

นโยบายการคิดราคา

นโยบายการคิดราคา

บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์

บจ. สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มนิอล

บจ. รวมทรัพย์สิน

บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์

บจ.มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแท็น

 รวม

บจ. ไวทัลเว็ล

บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์

บจ. รวมทรัพย์สิน

บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์

บจ.มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแท็น

 รวม

บจ. เรย์โคล แอสฟัลท์

 รวม

2. รับบริการและอื่นๆ

1. รับบริการและอื่นๆ

1. รายได้อื่นๆ

0.29

0.26

9.80

7.16

0.67

18.18

0.08

0.13

8.72

1.74

0.07

10.74

0.01

0.01

ราคาตลาดเทียบเท่ากับ

ราคาที่ท�ากับบุคคลภายนอก

ราคาตลาดเทียบเท่ากับ

ราคาที่ท�ากับบุคคลภายนอก

ราคาตลาดเทียบเท่ากับ

ราคาที่ท�ากับบุคคลภายนอก

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท  ทิปโก้ รีเทล  จ�ากัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จ�ากัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
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ลักษณะรายการ บริษัท / ความสัมพันธ์ มูลค่ารายการ

ระหว่างกัน (ล้านบาท)

นโยบายการคิดราคา

บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์

บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์

บจ. สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มนิอล

บจ.มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแท็น

 รวม

0.11

0.10

0.19

0.17

0.57

ราคาตลาดเทียบเท่ากับ

ราคาที่ท�ากับบุคคลภายนอก

รายการค่าบริการและอื่นๆ ซึ่งเป็นค่าเช่าอาคารทิปโก้ กับบริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ  บริษัท ทิปโก้ 

เอฟแอนด์บี จ�ากัด และบริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ากัด จ�านวนเงิน 11.32 ล้านบาท 4.60 ล้านบาท และ 1.40 ล้านบาท ตามล�าดับ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างละเอียด โดยได้เปรียบเทียบค่าเช่าและส่ิงอ�านวยความสะดวก (Facility) กับตึก

ต่างๆระดับเดียวกันในกรุงเทพฯและมีความเห็นว่าอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมแล้ว และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯซึ่ง

พิจารณาอนุมัติโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียง

ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยกับบุคคลที่เก่ียวข้องกัน เป็นรายการด�าเนินการทางธุรกิจตามปกติ 

และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯหลังจากได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้ว 

ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯทุกประการรวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการ

จัดซื้อปกติซึ่งต้องมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น และราคาที่ซ้ือขายกันเป็นราคาตามราคาตลาด

มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน

รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึ้นและอาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคตจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯหลังจาก

ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

และตามกระบวนการจัดซ้ือซ่ึงต้องมีการเปรียบเทียบราคาและคัดเลือกผู ้ขายทุกครั้ง รวมทั้งมีการประเมินผลผู้ขายเพื่อ

จัดอันดับอีกด้วย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงในการอนุมัติการเข้าท�ารายการดังกล่าว

นโยบำยและแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต

รายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ด�าเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม 

ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่าง บริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯจะให้

คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู ้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึง

ความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการด้วยพร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการดังกล่าว 

2. รับบริการและอื่นๆ
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พร้อมทั้งเหตุผลในการท�ารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจ�าปี นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯจะต้องปฏิบัติให้

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�าส่ัง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเก่ียวโยง และการได้มาหรือ

จ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้

ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยว

กับความจ�าเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญ ในการพิจารณา

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ

รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
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รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะ
กรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ  เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) 

และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจ�าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 

โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดใน

การจัดท�า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบและให้

ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานท่ี

เป็นจริง สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบรษิทัฯ  ได้จดัให้มแีละด�ารงไว้ซึง่ระบบควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสิทธภิาพ และระบบบรหิารความเสีย่ง  

เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน และ

ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติ และเพื่อให้การด�าเนินงานมีความรอบคอบและปราศจากความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ

คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ืองนี้ปรากฏใน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ  มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ งบการเงินของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่

น่าพอใจ สามารถสร้างความเชื่อม่ันอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)

ประธานกรรมการ

(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

 กรรมการผู้จัดการ
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รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบรษิทั ทปิโก้ฟดูส์ จ�ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอสิระ จ�านวน 3 ท่าน โดยนายวริชั ไพรชัพบิลูย์ 

เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพศาล พงษ์ประยูร และ นางอัจฉรา ปรีชา เป็นกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการจ�านวน 

4 คร้ัง และได้ร่วมปรึกษาหารือกับผู้ตรวจสอบภายในผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารหลายครั้ง ซึ่งมีสาระส�าคัญสรุปผล

การปฏิบัติงานได้ดังต่อไปนี้

1. ร่วมก�าหนดแผนการตรวจสอบประจ�าปี เพื่อทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในกับ บริษัท ออดิต แอนด์ 

แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท นอกจากนี้ยังเน้นถึงการบริหารความเสี่ยงของ

ธุรกิจซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในท�าการทบทวนทุกไตรมาส

2. ได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินประจ�าไตรมาสและประจ�าปีร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพ่ือน�าเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัฯ พจิารณาอนมุตั ิพบว่างบการเงนิได้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและเปิดเผยข้อมลู

อย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้

3. ได้สอบทานการท�ารายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการด�าเนิน

การตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ในราคาที่สมเหตุสมผลและได้มีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่นๆทุกครั้ง

4. ได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบท่ีมี

สาระส�าคัญ และเน้นย�้าให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

เป็นไปตามมาตรฐานสากล

5. ติดตามโครงการลงทุนของบริษัทฯ โดยสอบถามความคืบหน้าและรับฟังรายงานจากฝ่ายจัดการเป็นระยะๆ

6. สอบทานการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย พบว่าบริษัทฯได้ปฏิบัติครบถ้วน ถูกต้องตามข้อก�าหนดและตามกฎหมาย

7. พิจารณาเสนอแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีตามเวลาที่เหมาะสม และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบ

ริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ส�าหรับปี 2560 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ



รายงานประจ�าปี 2560 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) 123รายงานประจ�าปี 2560 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) 123

โดยสรปุคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการด�าเนนิงานหลกัของบรษิทัฯและได้พจิารณาร่วมกบัผูบ้รหิารทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ 

ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใน

ปัจจุบันมีความเพียงพอ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการก�ากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงที่ดี รวมทั้ง

กระบวนการการจัดท�างบการเงินของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมอย่างเหมาะสมเพียงพอ และงบการเงินของบริษัทฯได้จัดท�า

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีตามเวลาที่เหมาะสม และคณะ

กรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานกฏหมายข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติต่างๆอย่างสม�่าเสมอรวมทั้งได้มีการประเมินเพื่อ

ให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ อย่างถูกต้อง

(นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
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งบกำรเงิน
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

งบกำรเงิน
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

ควำมเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบ

แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบัญชีที่ส�าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด 

(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนด

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆตามที่ระบุในข้อก�าหนดน้ันด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชี

ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุกำรณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1 และ 9 เกี่ยวกับการโอนส่วนงานส�าหรับการแปรรูปผลไม้ให้แก่

บริษัทย่อย ทั้งนี้ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีน้ีแต่อย่างใด

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ 

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ

งบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ

แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่าน้ี 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ   งบการเงิน

ในรายงานของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจ

สอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญใน
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งบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปน้ี

กำรรับรู้รำยได้

เนือ่งจากรายได้จากขายเป็นรายการทีม่มีลูค่าทีเ่ป็นสาระส�าคัญในงบการเงนิและเป็นรายการทีส่่งผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงาน

ของกลุม่บรษัิทโดยตรง ประกอบกบักลุม่บรษิทัเข้าท�าสัญญากบัลูกค้าซึง่เงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในสัญญาทีท่�ากับลูกค้ามคีวามหลากหลาย 

เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่าง ๆ รวมทั้งการให้ส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขาย ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญเป็น

พิเศษต่อการรับรู้รายได้ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้จากการขายถูกรับรู้ในบัญชีถูกงวดและในจ�านวนที่เหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง

กับวงจรรายได้ การสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและขยายขอบเขตการตรวจสอบในช่วง

ใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ตรวจสอบใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกหลังวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล

บัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะ

รายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวม

บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียในงบแสดงฐานะการเงินรวม และมีส่วนแบ่งก�าไรจากเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วมในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ซึ่งเป็นจ�านวนเงินที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงินและส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวม

ข้าพเจ้าได้สอบถามผู้บริหารถึงความมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญในบริษัทร่วมเพื่อประเมินความเหมาะสมของการบันทึก

รายการเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมของฝ่ายบริหาร การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่บริษัทร่วมใช้ 

และการบันทึกรายการระหว่างกัน นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังได้ของบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ

บริษัทร่วมดังกล่าวเพ่ือทดสอบการค�านวณมูลค่าส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมว่า

เป็นไปตามสดัส่วนของเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมทีบ่รษิทัฯมส่ีวนได้เสียในบรษิทัร่วมดงักล่าว ตลอดจนได้ตรวจสอบความเหมาะสมของ

การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลอื่น 

ผูบ้รหิารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ซึง่รวมถึงข้อมลูทีร่วมอยูใ่นรายงานประจ�าปีของกลุ่มบรษิทั (แต่ ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงาน
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ของผูส้อบบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นรายงานนัน้) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัข้าพเจ้าภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูป

แบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นน้ันมีความขัดแย้ง

ที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการ

แก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลต่องบกำรเงิน

ผูบ้รหิารมหีน้าทีรั่บผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผย

เรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่อง

เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบ

บัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน

ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มี

อยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเม่ือคาดการณ์อย่าง

สมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้

ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปน้ีด้วย

 • ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก

การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล

ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 • ท�าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสม

กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม

บริษัท

 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก

หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้

เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุป

ว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลง

ไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไร

ก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเน่ืองได้

 • ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมิน

ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

 • รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุม

ดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน

ไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบ

ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความเป็น

อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด

ความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ท่ีมีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบ

งบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบ

บัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า

พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสม

ผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการส่ือสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับน้ี

ศุภชัย ปัญญาวัฒโน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

กรุงเทพฯ: 16 กุมภาพันธ์ 2561
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 25602559 2559

  

199,464,462 

 4,907,078 

 573,737,682 

  - 

 915,877,077 

 2,952,979 

 10,851,311 

73,436,307 

1,781,226,896 

 - 

  - 

 3,030,377,429 

  7,269,561 

 1,970,631,489 

 72,458,309 

 56,798,126 

 19,667,436 

 5,157,202,350 

 6,938,429,246 

58,983,257 

 3,846,390 

 689,864,254 

  - 

 882,245,761 

 2,800,857 

 14,188,871 

46,582,571 

 1,698,511,961 

1,016,000 

  - 

 2,894,859,580 

 7,269,561 

 2,023,191,014 

 68,099,837 

 97,889,724 

 17,983,295 

 5,110,309,011 

 6,808,820,972 

  

64,660,653 

  -

 39,580,308 

 8,000,000 

 50,201,989 

  - 

 4,150,159 

36,797,882 

 203,390,991 

-  

1,615,336,907 

 644,929,739 

 7,269,561 

 367,072,327 

 33,547,307 

 13,677,086 

 4,283,470 

 2,686,116,397 

 2,889,507,388 

  

25,295,630 

  - 

 317,129,277 

  - 

 433,586,623 

  - 

 7,583,343 

13,031,935 

 796,626,808 

 - 

 465,336,902 

 644,929,739 

  7,269,561 

 761,469,255 

 35,954,345 

 54,217,114 

  6,117,218 

 1,975,294,134 

 2,771,920,942 

หมำย

เหตุ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน

สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์ชีวภาพ

เงินจ่ายล่วงหน้า

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค�้าประกัน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ท่ีดินรอการขาย

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

(หน่วย: บาท)

6,7

6

8

9

10

11

12

19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี



รายงานประจ�าปี 2560 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) 131รายงานประจ�าปี 2560 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) 131

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 25602559 2559

 

720,845,467 

 805,380,737 

197,500,000 

  3,960,759 

 43,572,043 

 1,771,259,006 

 709,450,000 

  1,254,600 

 85,849,430 

 796,554,030 

 2,567,813,036 

 

500,000,000 

 482,579,640 

 

(80,767,243)

  

500,000,000 

 482,579,640 

  - 

  

500,000,000 

 482,579,640 

  - 

  

500,000,000 

 482,579,640 

  - 

  

417,000,000 

 859,126,100 

 171,500,000 

 2,247,671 

 57,816,502 

 1,507,690,273 

 776,950,000 

 2,649,600 

 79,096,614 

 858,696,214 

 2,366,386,487 

  

140,000,000 

 102,650,369 

 86,200,000 

  - 

 4,254,613 

 333,104,982 

 487,445,000 

  - 

 23,173,843 

 510,618,843 

 843,723,825 

  

120,000,000 

 241,296,027 

 91,500,000 

  - 

 35,285,354 

 488,081,381 

 456,950,000 

  - 

 55,553,001 

 512,503,001 

 1,000,584,382 

หมำย

เหตุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกินบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอื่น

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง

 ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วน

 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี

ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

(หน่วย: บาท)

6, 13

14

14

16

9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น

   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

 ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

          หุน้สามัญ 482,579,640 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท

ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุของบรษิทัย่อย

 ที่บริษัทฯซื้อในราคาสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
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งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 25602559 2559

  1,494,466 

 (135,832,635)

 36,872,134 

 50,000,000 

 4,155,881,429 

 (139,611,581)

 4,370,616,210 

  - 

 4,370,616,210 

 6,938,429,246 

 

 -

 

 -

  - 

 50,000,000 

 1,513,203,923 

  - 

 2,045,783,563 

  - 

 2,045,783,563 

 2,889,507,388 

 

  -

 

 - 

  - 

 50,000,000 

 1,238,756,920 

  -

 1,771,336,560 

  - 

 1,771,336,560 

 2,771,920,942 

 

หมำย

เหตุ

ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมในบรษิทัย่อย

 ของบรษิทัร่วมท่ีซ้ือในราคาต�า่กว่ามูลค่าตามบัญชี

การเปลีย่นแปลงส่วนได้เสยีในบรษิทัย่อยของบรษัิทร่วม

 โดยไม่ได้สูญเสียอ�านาจควบคุมของบริษัทร่วม

ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม

ก�าไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย

 ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุของบรษิทัย่อย

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)

17

  1,494,466 

 (135,832,635)

 28,433,655 

 50,000,000 

 3,650,873,429 

 (3,216,208)

 4,074,332,347 

 368,102,138 

 4,442,434,485 

 6,808,820,972 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 25602559 2559

   

 

4,869,664,652 

  - 

  - 

 81,946,050 

 4,951,610,702 

3,520,043,096 

 719,447,247 

 502,091,418 

 - 

  5,523,512 

 4,747,105,273 

204,505,429 

 600,610,257 

 805,115,686 

 (53,840,067)

 751,275,619 

 (47,497,632)

 703,777,987 

 - 

 703,777,987 

  

420,855,191 

 343,197,326 

 20,631,783 

 14,124,485 

 798,808,785 

270,447,710 

 66,503,418 

 204,643,632 

  - 

  5,523,512 

 547,118,272 

251,690,513 

  - 

 251,690,513 

 (35,505,647)

 216,184,866 

 (40,540,028)

 175,644,838 

 

296,441,533 

 472,086,371 

  

384,452,973 

 258,917,162 

 19,925,917 

  5,451,008 

 668,747,060 

237,932,513 

  6,769,320 

 221,199,637 

  - 

  - 

 465,901,470 

202,845,590 

  - 

 202,845,590 

 (21,718,547)

 181,127,043 

 (5,315,062)

 175,811,981 

 

205,108,332 

 380,920,313 

หมำย

เหตุ

กำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง

ก�ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้อื่น

 เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 รายได้ค่าสนับสนุนทางการตลาด

 อื่นๆ

รวมรำยได้

ค่ำใช้จ่ำย

ต้นทุนขายและบริการ

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายอื่น

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์

รวมค่ำใช้จ่ำย

ก�ำไรก่อนส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม

    ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินภำษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้

ภาษีเงินได้

ก�ำไรส�ำหรับปีจำกกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง

กำรด�ำเนนิงำนทีย่กเลกิ (โอนส่วนงำนไปให้บรษิทัย่อย)

ก�าไรส�าหรับปีจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก

ก�ำไรส�ำหรับงวด

(หน่วย: บาท)

9,10

11

10

19

  

5,273,206,676 

  - 

  - 

 93,760,294 

 5,366,966,970 

3,816,732,538 

 824,976,270 

 457,732,891 

  419,926 

 186,471,519 

 5,286,333,144 

80,633,826 

 740,749,858 

 821,383,684 

 (39,535,509)

 781,848,175 

 (16,002,513)

 765,845,662 

  - 

 765,845,662 

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 25602559 2559

  

(136,395,373)

 (136,395,373)

  - 

  - 

 (136,395,373)

 567,382,614 

  

702,647,368 

-

 702,647,368 

 

 1,130,619 

  1,130,619 

 703,777,987 

 

 - 

  - 

  - 

  - 

  -

472,086,371 

  

175,644,838 

 296,441,533 

 472,086,371 

 

 - 

  - 

 (13,917,530)

 (13,917,530)

 (13,917,530)

 367,002,783 

  

175,811,981 

 205,108,332 

 380,920,313 

หมำย

เหตุ

กำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไร

    หรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไร

    หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไร

    หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการ

    ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภัย-สุทธจิากภาษเีงนิได้

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไร

    หรือขาดทุนในภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี 

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

กำรแบ่งปันก�ำไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

 ก�าไรจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง

 ก�าไรจากการด�าเนินงานท่ียกเลิก

 (โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย)

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

 ของบริษัทย่อย

 ก�าไรจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง

(หน่วย: บาท)

10

16

  

(9,325,727)

 (9,325,727)

 (14,566,193)

 (14,566,193)

 (23,891,920)

 741,953,742 

  

813,638,314 

  - 

 813,638,314 

  

(47,792,652)

 (47,792,652)

765,845,662 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 25602559 2559

 - 

566,251,995 

 - 

 566,251,995 

 

 1,130,619 

  1,130,619 

 567,382,614 

  - 

 

 1.46 

  -   

  1.46 

  

175,644,838 

 296,441,533 

 472,086,371 

 0.36 

  0.62 

  0.98 

  

161,894,451 

 205,108,332 

 367,002,783 

 0.36 

  0.43 

  0.79 

หมำย

เหตุ

กำรแบ่งปันก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

 ก�าไรจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง

 ก�าไรจากการด�าเนินงานท่ียกเลิก

     (โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย)

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

    ของบริษัทย่อย

 ก�าไรจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง

ก�ำไรต่อหุ้น (บำท)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

  ก�าไรต่อหุ้นจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง

  ก�าไรต่อหุ้นจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก

      (โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย)

(หน่วย: บาท)

20

 - 

 789,746,394 

  - 

 789,746,394 

  

(47,792,652)

 (47,792,652)

 741,953,742 

  - 

 

 1.69 

  -   

  1.69 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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ส่วนทุน

จากการจ่าย

โดยใช้หุน้เป็น

เกณฑ์

ของบริษัทร่วม

การเปล่ียนแปลง

ส่วนได้เสยีในบรษัิทย่อย

ของบริษัทร่วมโดย

ไม่ได้สูญเสียอ�านาจ

ควบคมุของบริษัทร่วม

ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยี

ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ของบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ

ซื้อในราคาสูงกว่า

มูลค่าตามบัญชี

ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยี

ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ในบริษัทย่อยของ

บรษัิทร่วมท่ีซือ้ในราคา

ต�า่กว่ามลูค่าตามบญัชี

ทนุเรอืนหุน้ที่

ออกและช�าระ

แล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

    เกี่ยวกับเกษตรกรรม

ก�าไรส�าหรับปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับป ี

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

    ของบริษัทร่วมโดยไม่สูญเสีย

    อ�านาจควบคุมของบริษัทร่วม

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ก�าไรส�าหรับปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับป ี

ซ้ือส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม

    ของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 9)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

482,579,640 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 482,579,640 

 482,579,640 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 482,579,640 

  

 - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  (80,767,243)

  - 

  - 

  (80,767,243)

   

 1,494,466 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  1,494,466 

  1,494,466 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  1,494,466 

   

 (73,900,864)

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  (61,931,771)

  - 

  - 

 (135,832,635)

 (135,832,635)

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 (135,832,635)

   

18,078,255 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 10,355,400 

  - 

 28,433,655 

 28,433,655 

  - 

  - 

  - 

  - 

 8,438,479 

  - 

 36,872,134 

   

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส่วนของผู้มี

ส่วนได้เสียที่ไม่มี

อ�านาจควบคุม

ของบริษัทย่อย

รวมส่วนของผู้

ถือหุ้นของ

บริษัทฯ

รวมองค์ประกอบ

อื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ยังไม่ได้จัดสรร

จัดสรรแล้ว -

 ส�ารองตาม

กฎหมาย

รวมส่วนของ

ผู้ถือหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�าไรสะสม

50,000,000 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 50,000,000 

 50,000,000 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 50,000,000 

  

3,081,058,341 

 2,011,952 

 813,638,314 

 (15,101,273)

 798,537,041 

  - 

  - 

  - 

 (230,733,905)

 3,650,873,429 

 3,650,873,429 

 702,647,368 

  - 

 702,647,368 

  - 

  - 

 (197,639,368)

 4,155,881,429 

 6,109,519 

  - 

  - 

  (9,325,727)

  (9,325,727)

  - 

  - 

  - 

  - 

  (3,216,208)

  (3,216,208)

  - 

  (136,395,373)

  (136,395,373)

  - 

  - 

  - 

  (139,611,581)

   

 6,109,519 

  - 

  - 

  (9,325,727)

  (9,325,727)

  - 

  - 

  - 

  - 

  (3,216,208)

  (3,216,208)

  - 

  (136,395,373)

  (136,395,373)

  - 

  - 

  - 

  (139,611,581)

3,565,419,357 

 2,011,952 

 813,638,314 

 (24,427,000)

 789,211,314 

  - 

 (61,931,771)

 10,355,400 

 (230,733,905)

 4,074,332,347 

 4,074,332,347 

 702,647,368 

 (136,395,373)

 566,251,995 

 (80,767,243)

 8,438,479 

 (197,639,368)

 4,370,616,210 

   

415,359,710 

  - 

 (47,792,652)

  535,080 

 (47,257,572)

  - 

  - 

  - 

  - 

 368,102,138 

 368,102,138 

 1,130,619 

  - 

 1,130,619 

 (369,232,757)

  - 

  - 

  - 

3,980,779,067 

 2,011,952 

 765,845,662 

 (23,891,920)

 741,953,742 

  - 

 (61,931,771)

 10,355,400 

 (230,733,905)

 4,442,434,485 

 4,442,434,485 

 703,777,987 

 (136,395,373)

 567,382,614 

 (450,000,000)

 8,438,479 

 (197,639,368)

 4,370,616,210 
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

25592559 25602560

751,275,619 

 

 -   

 751,275,619 

 255,566,065 

 2,587,465 

  - 

 28,905,400 

 27,050,557 

  (152,122)

 (1,161,870)

  

(290,693)

  

520,074 

(5,899,488)

  178,441 

 5,523,512 

 10,595,626 

  167,888 

  - 

 (600,610,257)

781,848,175 

 

 -   

 781,848,175 

 258,220,970 

  - 

  419,926 

 15,621,895 

 33,316,173 

 2,800,857 

  96,912 

  

232,164 

  

- 

  

(22,337,949)

  245,519 

 186,471,519 

 9,432,059 

  334,330 

  - 

 (740,749,858)

 216,184,866 

  

296,441,533 

 512,626,399 

 94,372,673 

  - 

  - 

 (15,649,592)

 11,855,723 

  - 

  3,281 

  

(821,826)

  

520,074 

  

(4,077,834)

  178,433 

 5,523,512 

 6,666,878 

  - 

 (343,197,326)

  - 

 181,127,043 

  

205,108,332 

 386,235,375 

 115,732,106 

  - 

  - 

  988,491 

 21,698,061 

  - 

  (487,475)

  

337,303 

  

- 

  

934,123 

  245,516 

  - 

 5,717,074 

  - 

 (258,917,162)

  - 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

(หน่วย: บาท)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้จากการด�าเนินงานต่อเนื่อง

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้จากการด�าเนินงานที่ยกเลิก

    (โอนส่วนงานให้บริษัทย่อย)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้

ปรับกระทบก�าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

 จากกิจกรรมด�าเนินงาน

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

 ตัดจ�าหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ

     ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)

 ขาดทุนจากการท�าลายสินค้า

 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ

 (ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขาย

     เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียน

     อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

 (ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายและตัดจ�าหน่ายที่ดิน 

     เครื่องจักรและอุปกรณ์

 ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

 ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน

 รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
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25592559 25602560

  (361,162)

 51,084,156 

 524,979,211 

 116,127,874 

 (89,587,273)

 (14,870,803)

 (1,684,137)

 (40,394,196)

 (11,466,228)

 (5,405,698)

 477,698,750 

 (51,029,670)

 (12,898,835)

 413,770,245 

  (157,217)

 38,837,935 

 564,633,410 

 170,123,229 

 (156,416,037)

 (32,836,532)

  681,175 

 167,560,483 

 35,984,024 

 (4,920,323)

 744,809,429 

 (39,567,992)

 (3,065,823)

 702,175,614 

  (214,926)

 34,379,724 

 302,165,193 

 88,590,561 

 (80,573,030)

 (22,408,956)

 1,825,345 

 (108,834,503)

 (30,728,988)

 7,547,677 

 157,583,299 

 (34,381,600)

 (6,107,025)

 117,094,674 

  (133,683)

 21,146,279 

 293,496,008 

 (65,250,818)

 (151,286,439)

 (7,186,837)

 2,772,721 

 24,482,773 

 31,213,089 

 (4,686,076)

 123,554,421 

 (21,545,562)

 1,970,610 

 103,979,469 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

(หน่วย: บาท)

 รายได้ดอกเบี้ยรับ

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

    และหนี้สินด�าเนินงาน

สินทรัพย์จากการด�าเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 สินค้าคงเหลือ

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สินจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอื่น

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

เงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

 จ่ายดอกเบี้ย

 รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี



รายงานประจ�าปี 2560 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) 141รายงานประจ�าปี 2560 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) 141

25592559 25602560

(1,060,688)

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 21,989,011 

 (212,998,893)

 (29,563,250)

 332,893,494 

  361,162 

 111,620,836 

 (450,000,000)

 1,016,000 

 303,845,467 

  (631,975)

 450,000,000 

 (491,500,000)

 (197,639,368)

 (384,909,876)

 140,481,205 

 58,983,257 

 199,464,462 

  (45,533)

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 23,361,243 

 (165,695,028)

 (39,606,801)

 258,917,162 

  157,217 

 77,088,260 

  - 

  - 

 (903,288,281)

 (1,563,976)

 480,500,000 

 (141,550,000)

 (230,733,905)

 (796,636,162)

 (17,372,288)

 76,355,545 

 58,983,257 

 

  - 

 (8,000,000)

(450,000,000)

(1,000,000,000)

 300,000,000 

 646,658,500 

 5,598,494 

 (110,286,916)

 (2,667,613)

 343,197,326 

  214,926 

 (275,285,283)

  - 

  - 

 20,000,000 

  - 

 450,000,000 

 (74,805,000)

 (197,639,368)

 197,555,632 

 39,365,023 

 25,295,630 

 64,660,653 

 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 1,316,621 

 (58,201,961)

 (7,230,195)

 258,917,162 

  133,683 

 194,935,310 

  - 

  - 

 (500,058,736)

  (932,000)

 480,500,000 

 (61,550,000)

 (230,733,905)

 (312,774,641)

 (13,859,862)

 39,155,492 

 25,295,630 

 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

(หน่วย: บาท)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันเพิ่มขึ้น

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อยที่จัดตั้งข้ึนใหม่

เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย

เงินสดรับจากการโอนกิจการให้บริษัทย่อย

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ดอกเบี้ยรับ

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินสดจ่ายซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค�้าประกันลดลง

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เงินสดจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 
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25592559 25602560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

(หน่วย: บาท)

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

 รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายช�าระ

 รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายช�าระ

 10,736,150 

  - 

 18,217,316 

  62,520 

 2,315,740 

-

 2,576,836 

  56,260 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย บริษัทฯมีผู้ถือหุ้น

รายใหญ่คือกลุ่มครอบครัวทรัพย์สาคร ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจ�าหน่ายสับปะรดกระป๋อง น�้าสับปะรดเข้มข้น 

(ภายหลังได้โอนไปให้บริษัทย่อยแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไว้ในย่อหน้าถัดไป) และเครื่องดื่ม ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่

ที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดย

การโอนส่วนงานส�าหรับการแปรรูปผลไม้ให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งการโอนส่วนงานดังกล่าวด�าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวัน

ที่ 2 ตุลาคม 2560 โดยโอนสินทรัพย์เป็นจ�านวนทั้งส้ิน 1,073 ล้านบาท และโอนหน้ีสินเป็นจ�านวนทั้งส้ิน 426 ล้านบาท บริษัทฯ

ได้รับเงินส�าหรับสินทรัพย์สุทธิเป็นจ�านวน 647 ล้านบาทในวันเดียวกัน (หมายเหตุ 9)

2. เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน

2.1 งบกำรเงนินีจ้ดัท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีก่�ำหนดในพระรำชบญัญตัวิชิำชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออก

ตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี

งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า 

“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยดังต่อไปน้ี (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทย่อย”)

อัตรำร้อยละ

ของกำรถือหุ้น

2559

(ร้อยละ)

2559

(ล้ำนบำท)

2560

(ร้อยละ)

2560

(ล้ำนบำท)

ทุนเรียกช�ำระแล้ว

จดัตัง้ข้ึน

ใน

ประเทศ

ลักษณะธุรกิจชื่อบริษัท

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ากัด (“ทีเอฟบี”)

บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ากัด (ถือหุ้นร้อยละ 51

    โดยบริษัทฯ และร้อยละ 49 โดย ทีเอฟบี)

บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ากัด

บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จ�ากัด

บริษัท ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด  

    (ถือหุ้นทั้งหมดโดยทีเอฟบี)

ผลติและจ�าหน่ายเครือ่งด่ืมพร้อมด่ืม

กจิการค้าปลกี

ผลติสารสกัดจากสมนุไพรและการเกษตร

ผลติและจ�าหน่ายผลไม้กระป๋องและ

   น�า้ผลไม้กระป๋อง 

ไม่มกีจิกรรมด�าเนนิงาน

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

600.00

50.00

36.80

700.00

0.25

600.00

50.00

36.80

 -

0.25

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

50.00

75.50

100.00

 -

50.00
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ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วน

ได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�านาจในการส่ังการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบ

อย่างมีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

ค)  บริษัทฯน�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันท่ีบริษัทฯมีอ�านาจในการ

ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทย่อยน้ัน  

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการ

เงินรวมนี้แล้ว 

ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย

ส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของ

ผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดท�ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตำมวิธีรำคำทุน

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ

เงนิฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2559) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลา

บญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2560 มาถอืปฏิบตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอื

จัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง

ถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการ

เงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะ

เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัด

ให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ

อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ
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4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�าคัญของความเป็น

เจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับ

สินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน 

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 

ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึก ค่าเผ่ือหนี้สงสัย

จะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์

การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 

4.4 สินค้ำคงเหลือ

สินค้าส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

แล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า และ

จะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
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4.5 เกษตรกรรม

บริษัทย่อยมีสินทรัพย์ชีวภาพเป็นผลสับปะรดที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว และผลิตผลทางการเกษตรเป็นผลสับปะรดที่เก็บเก่ียว

แล้ว ซึ่งจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย และมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ยว 

ตามล�าดับ

มูลค่ายุติธรรมของผลสับปะรด ค�านวณโดยใช้วิธีอ้างอิงจากราคามูลค่ายุติธรรมหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ยว 

ผลก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตรบันทึก

ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

4.6 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า

เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

4.7 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - ที่ดินรอกำรขำย

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินรอการขายในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุน

การท�ารายการ หลังจากนั้นบริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินรอการขาย ด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อ

การด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ใน

ส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.8 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์และพืชเพื่อการให้ผลิตผลซึ่งเป็นต้นสับปะรดแสดงมูลค่าตามราคาทุน

หักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์และพืชเพื่อการให้ผลิตผล ค�านวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดย

วธิเีส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ และค�านวณตามประมาณการก�าลงัการผลติของเครือ่งจกัร และประมาณ

การผลผลิตที่เก็บเกี่ยว ดังนี้
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ค่าพัฒนาที่ดิน   10 ปี

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง   10 ถึง 25 ปี

เครื่องจักรและส่วนประกอบ  10 ถึง 20 ปี และ ตามประมาณการก�าลังการผลิต

เครื่องมือและอุปกรณ์   5 ถึง 20 ปี

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง   3 ถึง 10 ปี

ยานพาหนะ    5 ถึง 10 ปี

พืชเพื่อการให้ผลิตผล   ตามประมาณการผลผลิตที่เก็บเกี่ยว

ต้นทุนที่ประมาณในเบ้ืองต้นส�าหรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสภาพของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของบริษัทฯ

และบริษัทย่อย ถือรวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่าย

หรือตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์น้ันออก

จากบัญชี

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์น้ัน

เกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัว

ตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังน้ี

       อายุการให้ประโยชน์

   ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  3 ถึง 10 ปี

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนแต่จะใช้วิธีการ

ทดสอบการด้อยค่าทุกปีท้ังในระดับของแต่ละสินทรัพย์นั้นและในระดับของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด บริษัทฯ
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และบริษัทย่อยจะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวยังคงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

4.10 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯและ

บริษัทย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุม

เดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมหรือบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทาง

อ้อม ซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญกับบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานที่มีอ�านาจ

ในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

4.11 สัญญำเช่ำระยะยำว

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า

การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ

จ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน

จะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์

ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น

สัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธี

เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.12 เงินตรำต่ำงประเทศ

บรษัิทฯแสดงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ เป็นสกลุเงนิบาท ซึง่เป็นสกลุเงนิทีใ่ช้ในการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สิน

ทีเ่ป็นตวัเงนิซึง่อยูใ่นสกุลเงนิตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

4.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าว

อาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่า

กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ

สินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ใน

งวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ยกเว้น

ค่าความนิยมโดยรับรู้ไปยังส่วนของก�าไรหรือขาดทุนทันที โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการ

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ในงวดก่อนๆ

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงำน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ

เงนิทีบ่รษิทัฯและบรษิทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดอืน สนิทรพัย์ของกองทนุส�ารองเลีย้งชพีได้แยกออกจากสนิทรพัย์

ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย   ซ่ึงบริษัทฯ

และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าว

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก

งานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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4.15 ประมำณกำรหนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิด

ขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ือง

ภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันน้ันได้อย่างน่าเช่ือถือ 

4.16 ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย

ค�านวณจากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ

หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เก่ียวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับ

ใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ใน

จ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง

ชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้น้ัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

และจะท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไร

ทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

4.17 ตรำสำรอนุพันธ์

สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงไว้ในงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรม ก�าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 
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สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียแสดงไว้ในงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรม ก�าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญา

ดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

4.18 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้ผู้

อืน่โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูค่า บรษิทัฯ

และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง

ส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ

และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายาม

ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมน้ันให้มากที่สุด 

ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็น

สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังน้ี

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2  ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3  ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของ

มลูค่ายตุธิรรมส�าหรบัสินทรพัย์และหนีส้นิทีถื่ออยู ่ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมลูค่ายตุธิรรมแบบเกดิขึน้ประจ�า

5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ

ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ือง

ที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ

ต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนท่ีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ

และการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของ

สินค้าคงเหลือ โดยจ�านวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากประมาณการราคาขายซ่ึงอิงกับเหตุการณ์ที่เกิด

ขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน และประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
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ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ

ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า

คงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก

การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้

ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับสินทรัพย์น้ัน

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่

ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผล

แตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

6. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป

ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่าน้ัน ซ่ึงเป็นไปตาม

ปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำงบกำรเงินรวม

25602560 25592559

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ขายสินค้า

ค่าเช่ารับ

ค่าบริการรับ

ซื้อสินค้า

เงินปันผลรับ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

394

1

21

16

10

390

2

20

15

-

ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิม่

ราคาตามสัญญา

ราคาท่ีตกลงร่วมกัน

ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิม่

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: พันบาท)

นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำงบกำรเงินรวม

25602560 25592559

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม

เงินปันผลรับ

ขายสินค้า

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน

ขายสินค้า

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย

-

2

1

3

46

-

-

-

2

50

333

-

1

-

17

259

-

-

-

22

ราคาตลาด

ราคาตลาด

ราคาตลาด

ราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังน้ี

งบกำรเงินรวม

25602560 25592559

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

    (หมายเหตุ 7)

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน

-

1,341

1,963

3,304

-

-

-

1,206

1,919

3,125

-

-

28,021

-

-

28,021

8,000

8,000

18,327

20,611

-

38,938

-

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

25602560 25592559

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)

รวมค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน

เงินประกัน - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)

รวมเงินประกัน - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน

    (หมายเหตุ 13)

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน

615

615

4,324

4,324

-

824

2,210

3,034

905

905

8,681

8,681

-

453

8,224

8,677

494

494

2,828

2,828

26,556

554

485

27,595

858

858

3,591

3,591

2,640

34

1,862

4,536

เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และการเคล่ือนไหว

ของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2560

เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด

ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่

31 ธ.ค. 2559

ลักษณะควำมสัมพันธ์เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ากัด บริษัทย่อย - 8,000 8,000
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(หน่วย: ล้านบาท)

25602560 25592559

ผลประโยชน์ระยะสั้น

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

รวม

29

1

30

43

1

44

25

1

26

35

1

36

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ

และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

ภำระค�้ำประกันกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมภีาระจากการค�า้ประกนัให้กบักจิการทีเ่กีย่วข้องกันตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 15

7. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

25602560 25592559

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)

อายุหนี้คงค้างนับจากวันท่ีถึงก�าหนดช�าระ

 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

 ค้างช�าระ

  ไม่เกิน 3 เดือน

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวข้องกัน  

อายุหนี้คงค้างนับจากวันท่ีถึงก�าหนดช�าระ

 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

2,769

435

3,204

428,697

2,637

12

2,649

518,858

25,112

167

25,279

10,110

20,611

-

20,611

232,785

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินรวม
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 ค้างช�าระ

  ไม่เกิน 3 เดือน

  3 - 6 เดือน

      6 - 12 เดือน

            เกิน 12 เดือนข้ึนไป

รวม

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน, สุทธิ 

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

ลูกหนี้อื่น  

ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 6)

ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ

เงินทดรองพนักงาน

รายได้ค้างรับ

รวมลูกหนี้อื่น

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ

59,003

142

12

751

488,605

(751)

487,854

491,058

100

79,007

-

79,107

641

2,932

82,680

573,738

54,661

4,172

-

7,235

584,926

(7,230)

577,696

580,345

476

103,871

(70)

104,277

709

4,533

109,519

689,864

-

-

-

-

10,110

-

10,110

35,389

2,742

1,363

-

4,105

56

30

4,191

39,580

37,859

4,144

-

6,479

281,267

(6,479)

274,788

295,399

18,327

3,227

(70)

21,484

154

92

21,730

317,129

(หน่วย: พันบาท)

25602560 25592559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
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(หน่วย: พันบาท)

สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ

รำยกำรปรบัลดรำคำทนุ

ให้เป็นมลูค่ำสทุธิ                    

ทีจ่ะได้รบั

รำคำทุน

256025602560 255925592559

(70,035)

(211)

(6,931)

(1,260)

-

(78,437)

-

-

(204)

(688)

-

(892)

688,576

8,432

224,442

53,209

19,655

994,314

สินค้าส�าเร็จรูป

งานระหว่างท�า

วัตถุดิบ

อะไหล่และวัสดุใช้สิ้นเปลือง

สินค้าระหว่างทาง

รวม

สินค้าส�าเร็จรูป

งานระหว่างท�า

วัตถุดิบ

อะไหล่และวัสดุใช้สิ้นเปลือง

สินค้าระหว่างทาง

รวม

(17,555)

-

(23,962)

(8,014)

-

(49,531)

(9,989)

-

(12,793)

(7,967)

-

(30,749)

511,301

34,703

304,593

55,363

25,817

931,777

356,941

5,833

65,253

33,281

3,028

464,336

618,541

8,221

217,511

51,949

19,655

915,877

8,095

4,491

9,536

27,482

598

50,202

493,746

34,703

280,631

47,349

25,817

882,246

346,952

5,833

52,460

25,314

3,028

433,587

(หน่วย: พันบาท)

สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ

รำยกำรปรบัลดรำคำทนุ

ให้เป็นมลูค่ำสทุธิ                    

ทีจ่ะได้รบั

รำคำทุน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม

256025602560 255925592559

8. สินค้ำคงเหลือ

8,095

4,491

9,740

28,170

598

51,094
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

รำคำทุน

งบกำรเงนิเรวม

บรษิทั

2560 2559

บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จ�ากัด

บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ากัด

บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ากัด

บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จ�ากัด

รวม

ราคาซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย

หัก: ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ถูกปรับปรุง

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อยที่บริษัทฯซ้ือในราคาสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี

729,050

25,500

160,787

700,000

1,615,337

279,050

25,500

160,787

-

465,337

450,000

(369,233)

80,767

ทุนเรียกช�าระแล้วและสัดส่วนเงิไนลงทุนได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากบริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ากัด จ�านวน 10.3 ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ำกัด (“ทีเอฟบี”)

เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเข้าซื้อหุ้นสามัญ

ร้อยละ 50 ของทีเอฟบีในราคา 450 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯได้ท�าสัญญา Share Purchase 

Agreement กับ Suntory Beverage & Food Asia Pte. Ltd. เพื่อซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าว บริษัทฯได้จ่ายเงินเพื่อ

ซื้อหุ้นดังกล่าวและได้รับการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2560 

จากรายการดังกล่าวมีผลท�าให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯในทีเอฟบีเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 บริษัทฯได้

บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของทีเอฟบีไว้ภายใต้รายการ “ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทย่อยที่บริษัทฯซื้อในราคาสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
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188,955

467,752

8,183

406,436

1,419

1,072,745

เงินลงทุนในบริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จ�ำกัด (“ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล”)

จากมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนส่วนงานส�าหรับการแปรรูปผลไม้ให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทฯที่จะจัดตั้ง

ขึ้นใหม่ตามที่กล ่าวไว ้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 ในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทฯได้เข ้าลงทุนในบริษัท 

ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทจัดตั้งใหม่ในประเทศไทยด้วย ทุนจดทะเบียนจ�านวน 0.1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ

ในการผลิตและจ�าหน่ายผลไม้กระป๋องและน�้าผลไม้กระป๋อง โดยบริษัทฯถือหุ้นทั้งหมดของทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล

ในวันที่ 11 เมษายน 2560 บริษัทฯได้เข้าท�าสัญญาการโอนกิจการบางส่วนกับทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล เพื่อโอนส่วนงานตามที่

กล่าวข้างต้นให้กับทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

และทุนช�าระแล้วจ�านวน 999,900,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 99,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดย

บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งหลังจากการด�าเนินการเพิ่มทุนดังกล่าวเสร็จสิ้น ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ลจะมีทุน

จดทะเบยีนและทุนเรยีกช�าระจ�านวน 100 ล้านหุ้น มลูค่าหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นจ�านวน 1,000 ล้านบาท และทิปโก้ ไพน์แอปเป้ิล

ได้ด�าเนินการเพิ่มทุนเสร็จสิ้นโดยจดทะเบียนทุนใหม่ตามที่กล่าวข้างต้นกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 บริษัทฯได้ด�าเนินการโอนส่วนงานเสร็จส้ินแล้ว และได้รับเงินจากการโอนส่วนงานดังกล่าวจากทิปโก้ 

ไพน์แอปเปิ้ลจ�านวนประมาณ 647 ล้านบาทในวันเดียวกัน จากการโอนส่วนงานดังกล่าวบริษัทฯได้จัดประเภทผลการด�าเนิน

งานของส่วนงานส�าหรับการแปรรูปผลไม้เป็นการด�าเนินงานที่ยกเลิกและแยกไว้เป็น “ก�าไรส�าหรับงวดจากการด�าเนินงานที่

ยกเลิก” ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการแสดงรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานส�าหรับการแปรรูปผลไม้ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ของงบการเงินเฉพาะ

กิจการ มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 11)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
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หนี้สิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 14)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (หมายเหตุ 16)

รวมหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย

สินทรัพย์สุทธิที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก

ผลการด�าเนินงานของส่วนงานส�าหรับการแปรรูปผลไม้ที่แสดงไว้เป็น “ก�าไรส�าหรับงวดจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก” ในงบ

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังน้ี

29,492

10,071

350,000

36,523

426,086

646,659

2560 2559

รำยได้

รายได้จากการขาย

รายได้อื่น

รวมรำยได้

ค่ำใช้จ่ำย

ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รวมค่ำใช้จ่ำย

ก�ำไรส�ำหรับงวดจำกกำรด�ำเนินงำนท่ียกเลิก

ก�ำไรต่อหุ้น (บำท)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการด�าเนินงานท่ียกเลิก

1,703,987

32,828

1,736,815

1,303,929

70,825

65,619

1,440,373

296,442

0.62

2,388,867

43,265

2,432,132

2,077,098

99,560

50,366

2,227,024

205,108

0.43

(หน่วย: พันบาท)

รายได้และค่าใช้จ่ายข้างต้นถูกปันส่วนตามหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารของบริษัทฯก�าหนด

บริษัทฯไม่ได้แยกแสดงกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก เนื่องจากบริษัทฯไม่สามารถแยกแสดงกระแสเงินสดของการ

ด�าเนินงานดังกล่าวได้อย่างชัดเจน

(หน่วย: พันบาท)
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เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล ครั้งที่ 3/2560 ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนจด

ทะเบียนและทุนช�าระแล้วจ�านวน 300 ล้านบาท โดยการลดจ�านวนหุ้นจ�านวน 30 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซ่ึงหลังจาก

การด�าเนินการลดทุนดังกล่าวเสร็จสิ้น ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ลจะมีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช�าระจ�านวน 70 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้น

ละ 10 บาท รวมเป็นจ�านวน 700 ล้านบาท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ลได้ด�าเนินการลดทุนเสร็จส้ินโดยจดทะเบียนทุนใหม่ตามที่กล่าว

ข ้างต ้นกับ กระทรวงพาณิชย์แล ้วเมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2560 และได้ช�าระคืนเงินทุนทั้งหมดให้กับบริษัทฯแล้ว                                                               

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมคือบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยประกอบ

ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บริษัทฯมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว ณ วัน

ที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คิดเป็นร้อยละ 23.6730 และร้อยละ 23.8173 ตามล�าดับ

10.1 รำยละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินรวม

2560

2560

2560

2560

2559

2559

2559

2559

ราคาทุน

มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี

เงินปันผลที่บริษัทฯรับในระหว่างปี

644,930

3,030,377

600,610

(136,395)

-

644,930

2,894,860

740,750

(9,326)

-

644,930

-

-

-

332,893

644,930

-

-

-

258,917

10.2 ส่วนแบ่งก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

ดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้
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สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

10.3 มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มจี�านวนเงนิประมาณ 8,248 ล้านบาท และ 7,028 ล้านบาท ตามล�าดบั

10.4ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่วมที่มีสำระส�ำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

2560

2560

2559

2559

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

9,294

10,219

6,225

358

28,842

2,557

(580)

1,977

9,361

10,142

6,312

926

24,295

3,127

(45)

3,082

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

รวมสินทรัพย์

ระหว่าง

ติดตั้ง

อื่นๆเครื่องมือ

และ

อุปกรณ์

เครื่องจักร

และส่วน

ประกอบ

อาคารและ              

สิ่งปลูก

สร้าง

ที่ดินและ

ค่า

พัฒนาท่ีดิน

รำคำทุน

ณ วนัที ่1 มกราคม 2559

ซือ้เพิม่

จ�าหน่าย/ตดัจ�าหน่าย

โอนเข้า(โอนออก)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559

ซือ้เพิม่

จ�าหน่าย/ตดัจ�าหน่าย

โอนเข้า(โอนออก)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

332,715

-

(634)

-

332,081

480

(17,513)

16,811

331,859

37,187

4,005

-

41,192

4,001

(16,993)

28,200

1,176,079

54

(1,864)

27,588

1,201,857

-

(28,152)

22,382

1,196,087

593,320

53,640

(1,982)

644,978

53,606

(28,152)

670,432

2,685,549

111

(236,440)

115,105

2,564,325

1,192

(181,963)

48,874

2,432,428

1,256,132

113,960

(62,737)

1,307,355

109,056

(147,914)

1,268,497

323,121

16,921

(15,738)

30,693

354,997

10,811

(98,919)

12,649

279,538

236,176

37,184

(13,370)

259,990

34,699

(88,216)

206,473

187,420

35,205

(10,505)

5,690

217,810

30,672

(26,156)

3,404

225,730

135,357

44,126

(10,368)

169,115

34,898

(25,731)

178,282

111,638

96,815

-

(179,076)

29,377

162,362

(1,554)

(104,120)

86,065

-

-

-

-

-

-

-

4,816,522

149,106

(265,181)

-

4,700,447

205,517

(354,257)

-

4,551,707

2,258,172

252,915

(88,457)

2,422,630

236,260

(307,006)

2,351,884

ค่ำเสือ่มรำคำสะสม

ณ วนัที ่1 มกราคม 2559

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนท่ี

จ�าหน่าย /ตดัจ�าหน่าย

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัส่วนที ่ 

   จ�าหน่าย/ตดัจ�าหน่าย

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

11.ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์
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รวม

สินทรัพย์

ระหว่าง

ติดตั้ง

อื่นๆ

เครื่องมือ

และ

อุปกรณ์

เครื่องจักร

และส่วน

ประกอบ

อาคารและ              

สิ่งปลูก

สร้าง

ที่ดินและ

ค่า

พัฒนาท่ีดิน

ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ

ณ วนัที ่1 มกราคม 2559

บนัทกึเพิม่ขึน้ระหว่างปี

ลดลงจากการจ�าหน่าย

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559

บนัทกึเพิม่ขึน้ระหว่างปี

ลดลงจากการจ�าหน่าย

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

มลูค่ำสทุธติำมบญัชี

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

-

-

-

-

-

-

-

290,889

303,659

-

-

-

-

-

-

-

556,879

525,655

243,856

186,472

(175,702)

254,626

-

(30,958)

223,668

1,002,344

940,263

-

-

-

-

5,524

-

5,524

95,007

67,541

-

-

-

-

-

-

-

48,695

47,448

-

-

-

-

-

-

-

29,377

86,065

243,856

186,472

(175,702)

254,626

5,524

(30,958)

229,192

2,023,191

1,970,631

252,915

236,260

ค่ำเสือ่มรำคำส�ำหรบัปี

2559 (จ�านวน 200 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทนุการผลติ ส่วนทีเ่หลอืรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร)

2560 (จ�านวน 181 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทนุการผลติ ส่วนทีเ่หลอืรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร)

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

รำคำทนุ

ณ วันที ่1 มกราคม 2559

ซือ้เพ่ิม

จ�าหน่าย/ตดัจ�าหน่าย

โอนเข้า (โอนออก) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559

ซือ้เพ่ิม

จ�าหน่าย/ตดัจ�าหน่าย

โอนเข้า (โอนออก) 

โอนกจิการให้บรษิทัย่อย 

  (หมายเหต ุ9)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

210,114

-

-

-

210,114

-

(16,993)

16,811

(86,613)

123,319

1,258,941

41

(29,762)

11,802

1,241,022

1,192

(154,858)

11,355

(899,682)

199,029

135,511

5,040

(4,405)

17,610

153,756

4,723

(52,627)

2,859

(71,019)

37,692

74,985

1,701

(7,672)

4,840

73,854

1,134

(17,726)

160

(25,465)

31,957

11,327

49,940

-

(56,094)

5,173

102,976

-

(40,299)

(8,527)

59,323

2,352,258

56,722

(42,093)

-

2,366,887

110,025

(270,356)

-

(1,662,128)

544,428

661,380

-

(254)

21,842

682,968

-

(28,152)

9,114

(570,822)

93,108

รวมสินทรัพย์

ระหว่าง

ติดตั้ง

อื่นๆเครื่องมือ

และ

อุปกรณ์

เครื่องจักร

และส่วน

ประกอบ

อาคารและ              

สิ่งปลูก

สร้าง

ที่ดินและ

ค่า

พัฒนาท่ีดิน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ค่ำเสือ่มรำคำส�ำหรบัปี 

2559 (จ�านวน 103 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทนุการผลติ ส่วนทีเ่หลอืรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร)               112,736

2560 (จ�านวน 83 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทนุการผลติ ส่วนทีเ่หลอืรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร)                               90,943

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวม

สินทรัพย์

ระหว่าง

ติดตั้ง

อื่นๆ

เครื่องมือ

และ

อุปกรณ์

เครื่องจักร

และส่วน

ประกอบ

อาคารและ              

สิ่งปลูก

สร้าง

ที่ดินและ

ค่า

พัฒนาท่ีดิน

1,480,312

112,736

(39,415)

1,553,633

90,943

(237,879)

(1,235,090)

171,607

52,212

(427)

51,785

5,524

(30,958)

(20,602)

5,749

761,469

367,072

(หน่วย: พันบาท)

36,154

3,767

-

39,921

2,823

(16,993)

(25,751)

-

-

-

-

-

-

-

-

170,193

123,319

425,229

28,518

(245)

453,502

23,217

(28,152)

(407,425)

41,142

-

-

-

-

-

-

-

229,466

51,966

ค่ำเสือ่มรำคำสะสม

ณ วันที ่1 มกราคม 2559

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัส่วนทีจ่�าหน่าย/

  ตดัจ�าหน่าย

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัส่วนทีจ่�าหน่าย/                   

   ตดัจ�าหน่าย

โอนกจิการให้บรษิทัย่อย (หมายเหต ุ9)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ

ณ วันที ่1 มกราคม 2559

ลดลงจากการจ�าหน่าย

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559

บนัทกึเพ่ิมขึน้ระหว่างปี

ลดลงจากการจ�าหน่าย

โอนกจิการให้บรษิทัย่อย (หมายเหต ุ9)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

มลูค่ำสุทธติำมบญัชี

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

853,165

59,687

(29,334)

883,518

47,552

(123,900)

(728,121)

79,049

52,212

(427)

51,785

-

(30,958)

(20,602)

225

305,719

119,755

101,293

15,039

(2,384)

113,948

12,873

(51,189)

(53,454)

22,178

-

-

-

5,524

-

-

5,524

39,808

9,990

64,471

5,725

(7,452)

62,744

4,478

(17,645)

(20,339)

29,238

-

-

-

-

-

-

-

11,110

2,719

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,173

59,323

ในปี 2559 บรษิทัย่อยแห่งหนึง่ได้บนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่าของเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ส่วนหนึง่จ�านวน 186 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่าย

ในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมอีาคารและสิง่ปลกูสร้าง เครือ่งจกัรและอปุกรณ์จ�านวนหนึง่ซึง่ตดัค่าเสือ่มราคาหมด

แล้วแต่ยงัใช้งานอยู ่มลูค่าตามบัญชก่ีอนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า ของสินทรพัย์ดงักล่าวมจี�านวนเงนิประมาณ 1,547 

ล้านบาท  (2559: 1,738 ล้านบาท) (เฉพาะบรษิทัฯ: 58 ล้านบาท 2559: 972 ล้านบาท)
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินการเงินรวม

รวมซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์

ระหว่างติดตั้ง

ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์

เครื่องหมาย

การค้า

รำคำทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ซื้อเพิ่ม

ตัดจ�าหน่าย

โอนเข้า (โอนออก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ซื้อเพิ่ม

ตัดจ�าหน่าย

โอนเข้า (โอนออก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับส่วนที่      

  ตัดจ�าหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับส่วนที่      

  ตัดจ�าหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

26,051

-

-

-

26,051

-

-

-

26,051

-

-

-

-

-

-

-

26,051

26,051

26,023

464

(287)

4,053

30,253

20,960

(4,404)

35,427

82,236

18,709

5,305

(41)

23,973

19,305

(4,225)

39,053

6,280

43,183

13,047

26,775

-

(4,053)

35,769

2,882

-

(35,427)

3,224

-

-

-

-

-

-

-

35,769

3,224

65,121

27,239

(287)

-

92,073

23,842

(4,404)

-

111,511

18,709

5,305

(41)

23,973

19,305

(4,225)

39,053

68,100

72,458
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์

ระหว่างติดตั้ง

ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์

เครื่องหมาย

การค้า

รำคำทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ซื้อเพิ่ม

ตัดจ�าหน่าย

โอนเข้า (โอนออก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ซื้อเพิ่ม

ตัดจ�าหน่าย

โอนเข้า (โอนออก)

โอนกิจการให้บริษัทย่อย        

  (หมายเหตุ 9)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับส่วนที่

  ตัดจ�าหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับส่วนที่

  ตัดจ�าหน่าย

โอนกิจการให้บริษัทย่อย         

  (หมายเหตุ 9)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

26,463

-

-

-

26,463

-

-

-

-

26,463

-

-

-

-

-

-

-

-

26,463

26,463

15,498

2,968

(260)

3,069

21,275

840

(4,098)

7,053

(396)

24,674

12,603

5,534

(15)

18,122

3,430

(3,919)

(43)

17,590

3,153

7,084

6,297

3,110

-

(3,069)

6,338

1,772

-

(7,053)

(1,057)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,338

-

48,258

6,078

(260)

-

54,076

2,612

(4,098)

-

(1,453)

51,137

12,603

5,534

(15)

18,122

3,430

(3,919)

(43)

17,590

35,954

33,547
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2559 2559

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

อื่นๆ

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

304,269

3,034

351,603

146,475

805,381

1,084

306,025

7,593

362,908

181,516

859,126

3,680

25,854

23,915

33,640

15,561

102,650

2,415

135,814

2,121

93,483

7,463

241,296

13. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

14. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

2560 2560

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวมการช�าระคืนอัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละ)

เงินกู้

2560 25602559 2559

ทุกสามเดือนตามจ�านวนที่    

ก�าหนดในสัญญาเริ่มตั้งแต่

เดือนตุลาคม 2560 (2559: 

ทุกสามเดือนตามจ�านวนที่

ก�าหนดในสัญญาเริ่มตั้งแต่

เดือนมีนาคม 2559)

ทุกสามเดือนตามจ�านวนที่  

ก�าหนดในสัญญาเริ่ม         

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 

2560

ทุกสามเดือนตามจ�านวนที่  

ก�าหนดในสัญญาเริ่ม                            

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559

อัตราซึ่งอ้างอิง

กับอัตรา 

THBFIX + 2.4%

อัตราซึ่งอ้างอิง

กับอัตรา 

THBFIX + 2.5%

อัตราซึ่งอ้างอิง

กับอัตรา 

BIBOR +0.525%

1

2

3

  456,950

 450,000

-

548,450

-

400,000

 

123,645

450,000

-

548,450

-

-
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รวม

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 

เงนิกูย้มืระยะยาว - สทุธิจากส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี

เงินกู้ยืม (1) ของบริษัทฯ : สืบเนื่องจากการโอนส่วนงานที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 9 บริษัทฯ

ได้เข้าท�าบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสินเชื่อกับธนาคารในการโอนภาระหนี้เงินกู ้ยืมระยะยาวจ�านวน 

350 ล้านบาท ไปให้แก่บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จ�ากัด และเปล่ียนแปลงหลักประกันบางส่วน บริษัทฯด�าเนินการ

ตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2560

ในวันที่ 25 เมษายน 2560 บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ากัด ได้ช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวที่คงเหลือทั้งจ�านวนให้แก่

ธนาคาร

เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้

เงนิกู้ยมื (1) และ (2) ค�า้ประกันโดยการจ�านองทีดิ่น อาคาร เครือ่งจกัรและอปุกรณ์บางส่วนของบริษทัฯและบริษทัย่อย

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การด�ารง

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่ก�าหนดใน

สัญญา เป็นต้น

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

ในเดือนกันยายน 2560 บริษัทฯได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศ

แห่งหน่ึงจากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95 ต่อปี ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 สัญญาดังกล่าวมีมูลค่าสัญญา (Notional amount) คงเหลือจ�านวน 123 ล้านบาท  โดยมูลค่า

สัญญาจะลดลงทุกสามเดือนตามก�าหนดช�าระของเงินกู้ยืมระยะยาว (1) ของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 

และครบก�าหนดในเดือนธันวาคม 2563

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวมการช�าระคืนอัตราดอกเบี้ย(ร้อยละ)เงินกู้

2560 25602559 2559

906,950

(197,500)

709,450

948,450

(171,500)

776,950

573,645

(86,200)

487,445

548,450

(91,500)

456,950
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15. วงเงินสินเชื่อ

16. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

วงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับจากสถาบันการเงินมีหลักประกันดังต่อไปน้ี

ก) การค�้าประกันโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ข) การจ�านองสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าสุทธิ 

ตามบัญชีสรุปได้ดังนี้

จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานแสดงได้ดังน้ี  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2559

2559

2559

2559

ที่ดิน

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

เครื่องจักรและอุปกรณ์

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

  ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 

  ต้นทุนดอกเบี้ย

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภัย

  ส่วนท่ีเกดิจากการเปลีย่นแปลงข้อสมมตด้ิานประชากรศาสตร์

  ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 

  ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี

โอนกิจการให้บริษัทย่อย (หมายเหตุ 9) 

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

47

134

125

79,097

8,505

2,090

-

-

-

(3,843)

-

85,849

47

157

154

56,682

6,837

2,595

1,366

7,988

8,459

(4,830)

-

79,097

-

-

-

55,553

5,428

1,239

-

-

-

(2,523)

(36,523)

23,174

47

157

154

37,125

3,963

1,754

2,685

5,367

9,345

(4,686)

-

55,553

2560

2560

2560

2560

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�านวนประมาณ 

4 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ�านวน 4 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและ

บริษัทย่อยประมาณ 9 ปี (เฉพาะกิจการ: 9 ปี)

 

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2559 2559

ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

4,939

5,656

10,595

-

9,432

9,432

2,599

4,068

6,667

-

5,717

5,717

2560 2560

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน

2.7%

3.0% - 4.5%

0.0% - 50.0%

2.7%

3.0% - 4.5%

0.0% - 50.0%

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ลดลง 0.5%ลดลง 0.5% เพิ่มขึ้น 0.5%เพิ่มขึ้น 0.5%

(4)

4

4

(4)

(1)

1

1

(1)

17. ส�ำรองตำมกฎหมำย

18. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี

ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารอง

นีจ้ะมจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ส�ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงนิปันผลได้ ในปัจจบุนั 

บริษัทฯได้จัดสรรส�ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2559 2559

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

ค่าเสื่อมราคา

ค่าตัดจ�าหน่าย

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการให้บริการ 

  (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าเส่ือมราคา)

744,680

236,260

19,305

53,840

2,284,260

748,536

252,915

5,305

39,536

2,866,397

372,458

90,943

3,430

35,506

1,361,284

426,074

112,736

5,534

21,719

2,075,392

2560 2560

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: พันบาท)
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19. ภำษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังน้ี

จ�านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

และ 2559 สรุปได้ดังนี้ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2559

2559

2559

2559

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างช่ัวคราว    

   และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

ใช้ประโยชน์ขาดทุนทางภาษียกมาระหว่างงวด

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน                         

 จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(6,406)

(16,029)

(25,063)

(47,498)

-

(3,963)

(12,040)

-

(16,003)

3,246

-

(15,477)

(25,063)

(40,540)

-

-

(5,315)

-

(5,315)

3,479

2560

2560

2560

2560

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)
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รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงได้ดังน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2559 2559

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้ค�านวณในอัตราภาษีเงินได้ของประเทศไทย

  ร้อยละ 20 

ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบันแต่ไม่เคย

  รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ

   ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

   ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น

   รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

   การส่งเสริมการลงทุน

   ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   ขาดทุนทางภาษีปีปัจจุบันที่ยังไม่ได้ใช้

   อื่นๆ

รวม

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

751,276

(150,255)

17,702

(17,250)

4,780

-

-

120,122

(9,510)

(13,087)

85,055

(47,498)

781,848

(156,370)

23,463

(851)

4,581

-

170

148,150

(13,963)

(21,183)

116,904

(16,003)

512,626

(102,525)

5,235

(3,494)

3,846

68,639

-

-

-

(12,241)

56,750

(40,540)

386,235

(77,247)

23,244

(32)

3,883

51,783

-

-

-

(6,946)

48,688

(5,315)

2560 2560

(หน่วย: พันบาท)
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

20. ก�ำไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วย

จ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายการผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้

ใช้จ�านวน 356 ล้านบาท (2559: 416 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 108 ล้านบาท (2559: 259 ล้านบาท)) ที่บริษัทฯและบริษัท

ย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่มีก�าไรทาง

ภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�าผลแตกต่างชั่วคราวและ ผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2559 2559

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

  ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

  ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

  ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้

  อื่นๆ

รวม

  หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

  ค่าตัดจ�าหน่ายเครื่องหมายการค้า

  ผลกระทบจากการคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีและภาษี

  อื่นๆ

รวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

-

1,197

41,697

8,579

9,273

14,300

75,046

(1,740)

-

(16,508)

(18,248)

56,798

1,310

9,798

50,925

14,672

34,336

12,083

123,124

(1,450)

(6,283)

(17,501)

(25,234)

97,890

-

178

1,129

4,635

9,273

202

15,417

(1,740)

-

-

(1,740)

13,677

1,310

6,150

10,357

11,111

34,336

67

63,331

(1,450)

(6,283)

 (1,381)

(9,114)

54,217

2560 2560

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
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งบการเงินรวมอื่นๆเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์จากพืช 

ผัก และผลไม้

2560256025602560

2,092

336

2,394

340

2,674

988

2,788

1,090

104

26

4,870

1,350

82

(719)

(509)

204

601

805

(54)

(47)

704

91

26

5,273

1,456

94

(825)

(644)

81

741

822

(40)

(16)

766

2559255925592559

รายได้จากการขายและการให้ 

   บริการ

ก�าไรขัน้ต้น

   รายได้อืน่

   ค่าใช้จ่ายในการขาย

  ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

ก�ำไรก่อนส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงิน   

    ลงทุนในบรษิทัร่วม ค่ำใช้จ่ำย

   ทำงกำรเงินและภำษเีงนิได้

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทุนใน   

   บริษทัร่วม

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน

   และภำษเีงินได้

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ

ภาษเีงนิได้

ก�ำไรส�ำหรบัปี

21. ข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำน

ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานท่ีน�าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน

ได้รับและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงาน

ของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานของบริษัทคือคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท

ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
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ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ส�าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

งบการเงนิรวมขายสินค้า

ในต่างประเทศ

ขายสินค้าในประเทศ

256025602560

2,533

898

2,625

586

2,337

452

2,648

870

4,870

1,350

5,273

1,456

255925592559

รายได้จากการขายและการให้บริการ

ก�าไรขัน้ต้น

22. เงินปันผล

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(บาทต่อหุ้น)

เงินปันผลจ่าย

(ล้านบาท)

120.1

110.6

230.7

77.1

120.5

197.6

0.25

0.23

0.48

0.16

0.25

0.41

อนุมัติโดยเงินปันผล

เงินปันผลประจ�าปี 2558

เงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับปี 2559

รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2559

เงินปันผลประจ�าปี 2559

เงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับปี 2560

รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2560

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น         

  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการ

  บริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 

  สิงหาคม 2559

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น      

  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการ

  บริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 

  สิงหาคม 2560

(หน่วย: ล้านบาท)
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23. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น

23.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนซ่ึงเกี่ยวข้องกับการซ้ืออาคารและสิ่ง

ปลูกสร้าง เครื่องจักรและส่วนประกอบ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ คงเหลือเป็นจ�านวนเงินดังนี้

23.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเช่าท่ีเกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารและโกดัง การเช่ารถ การเช่าเครื่องใช้ส�านักงาน 

รวมทั้งสัญญาจ้างบริการต่างๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญา

ดังกล่าวดังนี้

สกุลเงิน

บาท

จ่ายช�าระภายใน

   1 ปี

   2 ถึง 5 ปี

   มากกว่า 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2559

2559

2559

2559

2560

2560

2560

2560

382

65

74

1

6

71

96

11

358

18

3

-

1

24

26

-

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)
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23.3 กำรค�้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและ

บริษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจคงเหลืออยู่เป็นจ�านวนเงินดังน้ี

24. ล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯและบริษัทย่อยคือตราสารอนุพันธ์ ซึ่งล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวอยู่ในระดับ 2 ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวแสดงได้ดังนี้

หนังสือค�้าประกัน

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

หนี้สินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2559

2559

2559

2559

2560

2560

2560

2560

33

1,019

1,928

520

43

344

-

-

477

520

-

337

-

44 14 19

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: พันบาท)
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25. เครื่องมือทำงกำรเงิน

25.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้

การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะส้ัน และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง

กับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังน้ี

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุม

ความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึง

ไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  การให้สินเช่ือของบริษัทฯและบริษัท

ย่อยไม่มีการกระจุกตัวเน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าท่ีหลากหลายและมีอยู่จ�านวนมากราย จ�านวน

เงินสูงสุดท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ เงินให้กู้ยืม และ

ลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียที่ส�าคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงินเงินเบิกเกิน

บัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบ้ีย

ที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด หรือวันที่มีการ

ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ได้ดังน้ี
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งบการเงินรวม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

รวมไม่มี

อัตรา

ดอกเบี้ย

อัตรา

ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคา

ตลาด

มากกว่า 1

ถึง 5 ปี

ภายใน 1 ปี

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หนี้สินทำงกำรเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

   สถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

5

-

5

720

-

-

720

-

-

-

-

-

-

-

-

51

-

-

51

1

-

907

908

148

-

574

722

-

805

-

805

199

5

574

778

721

805

907

2,433

0.05 - 0.50

0.90 - 0.95

-

MOR

1.95 - 2.50

-

หมายเหตุ 14

(หน่วย: ล้านบาท)
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อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

รวมไม่มี

อัตรา

ดอกเบี้ย

อัตรา

ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคา

ตลาด

มากกว่า 1

ถึง 5 ปี

ภายใน 1 ปี

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน

หนี้สินทำงกำรเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

   สถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

5

417

-

-

-

417

-

-

-

-

1

1

1

-

-

948

-

948

748

-

859

-

-

859

   

754

417

859

948

1

2,225

MOR , MRR 

1.93 - 3.70

-

หมายเหตุ 14

หมายเหต ุ4.47

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบี้ยคงที่

-

4

-

1

59

4

690

1

-

-

-

-

1

-

-

-

58

-

690

-

0.10 - 0.50

0.95

-

0.95
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

รวมไม่มี

อัตรา

ดอกเบี้ย

อัตรา

ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคา

ตลาด

มากกว่า 1

ถึง 5 ปี

ภายใน 1 ปี

หนี้สินทำงกำรเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

   สถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

8

140

-

-

140

-

-

-

-

-

36

-

-

574

574

69

-

103

-

103

113

140

103

574

817

2.15 - 2.50

-

หมายเหตุ 14

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

8

-

-

-

36

-

-

29

40

-

65

40

8

0.05 - 0.50

-

3.70



รายงานประจ�าปี 2560 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)184 รายงานประจ�าปี 2560 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)184

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

รวมไม่มี

อัตรา

ดอกเบี้ย

อัตรา

ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคา

ตลาด

มากกว่า 1

ถึง 5 ปี

ภายใน 1 ปี

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หนี้สินทำงกำรเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

   สถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

-

-

120

-

-

120

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

548

548

24

317

341

-

241

-

241

25

317

342

120

241

548

909

0.10 - 0.50

-

MOR , MRR 

1.93 - 3.70

-

หมายเหตุ 14

(หน่วย: ล้านบาท)



รายงานประจ�าปี 2560 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) 185รายงานประจ�าปี 2560 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) 185

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้า บริษัทฯและ

บริษัทย่อยได้ตกลงท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใช้เป็นเครื่อง

มือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่

เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน

สกุลเงิน

สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา

เยนญี่ปุ่น

เหรียญสหรัฐอเมริกา

2560

2560

2560

2560

2560

2560

(ล้าน)

(ล้าน)

4

-

-

7

-

7

1

-

-

1

2

-

32.68

0.29

32.68

35.83

0.31

35.83

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

2559

2559

2559

2559

2559

2559



รายงานประจ�าปี 2560 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)186 รายงานประจ�าปี 2560 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)186

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงครบก�าหนดภายในหน่ึงปีคงเหลือดังน้ี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

สกุลเงิน

สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา

ยูโร

เหรียญสหรัฐอเมริกา

ยูโร

จ�านวนที่ขาย

จ�านวนที่ขาย

จ�านวนที่ซื้อ

จ�านวนที่ซื้อ

จ�านวนที่ซื้อ

จ�านวนที่ซื้อ

จ�านวนที่ซื้อ

จ�านวนที่ซื้อ

จ�านวนที่ขาย

จ�านวนที่ขาย

จ�านวนที่ขาย

จ�านวนที่ขาย

(ล้าน)

(ล้าน)

2

-

0.4

-

4

1

0.3

0.1

-

-

0.4

-

-

1

-

-

32.49 - 34.02

-

34.86 - 34.93

-

32.55 

39.56

35.63 - 35.91

37.65 - 37.90

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
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26. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯและบริษัททย่อย คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อ

สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.59 : 1 (2559: 0.53 : 1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 

0.41 : 1 (2559: 0.56 : 1 )

27. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส�าหรับปี 2560 

ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท จากก�าไรสุทธิของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ รวมเงินปันผลทั้งสิ้น 361,934,730 บาท อย่างไรก็

ตามบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปในระหว่างปี 2560 แล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายส�าหรับ

ปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ�านวน 241,289,820 บาท ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะน�าเสนอต่อที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

28. กำรอนุมัติงบกำรเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

25.2  มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและ

เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนตราสารอนุพันธ์แสดงมูลค่า

ยุติธรรมตามราคาตลาด หรือค�านวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปหากกรณีที่ไม่มีราคาตลาด

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินท่ีผู้ซ้ือและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายช�าระหนี้สินในขณะที่ทั้งสอง

ฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความ

เกี่ยวข้องกัน วิธีการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก�าหนดจากราคา

ตลาดล่าสุด หรือก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
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