




พันธกิจ
นําสุขภาวะท่ีดีสูสังคม

ความหมายของสขุภาวะทีด่ ีคอื การมสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ีซึง่ตอง

ไดมาจากการดําเนินชีวิตโดยรวม มิใชจากการเนนทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตองใช

ทัง้วนิยั และเวลาไมมทีางลดั ดงันัน้ ทปิโก จงึไมใชบรษิทัทีมุ่งขายผลติภณัฑ

เพียงอยางเดียว แตเราเปนบริษัทที่เกิดมาเพื่อเรียนรูเขาใจการใชชีวิต

ของผูคนและคิดคนเพื่อนําเสนอรูปแบบการใชชีวิตที่นํามาซึ่งสุขภาวะที่ด ี

โดยใชผลิตภัณฑและบริการเปนตัวตอบโจทยของการนําสุขภาวะที่ดี

สูสังคม

วิสัยทัศน
เปนบริษัทท่ีขับเคลื่อนช้ีนําตลาดเพื่อสรางมูลคาเพ่ิม

แกผูมีสวนรวมทางธุรกิจ

เพื่อใหพันธกิจของเราเปนจริง ทิปโกไมสามารถเปนเพียงแคผูสนองตอบ

ความตองการของผูบริโภคเทานั้น แตตองเปนผูที่ชี้นําและขับเคลื่อน

ใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบรโิภค รวมถึงรปูแบบการใชชวีติดวย 

และการขับเคลื่อนชี้นําตลาดดังกลาวจะตองนํามาซึ่งมูลคาเพิ่มแกทุกฝาย

ทีเ่กีย่วของไมวาจะเปนพนกังาน ลกูคา คูคา พนัธมติร ผูถอืหุน ผูสนบัสนนุ

ทางการเงิน ตลอดจนชุมชนและสังคม กลาวคือตองนํามาซ่ึงชวีติความเปนอยู

ที่ดีขึ้นของทุกฝาย
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การก�าวไปข�างหน�า
กับรากฐานวัฒนธรรมองค�กรท่ีเข�มแข็ง
ดวยพันธกิจและวิสัยทัศน ที่กําหนดข้ึนในป 2556 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับ

บุคลากรท่ีถือเปนพลังขับเคลื่อนใหบริษัทฯ เพื่อกาวไปสูเปาหมาย เนนการสงเสริม

ใหเกิดการพัฒนาทางดานทักษะและการเพ่ิมศักยภาพในแตละบุคคล ภายใต

วัฒนธรรมองคกรอันเขมแข็งที่สรางความเปนเอกภาพและเอกลักษณที่ชัดเจน 

ซึ่งการกําหนดคานิยมขององคกร ถูกวางไวตามคุณลักษณะในแนวทางที่เหมาะสม 

    เพื่อเปนรากฐานของวัฒนธรรมองคกรที่ยั่งยืน

 Teamwork - ทํางานเปนทีมรวมแรงรวมใจทําใหเปาหมายสําเร็จ และเคารพทุกความคิดเห็น

 Innovation - มุงเนนนวัตกรรมโดยใฝเรียนรูสิ่งใหม หมั่นคิดนอกกรอบ กลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตาง

 Passion for Excellence - มุงมั่นสูความเปนเลิศดวยวิธีคิดและปฎิบัติเชิงรุก สูยิบตาเพื่อผลงานเหนือความคาดหวัง

 Commitment to Customers - รับผิดชอบตอลูกคา (ทั้งภายในและภายนอก) โดยปฎิบัติแตสิ่งที่ดีที่สุด

 Openness - เปดกวางแบงปน โดยรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นดวยหัวใจ สื่อสารอยางสรางสรรคเพื่อแบงปนส่ิงที่ดีกวา

บริษัทฯ มุงเนนการปลูกฝงคานิยมขางตน ดวยกิจกรรมและกระบวนการพัฒนาตางๆ ในการวางรากฐานวัฒนธรรมองคกร 

ในทุกภาคสวนของการทํางานใหแกบุคลากรภายในบริษัทฯ และไดนําคานิยมเหลานี้ ไปประยุกตใชกับระบบตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับบุคลากร เริ่มต้ังแตกระบวนการสรรหา การจูงใจพนักงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การประเมินผลงาน 

ระบบผลตอบแทน การสรางบรรยากาศและการสรางสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี คานิยมเหลาน้ีถือเปนหัวใจสําคัญ

ในการเสรมิสรางใหบคุลากรมทีศันคต ิและการประพฤตปิฎบิตัหินาทีท่ีส่อดคลองกบัคานยิมและวฒันธรรมองคกรในระยะยาว 

อันเปนรากฐานที่สําคัญตอการกาวไปขางหนาและสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อพรอมที่จะเติบโตอยางยั่งยืน 

ตามแนวทางพันธกิจและวัสัยทัศนของบริษัทฯ ตอไป

โอกาสทางการตลาดใหม�ท่ี ไม�หยุดย้ัง
บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสทางการตลาดและการขยายตัวทางธุรกิจอยู เสมอจาก

ปจจัยตางๆ อาทิ การพัฒนาการทางดานเทคโนโลยีการสื่อสาร การเปล่ียนแปลง

โครงสรางทางสังคม แนวโนมความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป การเติบโตของประเทศ

เศรษฐกิจใหม เปนตน บริษัทฯ ไดมุ งเนนการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจตางๆ 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาและสรางโอกาสทางการตลาดใหมใหเกิดขึ้น 

 • การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ที่สอดคลองกับการยอมรับและเงื่อนไขในแตละภูมิภาค แตละประเทศ

   เชน GMP, HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, Kosher, Halal

 • การพัฒนาและผลิตสินคาใหตรงหรือใกลเคียงกับตามความตองการ คุณลักษณะของผูบริโภค ในแตละประเทศ

 • การสรางกิจกรรมและการส่ือสารการตลาดท่ีเขาถึงผูบริโภคและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

 • การสรางและสงเสริมความสัมพันธอันดีกับตัวแทนจําหนายและคูคา

 • การพฒันาปรบัปรงุระบบและกระบวนการทางการคาใหสอดคลองกบัเงือ่นไขและสภาพการแขงขนัของแตละตลาด

 • การเพิ่มสายผลิตภัณฑที่ตอเนื่องกับสายผลิตภัณฑปจจุบัน

บริษัทฯ ยังคงใหความสําคัญ กับการรักษาไวซึ่งตลาด ลูกคา คูคา พันธมิตร ที่มีความสัมพันธที่ดีมาอยางยาวนาน 

ไปพรอมๆ กับการพัฒนาตลาดใหมๆ สําหรับสินคาที่บริษัทฯ ผลิตและจําหนายอยูในปจจุบัน รวมถึงการเชื่อมโยงโอกาส

ทางธุรกิจ สินคา และบริการใหมๆ เขาสูตลาดใหมและตลาดหลักปจจุบัน เชน การขยายตลาดของน้ําผลไมและนํ้าผัก

พรอมด่ืมทิปโกไปยังประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย ผานทางพันธมิตรธุรกิจท่ีมีประสบการณในการสรางฐานตลาด

ในแตละประเทศ การบรรจุผลไมและสับปะรดในบรรจุภัณฑแบบใหม เชน ซองตั้งหรือบรรจุในถวยพลาสติกซึ่งเปนการ

เพ่ิมฐานตลาดใหมๆ ทั้งตลาดสงออกและตลาดภายในประเทศ การนําผลิตภัณฑสับปะรดสดหอมสุวรรณเขาสูธุรกิจคาปลีก 

และหางสรรพสินคาตางๆ ใหเปนที่รูจักมากข้ึน

สินค�าต�อยอดความโดดเด�น
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเพิ่มสายผลิตภัณฑและการออกสินคาตัวใหมๆ 

ในสายผลติภณัฑเดมิ แตงแตม ตอเตมิใหสนิคาของบรษิทัฯ มคีวามโดดเดนมากยิง่ขึน้ 

ชวยเพิ่มรายไดและสัดสวนการตลาดใหเติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งเปาหมายของบริษัทฯ 

อยูที่การพัฒนาสินคาที่มีคุณภาพใหมีคุณประโยชนตอผูบริโภคเปนส่ิงสําคัญที่สุด 

โดยเริ่มต้ังแตกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ แหลงของวัตถุดิบ กระบวนการ

ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ เทคโนโลยีกระบวนการผลิต การจัดเก็บ การขนสง 

    เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพสูงสุด โดยในปที่ผานมาบริษัทฯ ไดเพิ่มสายผลิตภัณฑดังนี้

 • ผลิตภัณฑจากจากมะพราว โดยมีการผลิตกะทิกระปองสงออกตางประเทศ ที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกะทิคั้นสด

  จากเทคโนโลยีการผลิต 

 • นํ้ามะพราวบรรจุกระปอง เพื่อการสงออกตางประเทศ โดยคัดสรรจากมะพราวคุณภาพสูงจากแหลงที่ดีที่สุด

 • สับปะรดชิ้นและผลไมรวมในน้ําเช่ือมผานกระบวนการฆาเชื้อรีทอรทบรรจุในซองต้ังและถวยพลาสติก

 • เครื่องดื่มชาอูหลงพรอมดื่ม ตราซันโทร่ี ทีพลัส โดยมีคุณสมบัติปองกันการดูดซึมไขมันเขา สูรางกายได 20%

   ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี 

 • นํ้าผลไมพรอมดื่ม 100% ตราทิปโกซุปเปอรคิด เปนสูตรที่ปรับปรุงสําหรับเด็กเยาวชน 

 • สารสกัดจากสวนประกอบของผลไมตางๆ เชน มังคุด วานหางจรเข กระเจี๊ยบ ดอกอัญชัน
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หนวย : พันบาท

ณ วันที่ หรือ สําหรับป�สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2556
(รวม)

2556
(บริษัท)

2555
(รวม)

2555
(บริษัท)

2554
(รวม)

2553
(รวม)

2552
(รวม)

ขอมูลเก่ียวกับหุนสามัญ 

ตอหุน มูลคาที่ตราไว * 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

มูลคาตามบัญชี 4.86 3.29 4.58 3.47 4.27 3.46 3.40 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.2371 (0.1578) 0.4588 0.1380 0.7121 0.3045 0.4272

กําไรตอหุนปรับลด 0.2371 (0.1578) 0.4588 0.1380 0.7121 0.3045 0.4272

ผลการดําเนินงาน (พันบาท)
รายไดจากการขาย 5,585,288 2,260,587 5,441,970 2,395,287 4,825,056 4,713,779 4,457,005 

รายไดรวม 5,588,199 2,268,038 5,442,120 2,397,625 4,825,086 4,713,779 4,457,005 

กําไรขั้นตน 1,557,866 105,853 1,740,923 356,609 1,550,260 1,181,897 1,253,577 

กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได 241,926 (14,192) 367,875 139,246 463,593 235,713 306,960 

กําไรสุทธิ 114,415 (76,146) 221,398 66,593 343,626 146,951 206,162 

ขอมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบาท)
สินทรัพยหมุนเวียน 2,158,227 1,046,635 2,220,165 1,180,028 2,121,119 1,489,590 1,754,267 

สินทรัพยรวม 6,158,732 3,201,077 6,033,458 3,336,145 5,792,137 4,797,587 4,670,420 

หนี้สินหมุนเวียน 3,071,065 1,427,216 2,636,214 1,204,643 2,198,866 1,642,550 1,477,456 

หนี้สินรวม 3,350,755 1,615,293 3,394,072 1,663,821 3,333,112 2,745,831 2,679,678 

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 482,580 482,580 482,580 482,580 482,580 482,580 482,580 

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 2,347,347 1,585,785 2,211,728 1,672,324 2,062,011 1,670,651 1,641,444 

สวนของผูถือหุน 2,807,977 1,585,785 2,639,387 1,672,324 2,459,025 2,051,757 1,990,742 

อัตราสวนทางการเงิน 
อัตราสวนกําไรขั้นตนตอยอดขาย (%) 27.9% 4.7% 32.0% 14.9% 32.1% 25.1% 28.1%

อัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีเงินไดตอยอดขาย (%) 4.3% (0.6%) 6.8% 5.8% 9.6% 5.0% 6.9%

อัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขาย (%) 2.0% (3.4%) 4.1% 2.8% 7.1% 3.1% 4.6%

อัตราการจายเงินปนผล (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.9% 0.0% 35.1%

อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 0.0% 3.1%

ผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (%) 4.9% (4.8%) 10.0% 4.0% 16.7% 8.8% 12.6%

ผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวร (%) 4.3% (7.5%) 8.3% 6.6% 13.0% 5.8% 8.8%

ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (%) 1.9% (2.4%) 3.7% 2.0% 5.9% 3.1% 4.4%

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา) 2.7 (0.3) 3.6 2.3 4.9 4.1 4.6

อัตราสวนราคาหุน (ณ วันส้ินป) ตอกําไรตอหุน (เทา) 29.9 (45.0) 11.9 39.5 5.3 13.9 11.2

อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน (เทา) 0.7 0.7 0.8 1.0 1.0 0.9 1.2

อัตราสวนสภาพคลองตอหนี้สินหมุนเวียน (เทา) 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5

อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (เทา) 1.2 1.0 1.3 1.0 1.4 1.3 1.3

ข�อมูลสําคัญทางการเงิน



2556

2556 2555 2554

2555 2554

2556 2555 2554

1,557,866

1,740,923

1,550,260

114,415

221,398

343,626
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

รายได�รวม
หนวย : พันบาท

กําไรขั้นต�น
หนวย : พันบาท

กําไรสุทธิ
หนวย : พันบาท

5,588,199 5,442,120

4,825,086
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 “ ในป 2556 ประเทศไทยตองประสบกับความผันผวนและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ 
จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของโลก ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองภายในประเทศ 
ซึ่งอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกอยู  ท่ีร อยละ 2.9 ในขณะท่ีของประเทศไทยอยู  ท่ี
รอยละ 2.9 เชนกัน ซึ่งชะลอตัวลงจากป 2555 ท่ีอัตราการเติบโตอยูที รอยละ 6.5 อยางไรก็ตาม 
ตลอด 3 ปท่ีผานมา บริษัทฯ มียอดขายที่เติบโตอยางตอเนื่องจากการเติบโตของยอดขาย
ท้ังภายในประเทศและการส งออก  โดยในป   2555 ยอดขายในประเทศและยอดส งออก
มีอัตราการเติบโตรอยละ 12 เทากัน และในป 2556 ยอดขายในประเทศสูงกวาปกอนหนา
รอยละ 5 ในขณะที่ยอดสงออกลดลงเล็กนอย ”

 สําหรับป 2556 ภาพรวมโดยทั่วไปธุรกิจสงออก

สับปะรดกระปองและน้ําสับปะรดเขมขนยังประสบปญหา

ทั้งด านยอดขายและกําไร โดยมีผลกระทบหลักจาก

ผลผลิตสับปะรดในประเทศมีนอยกวาท่ีคาดการณและ 

ราคาสงออกยังไมสามารถปรับเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันกับ

การเพิ่มขึ้นของราคารับซื้อสับปะรดสดในตลาดได ถึงแม

ตลาดสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวดีขึ้นบางก็ตาม ดังนั้น 

บริษัทฯ จึงไดเริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายในระยะส้ันและระยะ

กลางของธุรกิจอาหาร โดยเนนการขยายตัวการสงออก

ผลิตภัณฑผลไมบรรจุภัณฑและการวิจัยพัฒนาและวาง

ผลิตภัณฑชนิดใหมๆ เขาสู ตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการ

เติบโตของยอดขายจากการสงออก

และยอดขายในประเทศไปพรอมๆ กนั 

รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑจาก

วัตถุดิบเหลือใชใหมีมูลคาเพิ่มสูงสุด 

 สําหรับธุรกิจเคร่ืองด่ืมพรอมดื่ม 

ถือว าเป นป ที่ประสบความสําเร็จ

ในดานอตัราการเติบโตของยอดขายภายในประเทศอีกปหนีง่ 

ถึงแมจะไดรับผลกระทบจากสถานการณภายในประเทศ

ในระดับหนึ่ง นํ้าผลไมทิปโกยังคงรักษาความเปนผูนําดาน

สวนแบงการตลาดในประเทศดวยการพัฒนาผลิตภณัฑใหมๆ  

เชน นํ้าผลไม 100% ตราทิปโกซุปเปอรคิด ที่ขยาย

ฐานผูบริโภคไปยังกลุมเด็กเยาวชน วัยเรียน ผลิตภัณฑ

เคร่ืองด่ืมชาอูหลง โอทพีพี ีตรา ซนัโทรี ่ทพีลสั โดยผสมผสาน

การทํากิจกรรมสงเสริมการตลาดในรูปแบบการส่ือสาร

ครบวงจร ขณะเดียวกันก็เนนการขยายฐานตลาดไปยัง

ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งในชวง 2 ปที่ผานมาประสบ

ความสําเร็จอยางสูงในประเทศเกาหลีใต โดยสามารถสราง

ยอดขายและการรับรูตราผลิตภัณฑนํ้าผลไมและน้ําผักทิปโก

ใหเปนที่ยอมรับในตลาดไดเปนอยางดี

 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา คณะกรรมการบริษัทฯ ไดให

ความสําคัญและศึกษาทิศทางแนวโนมของอุตสาหกรรม

ที่เกี่ยวของกับภาวะเศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทย

อยางตอเนื่อง แลวนํามาเปนแนวทางการกําหนดนโยบาย

ขับเคล่ือน ปรับปรุง พัฒนา โครงสรางทางธุรกิจ การจัดการ 

ยุทธศาสตรการตลาด ความรวมมือกับพันธมิตรธุรกิจ และ

การบรหิารทรพัยากรบคุคลใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลง

และกาวไปในทิศทางของเปาหมายธุรกิจระยะยาวของกลุม

ธุรกิจ 4 กลุมในปจจุบัน คือ กลุมธุรกิจอาหาร กลุมธุรกิจ

เคร่ืองดื่มพรอมดื่ม กลุมธุรกิจคาปลีก และกลุ มธุรกิจ

การเกษตรและสารสกัดจากพืช และยังคงใหความสําคัญ

ในการพัฒนาตอยอดสร างโอกาส

ธุรกิจใหมๆ ทีเชื่อมโยง สงเสริม 

ผนกึกาํลงั และนําพาใหบริษทัฯ มกีาร

เติบโตอยางยั่งยืน อีกทั้งมุงเนนการ

พัฒนาสินคาและบริการท่ีสงเสริม

คุณภาพชีวิตที่ดี 

 ดฉินัในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ขอขอบคุณ

ผูบรหิาร พนกังาน หนวยงาน พนัธมติรทางการคา และบคุคล

ที่มีสวนเก่ียวของทุกทาน ที่ไดทุมเทกําลังกาย ผนึกกําลังใจ 

ในการปฏิบัติหนาที่อยางแข็งขัน เพื่อนําพาองคกร ฝาฟน

อุปสรรคตางๆ ไปสูเปาหมายที่ตั้งไว และขอขอบคุณผูถือหุน 

สถาบันการเงิน ลูกคา และคูคาทุกทาน ที่ไดใหการสนับสนุน

การดําเนินงานไววางใจในสินคาและบริการของบริษัทฯ 

เสมอมา ทําใหบริษัทฯ มีความเจริญกาวหนาและเติบโต

มาจนทุกวันนี้

“ สําหรับธุรกิจเครื่องดื่ม
พร อมดื่ม  ถือว า เป นป  ท่ี
ประสบความสําเร็จในดาน
อตัราการเติบโตของยอดขาย
ภายในประเทศอีกปหน่ีง”

 (ลักษณา ทรัพย�สาคร)
 ประธานกรรมการ
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)
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กรรมการบริษัท

1. นายสุรเชษฐ ทรัพยสาคร >> กรรมการและอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

2. นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร >> กรรมการ

3. นางอนุรัตน เทียมทัน >> กรรมการ

4. นางสาวลักษณา ทรัพยสาคร >> ประธานกรรมการ

5. นางสาวรวมสิน ทรัพยสาคร >> กรรมการ

6. นายสมจิตต เศรษฐิน >> กรรมการ



1 2 3 4 5
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

1. นายไพศาล พงษประยูร >> กรรมการอิสระ

2. นายชลิต ลิมปนะเวช >> กรรมการอิสระ

3. นางลออ เชาวนเมธา >> กรรมการอิสระ

4. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย >> กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

5. นายพิชวัฒน ชมชื่น >> กรรมการอิสระและประธาน คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

   กรรมการตรวจสอบ
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ผู�บริหาร บริษัท ทิปโก�ฟูดส� จํากัด (มหาชน)

1. นายประสงค เอมมาโนชญ >> ผูอํานวยการสายบริหารการเงิน

2. นายพิจารณ สลักเพชร >> เลขานุการบริษัทและผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการควบคุมภายใน

3. นายเอกพล พงศสถาพร >> กรรมการผูจัดการ

4. นายพรชัย พูลสุขสมบัติ >> ผูอํานวยการสายธุรกิจอาหาร

5. นายบัญชา สุรัตนชัยกุล >> ผูอํานวยการสายธุรกิจคอนซูเมอร

6. นางสาวเกนภา จิตติเรืองวิชัย >> ผูจัดการอาวุโสฝายธุรกิจคอนซูเมอร



1 2 3 4 5 6
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

ผู�บริหาร บริษัท ทิปโก� เอฟแอนด�บี จํากัด

1. นายเซอิชิ อูเอโนะ >> รองกรรมการผูจัดการฝายปฎิบัติการ

2. นางสาวธนิษฐา พงษวัฒนาสุข >> ผูจัดการอาวุโสฝายการตลาด (Tipco)

3. นายกิระณัช กิตติบรรลุ >> ผูจัดการอาวุโสฝายการตลาด (Suntory)

4. นางสาวนิธิมา อังอติชาติ >> ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด

5. นางสาววรภัทรินทร ชินพงสานนท >> ผูจัดการอาวุโสฝายขายและเทรดมารเก็ตติ้ง

6. นายพีรพงษ อาชวพงษสวัสดิ์ >> ผูอํานวยการฝายธุรกิจเครื่องดื่ม-ธุรกิจคาปลีก
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คณะกรรมการบริษัท

นางสาวลักษณา ทรัพยสาคร 
ประธานกรรมการ / 61 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา :
>> ปริญญาโท MBA Wharton Business School, 
 University of Pennsylvania, USA
>> ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ/
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
>> Director Accredited Program (DAP)
>> General Member ของสมาคมสถาบัน
 กรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดสวนการถือหุนในบริษัท: 
>> 33,861,267 หุน คิดเปน 7.02%
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร :
นองสาวนางนางอนุรัตน เทียมทัน
นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร
พี่สาวของนางสาวรวมสิน ทรัพยสาคร 
และพี่สาวของภรรยานายสมจิตต เศรษฐิน
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : 
>> บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น : 
>> บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด
>> บริษัท สยามคอนเทนเนอรเทอรมินอล จํากัด
>> บริษัท ปยะณรงควิทย จํากัด
>> กรรมการ บริษัท วณิชภาค จํากัด
>> กรรมการ บริษัท ถนอมวงศบริการ จํากัด
ประสบการณการทํางาน : 
พ.ศ. 2556-ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556-ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด 
พ.ศ. 2556-ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2555-ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอรเทอรมินอล จํากัด
พ.ศ. 2555-ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท ปยะณรงควิทย จํากัด 
พ.ศ. 2554-ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท วณิชภาค จํากัด
พ.ศ. 2546-ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท ถนอมวงศบริการ จํากัด

*ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2519

นางอนุรัตน เทียมทัน
กรรมการ / 64 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา : 
>> M.Sc.(Biochemistry) The American University, 
 Washington, D.C., USA
>> วทบ. สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ/
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
>> 2547 Director Certification Program (DCP)
>> 2544 Chairman 2000
สัดสวนการถือหุนในบริษัท: 
>> 26,966,765 หุน คิดเปน 5.59%
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : 
พี่สาวนายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร 
นางสาวลักษณา ทรัพยสาคร 
และนางสาวรวมสิน ทรัพยสาคร
และพี่สาวของภรรยานายสมจิตต เศรษฐิน
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : 
>> ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น : 
>> บริษัท ถนอมวงศบริการ จํากัด
>> บริษัท สยามคอนเทนเนอรเทอรมินอล จํากัด
ประสบการณการทํางาน : 
ป 2556-ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ถนอมวงศบริการ จํากัด
ป 2551-ปจจุบัน 
กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอรเทอรมินอล จํากัด 
ป 2546-2556
ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)
ป 2546-2556
ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)
ป 2546-2556
ประธานกรรมการ บริษัท ถนอมวงศบริการ จํากัด

*ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2519

นายสุรเชษฐ ทรัพยสาคร
กรรมการและอนุกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน / 52 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา :
>> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2531
>> บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ป 2528
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ/
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
>> 2547 Director Certification Program (DCP), 
 Diploma, IOD
>> 2546 Director Certification Program (DCP), 
 Certificate of Completion, IOD
>> Oil the situation 2549
>> Thailand’s Economic Outlook
สัดสวนการถือหุนในบริษัท:
>> ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : 
ลูกพี่ลูกนอง นางอนุรัตน เทียมทัน 
นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร 
นางสาวลักษณา ทรัพยสาคร 
และนางสาวรวมสิน ทรัพยสาคร
และเปนลูกพ่ีลูกนองของงภรรยานายสมจิตต เศรษฐิน
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : 
>> บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น :  
>> บริษัท ถนอมวงศบริการ จํากัด
ประสบการณการทํางาน : 
ป 2554-ปจจุบัน
กรรมการผูจัดการ บริษัท ถนอมวงศบริการ จํากัด
ป 2547-ปจจุบัน
ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบของ 
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร จํากัด (มหาชน)
ป 2544-2553
รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ถนอมวงศบริการ จํากัด 
ป 2543
ผูจัดการอาวุโส สายการบริหาร
บริษัทถนอมวงศบริการ จํากัด
ป 2537-2542
อาจารยพิเศษ-ภาควิชาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ป 2535-2540
อาจารยพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

*ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

นายสมจิตต เศรษฐิน 
กรรมการ / 61 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา:
>> ปริญญาตรีดานบริหารธุรกิจจาก 
 Babson College, Wellesley, 
 Massachusetts, USA
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ/
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
>> 2546 Director Accreditation Program (DAP)
>> 2556 Director Certification Program (DCP)
หุนในบริษัท :
>> 11,599,846 หุน คิดเปน 2.4%
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : 
นองเขยนางอนุรัตน เทียมทัน 
นางสาวลักษณา ทรัพยสาคร
นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร
และนางสาวรวมสิน ทรัพยสาคร
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : 
>> บริษัท ทิปโก แอสฟลท จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น : 
>> บริษัท ทิปโก ไบโอเท็ค จํากัด
>> บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด 
ประสบการณการทํางาน : 
ป 2556-ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด 
ป 2550-ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท ทิปโก ไบโอเท็ค จํากัด
ป 2548-ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)
ป 2544-ปจจุบัน
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทิปโก แอสฟลท 
จํากัด (มหาชน)
ป 2529-ปจจุบัน
กรรมการบริหาร บริษัท ทิปโก แอสฟลท 
จํากัด (มหาชน)
ป 2523-2529
ผูอํานวยการอาวุโสฝายสินเชื่อ
ธนาคารเชส แมนฮัตตัน สาขาไทเป

*ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548

นางสาวรวมสิน ทรัพยสาคร 
กรรมการ / 60 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา : 
>> ปริญญาโท : MBA The American University, 
 Washington DC, USA
>> ปริญญาตรี : B.S. Boston University, 
 Boston, Massachusetts, USA
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ/
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
>> Director Accreditation Program (DAP)
สัดสวนการถือหุนในบริษัท: 
>> 48,437,398 หุน คิดเปน 10.04%
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : 
นองสาวนางอนุรัตน เทียมทัน
นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร
นางสาวลักษณา ทรัพยสาคร
และพี่สาวของภรรยานายสมจิตต เศรษฐิน
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : 
>> ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น : 
>> บริษัท สยามคอนเทนเนอรเทอรมินอล จํากัด

>> บริษัท ถนอมวงศบริการ จํากัด
ประสบการณการทํางาน : 
ป 2555-ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอรเทอรมินอล จํากัด 

ป 2528-ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)
ป 2525-ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท ถนอมวงศบริการ จํากัด
ป 2531-2543

กรรมการ บริษัท บริษัท สยามคอนเทนเนอร
ทรานสปอรตแอนดเทอรมินอล จํากัด
ป 2531-2533

กรรมการ บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอรเทอรมินอล จํากัด

*ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ เมื่อป พ.ศ. 2528

นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร 
กรรมการ / 63 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา : 
>> ปริญญาตรี B.S. Business Administration, 
 Babson College, Massachusetts, USA
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ/
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
>> 2555  Director Accreditation Program 
 (DAP)
สัดสวนการถือหุนในบริษัท: 
>> 57,555,643 หุน คิดเปน 11.93%
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : 
นองชายนางอนุรัตน เทียมทัน
พี่ชายนางสาวลักษณา ทรัพยสาคร
นางสาวรวมสิน ทรัพยสาคร 
และพี่ชายของภรรยานายสมจิตต เศรษฐิน
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : 
>> บริษัท ทิปโก แอสฟลท จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น : 
>> บริษัท สยามคอนเทนเนอร เทอรมินอล จํากัด
>> บริษัท ถนอมวงศบริการ จํากัด
ประสบการณการทํางาน : 
ป 2556-ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)
ป 2555-ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร เทอรมินอล จํากัด
ป 2544-ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท ทิปโก แอสฟลท จํากัด (มหาชน) 
ป 2539-ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท ถนอมวงศบริการ จํากัด
ป 2547-ป 2555
กรรมการ บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอรเทอรมินอล จํากัด
ป 2541-ป 2556
กรรมการ บริษัท บรษิัท สยามคอนเทนเนอร
ทรานสปอรตแอนดเทอรมินอล จํากัด

*ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2519
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นายวิรัช ไพรัชพิบูลย
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ / 65 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา : 
>> ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 
 Adam State College, Colorado, USA
>> ผานการอบรมหลักสูตร Executive 
 Development Program, Princeton 
 University, USA
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ/
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
>> 2551 Role of the Compensation 
 Committee Program (RCC)
>> 2547 Audit Committee Program (ACP)
>> 2545 Director Certification Program (DCP)
สัดสวนการถือหุนในบริษัท :
>> ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร :
>> ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : 
>> บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น : 
>> ไมมี
ประสบการณการทํางาน : 
ป 2550-ปจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ป 2542-ปจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ป 2543
กรรมการผูจัดการ บงล. ศรีมิตร
ป 2538
กรรมการรองผูจัดการใหญดานการเงิน 
บจก. สยามกลการ 
ป 2535
ผูอํานวยการฝายสินเชื่อ 
ธนาคารเชสแมนฮันตัน สาขากรุงเทพฯ

*ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550

นายชลิต ลิมปนะเวช
กรรมการอิสระ / 61 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา : 
>> ปริญญาโท MPA คณะรัฐศาสตร 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
>> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ/
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
>> Director Certification Program (DCP)
>> Financial Statementa for Directors
>> Audit Committee Program 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท : 
>> ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : 
>> ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน :
>> ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น : 
>> ไมมี
ประสบการณการทํางาน : 
ป 2554-ปจจุบัน
อุปนายก ฝายวิชาการ สมาคมการตลาด
แหงประเทศไทย
ป 2554-ปจจุบัน
ประธานกลุมการตลาดและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA) 
ป 2546-2554
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ชูโอเซ็นโก (ประเทศไทย) จํากัด 
ป 2546-2553
คณบดีคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ป 2521-2545
อาจารยประจําสอนวิชาดานการตลาดและโฆษณา
และหัวหนาภาควิชาการจัดการโฆษณา 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ป 2518-2532
ฝายบริการลูกคา Account Executive and 
Executive Director, Lintas Thailand

*ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551

นายพิชวัฒน ชมชื่น
กรรมการอิสระและประธาน คณะอนุกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน กรรมการตรวจสอบ / 63 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา : 
>> ปริญญาโท M.A. Political Science, 
 Eastern New Mexico University, USA.
>> ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ/
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
>> Directors Certification Program, IOD
>> บทบาทกรรมการที่ดีและทําหนาที่ที่ปรึกษา
 แกไขปญหาบริษัท
>> Board Performance Evaluation and 
 Director Compensation
>> คุณภาพงบการเงิน และการสรางความนาเช่ือถือของกิจการ
สัดสวนการถือหุนในบริษัท : 
>> 50,000 หุน คิดเปน 0.01%
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : 
>> ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน :
>> ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น : 
>> ไมมี
ประสบการณการทํางาน : 
ป 2555-ปจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)
ป 2530
กรรมการผูจัดการ บริษัท ไอ ที เอ็ม ซี จํากัด
ป 2530
ที่ปรึกษาบริษัทตางๆ ดานการปรับปรุงพัฒนาองคการ 
การพัฒนาระบบ บริหารธุรกิจ ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร 
การตลาด การบริหารการเงินและงบประมาณ การปรับ
โครงสรางหนี้และการฟนฟูกิจการและการระงับขอพิพาท
แรงงาน
ป 2527
ผูพิพากษาสมทบศาลแรงงาน
ป 2525
บริษัท ดาตา เจนเนอรัล จํากัด และ 
บริษัท ซีเกท ประเทศไทย จํากัด
ป 2523
กรรมการผูจัดการ บริษัท FORTIS จํากัด
ป 2521
ผูอํานวยการดานทรัพยากรบุคคล 
บริษัท รองเทาบาจา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ป 2519
อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยและผูบรรยาย
ในสถาบันการศึกษาและฝกอบรมตางๆ
ป 2519
ผูชี้ขาดและอนุญาโตตุลาการขอพิพาทแรงงาน

*ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2543

คณะกรรมการบริหารอิสระ
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

นายไพศาล พงษประยูร
กรรมการอิสระ / 64 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา :
>> ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรม
 อุตสาหกรรม Fairleigh Dickinson University, 
 USA
>> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา 
 Villanova University, USA
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ/
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
>> 2555 Director Accreditation Program (DAP)
สัดสวนการถือหุนในบริษัท :
>> ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : 
>> ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : 
>> ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น : 
>> ไมมี
ประสบการณการทํางาน :
ป 2555-ปจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)
ป 2543 -2553
ผูอํานวยการฝาย Head of Business Partner 
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ป 2540-2542
กรรมการผูจัดการ 
บริษัท สามารถ เคเบิลซิสเต็ม จํากัด (มหาชน)
ป 2536-2540
ผูอํานวยการกองพาณิชย 
บริษัท เทเลคอมเอเชีย จํากัด (มหาชน)
ป 2535-2536
ผูจัดการโครงการพัฒนาอสังริมทรัพย 
บริษัท ไทวา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ป 2534-2535
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
บริษัท ไฮเทค อินดัสตรี เอสเตท จํากัด
ป 2532-2534
ผูจัดการโครงการพิเศษ 
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น 
จํากัด
ป 2528-2532
ผูจัดการอาวุโส 
Stone and Webster Engineering Corporation, 
Massachusetts, USA

*ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555

นางลออ เชาวนเมธา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / 59 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา :
>> Mini MBA
>> ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคอาหาร 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ/
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
>> Directors Certification Program, IOD
>> Board Reporting
>> Business Risk Assessment
>> Supply Chain Management
>> Strategic Planning
>> Introduction to Lean Management
>> Creative Thinking
>> Effective Plant Management
สัดสวนการถือหุนในบริษัท:
>> ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร :
>> ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : 
>> ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน : 
>> บริษัท นัดดาภิรมย จํากัด
>> บริษัท สิรินทรเพลสเชอร จํากัด
ประสบการณการทํางาน : 
ป 2555-ปจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)
ป 2554-ปจจุบัน
กรรมการบริหาร บริษัท นัดดาภิรมย จํากัด
ป 2549 -2554
Plant Manager, Sakol Bottling Co., Ltd.
ป 2548-ปจจุบัน
กรรมการบริหาร บริษัท สิรินทรเพลสเชอร จํากัด
ป 2547-2548
Quality Management Representative, กลุมบริษัทสากล
ป 2547
General Manager, บริษัท ไทยการเมนต เอกซปอรต จํากัด
ป 2547
Freelance Consultant 
ดานระบบงานคุณภาพ ISO, GMPs, QA
ป 2544-2547
Manufacturing Director, กลุมบริษัททิปโกฟูดส
ป 2540-2547
อนุกรรมการดานเทคนิค กลุมสับปะรด 
สมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป
ป 2536-2547
อนกุรรมการรางมาตรฐานผลิตภณัฑผลไมกระปองและ
นํ้าผลไม สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแหงชาติ
ป 2525-2529
Superintendent, บริษัท โดล ไทยแลนด จํากัด

*ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555
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นายเอกพล พงศสถาพร 
กรรมการและกรรมการผูจัดการ / 49 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา :
>> ปริญญาโท MBA (Finance/Marketing) 
 Northwestern University, USA
>> ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ/
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
>> Director Certificate Program141/2011, IOD
>> Collective Bargaining for Successful Labor 
 Relations
>> AMF International Marketing Conference
>> Powerful Psychology in Branding & 
>> Marketing
>> เปดเคล็ดลับ Retail Go Asean ทําอยางไรใหสําเร็จ
สัดสวนการถือหุนในบริษัท: 
>> ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร :
>> ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : 
>> ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น : 
>> บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด
>> บริษัท ทิปโก รีเทล จํากัด
>> บริษัท ทิปโก ไบโอเท็ค จํากัด
ประสบการณการทํางาน :
ป 2555-ปจจุบัน
กรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด
บริษัท ทิปโก รีเทล จํากัด
บริษัท ทิปโก ไบโอเท็ค จํากัด
ป 2552-2555
กรรมการผูจัดการ
บริษัท ไทยฟลม อินดัสตรี่ จํากัด (มหาชน)
ป 2549-2555
รักษาการกรรมการผูจัดการ
บริษัท ไทยคอปเปอรอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
ป 2543-2549
กรรมการผูจัดการ DHL ประเทศเวียดนาม
Regional Sales Manager DHL ประเทศสิงคโปร
National Sales Manager DHL ประเทศไทย
ป 2537-2542
ผูจัดการทั่วไปการวางแผนองคกร 
บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จํากัด (มหาชน)
ป 2527-2536
ผูจัดการฝายขายภายในประเทศ SCG
ผูจัดการฝายการตลาด SCG

*ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555

กรรมการผู�จัดการ/เลขานุการ

นายพิจารณ สลักเพชร
เลขานุการบริษัท และผูจัดการอาวุโสฝายบัญชี
และการควบคุมภายใน / 57 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา :
>> ปริญญาโทและปริญญาตรี คณะบัญชี 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ/
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
>> Company Secretary Program
>> Effective Minute Taking
สัดสวนการถือหุนในบริษัท : 
>> ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : 
>> ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน :
>> ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น : 
>> ไมมี
ประสบการณการทํางาน :  
ป 2549-ปจจุบัน
ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและควบคุมภายใน
บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)
ป 2547-ปจจุบัน
เลขานุการบริษัท บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)
ป 2533-2548
ผูจัดการสายบัญชีและการเงิน 
บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)
ป 2532
บริษัท ทอธารา จํากัด 
ป 2523-2531
บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด 

*ไดรับการแตงต้ังเปนเลขานุการบริษัท และเลขาคณะกรรมการ

 บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2547
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

นายประสงค เอมมาโนชญ
ผูอํานวยการสายบริหารการเงิน / 47 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา :
>> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Cleveland 
 State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
>> ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ/
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
>> Director Accrediation Program 62/2007
สัดสวนการถือหุนในบริษัท : 
>> ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : 
>> ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน :
>> ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น : 
>> กรรมการ บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด
>> กรรมการ บริษัท ทิปโก รีเทล จํากัด
ประสบการณการทํางาน : 
ป 2556-ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด
กรรมการ
บริษัท ทิปโก รีเทล จํากัด
ผูอํานวยการสายบริหารการเงิน 
บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)
ป 2553-2556
กรรมการ
บริษัท ไทยฟลม อินดัสตร่ี จํากัด (มหาชน)
ป 2552-2556
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส 
บริษัท ไทยฟลม อินดัสตรี่ จํากัด (มหาชน)
ป 2549-2552
กรรมการ
บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน)
ป 2547-2552
ประธานเจาหนาทีบริหารการเงิน 
บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน)
ป 2546-2547
ผูจัดการกลุมโครงการ
บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ จํากัด
ป 2538-2546
ผูจัดการฝายวางแผนกลยุทธองคกร 
บริษัท อินเตอร ฟารอีสท วิศวการ จํากัด (มหาชน)

*ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ -

นายพรชัย พูลสุขสมบัติ
ผูอํานวยการสายธุรกิจอาหาร / 52 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา : 
>> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
>> ปริญญาตรี วิทยาศาสตร และปริญญาตรี
 สัตวแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ/
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
>> ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัท : 
>> ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : 
>> ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน :
>> ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น : 
>> ไมมี
ประสบการณการทํางาน : 
ป 2556-ปจจุบัน
ผูอํานวยการสายธุรกิจอาหาร
บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)
ป 2543-2556
ผูอํานวยการการตลาดสายธุรกิจตางประเทศ 
บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน) 
ป 2541-2543
ผูจัดการทั่วไป
Suram Trading Corporation
ป 2540-2541
Commercial Director
Thai Copper Industries

*ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ -

นายบัญชา สุรัตนชัยกุล
ผูอํานวยการสายธุรกิจคอนซูเมอร / 54 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา : 
>> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ/
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
>> ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัท : 
>> ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : 
>> ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน :
>> ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น : 
>> ไมมี
ประสบการณการทํางาน : 
ป 2556-ปจจุบัน
ผูอํานวยการสายธุรกิจคอนซูเมอร
บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)
ป 2553-2556
รองประธานกรรมการอาวุโส
บริษัท แอลเอฟเอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด
ป 2547-2553
ผูอํานวยการสายธุรกิจเครื่องดื่ม
บริษัท ทิปโกเอฟแอนดบี จํากัด
ป 2539-2546
ผูจัดการทั่วไปฝายการตลาด
บริษัท ดูเม็กซ จํากัด
ป 2531-2538
ผูอํานวยการฝายการตลาดและฝายขาย
บริษัท บริสตอลไมเยอร (ประเทศไทย) จํากัด
ป 2522-2531
ผูจัดการผลิตภัณฑ
บริษัท อินชเคปมารเก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด

*ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ -

คณะผู�บริหาร บริษัท ทิปโก�ฟูดส� จํากัด (มหาชน)
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นายพีรพงษ อาชวพงษสวัสดิ์
ผูอํานวยการฝายธุรกิจเครื่องดื่ม-ธุรกิจคาปลีก 
บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด / 43 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา :
>> ปริญญาโท : บริหารธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
 จาก University of New Orleans, USA
>> ปริญญาตรี การตลาด จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ/
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
>> ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัท :
>> ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร :
>> ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน :
>> ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น :
>> ไมมี
ประสบการณการทํางาน :
ป 2555 - ปจจุบัน
Commercial Director 
Beverage & Retail 
บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด
ป      2548-2555
Senior Manager
Retail Business & Food Services 
บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)
ป 2546-2548
Retail Business Manager
บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)
ป 2545-2546
Business Development Manager
บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)
ป 2543-2544
Channel Manager
QSR บริษัท เนสเล (ไทย) จํากัด
ป 2541-2543
Brand Manager
Carnation บริษัท เนสเล (ไทย) จํากัด
ป 2540-2541
Assistant Brand Manager
Bear Brand บริษัท เนสเล (ไทย) จํากัด
ป 2537-2538
Assistant Brand Manager
Milo บริษัท เนสเล (ไทย) จํากัด
ป 2535-2537
Senior Sales Representative
บริษัท เนสเล (ไทย) จํากัด

นายเซอิชิ อูเอโนะ
รองกรรมการผูจัดการฝายปฏิบัติการ
บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด / 61 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา :
>> ปริญญาโท M.B.A., New York University, 
 Leonard N. Stern School of Business, 
 U.S.A.
>> ปรญิญาตร ี(Commerce), Doshisha University, 
 Kyoto, Japan
การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ/
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
>> ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัท: 
>> ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : 
>> ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : 
>> ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน : 
>> ไมมี
ประสบการณการทํางาน : 
พ.ศ. 2556-ปจจุบัน
Chief Operating Officer, Tipco F&B Co., Ltd.
พ.ศ. 2554-2556
Executive Officer, 
Overseas Business Division II, 
Calbee, Inc., Tokyo, Japan
พ.ศ. 2553-2554
Executive General Manager, 
International Strategy Division, 
Suntory Limited, Tokyo, Japan
พ.ศ. 2550-2553
President and CEO, 
Suntory International Corporation, 
New York, U.S.A.
พ.ศ. 2545-2550
Executive General Manager, 
Food and Beverage Division, 
Suntory Limited, Tokyo, Japan
พ.ศ. 2540-2545
Vice President, Sales and Marketing, 
Suntory International Corporation, 
New York, U.S.A.

นางสาวนิธิมา อังอติชาติ
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด / 47 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา :
>> ปริญญาโท : MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ประกาศนียบัตร วิชาชีพการสอบบัญชีชั้นสูง 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
>> ปริญญาตรี : บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ/
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
>> เลขานุการบริษัท
>> นักลงทุนสัมพันธ
สัดสวนการถือหุนในบริษัท:
>> ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : 
>> ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : 
ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น :
>> ไมมี
ประสบการณการทํางาน :
พ.ศ. 2556-ปจจุบัน
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด
พ.ศ. 2548-2556
Treasurer หรือ ผูจัดการอาวุโส ฝายการเงินและวางแผน 
บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2542-2548
ผูจัดการ ฝายการเงินและวางแผน 
บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด
พ.ศ. 2541-2542
Financial controller (Thailand) 
Media Trans Asia (Thailand) 
and its affiliated companies.
พ.ศ. 2538-2541 
Financial Service Manager 
Siam Media and Communication
Siam Sat Network co., Ltd.
พ.ศ. 2532-2537
Auditor ; Coopers & Lybrand (Thailand)
Accountants and Management Consultants

คณะผู�บริหาร บริษัท ทิปโก� เอฟแอนด�บี จํากัด



1. ข�อมูลทั่วไป
1.1 ข�อมูลบริษัท

 บริษัท ทิปโก�ฟูดส� จํากัด (มหาชน) 
 [เดิมชื่อ บริษัท ทิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)]

 ประกอบธุรกิจหลัก ประเภทผลิตและสงออกสับปะรดกระปอง นํ้าสับปะรดและผลไมรวม ปจจุบันมีทุน ชําระแลว 482.58 ลานบาท

 สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ : เลขที ่118/1 อาคารทิปโก ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400

 เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.38 Home Page : www.tipco.net

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

 สถานที่ตั้งสํานักงานโรงงาน : เลขที่ 212 หมู 16 ตําบลอาวนอย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77210

 สถานที่ต้ังสํานักงานโรงงาน : เลขที่ 205/1 หมู 2 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180

1.2 บริษัทย�อยและบริษัทร�วม

 บริษัท ทิปโก�แอสฟ�ลท�จํากัด (มหาชน) 
 ประกอบธุรกิจ ผลิตยางมะตอยและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม

 ปจจุบันบริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 24.32 มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 1,525.48 ลานบาท

 สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ : เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 บริษัท ทิปโก� เอฟแอนด�บี จํากัด
 ประกอบธุรกิจ ผลิตและจําหนายเครื่องดื่มพรอมด่ืม

 ปจจุบันบริษัทฯ ถือหุน ในอัตรารอยละ 50 มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 600 ลานบาท

 สถานทีต่ัง้สาํนกังานใหญ : เลขที ่118/1 อาคารทิปโกถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400

 สถานที่ตั้งสํานักงานโรงงาน : เลขที่ 212 หมู16 ตําบลอาวนอย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77210

 สถานที่ตั้งสํานักงานโรงงาน : เลขที่ 90/1 หมู7 ตําบลสนับทึบ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

 บริษัท ทิปโก� ไบโอเท็ค จํากัด
 ประกอบธุรกิจ ผลิตสารสกัดจากสมุนไพรและการเกษตร

 ปจจุบันบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 36.8 ลานบาท

 สถานทีต่ัง้สาํนกังานใหญ : เลขที ่118/1 อาคารทิปโก ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400

 สถานที่ตั้งสํานักงานโรงงาน : เลขที่ 504 ตําบลประจวบคีรีขันธ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77210

 บริษัท ทิปโก� รีเทล จํากัด
 ประกอบธุรกิจ กิจการคาปลีก

 ปจจุบันบริษัทฯ ถือหุนในอัตรารอยละ 50.99 และถือหุนผาน บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด ในอัตรารอยละ 49 มีทุนจดทะเบียน

 ชําระแลว 50 ลานบาท

 สถานทีต่ัง้สาํนกังานใหญ : เลขที ่118/1 อาคารทิปโก ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400

 บริษัท ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จํากัด
 ประกอบธุรกิจจัดจําหนายขายปลีก ขายสง

 ปจจุบนับริษัทฯ ถือหุนผาน บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด ในอัตรารอยละ 50 

 (บรษิทั ทปิโก เอฟแอนดบ ีจาํกดั ถอืหุนในบรษิทั ทเีอฟบ ีดสิทรบิวิชัน่ จาํกดั ในอตัรา รอยละ 100) มทีนุจดทะเบียนชาํระแลว 1 ลานบาท

 สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ : เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1.3 บุคคลอ�างอิง

 นายทะเบียนหุน : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

   เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 

   ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2229-2800

 ผูสอบบัญชี : นายพรชัย กิตติปญญางาม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 และ/หรือ

   นางสุวนีย กิตติปญญางาม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 

   87 อาคารโมเดอนทาวน ชั้น 9-10 ซอยเอกมัย 3 คลองตัน กรุงเทพฯ 10110

   โทรศัพท 0-2382-0414

 ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : นายธวัชชัย จรณะกรัณย

   สํานักงานทนายความ ซ.ชนะสงคราม

   เลขที่ 52 / 3 ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ โทรศัพท 0-2282-2955

2. ข�อมูลสําคัญอื่น
 - ไมมี -

 “ผู ลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยเพ่ิมเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

 ของบริษัทท่ีแสดงไวใน www.sec.or.th  หรือเว็บไซตของบริษัท  www.tipco.net ”
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29รายงานประจําป� 2556

บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2519 โดยมีทุน จดทะเบียนเริ่มตน 10 ลานบาท 

ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท มีทุนชําระแลว 482.6 ลานบาท บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจหลักประเภท

ผลิตและจําหนายสับปะรดกระปอง นํ้าสับปะรดเขมขน นํ้าผลไมรวมและเคร่ืองดื่มบรรจุพรอมดื่ม นํ้าแรธรรมชาติพรอมดื่ม 

และผลติสารสกดัจากสมนุไพรและการเกษตร โดยจําหนายท้ังในและตางประเทศ ทปิโก ไดรบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9002 

เปนแหงแรกของโลกในดานการผลิตสับปะรดซึ่งไดปรับปรุงเปน ISO 9001 Version 2000 และยังผานการรับรองระบบ 

HACCP (HAZARD ANALYTICAL CRITICAL CONTROL POINT) จากบริษัท SGS(Thailand) จํากัด นอกจากนี้ยังไดรับ 

SGF TRMAV (Sure–Global– Fair) การไดัรับการรับรองมาตรฐานเปนหลักประกันตอคุณภาพสินคาของบริษัทวา

เปนสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ในเดือนธันวาคม 2549 บริษัทไดผานการรับรองระบบ ISO 22000 ซึ่งเปนระบบ

เก่ียวกับ Food Safety Management โดยเปนโรงงานผลิตสับปะรดกระปองรายแรกในประเทศไทย ที่ไดรับการรับรอง

และยังเปนบริษัทแรกในโลกท่ีไดรับการตรวจประเมินแบบ Integrate ระหวางระบบ ISO 9001:2000, GMP, HACCP และ 

ISO 22000 พรอมกันในคร้ังเดียว และในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2550 ทิปโก ไดประกาศอีกกาวหนึ่งของความสําเร็จ ดวยการ

ไดรับการรับรอง “Single Food Audit Pack” โดยเปนบริษัทอาหารแหงแรกในประเทศไทย ที่ผานการตรวจสอบในทุกระบบ

พรอมกันในครั้งเดียว ไดแกระบบ ISO 9001, ISO 22000, HACCP, GMP และ IFS ในป 2551 บริษัทไดรับมาตรฐาน FAI 

ซึ่งเปนโปรแกรมการตรวจสอบ Food Safety and Food Security โดยสถาบัน FAI (Food Audit International) โดยท่ีทิปโก 

ไดรับ rating “Excellent” นอกจากน้ียังไดรับ Organic Aloe Vera Certified จาก กรมวิชาการเกษตรและ Organic 

Agriculture Certification Thailand สําหรับการปลูกวานหางจรเขอีกดวยในป 2554 โรงงานผลิตสับปะรดกระปองไดรับ

ใบรับรองมาตรฐาน มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณขั้นริเริ่ม นอกจากน้ัน ในป 2556 โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ยังไดรับรางวัล สถานประกอบการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงานเปนปที่ 3 ติดตอกัน จากกรมสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน รางวัลสถานประกอบการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน และยังไดรับโลหเกียรติคุณโครงการลดการสูญเสียในวงจรการผลิต

และเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 ทิปโก ไดรับรางวัลในการสงเสริมดานความรับผิดชอบสังคม (CSR) เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน จากกรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและรางวัล CSR-DIW Continuous Award 

2556 ไดรับตอเนื่องเปนปที่ 4 ในฐานะผูประกอบการ ที่ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง ยั่งยืน 

และพรอมเขาสูมาตรฐานสากล เทียบชั้น ISO 26000 กาวสู Sustainable Development จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งตอมา ทิปโก ไดรับการประเมินผลการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ประจําป 2556 โดยบรรษัท

ภิบาลแหงชาติ มีคะแนนรวม 89% อยูในระดับ“ดีมาก” 

 นอกจากนี้ ทิปโก ยังมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีการดําเนินการปองกันความเส่ียงและขจัด

อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจอยางเปนข้ันตอน ตั้งแตป 2552 เปนตนมา ทิปโก ไดเนน ในเร่ืองการปรับปรุงกระบวนการ

จัดการภายในตั้งแตประมาณการความตองการสินคาของลูกคาจนถึง การสงมอบสินคา (Demand & Supply Management) 
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อีกดวย ทิปโก มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพออกสูตลาด โดยเลือกใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 

ควบคุมการผลิตใหมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งขายในราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือตอบสนองความตองการสูงสุดของผูบริโภค

สงผลให บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด ไดรับรางวัลการจัดการโลจิสติกสดีเดน ประจําป 2554 ของ กรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม

 ในปนี้ ทิปโก ไดมีการปรับมาตราฐานการดูแลสังคมและแรงงานของทิปโกใหสอดคลองกับ ขอเรียกรองและมาตราฐาน

ของลูกตาจากกลุมยุโรป โดยเขารวมเปนสมาชิกขององคกร BSCI (Business Social Compliance Initiative)และ 

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) ซึ่งจะตองดําเนินธุรกิจและการผลิตตาม แนวทางปฏิบัติ และระบบ

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานดานสังคม ในกระบวนการผลิตที่เนนการดูแลสังคมส่ิงแวดลอมและแรงงาน 

 ในสวนของพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตนั้น ทางโรงงานไดดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร

และลดตนทุนการผลิตโดยการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มาปรับปรุง รวมถึงการติดตั้งเคร่ืองจักรใหม

เพื่อใหสามารถรองรับการขยายการเติบโตที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตดวย จากการที่รักษาระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต

ตลอดมา ทําใหบริษัทสามารถรักษาความสัมพันธกับลูกคารายใหญ พรอมทั้งมีการซื้อขายอยางตอเน่ืองตลอดชวง 37 ป

ที่ผานมา จนเปนที่กลาวขานวา ทิปโก ผลิตแตสินคาที่มีคุณภาพและมีราคาที่เหมาะสม (Competitive Price)

 ความสําเร็จของ ทิปโก เกิดขึ้นจากความตั้งใจของพนักงานและทีมบริหารที่พรอมจะนําส่ิงที่ดีที่สุด เพื่อเสนอใหกับ

ลูกคา ความพึงพอใจของลูกคาคือความภาคภูมิใจของเรา นอกจากนี้เรายังมีการพัฒนาการที่ไมหยุดยั้งในการสรางสินคา

ที่มีคุณภาพออกสูตลาด เรามีทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ และยังมีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ืองแรงบันดาลใจ

ของเราจะดําเนินตอไป เราไดเตรียมการท่ีจะนําเสนอสินคาและวิธีการใหมๆใหกับผูบริโภคในปตอๆไป เราไดตั้งปฏิญาณ

กับตนเองวาเราจะนําความปรารถนาของลูกคาเปนที่ตั้งและจะเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหวิถีชิวิตของผูบริโภคดียิ่งๆ ขึ้นไป

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

 ป�พ.ศ. 2532 บริษัทฯ ไดมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางผูถือหุนโดยการจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียน ในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีการกระจายหุนสูประชาชนทั่วไป ทั้งน้ียังคงกลุมผูถือหุนใหญเปนกลุมบุคคลเดิม โดยมี

การลดสัดสวนการถือครองหุนลดลง 

 ป�พ.ศ. 2536 บริษัทฯ ไดขยายการลงทุนในบริษัทยอย บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด โดยไดขยายธุรกิจ เขาสู

ตลาดน้ําผลไมพรอมดื่ม ซึ่งผลิตภัณฑนํ้าผลไมของบริษัทไดรับการตอบรับอยางดีจากตลาดผูบริโภคภายในประเทศ ตอมา

บริษัทฯ ไดทุมเทใหกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคอยางตอเนื่อง และมีนโยบาย

เพ่ิมผลิตภัณฑอยางนอยปละหน่ึงผลิตภัณฑ โดยเริ่มต้ังแต ปพ.ศ. 2540 เปนตนมา ในป 2550 ไดมีการจับมือเปน

พันธมิตร กับ บริษัท ซันโทร่ี บริษัทฯ จึงมีเปาหมายรวมกันกับบริษัท ซันโทร่ี ในการขยายตลาดทั้งผลิตภัณฑที่บริษัทฯ 

มีความเชี่ยวชาญและผลิตภัณฑเดนจากบริษัท ซันโทร่ีไปยังตลาดในประเทศและตลาดอาเซียน โดยใชโรงงานเคร่ืองดื่ม

ที่ทันสมัยที่อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนแหลงผลิต ในสายธุรกิจเครื่องดื่มทิปโกยังคงสรางความเติบโต

อยางตอเน่ืองดวยกลยุทธสําคัญที่เนนใหความสําคัญดานคุณภาพสินคาและการแนะนําสินคาใหม จากผลงานการพัฒนา

สินคาโดยทีมงานมืออาชีพ และการลงทุนพัฒนาดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งไดสรางความเขมแข็งใหกับตราสินคาทิปโก

ใหไดรับความเชื่อถือและเปนที่ไววางใจของผูบริโภคเสมอมา 
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

 ป�พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ไดขยายธรุกิจใหมเขาสูธุรกิจคาปลีก นํ้าผลไมปนสด โดยใชตราผลิตภัณฑ Squeeze Juice Bar 

โดยเริ่มตนเพียง 10 สาขา จนถึงปพ.ศ. 2550 ไดจัดตั้งบริษัท ทิปโก รีเทล จํากัด เพื่อรองรับ การขยายตัวของธุรกิจนี้ 

ปจจุบันมีราน Tipco Squeeze Juice Bar ทั้งสิ้น 56 สาขา โดยบริษัทเปนเจาของ 47 สาขาและเปน Franchise 9 สาขา 

บริษัทไดมีการปรับยุทธศาสตร เรื่องของการปรับเมนูและรูปแบบของสาขาเกาที่สรางทั้งยอดขายและกําไรอยางตอเนื่อง 

และวางแผนงานธุรกิจระยะยาวในการขยายสาขาใหมๆ โดยในการขยายสาขาใหมจะปรับขนาดและเมนูของรานใหเหมาะสม

กับสาขาในแตละชองทาง

 ป�พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัท ทิปโก ไบโอเทค จํากัด ซึ่งมีสินทรัพยที่สําคัญคือ พื้นที่เพาะปลูกจํานวน 

6,899 ไร 1 งาน 20.4 ตารางวา หองปฏิบัติการชีววิทยา Tissue Culture Lab สําหรับคัดเลือกและขยายสายพันธุพืช 

และโรงงานสกัดสารจากพืช

 ป�พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ไดเปดตัวสับปะรดพันธุ ทิปโกหอมสุวรรณ ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูบริโภคเปนอยางดี

โดยสับปะรดพันธุนี้มีลักษณะเดนคือ กลิ่นหอม เนื้อมีสีเหลืองทองทั้งลูก เนื้อแนน ไมฉํ่านํ้า ตาสับปะรดตื้น มีความสุกทั่วกัน

ทั้งลูก ปริมาณวิตามินซีสูงกวาสับปะรดศรีราชาถึง 4 เทา และยังมีโรงงานสกัดสารจากพืช และสมุนไพรดวยตัวทําละลาย

ขนาดใหญที่สุดของประเทศไทย ซึ่งมีประสิทธิภาพและระบบความปลอดภัยในระดับสูง โดยทางบริษัทมีบริการครบวงจร

แกลูกคาต้ังแตการจัดหาวัตถุดิบการอบแหงบดผงและ ผลิตเปนสารสกัด อีกทั้งยังมีบริการพัฒนากระบวนการสกัดรวมกับ

ลูกคาเริ่มตั้งแตระดับทดลอง ในหองปฏิบัติการตลอดจนผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม

 ป�พ.ศ.2556 บริษทัฯ ยงัคงมุงเนนและใหความสาํคัญอยางจริงจังในการพฒันาศักยภาพของ บริษทั ทปิโก ไบโอเทค็ จาํกัด 

โดยพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตและการขยายการทํากิจกรรมการตลาดอยางตอเน่ือง ซึ่งโรงงานสกัดสารจากพืชและ

สมุนไพรน้ี ประกอบไปดวยตัวทําละลายขนาดใหญที่สุด ของประเทศไทย ซึ่งมีประสิทธิภาพและระบบความปลอดภัย

ในระดับสูง โดยทางบริษัทมีบริการครบวงจรแกลูกคา ซึ่งไดรับการรับรองมารตฐานคุณภาพ Good Manufacturing 

Practice (GMP) จากสถาบันอาหาร (National Food Institute)

การรับรองคุณภาพของสินค�ามาตรฐานสากลต�างๆ โดยมีลําดับดังต�อไปน้ี

 ป�พ.ศ. 2537 มาตรฐาน ISO 9002 โดยเปนโรงงานสับปะรดกระปองแหงแรกของโลกที่ไดรับมาตรฐานนี้ โดยการ

  รับรองของสํานักงานผลิตภัณฑมาตรฐานอุตสาหกรรม และสถาบัน RW TUV ประเทศเยอรมัน

 ป�พ.ศ. 2538   มาตรฐาน HACCP โดยการรับรองของ เอสจีเอส (ประเทศไทย)

 ป�พ.ศ. 2543 มาตรฐาน ISO 9002 สําหรับผลิตภัณฑนํ้าสับปะรด และนํ้าสับปะรดเขมขน โดยการรับรองของ 

  SGF International E.V./IRMA ประเทศเยอรมัน

 ป�พ.ศ. 2545  มาตรฐาน HALAL รับรองโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย

  มาตรฐาน KOSHER รับรองโดย Thai Kashurt Service Co., Ltd. 

 ป�พ.ศ. 2545/2546 มาตรฐาน BRC ที่ผูคาปลีกในเครือสหราชอาณาจักรไดจัดทําข้ึน เพ่ือประเมินผูผลิตอาหารท่ีสงไป

  ประเทศอังกฤษ ไดรับการรับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) และโดย EFAIA (SAI GLOBAL)
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 ป�พ.ศ. 2546 มาตรฐาน ISO 9001 version 2000 รับรองโดยเอสจีเอส (ประเทศไทย)

 ป�พ.ศ. 2547  มาตรฐาน International Food Standard (IFS) ที่ผูคาปลีกในประเทศเยอรมันและฝรั่งเศส 

  ไดจัดทําข้ึนเพื่อประเมินผูผลิตอาหารท่ีสงไปประเทศแถบยุโรป รับรองโดยเอสจีเอส ประเทศ

  เยอรมัน

 ป�พ.ศ. 2549 มาตรฐาน ISO 22000 ในเร่ือง Food Safety Management เปนบริษัทผูผลิตอาหารรายแรก

  ในประเทศไทยท่ีไดรับมาตรฐานนี้ รับรองโดย เอสจีเอส(ประเทศไทย)

 ป�พ.ศ. 2550  ไดรับการตรวจประเมินแบบ Integrated Audit รวม 5 ระบบพรอมกัน คือ ISO 22000, ISO 9001, 

  GMP, HACCP, และ IFS (Single Food Audit Pack) เปนบริษัทแรกของประเทศไทย รับรองโดย 

  เอสจีเอส (ประเทศไทย) ซึ่งตอมา เอสจีเอสไดใชทิปโกเปนตนแบบของการตรวจประเมินแบบ 

  Integrate Audit สําหรับทั่วโลกในปเดียวกันบริษัท ไดรับการรับรองระบบ GMA-SAFE AUDIT 

  ของประเทศสหรัฐอเมริกาในเร่ือง Food Safety โดย Food Audit International (FAI)

 ป�พ.ศ. 2550/2551  ไดรับการรับรองสินคาวานหางจระเขบดออกานิกปลอดเช้ือ ตั้งแตการปลูกในไรจนถึงการผลิต

  ในโรงงาน โดยกรมวิชาการเกษตร

 ป�พ.ศ. 2551/2552  ไดรับการรับรอง IFOAM Organic Standards สินคาวานหางจระเขบดออกานิกปลอดเชื้อตั้งแต

  การปลูกในไรจนถึงการผลิตในโรงงาน โดยสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียไทย

 ป�พ.ศ. 2552  ไดรับการรับรอง Food Safety and Food Security Audit Program ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

  โดย FAI (ประเทศไทย) ซึ่งผลการประเมินอยูในระดับ “Excellent”

 ป�พ.ศ. 2553  มาตรฐาน ISO 9001 version 2008 รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย)

 ป�พ.ศ. 2554 ไดรับรางวัลธรรมมาภิบาลสิ่งแวดลอม ของโรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ ใบรับรองมาตรฐาน 

  มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณขั้นริเริ่มและรางวัล สถานประกอบการดีเดน ดานแรงงานสัมพันธ 

  และสวัสดิการแรงงาน

 ป�พ.ศ. 2555 โรงงานประจวบไดมีการเพิ่มขอบเขตของการรับรองสําหรับผลิตภัณฑใหม เชน ผลิตภัณฑ

  นํ้ามะพราว (Coconut water) ไดรับการรับรองมาตรฐานGMP/HACCP/BRC/IFS และ 

  ผลิตภัณฑผลไมในถวยพลาสติก (Fruit in Plastic Cup) ไดรับการรับรองมาตรฐานGMP/HACCP/

  IFS ผลิตภัณฑสับปะรดสามารถผานมาตรฐานโรงงานของ TESCO และ YUM ผลิตภัณฑสับปะรด

  ผลไมรวม นํ้าสับประรดเขมขน และผลิตภัณฑวานหางจระเข สามารถแสดงเคร่ืองหมาย STAR K 

  ของ Kosher ไดแลวนอกเหนือจากการที่ไดรับการรับรองกระบวนการผลิต

 ป�พ.ศ. 2556 ในเดือนมิถุนายนไดรับการรับรองมาตราฐานระบบคุณภาพสินคาอาหารสําหรับธุรกิจคาปลีก 

  ประเทศอังกฤษ (British Retail Consortium, BRC) และโรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพร 

  ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ Good Manufacturing Practice (GMP) จากสถาบันอาหาร 

  (National Food Institute)
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทิปโก�ฟูดส� จํากัด (มหาชน)

ผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ ในกลุมธุรกิจอาหาร ซึ่งประกอบไปดวยผลิตภัณฑดังน้ี

 1. สับปะรดกระปอง (Canned Pineapple) 

 2. นํ้าสับปะรดเขมขน (Pineapple Juice Concentrate 

 3. สับปะรดบดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ (Aseptic Crushed) 

 4. สับปะรดบรรจุในถวยพลาสติก (Pineapple in plastic cup)

 5. สับปะรดบรรจุในถุง retort pouch (Pineapple in retort pouch)

 6. ผลไมรวม (Canned Tropical Fruit Salad) 

 7. ผลไมรวมบรรจุในถวยพลาสติก (Tropical fruit salad in plastic cup) 

 8. วานหางจรเขกระปอง (Canned Aloe Vera)

 9. วานหางจรเขบดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ (Aseptic Crush) 

 10. ผลิตภัณฑ กะทิ และ นํ้ามะพราวบรรจุกระปอง

บริษัท ทิปโก� เอฟ แอนด� บี จํากัด 

 เปนบริษัทยอยรวมทุน ระหวาง บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน) กับ Suntory Beverage & Foods  Asia ผูผลิต

และจําหนายเครื่องด่ืมพรอมดื่ม ซึ่งประกอบไปดวยผลิตภัณฑดังน้ี

 1. ทิปโก นํ้าผลไม 100%

 2. ทิปโก เวจจี้ น้ําผักผสมนํ้าผลไมรวม 100%

 3. ทิปโก ซุปเปอรคิด นํ้าผลไมและน้ําผักผสมนํ้าผลไมรวม 100% สําหรับเด็ก

 4. ทิปโก ซุปเปอรฟรุต เอสเซนส นํ้าทับทิมสกัดเขมขน และนํ้าพรุนสกัดเขมขนผสมผลฟก

 5. ทิปโก ฟรุตพลัส น้ําผลไม และน้ําผักผสมนํ้าผลไมรวม 100% ผสมเน้ืออโลเวรา

 6. ทิปโก สควีซ นํ้าผลไม และน้ําผักผสมนํ้าผลไมรวม 100% แบบพาสเจอรไรส

 7. ทิปโก คูลฟต นํ้าผักผสมน้ําผลไมรวม 40%

 8. ออรา เคร่ืองดื่มนํ้าแรธรรมชาติ

 9. ซันโทรี่ ทีพลัส เคร่ืองดื่มชาอูหลง โอทีพีพี บรรจุขวด PET

บริษัท ทิปโก� รีเทล จํากัด 

 เปนบริษัทยอย รวมทุน ระหวาง บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด(มหาชน) กับ บริษัท ทิปโก เอฟ แอนด บี จํากัด ดําเนินธุรกิจ

คาปลีก ภายใตตราสญัญลักษณ “Squeeze Juice Bar by Tipco” จาํหนายผลติภัณฑ นํา้ผลไมปนสด โยเกริตสด แฮปปโยเกริต

โดยเนนคุณภาพ คุณประโยชน นอกเหนือจากรสชาติ และ ยังเปนจุดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทในเครือ เชน นํ้าผลไม

ทิปโก สับปะรดสดหอมสุวรรณ เปนตน
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บริษัท ทิปโก� ไบโอเทค จํากัด 

 เปนบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจดานการเกษตรและสารสกัดจากพืช โดยเนนดานการวิจัยและพัฒนาพันธุพืชและการ

เพาะปลูก โดยสวนหน่ึงเปนการสนับสนุนการพัฒนาวัตถุดิบที่ใชในกลุมธุรกิจ ดานอาหารและเครื่องด่ืม โดยบริษัทมีฟารม

ในการพัฒนาสายพันธุและเพาะปลูกสับปะรดสายพันธุปตตาเวีย เพ่ือใชในการผลิตสับปะรดกระปอง และ สับปะรดสดพันธุ

หอมสุวรรณ เปนสินคาที่จําหนายในหางสรรพสินคา และ ราน Squeeze Juice Bar by Tipco นอกจากนี้ บริษัท

ยังดําเนินธุรกิจดานการสกัดสารจากพืชประเภทตางๆ เพ่ือนํามาเปนวัตถุดิบ สวนประกอบของ อาหาร เคร่ืองด่ืม 

เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑเสริมอาหารและ ยา บริษัท มีโรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพรดวยตัวทําละลายขนาดใหญ

ที่สุดของประเทศไทยซ่ึงมีประสิทธิภาพและระบบความปลอดภัยในระดับสูง โดยทางบริษัทมีบริการครบวงจรแกลูกคา

ตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบการอบแหงบดผงและผลิตเปนสารสกัด อีกทั้งยังมีบริการพัฒนากระบวนการสกัดรวมกับลูกคาเริ่ม

ตั้งแตระดับทดลองในหองปฏิบัติการตลอดจนผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม

โครงสร�างรายได�

โครงสร�างรายได�ที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ� หรือบริการให�บุคคลภายนอก ในระยะ 3 ป� 

(หนวย : ลานบาท)

ผลิตภัณฑ�/ ดําเนินการ
% 

การถือหุ�น
ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556

บริการ โดย ของบริษัท รายได� % รายได� % รายได� %

สับปะรดกระปอง

และนํ้าสับปะรด

เชนขน

บมจ.ทิปโกฟูดส 1,684.74 34.92 1,734.53 31.87 1,631.28 29.19

ผลไมรวม,

อื่นๆ

บมจ.ทิปโกฟูดส 

บจ.ทิปโก รีเทล 

บจ.ทิปโก ไบโอเท็ค 

75.49

100.00

661.62 13.71 508.30 9.34 553.11 9.90

เครื่องดื่ม

พรอมดื่ม

บจ.ทปิโก เอฟแอนดบ ี 50.00 2,478.73 51.37 3,199.29 58.79 3,403.81 60.91

รวม 4,825.09 100.00 5,442.12 100.00 5,588.20 100.00
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

การเปล่ียนแปลงในป�ที่ผ�านมา

 ป พ.ศ. 2556 เปนอีกปหนึ่งที่ บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด(มหาชน) ไดเร่ิมปกหมุดหมายหลักใหมทางธุรกิจอีกครั้งกับ

ธุรกิจกะทิคั้นสดบรรจุกระปอง สายการผลิตไดเริ่มตนอยางเปนทางการในเดือนเมษายน จุดเดนของสายการผลิตนี้อยูที่

ความใกลชิดกับแหลงวัตถุดิบ ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนแหลงของมะพราวที่ใหญที่สุดในประเทศไทย จากประสบการณ

เกือบส่ีทศวรรษในการผลิตผลไมบรรจุในกระปอง ทาํใหสายการผลติกะทิคัน้สดบรรจกุระปองของทปิโกสามารถไดรบัการรับรอง

มาตราฐานระบบคุณภาพสินคาอาหารสําหรับธุรกิจคาปลีก ประเทศอังกฤษ (British Retail Consortium, BRC) ในเดือน

มิถุนายน ซึ่งเปนหนึ่งในมาตรฐานสินคาอาหารสากล (Global Standard for Food Safety) ที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก

ในปแรกนี้เองสินคาของเราไดรับการตอนรับเปนอยางดีจากลูกคานานาประเทศ เชน ฝรั่งเศส เนเธอรแลนด เยอรมัน บรูไน 

ฮองกง จีน ปานามา แคนนาดา และอาฟริกาใต เปนตน ในปนี้มีการนํามะมวงมาบรรจุในถวยพลาสติกขนาด 4 ออนซ

เขาไปในรายการของผลไมบรรจุในถวยพลาสติก โดยตลาดหลักสําหรับสินคาในกลุมน้ีไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา และ

ผลิตภัณฑนํ้ามะพราวบรรจุกระปองยังมีการเติบโตอยางตอเน่ือง

 ป 2556 ตลาดนํา้ผลไมโดยรวมมีการเตบิโตไมมากนัก อยางไรก็ตามภาพรวมของตลาดน้ําผลไมเติบโตจากสินคาในกลุม

นํา้ผลไม 100% เปนหลกั ทัง้น้ีแสดงใหเห็นวาผูบริโภคหนัมาสนใจในการดแูลสขุภาพมากข้ึน ดงัน้ัน บริษทั ทปิโก เอฟ แอนด บี 

จํากัด มุงเนนพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการลูกคาแตละกลุมอายุไดดียิ่งขึ้น โดยเริ่มจากกลุมเด็ก ไดทําการ

ปรับปรุงสูตรนํ้าผลไม 100% สําหรับเด็ก ทิปโกซุปเปอรคิด พรอมดวย license การตูนคลาสสิคตลอดกาล มิกกี้เมาส 

จากคาย Disney เพื่อใหเกิดความสนใจและทดลองดื่ม พรอมจัดทําส่ือการตลาดใหความรูทางโภชนาการกับเด็กๆ ถึงใน

โรงเรยีน และสือ่ทีจ่ดุขาย ซึง่ไดรบัการตอบรบัอยางดีมากจากกลุมเปาหมาย รวมถงึรานคา และทาํการขยายชองทางการขาย

ในรานสะดวกซื้อไดทั่วถึงยิ่งขึ้น และในปนี้บริษัทไดรวมกับซันโทร่ี มีการพัฒนาผลิตภัณฑชาพรอมดื่มที่ออกสูตลาด คือ 

“ทีพลัส” ผลิตจาก ชาอูหลง ที่มีสารโอทีพีพี (ลิขสิทธิ์การผลิตเฉพาะของซันโทร่ี ประเทศญี่ปุน) จุดเดนของ “ทีพลัส” คือ 

ความหอมของชาอูหลงแทๆ ซึ่งสามารถยับย้ังการดูดซึมไขมันเขาสูรางกายไดถึง 20% มี 3 รสชาติ คือ รสตนตํารับ 

รสการดีเนียผสมเลมอน และรสปราศจากนํ้าตาล จัดจําหนายตั้งแตไตรมาสท่ี 4 ของป 2556 ไดรับผลตอบรับท่ีดีจากลูกคา

 ธุรกิจคาปลีกของ บริษัท ทิปโก รีเทล จํากัด ไดชะลอในการขยายธุรกิจในป 2556 และมีการปรับรูปแบบทางธุรกิจ

ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปคอนขางมาก โดยมีการลดจํานวนสาขา จาก 56 สาขา เปน 

47 สาขา และมุงเนนสถานท่ีของสาขาท่ีตอบสนองเปาหมายธุรกิจสูงสุด ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นวา Squeeze Juice Bar by 

Tipco เปนอีกชองทางที่จะสนับสนุนการจําหนายผลิตภัณฑตางๆในทุกกลุมธุรกิจของทิปโกและสรางโอกาสทางการตลาด

จากทุกธุรกิจใหมากขึ้นดวยสาขาและชองทางที่เราสามารถบริหารไดเอง ซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันของ

ทิปโกใหแข็งแรงขึ้นโดยรวม 

 ในปนีส้บัปะรดหอมสุวรรณของ บรษิทั ทปิโก ไบโอเทค จาํกดั สามารถสรางยอดขายไดอยางกาวกระโดด โดยมียอดขาย

เพิ่มขึ้น 2 เทา แมสามารถเพ่ิมผลผลิตที่ออกสูตลาดไดเพิ่มมากข้ึนขึ้น แตก็ยังไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค

ที่ชื่นชอบความโดดเดนของคุณลักษณะและรสชาติที่เปนเอกลักษณของสับปะรดหอมสุวรรรณ และ บริษัทมีความพยายาม

พัฒนาระบบคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยไดรับการรับรองมารตฐานคุณภาพGMP ในป พ.ศ.2556 ที่ผานมา เน่ืองจากธุรกิจ

สารสกัดเปนธุรกิจใหมภายใตผลิตภัณฑในแบรนดทิปโก ในป พ.ศ.2556บริษัทจึงไดเปดตัวธุรกิจโดยเขารวมงานแสดง

สินคาและผลิตภัณฑที่รูจักกันดีในวงการธุรกิจสารสกัดคือ งาน Food ingredients Asia 2013 และ งาน In-cosmetics 

Asia 2013โดยในงานแสดงสินคาดังกลาว ผลิตภัณฑสารสกัดของบริษัทไดรับความสนใจเปนอยางมากจากผูรวมชมงาน
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แนวโน�มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข�งขัน

ธุรกิจอาหาร

 ในป 2556 ประเทศไทยมีการสงออกสับปะรดกระปอง มูลคารวมประมาณ 15,100 ลานบาท ลดลงจากป 2555 

ประมาณ 1,400 ลานบาท สวนหนึ่งมาจากผลผลิตสับปะรดสดลดลง โดยตัวเลขประมาณการผลผลิตสับปะรดสดรวม

ในป 2556 อยูที่ 1.8 ลานตัน ในป 2557 คาดวาจะประสบกับปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบเนื่องจากแนวโนมภัยแลง และ

คาดผลผลิตสับปะรดสดรวมจะใกลเคียงกับป 2556 ซึ่งจะทําใหราคาวัตถุดิบสูงกวาปกติโดยเปรียบเทียบ อยางไรก็ตาม

ราคาขายนาจะปรับตัวตามราคาวัตถุดิบ จาการคาดหมายวามีฟนตัวของความตองการที่ปรับตัวดีขึ้นในตลาดสหรัฐอเมริกา 

และ ยุโรป บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน) ยังมุงเนนและคงไวในตลาดดังกลาว ที่มีฐานลูกคา คูคา และ พันธมิตร

ที่ทําธุรกิจรวมกันมาอยางยาวนาน ในขณะเดียวกันมีเปาหมายที่จะขยายฐานตลาดเพิ่มข้ึน ในตลาดท่ีมีอัตราการเติบโต

และราคาดีเชน ตลาดเอเชีย ตะวันออกกลาง รวมถึงตลาดภายในประเทศ ควบคูไปกับการพัฒนาสินคาผลไมกระปอง 

ผลไมในบรรจุภัณฑพลาสติก และผลิตภัณฑแปรรูปชนิดตางๆ จากผลไมประเภทตางๆ เชน มะพราว มะละกอ มะมวง 

วานหางจรเข เปนตน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและยอดขายใหบรรลุตามเปาหมาย 

ธุรกิจเครื่องด่ืมพร�อมดื่ม 

 ป 2557 คาดการณอัตราการเติบโต ตลาดน้ําผลไม 100% ประมาณ รอยละ 8 ตลาดเครื่องดื่มน้ําแร ประมาณรอยละ 

18 และ เคร่ืองด่ืมชาบรรจุขวด ประมาณ รอยละ 15 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยภายในประเทศโดยเฉพาะสถานการณทางการเมือง

เปนตัวแปรท่ีจะสงผลกระทบตออัตราการเติบโตโดยรวมได การแขงขันทางการตลาดของผลิตภัณฑเครื่องดื่มพรอมดื่ม

ยังอยูในระดับสูง เพื่อแยงชิงและรักษาสวนแบงการตลาด บริษัท ทิปโก เอฟ แอนด บี จํากัด จะยังคงรักษาความเปนผูนํา

สวนแบงตลาด ในตลาดน้ําผลไม 100% โดยเนนการสรางคุณคาของตราผลิตภัณฑ คุณภาพที่คัดสรรของวัตถุดิบและ

กระบวนการผลิต ที่ใหคุณประโยชน ตอสุขภาพของผูบริโภคเปนสําคัญ รวมถึงการพัฒนาและออกผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อ

ขยายฐานตลาด และกลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อเพิ่มสวนแบงการตลาด อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีการขยายฐานตลาดของ

ผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มน้ําผลไมและนํ้าผักไปยังประเทศตางๆในภูมิภาคเอเชีย เชน เกาหลีใต จีน อินโดนีเชีย ฟลิปปนส 

เปนตน 

 ในสวนของนํ้าแร ตรา ออรา บริษัทฯไดขยายกําลังการผลิต เพิ่มขึ้นในป 2557 เพื่อรองรับกับการเติบโตของตลาด

โดยท่ีนํ้าแร ตราออรา มาจากแหลงธรรมชาตินํ้าพุเย็น ซึ่งเปนหน่ึงในแหลงธรรมชาติที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศ โดยปนี้

บริษัทฯ จะมีการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดเพ่ิมมากขึ้น 

 ในป 2557 บริษทัยังคงดําเนินกิจกรรมการตลาดอยางตอเน่ือง สาํหรับเคร่ืองด่ืมชาอูหลง โอทีพพี ีบรรจุขวด ตราซันโทร่ี 

ทีพลัส หลังจากประสบความสําเร็จในการเปดตัวผลิตภัณฑในปลายปที่ผานมา ซึ่งเปนเคร่ืองด่ืมชาท่ีมุ งเนนดาน

คุณประโยชนตอสุขภาพ และ มีรสชาติเปนที่ถูกใจและสรางความสดชื่นใหแกผูบริโภค
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจค�าปลีก 

 แนวโนมรูปแบบการใชชีวิตนอกบานของสังคมเมืองยังมีอยูสูง แตอาจจะไดรับผลกระทบจากสถานการณที่ไมปกติ

ทางการเมือง สงผลตอการจับจายใชสอย และยอดขายขของธุรกิจคาปลีก และ จากการที่มีการปรับตัวสูงข้ึน ของคาใชจาย

คาพื้นที่ และคาแรง บริษัท ทิปโก รีเทล จํากัด มีแนวทางการปรับเปลี่ยนกลยุทธดานการบริหารจัดการ และการตลาด 

ทั้งในเรื่องรูปแบบรานคา สถานที่ สินคาและการบริการ เพื่อใหสอดรับกับสถานการณปจจุบันและแนวโนมธุรกิจในอนาคต 

รวมถึงการสรางการรับรูและจดจําในตัวรานคา สินคา และการพัฒนาสินคาใหมๆ ตอบสนองกลุมเปาหมาย เพ่ือขยาย

ฐานลูกคาประจําใหมีเพิ่มมากข้ึน กระตุนใหลูกคาเพิ่มความถึ่และมูลคาในการซื้อใหมากข้ึน 

ธุรกิจการเกษตรและสารสกัด 

 แนวโนมของการใหความสําคัญดานสุขภาพและความงามเพ่ิมสูงข้ึน และตลาดผลิตภัณฑ สินคา และบริการดาน

สุขภาพและความงามภายในประเทศ มีการเติบโตสูงในชวงหลายปที่ผานมา นับเปนโอกาสสําหรับ บริษัท ทิปโก ไบโอเทค 

จํากัด ที่จะสรางอัตราการเติบโตของยอดขายจากธุรกิจการสกัดสารจากพืชและสมุนไพรตางๆ เพ่ือเปนวัตถุดิบใหกับผูผลิต

อาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม เคร่ืองสําอาง และยา ภายในประเทศ ขณะเดียวกันยังมุงเนนการสรางความรวมมือกับ

พันธมิตร และคูคาจากตางประเทศ ที่มีความตองการวัตถุดิบจากสารสกัดจากพืชและสมุนไพรท่ีมีเฉพาะพื้นท่ีบางชนิด 

หรือมีตนทุนตํ่ากวา
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คําอธิบายและการวิเคราะห�ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานประจําป� 

ป 2556 บริษัท มีกําไรสุทธิรวม 114.4 ลานบาท ลดลงจากปกอน 107 ลานบาท (หรือรอยละ 48) เปนผลมาจากยอดขาย

และความสามารถในการทํากําไรในสวนของธุรกิจสงออกผลไมกระปองลดลง เน่ืองดวยการที่สับปะรดสดท่ีเปนวัตถุดิบ

ปรับตัวสูงขึ้นในชวงครึ่งปหลัง ในขณะที่ราคาขายยังไมสามารถปรับราคาข้ึนไดในอัตราเดียวกันกับราคาที่เพิ่มขึ้นของ

วัตถุดิบ รายไดจากการขายและบริการรวม 5,588.2 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 146.1 ลานบาท (หรือรอยละ 2.7) รายได

สวนที่เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจเคร่ืองดื่มและธุรกิจการเกษตรและสารสกัด และมีรายไดอื่นจํานวน 305.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จากป 2555 จํานวน 60.3 ลานบาท (หรือรอยละ 24.6) ตนทุนขายและบริการ เทากับ 4,030.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 329.1 

ลานบาท (หรือรอยละ 8.9) ทําใหกําไรข้ันตนเทากับ 1,557.9 ลานบาท ลดลง 183.1 ลานบาท (หรือรอยละ 10.5) 

การวิเคราะห�รายได�

การวิเคราะห�รายได�จากการขายรวม

รายได�จากการขาย ป�2554 ป�2555 ป�2556 อัตราการเติบโต(%)

รายได� % รายได� % รายได� % 2555/2554 2556/2555

ในประเทศ 2,917.3 60.5 3,292.3 60.5 3,460.6 61.9 12.9 5.1

ตางประเทศ 1,907.8 39.5 2,149.8 39.5 2,127.6 38.1 12.7 -1.0

รวม 4,825.1 100.0 5,442.1 100.0 5,588.2 100.0 12.8 2.7

สัดส�วนรายได�ระหว�างการขายในประเทศและต�างประเทศ

 ในป 2556 สัดสวนการขายระหวางในประเทศและตางประเทศ มีอัตราสวนเทากับ 62 : 38 โดยยอดขายในประเทศ

มีสัดสวนมากขึ้นเทียบกับป 2555 เน่ืองจากยอดขายจากธุรกิจสงออกผลไมบรรจุกระปองและนํ้าผลไมเขมขนลดลง 

จากปริมาณการสงออกลดลงโดยเปรียบเทียบ ในขณะที่เคร่ืองด่ืมพรอมด่ืมมีอัตราการขยายตัวของยอดขายของตลาด

ในประเทศสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับป 2555
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ยอดขายรวมในป� 2556

 ในป 2556 ยอดขายรวมเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.7 โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในสวนของธุรกิจเครื่องดื่มพรอมด่ืม 

ทั้งที่เปนยอดขายในประเทศและตางประเทศ

 1.  ธุรกิจอาหาร

 ธุรกิจการสงออกสับปะรดกระปองและนํ้าสับปะรดเขมขน มียอดขายลดลง สวนหน่ึงเนื่องมาจากการขาดแคลน

วัตถุดิบคือ สับปะรดสด อันเปนผลมาจากอากาศที่แหงแลงทําใหสับปะรดสดในประเทศออกมาสูตลาดนอย ประกอบกับเกิด

ภัยธรรมชาติในประเทศฟลิปปนสซึ่งเปนผูสงออกสับปะรดรายใหญของโลก สงผลใหประสบกับปญหาขาดแคลนสับปะรดสด

ในภูมิภาค ผลักดันใหราคาสับปะรดสดในประเทศปรับเพ่ิมสูงข้ึนผิดปกติในชวงไตรมาส 4 ซึ่งปกติเปนชวงออกผลผลิต

ของสับปะรด ในขณะท่ีราคาสงออกไมสามารถปรับเพ่ิมขึ้นไดในระดับเดียวกันกับตนทุนสับปะรดสดเขาโรงงาน ซึ่งเปน

ผลตอเน่ือง มาจากป 2555 ที่ประสบกับความซบเซาของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และยุโรป แมวาราคาสงออกจะเริ่ม

ปรับตัวดีขึ้นต้ังแตปลายไตรมาสที่ 2 ของป 2556 จากการท่ีตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวดีขึ้นบาง ตามเศรษฐกิจท่ีฟนตัว 

แตยังมีภาวะการแขงขันท่ีสูงกดดันดานราคา เนื่องจากปริมาณความตองการยังไมกลับมาอยูระดับท่ีควรจะเปน อยางไร

ก็ตามยอดขายขยายตัวไดดีในบางตลาด ไดแก เกาหลีใต จีน และขยายตลาดเขาไปในประเทศแถบยุโรปตะวันออก และ

อาฟริกาใต อีกดวย

 เพ่ือขยายขอบขายของธุรกิจอาหารในการตอบสนองความตองการของลูกคาไดกวางขวางย่ิงขึ้น ในป 2556 บริษัท

ไดมีผลิตภัณฑใหมสงออกไปยังตางประเทศ ไดแก กะทิบรรจุกระปอง เนื่องจากบริษัทมีจุดเดนในการอยูใกลแหลงวัตถุดิบ 

และมีประสบการณในการผลิตผลไมบรรจุกระปอง ทําใหสายการผลิตไดรับการยอมรับ และมีความไดเปรียบในการแขงขัน

ซึ่งคาดวาจะมีการเติบโตของยอดขายอยางมีศักยภาพตอไป นอกจากนั้นในกลุมของผลไมบรรจุถวยพลาสติก ไดเพิ่ม

ผลิตภัณฑใหม ไดแก มะมวงบรรจุถวยพลาสติกขนาด 4 ออนซ ซึ่งเปนที่ตองการของตลาดเชนกัน

 2. ธุรกิจเครื่องดื่มพร�อมดื่ม

 มกีารเติบโตขึน้ทัง้ยอดขายในประเทศและตางประเทศ แมวาภาพรวมเศรษฐกจิในประเทศยงัอยูในชวงชะลอตวัยอดขาย

ที่เพ่ิมข้ึนมาจากกลุมน้ําผลไม 100% โดยบริษัทยังคงมุงเนนการสรางการรับรูและเขาใจถึงคุณประโยชนของนํ้าผลไม

ใหผู บริโภคเขาใจมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้นไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคมากขึ้น 

โดยในระหวางป 2556 ไดมีผลิตภัณฑออกใหม ไดแก 

 1. ผลิตภัณฑกลุมนํ้า 100% สําหรับเด็ก ตราซุปเปอรคิด ไดมีการปรับปรุงสุตรพรอมทั้ง ลิขสิทธิ์ใชบรรจุภัณฑ

รูปการตูนจากคายดีสนีย 

 2. ผลิตภัณฑกลุมชา ภายใตตรา ซันโทรี “ทีพลัส” “ชาอูหลง” ที่มีสารโอทีพีพี ในขวด PET 3 รส ไดแก รสตนตํารับ 

สูตรปราศจากนํ้าตาล และรสการดิเนียผสมเลมอน

 ผลิตภัณฑที่ออกใหมไดรับการตอบรับเปนอยางดี โดยน้ําผลไมตราซุปเปอรคิด การมีรูปการตูนดีสนียทําใหเปนที่

สนใจของเด็กท่ีกลุมเปาหมาย นอกจากนั้นผลิตภัณฑชาอูหลง ตราทีพลัส ที่แมวาจะออกมาจําหนายในไตรมาสที่ 4 แตเปน

ปจจัยที่โดดเดนทําใหยอดขายเพ่ิมขึ้นอยางมาก 

 สําหรับยอดขายตางประเทศของธุรกิจเครื่องด่ืมพรอมด่ืมมีการเติบโตเชนกัน จากการไดรับการสนับสนุนอยางตอเน่ือง 

โดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต และ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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 สําหรับผลิตภัณฑนํ้าแรออรา ยอดขายมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นมาก อยางไรก็ตาม ในป 2556 บริษัทประสบปญหา

กําลังการผลิตไมเพียงพอ ทําใหบริษัทมีขอจํากัดในการรองรับยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น บริษัทจึงไดมีการลงทุนเครื่องจักรใหม

เพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพรอมในการเพิ่มกําลังการผลิตอยางเต็มรูปแบบรองรับสวนแบงการตลาดที่คาดวาจะขยายตัว

อีกมาก ซึ่งคาดวาจะติดต้ังเสร็จและเริ่มดําเนินการผลิตไดในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2557

 3. ธุรกิจค�าปลีก

 Squeeze Juice Bar ยอดขายชะลอตัวลง เปนผลจากสภาพแวดลอมธุรกิจคาปลีกโดยรวม โดยเฉพาะการปรับอัตรา

คาแรง 300 บาท และคาเชาพื้นท่ี ที่ปรับสูงขึ้นอยางมาก ตั้งแตป 2555 รวมถึงสถานการณทางการเมืองในชวงปลายป 

2556 บริษัท จึงไดชะลอการขยายธุรกิจ โดยมุงเนนการปรับรูปแบบทางธุรกิจใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจ

ที่เปล่ียนแปลงไป ณ สิ้นป 2556 เชน การปรับขนาดพื้นท่ี การหาสถานที่ใหมๆเชน โรงพยาบาล สถานออกกําลังกาย 

การปรับเปล่ียนรายการสินคาและราคา ธุรกิจ Squeeze Juice Bar มีจํานวนสาขาท้ังหมด 56 สาขา บริษัทดําเนินการ

เอง 47 สาขา และแฟรนชายส จํานวน 9 สาขา

 4. ธุรกิจการเกษตรและสารสกัดจากพืช

 ธุรกิจขายผลไมสด ในป 2556 ยอดขายสับประรดสดพันธุ “หอมสุวรรณ” เติบโตอยางมากในป 2556 เทียบกับป 2555 

จากความโดดเดนเปนเอกลักษณของผลิตภัณฑ นอกจากนั้นฝายการตลาดไดเนนชองทางการจัดจําหนายตามหางซุปเปอร

มาเก็ต ไฮเปอรมาเก็ต (พรีเม่ียม) รานคาช้ันนําท่ัวไป รวมถึงตลาดตามแหลงทองเที่ยวท่ีนาสนใจ ซึ่งทําใหผลิตภัณฑ

กระจายถึงลูกคาเปาหมายไดทั่วถึงมากข้ึน

 ธรุกจิสารสกดัจากพชื ในป 2556 จากการพัฒนาผลติภณัฑสารสกดัจากพชืและสมนุไพรเพิม่ขึน้หลายชนิด เชน สารสกดั

จากเปลือกมังคุด สารสกดัจากวานหางจรเข สารสกัดจากกระเจี๊ยบ สารสกัดจากมะขามปอม สารสกัดจากใยอาหารจาก

สับปะรด ใยอาหารจากมะพราว เปนตน รวมทั้งการนําเทคโนโลยีใหมมาใชในการผลิตสกัดสาร ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพ

ของสารสกัดใหดียิ่งขึ้น และจําหนายภายใตแบรนดทิปโก ทําใหบริษัทมียอดขายเพ่ิมมากขึ้น นอกจากน้ันบริษัทไดดําเนิน

กิจกรรมทางการตลาดมากข้ึน โดยเขารวมงานแสดงสินคาและผลิตภัณฑ เพ่ือสงเสริมภาพลักษณและสรางการรับรู

ในวงการธุรกิจสารสกัดใหกวางขวางมากข้ึน ซึ่งผลิตภัณฑสารสกัดของบริษัทไดรับความสนใจอยางมาก 

การวิเคราะห�รายได�อื่น

รายได�อื่น 2554 2555 2556

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.4 43.7 -

หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ - 0.5 -

ขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพโอนกลับ 7.8 - 45.8

กําไรจากการขายเงินลงทุน - 0.6 10.1

คาสนับสนุนทางการตลาด 248.7 144.9 194.9

รายไดจากการขายวัตถุดิบและเศษวัสดุ 6.3 6.0 7.4

อื่นๆ 59.0 49.6 47.4

รวม 324.2 245.3 305.6
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

 กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ในป 2556 ไมมีการรับรูรายไดอื่น จากอัตราแลกเปลี่ยน มีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน

มีความผันผวนอยางรุนแรงในชวงไตรมาส 2 และคาเงินบาทออนคามากในชวงปลายป ทําใหเกิดภาระจากการแปลงคา

อัตราแลกเปล่ียนตามราคาตลาดจากการทําสัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาในชวงคร่ึงปแรก ในขณะที่ ป 2555 

ชวงปลายป คาเงินบาทแข็งคาข้ึนทําใหรับรูกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการทําสัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา

คอนขางมาก

 หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ เนื่องจากรายการหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้รายหนึ่งที่บริษัทไดตั้งเอาไวแลวไดถูกตัดออกไป

เปนหนี้สูญซึ่งรายการหน้ีสูญดังกลาวไดรวมอยูในคาใชจายอ่ืนแลว

 ขาดทุนจากสินค�าเสื่อมสภาพโอนกลับ สินคาที่ตั้งสํารองเส่ือมสภาพ ตามหลักเกณฑบัญชีตามอายุการใชงานที่เหลือ 

แตเน่ืองจากตั้งไวเกินในปกอนหนา จึงโอนกลับมาเปนรายได

 ค�าสนับสนุนทางการตลาด เปนเงินสนับสนุนจาก บริษัท ซันโทรี่ เบฟเวอเรจ แอนดฟูดสเอเชีย จํากัด (เดิมเปน บริษัท 

ซันโตรี่ เบฟเวอเรจ แอนด ฟูดส ลิมิเต็ด) สําหรับการทําโฆษณา และการสงเสริมการขาย สําหรับผลิตภัณฑภายใต ตราสินคา

ของ บริษัท ซันโตรี่ เบฟเวอเรจ แอนด ฟูดส ลิมิเต็ด ที่ผลิตและจําหนายโดยบริษัทยอย (บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด) 

และไดรวมเงินพิเศษจากการซ้ือสินคาตามเปาทีไดกําหนดไวในรายการน้ีดวย

 กําไรจากการขายเงินลงทุน เปนกําไรท่ีมาจากการขาย ใบสําคัญแสดงสิทธิ ของบริษัท ทิปโก แอสฟลส จํากัด (มหาชน)

 รายได�อื่น คาขนสงและประกันจากการขายในเทอม CIF ไดรวมเปนสวนหนึ่งในรายไดอื่น บริษัทบันทึกรายไดจาก

การขายในเทอม FOB รายไดคาขนสงและประกันจากการขายไดถูกบันทึกไวในรายไดอื่น สวนคาใชจายดังกลาวที่ตองจาย

ใหแกบริษัทเรือและบริษัทประกันไดรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหารแลว 

การวิเคราะห�ต�นทุนขายและกําไรขั้นต�น

ป�2554 ป�2555 ป�2556

 ล�านบาท % ยอดขาย  ล�านบาท % ยอดขาย  ล�านบาท % ยอดขาย

ยอดขาย 4,825.1 100.0 5,442.1 100.0 5,588.2 100.0

ตนทุนขาย 3,274.8 67.9 3,701.2 68.0 4,030.3 72.1

กําไรขั้นตน 1,550.3 32.1 1,740.9 32.0 1,557.9 27.9

 ในป 2556 อัตรากําไรขั้นตนลดลงคอนขางมาก เปนผลมาจากธุรกิจสงออกสับปะรดกระปองท่ีราคาสับปะรดสด

ที่เปนตนทุนหลักสูงข้ึนมากจากการที่มีปริมาณผลผลิตสับปะรดภายในประเทศนอยกวาท่ีคาดการณและประเทศฟลิปปนส

ประสบกับภัยธรรมชาติ สงผลใหผลผลิตสับปะรดรวมไมเพียงพอ ทําใหมีการแขงขันราคารับซื้อสับปะรดสดในตลาดอยาง

รุนแรง ในขณะที่ราคาสงออกสับปะรดกระปองและนํ้าสับปะรดเขมขนไมสามารถปรับราคาไดทันกับการเพิ่มขึ้นของราคา

สับปะรดสดซี่งเปนตนทุนหลักของตนทุนขาย ในสวนของธุรกิจในประเทศทั้งธุรกิจเครื่องดื่มพรอมดื่ม ธุรกิจคาปลีก และ

ธุรกิจการเกษตรและสารสกัด ยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นตนไดใกลเคียงกับปที่ผานมา
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ค�าใช�จ�ายในการขายและบริหาร

ค�าใช�จ�าย ป�2554 ป�2555 ป�2556

ล�านบาท ล�านบาท ล�านบาท % ยอดขาย ล�านบาท % ยอดขาย

คาใชจายในการขายและบริหาร 1,560.4 32.3 1,741.8 32.0 1,794.2 32.1

 คาใชจายในการขายและบริหารโดยรวม ในป 2556 เพิ่มขึ้นเนื่องจากในระหวางป 2556 บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอย 

ดําเนินธุรกิจใหม บริษัท ทีเอฟบี ดิสทิบิวช่ัน จํากัด โดย บริษัททิปโก เอฟ แอนดบี จํากัด ถือหุน 100 % ดําเนินธุรกิจคาปลีก

และคาสง ซึ่งทําใหเกิดมีคาใชจายในการขายเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งตอมาบริษัทฯ ไดพิจารณาแลววาเปนธุรกิจท่ีกอใหเกิดคาใชจาย

มากเกินไป จึงไดหยุดการดําเนินกิจการไวชั่วคราว 

รายงานการวิเคราะห�กระแสเงินสด

ค�าใช�จ�าย ป�2554 ป�2555 ป�2556

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินได 369.8 265.4 152.6

ปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 101.4 238.5 100.2

ปรับ เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -638.6 0.8 -100.6

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน -167.4 504.7 152.2

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -258.7 -272.8 -145.9

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน  422.4  -226.2  -16.1

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 0.1 0.1 0.1

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) -3.6 5.5 -9.8

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดยกมา 44.7 41.1 46.7

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดยกไป 41.1 46.7 36.9

 ในป 2556 บริษัทมีเงินสดรับสุทธิไดจากการดําเนินงาน 152 ลานบาท ซึ่งลดลงจากป 2555 เนื่องจากการลดลง

ของกําไรจากการดําเนินงาน การต้ังสํารองสินคาเสื่อมสภาพ การดอยคาของสินทรัพย เจาหน้ีการคา สวนเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมการลงทุนและจัดหาเงินในป 2556 มีการเปลี่ยนแปลงเงินสดจายสุทธิลดลงจากป 2555 มาจากการลงทุนใน

สนิทรัพยถาวรลดลง และมเีงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุเผือ่ขาย การกูยมืจากสถาบันการเงินเพิม่มากข้ึน เม่ือเปรยีบเทยีบ

กับการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวและไมมีการจายเงินปนผล
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

สภาพคล�อง

อัตราส�วนสภาพคล�อง ป�2554 ป�2555 ป�2556

สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน (เทา) 1.0 0.8 0.7

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา) 4.9 3.6 2.7

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.4 1.3 1.2

 ในป 2556 อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสินหมุนเวียนลดลงเล็กนอยเม่ือเทียบกับป 2555เนื่องจากมีหน้ีสิน

หมุนเวียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใชเงินกูระยะส้ันเพ่ิมมากขึ้น เพื่อนํามาใชในเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากข้ึนจากยอดขาย

และการผลิตที่เพ่ิมมากขึ้น ทําใหมีตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหารสูงขึ้น และนําไปเปนสวนหนึ่งในการชําระ

คืนเงินกูระยะยาว 

 อัตราส�วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย ในป 2556 บริษัทมีอัตราสวนลดลงจากป 2555เนื่องจากกําไรกอนจาย

ดอกเบี้ยและภาษีลดลง 

 อัตราส�วนหน้ีสินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น มีอัตราท่ีดีขึ้นเล็กนอยในป 2556 เนื่องจากบริษัทมีกําไรสุทธิ114.4 ลานบาท 

ซึ่งเปนผลหลักมาจากการรับรูสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท ทิปโก แอสฟลส จํากัด (มหาชน) และทําใหมีกําไรสะสม

เพิ่มมากข้ึนทําใหสวนของผูถือหุนเพ่ิมมากข้ึนเม่ือเทียบกับป 2555 ในขณะที่บริษัทมีหนี้สินสถาบันการเงินรวมลดลง 

ประมาณ 390 ลานบาท

ความสามารถในการทํากําไร

อัตราส�วน ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556

อัตรากําไรขั้นตน (%)
32.1 32.0 27.9

อัตรากําไรสุทธิ (%) 7.1 4.1 2.0

อัตราสวนผลตอบแทนของสวนของผูถือหุน(%) 16.7 10.0 4.9

 อัตรากําไรขั้นต�น ในป 2556 มีอัตรากําไรข้ันตนลดลง เม่ือเทียบกับ ป 2555 ทั้งน้ี เปนผลกระทบจากธุรกิจสงออก

ผลไมกระปองเปนหลัก เน่ืองตนทุนวัตถุดิบเฉลี่ยมีการปรับตัวสูงข้ึนอยางมาก และปริมาณวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตนอยกวา

เปาหมาย ทําใหตนทุนขายสูงขึ้นแตไมสามารถปรับราคาขายไดในสัดสวนเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของตนทุนขาย สวนธุรกิจ

เครื่องดื่มพรอมดื่ม ธุรกิจคาปลีก และ ธุรกิจการเกษตรและสารสกัด มีกําไรขั้นตนใกลเคียงกับปกอนหนา

 อัตรากําไรสุทธิ ในป 2556 มีอัตรากําไรสุทธิลดลง เนื่องจากมีอัตรากําไรขั้นตนรวมลดลง และมีคาใชจายในการสงเสริม

การขายมากขึ้น เนื่องจากมีการออกสินคาใหม โดยคาใชจายสวนหน่ึงไดรับคาสนับสนุนทางการตลาดเปนเงินสนับสนุนจาก 

บริษัท ซันโทรี่ เบฟเวอเรจ แอนดฟูดสเอเชีย จํากัด (เดิมเปน บริษัท ซันโตร่ี เบฟเวอเรจ แอนด ฟูดส ลิมิเต็ด) สําหรับ

การทาํโฆษณา และการสงเสรมิการขายสาํหรบัผลติภัณฑภายใตตราสนิคาของ บริษทั ซนัโตรี ่เบฟเวอเรจ แอนด ฟดูส ลมิเิต็ด 

และจัดอยูในรายไดอื่นๆ 
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 อัตราส�วนผลตอบแทนของส�วนผู�ถือหุ�น ในป 2556 ลดลง เนื่องจากผลกําไรสุทธิลดลง และ สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 

คุณภาพของสินทรัพย�และอัตราส�วนทางการเงิน

สัดส�วนของสินทรัพย� ป�2554 ป�2555 ป�2556

ลูกหนี้การคาสุทธิ 8% 13% 12%

สินคาคงเหลือ 26% 23% 22%

เงินลงทุนและเงินใหกูยืม-สุทธิ 16% 18% 21%

ที่ดินอาคารและอุปกรณ-สุทธิ 45% 44% 43%

เงินประกัน - - -

อื่นๆ 5% 5% 2%

 สัดสวนของลูกหนี้การคาเพ่ิมข้ึนในป 2555 จากป 2554 โดยระยะเวลาเก็บหน้ีโดยเฉล่ีย 33 วันในป 2554 และ 39 วัน 

ในป 2555 ซึ่งเทากันในป 2556 และบริษัทไดขยายตลาดไปยังลูกคาใหมๆ เพื่อทดแทนลูกคาเดิมที่อยูในประเทศที่มีปญหา

ทางเศรษฐกจิ โดยลกูคารายใหมโดยเฉพาะการไปยงัตลาดใหมๆ  ทีม่คีวามเสีย่งบริษทัจะพจิารณาการใหเครดิตอยางระมดัระวัง 

และมีการติดตามหน้ีอยางเครงครัด จากสภาพเศรษฐกิจที่ยังไมฟนตัวมีลูกคาบางรายขอยืดระยะเวลาชําระหนี้ เนื่องจาก

มีปญหาสภาพคลอง ซึ่งบริษัทไดผอนปรนใหตามความเหมาะสมกรณีที่เปนลูกคาประจาํที่เปนลูกคาของบริษัทเปนระยะเวลา

นาน ทําใหระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉล่ียเพิ่มขึ้นเปน 39 วัน 

 สัดสวนสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นในป 2554 ผลไมสดออกมาสูตลาดมาก ตนทุนตํ่าลง ทําใหบริษัทจึงทยอยทําการผลิต

เก็บไวเปนสินคาสําเร็จรูปไวรอขายตามนโยบายการบริหารสินคาคงเหลือ สัดสวนสินคาคงเหลือจึงเพ่ิมขึ้น และจํานวนวัน

สินคาคงเหลือ เพิ่มเปน 165 วัน ในป 2555 บริษัททยอยสงออกสินคาคงเหลือที่มีอยู ประกอบกับเนื่องจากมีผลไมสด

ที่เปนวัตถุดิบออกมาสูตลาดมาก ทําใหราคาต่ําลงและยังไมมีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึน บริษัทจึงไมมีนนโยบายเก็บสินคาคงเหลือ 

ทําใหจํานวนวันสินคาคงเหลือลดลงเปน 135 วัน ในป 2556 เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบไมเพียงพอกับการผลิต ไดนําสินคา

คงเหลือทยอยสงมอบใหลูกคา จํานวนวันสินคาคงเหลือจึงลดลง เทากับ 121 วัน

 เงินลงทุนเปนเงินลงทุนในบริษัท ทิปโก แอสฟลส จํากัด (มหาชน) โดยมีนโยบายใหสัดสวนการถือหุนอยูที่ 20-25% 

เงินลงทุนดังกลาวไดถูกบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียตามหลักการบันทึกบัญชีที่รับรองท่ัวไป ซึ่งสามารถทราบตนทุน

ที่ซื้อมาในราคาทุนไดจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทฯ มีการซอมแซมและบํารุงอยูสมํ่าเสมอทุกป ในป 2555 ไดมีการลงทุนเพิ่มเติม

เพ่ือเสริมสายการผลิตเดิมท่ีโรงงานผลิตเครื่องดื่ม ที่โรงงานผลิตผลไมกระปองมีการลงทุนสําหรับสายการผลิตของ

ผลิตภัณฑใหม ไดแก สับปะรดในบรรจุภัณฑถวยพลาสติก, สับปะรดบรรจุในถุงอลูมิเนียม สวนที่โรงงานผลิตเครื่องด่ืม

นํ้าแร เปนการลงทุนเพื่อบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณที่มีอยู ในป 2556 มีการเสริมสายการผลิตเดิมที่โรงงานผลิต

เครื่องดื่มพรอมดื่ม ลงทุนเคร่ืองจักรเพิ่มสําหรับผลิตภัณฑกะทิและโครงการ Green Energy ที่โรงงานผลิตผลไมกระปอง 

สวนโรงงานผลิตนํ้าแร ไดมีการลงทุนเคร่ืองจักรเพิ่มกําลังการผลิต จะติดตั้งแลวเสร็จในป 2557
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราส�วน ป�2554 ป�2555 ป�2556

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย (%) 5.9 3.7 1.9

อัตราผลตอบแทนสินทรัพยถาวร (%) 13.0 8.3 4.3

 ในป 2554 ยอดขายฟนตัวขึ้น ประกอบกับไมไดมีการลงทุนเพ่ิมเติมในสินทรัพย โดยใชประโยชนมากขึ้นจากสินทรัพย

ที่ไดลงทุนไปแลวจากชวงที่ผานมา ทําใหอัตราสวนผลตอบแทนสินทรัพยและอัตราผลตอบแทนสินทรัพยถาวรเพ่ิมข้ึนมาก 

และอัตราสวนไดลดลงอีกคร้ังในป 2555 ยอดขายของธุรกิจสับปะรดกระปองท่ีลดลง ประกอบกับการตั้งสํารองสินคา

เสื่อมสภาพทําใหกําไรสุทธินอยลง และในป 2556 อัตราสวนไดลดลงอยางมากจากการลดลงของผลประกอบการของ

ธุรกิจสับปะรดกระปอง
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ปัจจัยความเสี่ยง

จากที่ประชุมของคณะอนุกรรมการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ ไดแยกความเสี่ยงทางธุรกิจเปน 2 ลักษณะ คือ ความเสี่ยง

ระยะสั้นและระยะยาว โดยแบงระดับความรุนแรงเปน 5 ระดับ คือ ระดับ 5 = มากที่สุด ระดับ 4 = มาก ระดับ 3 = ปาน

กลาง ระดับ 2 = นอย และระดับ 1 = นอยที่สุด มีรายละเอียดดังนี้

ความเสี่ยงทางธุรกิจระยะสั้น

ประเภท ลักษณะ
ความเสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยง

สาเหตุ ผลกระทบแล ะมาตรการ
ในการรองรับ

ผลิตและสงออก

สับปะรดกระปอง

นํ้าสับปะรดเขมขน

และผลไมรวม

กระปอง

(ก)

ตนทุนทางการเงิน

สูงขึ้น

2 ราคาวัตถุดิบราคาสูงขึ้น 

ทําใหตองการเงินทุน

หมุนวียนเพิ่มขึ้น 

ซึ่งแหลงที่มาของเงินทุน

เปนเงินกูระยะสั้น 

ทําใหตนทุนทางการเงิน

เพิ่มขึ้น 

ตนทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น 

ทําใหความสามารถในการ

ทํากําไรของบริษัทลดลง 

บริษัทจึงตองมุงเนน

การบริหารเงินทุนหมุนเวียน

ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ทั้งในดานเครืนโยบายและ

เครื่องมือการบริหารลูกหนี้ 

และการบริหารจัดการ

สินคาคงคลัง

(ข)

ความผันผวนของ

อัตราแลกเปล่ียน

5 แนวโนมการฟนตัวของ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ประกอบกับ

ปญหาการเมืองของไทย 

สงผลไปยังเงินบาทออนคา 

อยางไรก็ตามทั้งสองปจจัย

ดังกลาวมีความไมแนนอน 

ทําใหอัตราแลกเปลี่ยน

มีความผันผวนข้ึนลง

ตามสถานการณ

ความเสี่ยงในการขาดทุน

อัตราแลกเปลี่ยนกรณี

ความไมแนนอนที่อาจเปน

ปจจัยที่ทําใหเกิดการแข็งคา

ของคาเงินบาทอยางฉับพลัน 

บริษัทจึงปดความเสี่ยงของ

ยอดขายระยะส้ัน ดวยเคร่ืองมือ

บริหารอัตราแลกเปลี่ยน เชน 

สัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียน

ลวงหนา หรือสัญญาซื้อขาย

สิทธิที่จะซื้อ หรือขายสกุล

เงินตราตางประเทศ กรณี

มีสัญญาณของความผันผวน

ระยะสั้นสูง
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

ประเภท ลักษณะ
ความเสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยง

สาเหตุ ผลกระทบแล ะมาตรการ
ในการรองรับ

(ค)

ตนทุนผลิตภัณฑ

ที่สูงขึ้น

5 สภาวะการแขงขันที่สูงขึ้น 

ทําใหตนทุนคาวัตถุดิบ 

(สับปะรด) สูง รวมถึง

คาแรงงานทางตรงท่ีตอง

จายเพิ่มขึ้นแบบกาวกระโดด 

สงผลใหตนทุนการผลิต

สูงขึ้นมาก

ตนทนุการผลิตที่สูงขึ้น สงผล

ตอความสามารถในการทาํกาํไร

ของบรษิทั เนือ่งจากราคาขาย

ไมไดเพิ่มขึ้นตามสัดสวน

ของตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น 

บริษัทตองบริหารตนทุน 

(Conversion cost) โดย

การปรับปรุงคาใชจายในดาน

ตางๆ เชน การลดคาวัตถุดิบ

ทางตรงและคาแรงงานทางตรง 

ควบคุมคาใชจายผันแปร 

เชน การใชนํ้าและไฟฟา 

และบริหารคาใชจายคงที่

โดยควบคุมปริมาณการผลติ 

(จํานวนตัน) ใหเหมาะสม

(ง)

ขาดแคลนวัตถุดิบ 

(สับปะรด)

5 สภาวะการแขงขันที่สูงขึ้น 

รวมถงึสภาพอากาศทีแ่หงแลง 

จากการเกิดปรากฏการณ 

El Nino สงผลใหปริมาณ

วัตถุดิบ (สับปะรด) ที่เขา

โรงงานนอยกวาปริมาณ

การผลิตที่วางแผนไว

วตัถุดบิไมเพยีงพอตอการผลติ 

สงผลตอการสงสินคาให

ลูกคาลาชากวาแผน 

บริษัทตองบริหารการจัดหา

วัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพ

โดยการรักษาปริมาณวัตถุดิบ

จากสมาชิกสงเสริมดวยการ

ใหราคาที่แขงขันได เสนอ

เงื่อนไขพิเศษในเรื่องปริมาณ 

จัดหาวัตถุดิบจากแหลงอ่ืน 

เพื่อใหมีวัตถุดิบเขาโรงงาน

อยางเพียงพอ รวมทั้งมี

การติดตามขอมูลสภาพ

อากาศ (El Nino) จาก

กรมอุตุนิยมวิทยา และแจงให

สมาชิกสงเสริมทราบเปนระยะ 

เพื่อใหมีการดูแลวัตถุดิอยาง

ถูกวิธี และมีผลผลิตสงเขา

โรงงานอยางสม่ําเสมอ
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ประเภท ลักษณะ
ความเสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยง

สาเหตุ ผลกระทบแล ะมาตรการ
ในการรองรับ

(จ)

สถานการณ

ทางการเมือง 

(การปดถนน)

4 สถานการณการเมือง

ในปจจุบัน โดยเฉพาะปญหา

เร่ืองการจํานําขาว ทําใหเกิด

การชุมนุมของเกษตรกร 

และมีการปดถนน ซึ่งเปน

เสนทางหลักในการขนสง

สินคาของบริษัท

การปดถนนจากการชุมนุม

ของเกษตรกร อาจทําให

การขนสงสินคาของบริษัท

เกิดความลาชา สงผลตอ

การสงสินคาใหลูกคาลาชา

กวาแผน บริษัทตองบริหาร

เร่ืองการขนสงสินคา โดย

ประสานงานกับบริษัทขนสง

ในการหาเสนทางขนสงสาํรอง 

และขยายระยะเวลาในการ

ขนสงใหนานขึ้น รวมถึง

มีการวางแผนการขนสง

ทางรถไฟมากขึ้น ในดาน

วัตถุดิบสําหรับการผลิต 

ตองประสานงานกับผูขาย

ในการปรับระยะเวลาในการ

ขนสงใหเหมาะสม และ

เลือกวิธีการขนสงที่สามารถ

ดําเนินการไดอยางสะดวก 

เชน การปรับขนาดรถขนสง 

การเพิ่มรอบในการขนสง 

เปนตน

(ฉ)

คุณภาพนํ้า

ใชในการผลิต

4 ปญหาเรื่องสภาวะแลง และ

แหลงน้ําดิบท่ีนํามาผลิตนํ้า

ใชในโรงงาน รวมถึงระบบ

การผลิตนํ้าใชที่ยังไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ (เปน

ระบบกรองทราย) ทําให

คุณภาพนํ้าใชในโรงงานยัง

ไมดีเทาที่ควร เชน นํ้ามี

ตะกอนและขุน

คุณภาพนํ้าใชในโรงงาน

ที่ยังไมดีเทาที่ควร อาจสงผล

ตอคุณภาพของผลิตภัณฑ 

บริษัทไดทําการเปรียบเทียบ

คุณภาพของน้ําดิบเริ่มตน

จากแหลงตางๆ และนําเสนอ

ผูบริหารเพื่อของบประมาณ

ในการติดตั้งระบบกรองนํ้า

แบบ Ultra Filtration 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

กระบวนการผลิตนํ้าใช และ

ปรับปรุงคุณภาพนํ้าใชใหดีขึ้น
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

ความเสี่ยงทางธุรกิจระยะยาว

ประเภท ลักษณะ
ความเสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยง

สาเหตุ ผลกระทบแล ะมาตรการ
ในการรองรับ

ผลิตและสงออก

สับปะรดกระปอง 

นํ้าสับปะรดเขมขน

และผลไมรวม

กระปอง

(ก)

ความผันผวนของ

อัตราแลกเปล่ียน

5 แมวาปจจัยในขณะน้ีจะบงชี้

ไปทางคาบาทออนตลอดป 

2557 แตในระยะยาว

มีหลายปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

คาเงินบาท หากมีเหตุการณ

ที่ไมอยูในการคาดการณ

เกิดขึ้น จะมีโอกาสที่เงินบาท

กลับมาแข็งคาได

การแข็งคาของเงินบาท

จะทําใหกําไรบริษัทลดลง 

บริษัททําการติดตามการ

เคลื่อนไหวของคาเงินอยาง

ไกลชิด หากมีสัญญาณที่เงิน

บาทจะกลับมาแข็งคา จะ

เขาไปปดความเสี่ยงสําหรับ

ยอดขายในระยะยาว โดย

พิจารณาใชเครื่องมือทางการ

เงินอื่นๆ มากข้ึน นอกเหนือ

ไปจากการซื้อขายอัตราแลก

เปลี่ยนลวงหนา เชน สัญญา 

ซื้อสิทธิที่จะขายสกุลเงินตรา

ตางประเทศ กรณีมีสัญญาณ

ของความผันผวนสูง

(ข)

อัตราดอกเบ้ีย

ปรับตัวสูงขึ้น

3 แมวาในขณะน้ีธนาคาร

แหงประเทศไทยมีแนวโนม

ที่จะคงอัตราดอกเบ้ียหรือ

อาจจะลดอัตราดอกเบี้ย

ภายในปนี้ วัตถุประสงค

เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ 

อยางไรก็ตาม การทีเ่ศรษฐกิจ

สหรัฐฯ ที่มีแนวโนมปรับตัว

ดขีึน้เรือ่ยๆ ทาํใหคาดการณวา

สหรัฐฯ อาจจะปรับอัตรา

ดอกเบี้ยขึ้นไดประมาณ

ปลายป 2557 ซึ่งอาจเปน

แรงกดดันใหไทยตองข้ึน

อัตราดอกเบี้ยเพื่อปองกัน

เงินทุนไหลออก

อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

จะทําใหตนทุนทางการเงิน

เพิ่มขึ้น ความสามารถในการ

ทาํกาํไรลดลง บริษทัจะทบทวน

โครงสรางหนี ้เพือ่ลดความเสีย่ง

จากการพึ่งพาอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัว เชน การใช Medium 

Term Loan อตัราดอกเบีย้คงที่

มาแทนทีเ่งนิกูระยะส้ันทีอ่ตัรา

ดอกเบี้ยตามตลาดการเงิน 

(Money Market Rate) 

นอกจากน้ัน ตองพิจารณา

เครื่องมือทางการเงินมาชวย

ในการบริหารอัตราดอกเบี้ย 

ทั้งน้ีขึ้นกับความเหมาะสม
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ประเภท ลักษณะ
ความเสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยง

สาเหตุ ผลกระทบแล ะมาตรการ
ในการรองรับ

(ค)

สภาพคลอง

ทางการเงิน

5 จากความตองการเงินทุน

หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 

อาจทําใหวงเงินสินเชื่อ

ระยะสั้นเพื่อสนับสนุน

เงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู

ในปจจุบันไมเพียงพอ

อาจเกิดความไมตอเน่ืองใน

การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 

บริษัทจะมีการทบทวน

ปรับโครงสรางหนี้ระหวาง

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น 

รวมถึงการบริหารเงินทุน

หมุนเวียนในดานการบริหาร

ลูกหนี้และสินคาคงคลังใหมี

ประสิทธภิาพสงูสุดควบคูไปกบั

การบริหารหนี้สินระยะสั้น

(ง)

ขาดแคลนวัตถุดิบ 

(สับปะรด)

4 สภาพอากาศที่แหงแลง

และมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา รวมถึงสภาวะ

การแขงขันที่สูงขึ้น

อยางตอเน่ือง อาจทําให

เกิดปญหาปริมาณวัตถุดิบ

ไมเพียงพอตอการผลิต

ตามที่วางแผนไว

ปริมาณวัตถุดิบ (สับปะรด) 

นอย สงผลตอการผลิตสินคา

ไมทันตามความตองการของ

ลูกคา บริษัทไดวางแผนเพ่ือ

เรงการผลิตในชวงไตรมาส 2 

และ 4 เพื่อใหไดปริมาณตัน

มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได จัดทํา

โครงการพเิศษเพือ่สรางแรงจงูใจ

ในการสงวตัถดุบิของเกษตรกร 

เพิ่มโครงการ off season 

ในชวงไตรมาส 3 และจัดหา

แหลงวัตถุดิบสํารอง เพื่อให

มีสับปะรดปอนเขาโรงงาน

อยางสม่ําเสมอ

(จ)

ขาดแคลนวัตถุดิบ 

(มะพราว)

3 สภาพอากาศที่มีการ

เปลี่ยนแปลงและสภาวะ

การแขงขันที่สูงขึ้น 

อาจทําใหมีปริมาณวัตถุดิบ

เขาโรงงานนอย ไมเพียงพอ

ตอการผลิตตามที่วางแผนไว

ปริมาณวตัถดุบิ (มะพราว) นอย 

สงผลตอการผลิตสินคาไมทัน

ตามความตองการของลูกคา 

บริษัทไดกําหนดใหมีการผลิต

สินคาลวงหนา (ตาม order) 

ในชวงไตรมาส 2 ซึ่งยังมี

ปริมาณวัตถุดิบเพียงพอ เพื่อ

เตรียมสาํหรับการสงออกในชวง

ไตรมาส 3 และติดตั้งเครื่อง

ฆาเชือ้ (Pasteurization Unit) 

สําหรับการเก็บรักษานํ้ากะทิ

ในรูปแชแข็งเพื่อนํามาใช

ในชวงที่วัตถุดิบขาดแคลน 

รวมถงึการศกึษาความเปนไปได

ในการใชกะทิผงผลิตนํ้ากะทิ

แทนการใชเนื้อมะพราวสด
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

นโยบายการจ�ายเงินป�นผล

 บริษัทและบริษัทยอย จะจายเงินปนผล เม่ือมีกําไรสะสมเปนผลบวก อัตราการจายเงินปนผลข้ึนอยูกับผลประกอบ

การของบริษัทและโครงการลงทุนในอนาคตโดยกําหนดวาไมตํ่ากวา 1 ใน 3 ของกําไรสุทธิของเฉพาะกิจการ 

ป� 2556 2555 2554 2553 2552

อัตรากําไรสุทธิ/หุน (0.1578) 0.1380 0.3313 (0.2694) 0.1902

อัตราเงินปนผล/หุน 0.00 0.00 0.12 0.00 0.15

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 0% 0% 36.2% 0% 78.9%
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ความรับผิดชอบต�อสังคม

 บริษัท ดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และดวยความตระหนักดีวาเปนสวนหนึ่ง

ของชุมชน จึงมุงมั่นในการแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมโดยทําหนาที่เปนพลเมืองดีที่อยูรวมกับผูอื่น

ในสังคมไดอยางเต็มภาคภูมิ และไดปลูกฝงแนวความคิดดังกลาวใหกับพนักงานทุกระดับช้ันในทุกบริษัท ซึ่งไดแก 

คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง ผูจัดการ และเจาหนาที่ระดับบังคับบัญชา พนักงาน และผูที่มีสวนไดเสียกลุมอื่นๆ 

ใหถือปฏิบัติเปนบรรทัดฐานเดียวกัน ตลอดจนจัดทําเอกสารนโยบายและหลักการดานความรับผิดชอบของบริษัท เพื่อให

ผู มีสวนไดเสียใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในทุกกรณีอยางสมํ่าเสมอและจริงจัง จนกลาวไดวา การดําเนินธุรกิจและ

การปฏิบัติงานอยางมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและสังคมน้ันเปนหลักประจําใจของผูมีสวนไดเสียทุกคนในกลุม

ธุรกิจอาหารทิปโกตามนโยบาย “ทิปโก พัฒนาธุรกิจควบคูกับสิ่งแวดลอมและสังคม”

 นอกจากนี้ เพื่อใหการบริหารงานและการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมและสังคมของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และสอดคลองกับนโยบายดังกลาว บริษัท จึงไดแตงต้ังคณะทํางานเพื่อส่ิงแวดลอมและสังคม ซึ่งประกอบดวยตัวแทน

ฝายบริหารดานการสนับสนุนและสงเสริมสิ่งแวดลอมและสังคม หัวหนาคณะทํางาน คณะทํางานและเลขานุการ ประจํา

โรงงานแตละแหงและสํานักงานใหญ โดยกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. นําเสนอเพ่ือพิจารณาใหการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอมและสังคมสําหรับหนวยงานราชการ และชุมชน

  ในแตละพื้นท่ีที่สังกัด

 2. ประสานงานและดําเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมและสังคมตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

 3. ดแูล สอดสอง และนําเสนอกจิกรรมเพ่ือใหการจัดการดานสิง่แวดลอมของโรงงานเปนไปตามขอกาํหนด กฎหมาย

  และมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ

 4. เปนศูนยกลางการประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมและสังคมผานสื่อทองถิ่น

 5. จัดทําแผนกิจกรรมประจําป และเสนองบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการสนับสนุนดานสิ่งแวดลอมและ

  สังคม

 6. กจิกรรมอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวของกับการสงเสรมิภาพลกัษณทีด่ดีานส่ิงแวดลอมและสงัคมของบรษิทัตามที่ไดรบัมอบหมาย

 ทั้งนี้ ใหคณะทํางานเพ่ือสิ่งแวดลอมและสังคม มีการจัดประชุมเพื่อการวางแผน ดําเนินกิจกรรม ติดตามงาน และ

รายงานผลการดําเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมและสังคมใหฝายบริหารทราบอยางสมํ่าเสมอ โดยกําหนดแผนกิจกรรมออก

เปน 3 ประเภท คือ
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1. กิจกรรมด�านสังคม

 • สนับสนุนทุนการศึกษาใหกับโรงเรียนในชุมชน

 • สนับสนุนทุนการศึกษาใหกับบุตรเกษตรกรที่สงวัตถุดิบ

 • ออกหนวยชุมชนสัมพันธรวมกับชุมชนใกลเคียงและหนวยงานราชการ เชน ออกหนวยดูแลสุขภาพผูสูงอายุ

  รวมกับโรงพยาบาลในชุมชน  

 • สนับสนุนงบประมาณตามปงบประมาณของบริษัทเพื่อชวยเหลือชุมชนและสังคม

2. กิจกรรมด�านสิ่งแวดล�อม

 • สนับสนุนกิจกรรมดานการอนุรักษพันธสัตวนํ้ารวมกับประมงจังหวัด

 • สงเสริมโครงการลดขยะในโรงเรียนโดยเขาไปใหความรูและสนับสนุนงบประมาณ

 • โครงการสรางฝายชะลอน้ํา

3. กิจกรรมด�านศาสนา 

 • จัดทําโครงการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกในเร่ืองการให การอาสา การทํา

  ความดี 

 ในป 2556 บริษัทไดรับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2556 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และยังไดจัดทํา

รายงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ตามมาตรฐานสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวาบริษัท

มีการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเน่ืองตลอดมา

 จากนโยบายของบริษัทท่ีไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานใหอยูบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตย โปรงใสและเปนธรรม 

ไมแสวงหาประโยชนสวนตัวที่ขัดแยงกับประโยชนของบริษัทและผูมีสวนไดเสีย อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวของ

กับการประกอบธุรกิจตอผูมีสวนไดเสีย จึงไดกําหนดใหมีชองทางการรับเรื่องรองเรียน/ทุจริต คือ

 • เปดโอกาสใหแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทําความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ตามท่ีอยู เบอรโทรศัพท 

  และ E-mail address ของกรรมการทุกทานตามที่ปรากฏไวใน website ของบริษัท 

 • ออกพบปะชุมชนเพ่ือรับฟงความคิดเห็น

 • สานเสวนารวมกับองคกรปกครองทองถิ่น ผูนําชุมชนและชุมชน

 • จัดใหมีกระบวนการดําเนินการหลังจากมีผูแจงขอรองเรียน โดยใหมีการตรวจสอบขอมูลและมีการรายงานตอ

  คณะกรรมการผูจัดการ
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 สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของชุมชน Community Satisfaction Level (CSL) ซึ่งบริษัท

ดําเนินการมาอยางตอเน่ืองน้ันผลการสํารวจในป 2556 ไดรับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 4.44 คะแนน สูงกวาปที่แลว

4.22 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 โรงงานประจวบคีรีขันธ ได 4.51 คะแนน สูงกวาผลการสํารวจในปกอนที่ได 4.49 

คะแนน โรงงานเชียงใหมได 4.40 คะแนน สูงกวาปกอนท่ีได 3.68 คะแนน และโรงงานวังนอยได 4.40 คะแนน สูงกวาปกอน

ที่ได 4.37 คะแนน ทั้งนี้บริษัทไดมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําขอเสนอแนะตางๆ ของชุมชนไปดําเนินการปรับปรุง

และแกไขตอไป

 และเพ่ือใหการรับรูและตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของไดมีการปฏิบัติอยางแทจริง บริษัทไดนําไป

กําหนดเปนกรอบใหญในการดําเนินธุรกิจ โดยใน ป 2556 บริษัทไดมีการจัดทําวิสัยทัศน และ คานิยมรวม ใหม ดังมี

รายละเอียดดังนี้

 “เป�นบริษัทที่ขับเคล่ือนชี้นําตลาดเพื่อสร�างมูลค�าเพิ่มแก�ผู�มีส�วนร�วมทางธุรกิจ ” 

 (ผู�มีส�วนร�วมทางธุรกิจ : พนักงาน ผู�บริโภค คู�ค�าทางธุรกิจ ผู�ร�วมทุน สังคม)

 ค�านิยมร�วม (Core Value) กําหนด 5 ข�อ ตามตัวย�อว�า TIPCO มีความหมายดังนี้

 T มาจากคําว�า Teamwork (ทํางานเป�นทีม) 

 I มาจากคําว�า Innovation (มุ�งเน�นวัตกรรม) 

 P มาจากคําว�า Passion for excellence (มุ�งมั่นสู�ความเป�นเลิศ)

 C มาจากคําว�า Commitment to Customer (รับผิดชอบต�อลูกค�า) และ 

 O มาจากคําว�า Openness (เป�ดกว�างแบ�งป�น) 

 โดยยังคงเนนถึงความสัมพันธของวิสัยทัศนและคานิยมรวมของบริษัทเพื่อผลักดันใหเกิดการเติบโตอยางยั่งยืน ในเรื่อง

คานิยมรวมไดกลาวถึงความมุงม่ันท่ีมอบใหกับลูกคา ซึ่งรวมถึงลูกคาท้ังภายในและภายนอกของทุกหนวยงานของบริษัท 

โดยใหทุกหนวยงานของบริษัทตระหนักถึงจิตและวิญญาณในการใหบริการและเสนอสินคาที่มีคุณภาพ ตอบสนองความ

พึงพอใจแกผู บริโภคและผูใชบริการ ซึ่งเปนสวนหนึ่งท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในป 2556 

ผลคะแนนจากการสงแบบประเมินความพึงพอใจจากลูกคากลุมตางๆ (Customer Satisfaction Index) ไดรับการตอบรับ

ในระดับพอใชถึงดีมาก โดยเฉลี่ยอยูที่ 97.1% เทากับปกอน แตตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนดไว 98.0%

 บริษัท ยังไดตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานซึ่งเปนกลไกสําคัญในการผลักดันใหเกิดการเติบโตอยางตอเน่ือง 

บริษัทไดมีการจัดทําการสํารวจความคิดเห็นของพนักงาน Employee Opinion Survey (EOS) ที่มีตอองคกรในเร่ือง

ภาพลักษณ ชื่อเสียง สวัสดิการ การบริหารงานและการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในป 2556 ผลสํารวจได4.12 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5.00 ตํ่ากวาปกอนที่ได 4.17 คะแนน โดยสวนที่ไดคะแนนมากท่ีสุด คือการตอตานทุจริตคอรัปช่ัน รองลงมา

คือความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม สวนท่ีไดคะแนนตํ่าสุด คือ การจายผลตอบแทนแบบผันแปร การส่ือสาร

ในองคกร และ สภาวแวดลอมในการทํางาน ซึ่งฝายจัดการรับไปปรับปรุงตอไป นอกจากนี้ในดานการพัฒนาทรัพยากร

บคุคล บริษทัไดมกีารทบทวนและกําหนดศักยภาพและความสามารถท่ีจาํเปนสําหรับพนักงาน ทัง้ในสวน Core Competency 
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และ Managerial Competency ใหสอดคลองกับเปาหมายธุรกิจ มีโครงการพัฒนาความสามารถสําหรับผูบริหารระดับสูง 

นอกจากนี้พนักงานในระดับอื่นๆ แตละหนวยงานไดมีการประเมินและกําหนดแผนการพัฒนาเปนรายบุคคลโดยมีตัวชี้วัด

คือ Core Competency Index (CCI) เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานและสะทอนใหเห็นถึงเสนทางในการเจริญกาวหนา

ในบริษัท (Career Path) ใหพนักงานท่ีมีศักยภาพไดเรียนรูและพัฒนาใหครบทุกดาน เพื่อรองรับวิสัยทัศนใหมของบริษัท 

 นอกจากนี้บริษัทยังไดสงแบบสํารวจความพึงพอใจของคูคา (Supplier) ไดระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.75 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนสูงกวาปกอนที่ได 4.65 คะแนน โดยบริษัทไดนําความคิดเห็นตางๆ มาปรับปรุงโดยกําหนด

บุคคลท่ีรับผิดชอบและระยะเวลาในการดําเนินการที่แนนอน พรอมกับมีการประเมินผลเปนระยะๆ เพ่ือใหเปนบริษัทท่ีมี

การกํากับดูแลที่ดีและปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน

 (หมายเหตุ คะแนน 1-5 มีความหมายดังนี้ 5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึงดี 3 หมายถึงพอใช 1 และ 2 หมายถึง 

ตองปรับปรุง

ในป� 2556 บริษัทได�ดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน�ต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม ในด�านต�างๆ ดังน้ี

 ด�านสังคม

 • สนับสนุนผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มนํ้าแรออรา ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 

  ณ พระราชวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพ่ือแจกจายใหกับประชาชนท่ีเขารวมรับเสด็จในวัน

  มหามงคล จํานวน 300 ลัง

 • สนับสนุนผลิตภัณฑนํ้าผลไมทิปโก ในป 2556 จํานวน 4,800 ลัง ใหแกสภากาชาดไทย เพื่อใชรับรองผูที่มา

  บริจาคโลหิตและใชในกิจกรรมตางๆ ของสภากาชาดไทย 

 • สนับสนุนผลิตภัณฑนํ้าผลไมทิปโก ชวยผูประสบภัยวาตภัยจากพายุไหเย่ียน ในประเทศฟลิปปนส จํานวน 

  10,800 กลอง

 ด�านสิ่งแวดล�อม

 • สนับสนุนผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําแรออรา ในกิจกรรมตามรอยพระบาทพออยางพอเพียงรวมสรางฝายชะลอนํ้า 

  ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

 • สนับสนุนผลิตภัณฑนํ้าผลไมทิปโก เพ่ือใชในการสนับสนุนจัดกิจกรรมแรลลี่ ทองเท่ียว ถายภาพ กิจกรรมเรียนรู

  เพื่ออนุรักษปาชายเลน 

 • สนับสนุนนํ้าแรออรา ในกิจกรรม “ชางปลูกปา คืนนํ้าใจใหนํ้าสา” องคการสวนพฤกษศาสตร ต.แมแรม อ.แมริม 

  จ.เชียงใหม 
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 ด�านการศึกษา

 • มอบทุนการศึกษาใหกับบุตรพนักงาน บุตรเกษตรกรและโรงเรียนในชุมชน รวมจํานวนทั้งหมด 219 ทุน 

  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 511,500 บาท

 • สนับสนุนโรงเรียนบานบึงอยางตอเนื่องโดยการมอบเงินชวยเหลือคาจางครูสอนอนุบาล และมอบขาวสารใหเปน

  อาหารกลางวันของนักเรียน โรงเรียนบานบึง จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนประจําทุกเดือน 

 ด�านศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และ ศาสนา

 • รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคีพรอมเปดโรงทาน ณ สํานักสงฆพุทธสิงขร และรวมเปนเจาภาพทอดกฐิน

  สามัคคีสํานักสงฆบานบึง และวัดรอดประดิษฐ ในจังหวัด

 • สนับสนุนผลิตภัณฑกิจกรรมนํ้าผลไมทิปโก ในโครงการ “พิธีทําบุญตักบาตรหนังสือดี”

 • สนับสนุนผลิตภัณฑกิจกรรมเทศกาลวันสงกานต วันเขาพรรษา ถวายโรงทาน ฯลฯ

 ทั้งนี้ กลุมธุรกิจอาหารทิปโก ยังไดสนับสนุนชวยเหลืออ่ืนๆ เชน การออกเย่ียมเยียนชุมชน การสงพนักงานเขารวม

กิจกรรมตางๆ รวมกับ องคกร หนวยงานราชการ โรงเรียน วัด ฯลฯ

การเป�ดเผยเกี่ยวกับการป�องกันการมีส�วนเกี่ยวข�องกับการคอร�รัปชั่น

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสงเสริมใหบริษัทเขาร วมแสดงเจตจํานงปฏิบัติตามหลักการตอตานคอรัปช่ัน

ในประเทศไทย (Anti –Corruption Collective Action in Thailand)ในป 2553 รวมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัท สภาหอการคาแหงประเทศไทย สมาคาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย สมาคมธนาคารไทย และสํานักงาน

คณะกรราการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ดังมีรายละเอียดดังน้ี

 1. บริษัทมีนโยบายในการดําเนินการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน โดยไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติ เปนลายลักษณ

อักษรไวในจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว

 2. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน โดยไดแสดงเจตนารมณ เขา รวมกับ

โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต โดยบริษัทไดรวมให สัตยาบรรณเพื่อรับทราบขอ

ตกลงตามคําประกาศเจตนารมณของแนวรวมดังกลาวในการตอตาน การทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

 นอกจากนี้ บริษัทไดมีการดําเนินการเพ่ือปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตและคอรรัปชั่น ดังน้ี

 (1) บริษัทไดสื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน โดยกําหนดใหการดําเนินการทุกกระบวนการอยูใน

  ขอบขายกฎหมายอยางเครงครัด หรือถาเกิดขอผิดผลาดในกระบวนการดําเนินงานเน่ืองจากความประมาท 

  รูเทาไมถึงการณ ก็ใหรับโทษจากภาครัฐโดยไมมีการวิ่งเตนใหพนผิด

 (2) บริษัทจัดใหมีชองทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝาฝนหรือพบเห็นการกระทํา ทุจริต คอรรัปช่ัน และ

  มีมาตรการคุมครองใหกับผูรายงาน ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการปองกัน

  การมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่นไดเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัท (เว็บไซตบริษัท) ภายใตหัวขอ

  การกํากับดูแลกิจการ
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รายงานคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัทฯในฐานะท่ีเปนคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความมุงมั่นที่จะทําใหการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ เปนไปตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ซึ่งสอดคลองกับ

มาตรฐานสากล 

 บริษัทฯ สงเสริมการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลใหกับพนักงานทุกระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูถือหุน ผูลงทุน 

ลูกคา และผูมีสวนไดเสีย เชื่อมั่นวาบริษัทฯมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และเปนธรรม

ตอทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนของ

บริษัทฯ ที่มุงใหธุรกิจเติบโตอยางตอเนื่องสามารถแขงขันได และเปนท่ีไดรับความไววางใจจากลูกคาทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 

 บริษัทฯไดอบรมเก่ียวกับคูมอืการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสื่อสารนโยบายของบริษัทฯ ในเร่ืองน้ี

ไปยังผูบริหารและพนักงานทุกระดับอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหพนักงานเห็นความสําคัญของธรรมาภิบาล และตระหนัก

ในความรับผิดชอบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพ่ือกอใหเกิดวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในบริษัทฯ

อยางตอเนื่อง พรอมกันน้ีไดเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานคอรัปช่ันทุกรูปแบบ ในป 2556 ผลประเมินความพึงพอใจ

ของพนักงานในเร่ืองการตอตานการทุจริตคอรัปช่ันไดคะแนนสูงสุดทุกสถานประกอบการไดคะแนนเฉล่ีย 4.47 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

 ผลของการยึดมั่นและดําเนินการตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ทําใหบริษัทฯไดรับรางวัล SET Award 

ในดานการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีจํานวน 5 คร้ัง (ป2546-2549 และป 2553) ในป 2556 

ไดรับการประเมินการกํากับดูแลที่ดีโดยบรรษัทภิบาลแหงชาติ ไดคะแนนรวม 89% ระดับ “ดีมาก” สูงกวาคะแนนเฉลี่ย

ของบริษัทใน SET 100 INDEX ที่ได 88% นอกจากนี้บริษัทฯ ไดรับการประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญ

ประจําป 2556 โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดคะแนน 98.50 คะแนน คือ ระดับ“ดีเยี่ยม” 

 ในป 2556 บริษัทไดรับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2556 ตอเน่ืองเปนปที่ 4ในฐานะผูประกอบการ

ที่ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเน่ือง ยั่งยืน และพรอมเขาสูมาตรฐานสากล เทียบชั้น ISO 26000 

กาวสู Sustainable Development จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และยังไดจัดทํารายงานดาน

ความรับผิดชอบตอสังคม ตามมาตรฐานสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวาบริษัทมีการดําเนินงาน

ดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่องตลอดมา สําหรับการดูแลดานทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ เนนในดานการพัฒนา

ความสามารถของพนกังานควบคูไปกบัการสรางและสงเสริมบรรยากาศทีด่ีในการทาํงานใหกบัพนกังานซ่ึงจากการดาํเนนิการ

ดานพัฒนาทรัพยากรอยางมีระบบมาอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัลสถานประกอบ

การดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน เปนปที่ 3 ติดตอกัน จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน รางวัล

สถานประกอบการดีเดนดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน และยังไดรับโลหเกียรติคุณโครงการลดการสูญเสียในวงจรการผลิตและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จากกรม

พัฒนาฝมือแรงงาน +

 ทั้งน้ีเพ่ือบริษัทฯ จะสามารถเติบโตอยางยั่งยืน และอยูรวมกับสังคม และส่ิงแวดลอมอยางเปนสุข สมดังความมุงหวัง

ของนโยบายการดําเนินงาน โดยมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี

(นางสาวลักษณา ทรัพย�สาคร)
ประธานคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการ
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

การกํากับดูแลกิจการ

 บริษัทไดนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ซึ่งเปนการนําขอพึงปฏิบัติจากหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2549 มากําหนดเปนแนวปฏิบัติ

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี ที่ไดปฏิบัติมาระหวางป 2549-2555 มาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมในป 2555 เพ่ือใหเทียบเคียง

กับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and 

Development) และหลักเกณฑของอาเซียน 

 ทั้งนี้ในป 2553 บริษัท ไดปรับปรุงคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยได

วางโครงสรางขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และไดกําหนด

แนวทางในการดําเนินธุรกิจรวมถึงขอพึงปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไวอยางชัดเจนในเลมเดียวกัน เพ่ือใหมี

ความทันสมัย เหมาะสมและสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฏระเบียบและมาตรฐานตางๆ ที่เปลี่ยนไป 

นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับคูมือนี้ในทุกสถานประกอบการของบริษัทในกลุมธุรกิจอาหาร เพื่อให

พนักงานเขาใจถึงการปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกลาวอยางชัดเจน และถือปฏิบัติ

อยางเครงครัดตลอดจนผลักดันใหเกิดวัฒนธรรมในการกํากับดูแลอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนรากฐานในการเติบโตอยางย่ังยืน

และสรางมูลคาเพิ่มใหแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

 ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ประจําป 2556 โดยบรรษัทภิบาลแหงชาติ บริษัทไดคะแนนรวม 89% 

อยูในระดับ“ดีมาก” ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉล่ียของบริษัทใน SET 100 Index ที่ 88% โดยมีรายละเอียดคะแนน ดังน้ี

2556 2555

สิทธิของผูถือหุน 94% 97%

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม 95% 92%

สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 83% 92%

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 88% 92%

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 85% 86%

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 ในป 2556 บริษัทไดทบทวนวิสัยทัศน เปาหมายในการทํางาน ยุทธศาสตร ตลอดจนแผนการดําเนินการเรงดวนตางๆ 

เพ่ือใหเหมาะกับสภาพการทําธุรกิจในปจจุบันและในอนาคต วิสัยทัศนใหมนี้ ไดเนนเร่ืองการสรางมูลคาเพ่ิมแกผูมีสวนรวม

ทางธุรกิจ ซึ่งไดแก พนักงาน ผูบริโภค คูคาทางธุรกิจ ผูรวมทุน สังคม และเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่สอดคลองกับวิสัยทัศน 
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บริษัทเนนการบริหารตามมุมมอง 4 ดาน คือ ดานการเงิน (Financial) ดานลูกคา (Customer) ดานการจัดการภายในองคกร 

(Internal Process) และดานการเตบิโตของบุคลากร (Learning and Growth) นอกจากนีบ้ริษทัยงันาํองคประกอบทีท่าํใหสาํเรจ็ 

(Critical Success Factors) และจุดเดน (Excellence) ของบริษัทมาปรับใชกับการดําเนินงานของบริษัท หรือพูดอีก

นัยหนึ่งวา เปาหมายของทุกหนวยในองคกร เชน เปาหมายของแตละบุคคล แผนก ฝาย และสายธุรกิจ ถูกเช่ือมโยง

เขาดวยกัน เพื่อเสริมและผลักดันไปสูเปาหมายใหญและวิสัยทัศนขององคกร นอกจากน้ีบริษัทยังไดกําหนดนโยบายตางๆ 

เชน นโยบายคุณภาพซ่ึงเนนเร่ืองการสรางความพึงพอใจใหลูกคา โดยใชปจจัยดานบุคลากร กระบวนการทํางาน ความ

ปลอดภัย สิ่งแวดลอม และสังคม เขามาผลักดันอยางตอเน่ือง เพ่ือสรางและสนับสนุนใหเกิดจิตวิญญาณในการปฏิบัติงาน

ใหเปนแบบอยางท่ีดตีอสงัคมและประเทศชาต ิคณะกรรมการบรษิทัไดแตงตัง้คณะอนุกรรมการบรรษทัภบิาล ซึง่ประกอบดวย

กรรมการบริษัททั้งคณะ และไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยเปดเผย

ไวในรายงานประจําปและ Website ของบริษัท และยังผลักดันใหเกิดการพัฒนาในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหมี

ความชัดเจนเปนรูปธรรมย่ิงข้ึน ดวยการปลูกฝงใหเกิดจิตสํานึกในองคกรเพื่อใหพนักงานทุกคนไดเขาใจและถือปฏิบัติ

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 ในป 2550 คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลไดอนุมัติใหยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน

ป 2549 ซึ่งหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

 สิทธิของผู�ถือหุ�น

 การประชุมผู�ถือหุ�น

 ในการประชุมผูถือหุนสามัญในป 2556 มีกรรมการเขารวมประชุม 10 ทาน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และประธานอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการอีก 2 ทาน คือ นายชลิต ลิมปนเวช กรรมการอิสระ เขารับ

การผาตัดนัยยตา และนางสาวรวมสิน ทรัพยสาคร กรรมการ ติดภาระกิจในตางประเทศ จึงไมสามารถมารวมประชุมได 

โดยบริษัทไดกําหนดใหมีขั้นตอนในการประชุมอยางถูกตองตามกฎหมายต้ังแตการเรียกประชุม การจัดสงเอกสาร และ

แจงวาระการประชุม และยังใหสารสนเทศที่เพียงพอแกผูถือหุนในเวลาที่เหมาะสมเพื่อพิจารณากอนการประชุม รวมทั้ง

เสนอทางเลือกใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทน (ดูรายเอียดเพิ่มเติมในเรื่องความเทาเทียมกันของผูถือหุน) ป 2556 บริษัทใชระบบ barcode ในการลงทะเบียน

เขารวมประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อใหทราบจํานวนผูเขารวมประชุมและการนับคะแนนลงมติแตละวาระไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

และในการลงคะแนนเสียง ประธานในท่ีประชุมไดแจงใหผูถือหุนทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใชบัตรลงคะแนน

กอนการประชุมในการนับคะแนนยังกําหนดใหมีตัวแทนจากกรรมการอิสระและผูสอบบัญชีภายนอกเปนพยานในการนับ

คะแนนรวมกับพนักงานของบริษัท และยังมีการบันทึกภาพพรอมเสียงในการประชุมเพ่ือใหเกิดความโปรงใสและ

ตรวจสอบได นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถาม

และแสดงความคิดเห็น พรอมท้ังเปดเผยรายงานการประชุมดังกลาวไวใน Website ของบริษัท อยางไรก็ตามสําหรับ

เร่ืองการใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอวาระการประชุมและเสนอแตงต้ังกรรมการเปนการลวงหนา และใหเวลา

แกผู ถือหุนสวนนอยมากพอสมควร โดยเริ่มปฏิบัติตั้งแตป 2551 ซึ่งไดลงไวใน Website ของบริษัท บริษัทไดรับ

การประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2556 โดย ผลการประเมินอยูในชวงคะแนน 

98.50 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ผลประเมิน “ดีเยี่ยม” คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเทากับ 90.81 

คะแนน 
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

 ความเท�าเทียมกันของผู�ถือหุ�น

 บริษัท ตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนในการไดรับขอมูลท่ีถูกตอง เพียงพอ และมีระยะเวลาที่

เหมาะสมในการพิจารณา บริษัทไดจัดสงหนังสือนัดประชุมแกผูถือหุนพรอมท้ังขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ

รวมทั้งเอกสารที่ตองใชแสดงตัวเพื่อเขาประชุม หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ ใหผูถือหุนทราบ

ลวงหนากอนวันประชุม 14 วัน นอกจากนี้ตั้งแตการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 เปนตนมา บริษัทไดเปดโอกาส

ใหผูถือหุนรับทราบขอมูลโดยเร็ว โดยไดเผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาไวใน Website กอน

การจัดสงเอกสาร และต้ังแตป 2552 ไดเผยแพรขอมูลใน Website กอนการประชุม 30 วัน นอกจากน้ีบริษัทยังไดกําหนด

เวลาการประชุมและสถานที่จัดประชุมท่ีเหมาะสมเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผู ถือหุน ในการดําเนินการปฏิบัติจริง

ในวันประชุมผูถือหุน ไดเปดใหลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุม 2 ชั่วโมงและยังเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความ

คิดเห็นและซักถามไดโดยอิสระ การลงคะแนนเสียงลงตามลําดับวาระที่กําหนด ไมมีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจง

ใหผู ถือหุนทราบลวงหนา มีการแจงวิธีการลงคะแนนใหผู ถือหุนทราบกอนลงคะแนน เปดใหมีการช้ีแจงและอภิปราย

ในที่ประชุมกอนลงคะแนนในแตละวาระ ผู ถือหุนทุกรายสามารถลงคะแนนไดอยางเทาเทียมกันยกเวนผูถือหุนท่ีมี

สวนไดเสียใหงดออกเสียง ดังกรณีเชนวาระพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ กรรมการท่ีมีสวนไดเสียตองงดออกเสียง 

ตั้งแตป 2551 ไดเผยแพรวัตถุประสงคและหลักเกณฑใหผู ถือหุ นสวนนอยไดมีโอกาสเสนอวาระการการประชุมและ

ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการผานทาง Website ของบริษัท สําหรับป 2556 บริษัทมีการประชุม

ผูถือหุน 1 คร้ัง โดยท่ีวาระการประชุมในแตวาระมีเน้ือหาเรื่องรายละเอียดท่ัวไป เหตุผลและผลกระทบเพ่ิมเติมและ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อใหผูถือหุนมีความเขาใจในเนื้อหาในแตละวาระและสามารถวิเคราะหตัดสินใจไดชัดเจน

มากขึ้น เพ่ือใหผู ถือหุนสามารถตรวจสอบได และบริษัทยังไดเพ่ิมทางเลือกใหกับผูถือหุนนอกจากมอบฉันทะใหผู อื่น

มาประชุมและลงความเห็นแทนแลว ผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมไดยังสามารถมอบอํานาจใหกรรมการอิสระ

เปนผู  รับมอบอํานาจจากผู ถือหุ นลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู ถือหุ นทุกครั้ง กรรมการบริษัทไดให

ความสําคัญอยางมาก กรรมการทุกทานมีเปาหมายที่จะเขาประชุมรวมกันทุกครั้ง นอกจากมีเหตุจําเปนจริงๆ นอกจากนี้

ผูบริหารระดับสูงของบริษัทยังเขารวมประชุมเปนประจํา และสมํ่าเสมออีกดวย 

 รายงานการประชุมมีรายละเอียดสาระสําคัญครบถวน เชน กรรมการที่เขาประชุม คําช้ีแจงของประธานคณะกรรมการ

บริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจัดการ และกรรมการทานอ่ืนที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอซักถาม และ

แสดงความเห็นของผูถือหุน วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน จํานวนคะแนนแยกเปน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ

งดออกเสียง และขอมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวของ นอกจากน้ีรายงานการประชุมดังกลาวยังสงใหตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 วัน 

มีการเผยแพรผาน Website ของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจดูความถูกตองของมติ และเร่ืองท่ีอภิปรายหรือชี้แจง

ในที่ประชุมและใหคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ควรบันทึกเพิ่มเติมหรือแกไขไดกอนที่บริษัทจะนํารายงานการประชุม

ดังกลาวเสนอเพ่ือรับรองในการประชุมผูถือหุนคร้ังถัดไป 

 บัตรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ มีระบบการจัดเก็บที่ดี สามารถตรวจสอบและอางอิงได บริษัทไดแจง

มติที่ประชุมผูถือหุนผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ ภายในวันถัดไปโดยมติดังกลาวระบุผลของมติวาเห็นดวย 

ไมเห็นดวย และงดออกเสียงในแตละวาระอยางครบถวนใหผูถือหุนท่ีไมไดเขาประชุมไดทราบมติผลการประชุมไดอยาง

รวดเร็ว

 สําหรับสิทธิในสวนแบงกําไร บริษัทมีกลไกที่ทําใหผูถือหุนมีความมั่นใจวาจะไดรับผลตอบแทนอยางครบถวน โดย

บริษัทมีโครงสรางการถือหุนที่ชัดเจน ไมมีลักษณะการถือหุนไขวกัน แตมีการถือหุนในลักษณะที่มีผูถือหุนรวมกันกับ
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บริษัทที่เก่ียวของ (บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)) ในรูปของเงินลงทุนในหุนสามัญในสัดสวนเงินลงทุนในอัตรา

รอยละ 24.32 สําหรับมาตรการในการอนุมัติการทํารายการเก่ียวโยงกัน ผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

แลวนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการท่ีมีสวนไดเสียจะงดออกเสียงในการอนุมัติรายการ

ดังกลาว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีอํานาจหนาที่ในการดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และใหมี

มาตรการดูแลขอมูลภายในเพ่ือปองกันการนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตนในทางมิชอบเพิ่มเติม กําหนดใหตองรายงานให

เลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบทุกคร้ังท่ีมีการเคลื่อนไหวของการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร โดยเริ่มต้ังแต

ป 2547 จากเดิมท่ีตองรายงานดวยตัวเอง นอกเหนือจากไดกําหนดใหกรรมการและผูบริหารเปดเผยการถือหุนของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง

 บทบาทผู�มีส�วนได�เสีย 

 บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอก โดยไดมีการกําหนด “จริยธรรมในการ

ประกอบธุรกิจ” ซึ่งไดแกการตอตานการคอรรัปช่ัน การมีสวนรวมทางการเมืองอยางมี ความรับผิดชอบ การปฏิบัติ

เสมอภาคและเปนธรรมแกผู ที่เกี่ยวของ ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และการปฏิบัติดานแรงงานและ

ความเคารพในสิทธิของพนักงาน และขอพึงปฏิบัติของบุคคล 3 กลุมหลักที่มีสวนรวมในการปฏิบัติงานและมีสวนไดเสีย

ในบริษัทไดแก ฝายจัดการ (หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝายบริหารระดับสูง ผูจัดการและเจาหนาท่ีระดับบังคับบัญชา) 

พนักงาน และผูถือหุนรายใหญ โดยเฉพาะขอพึงปฏิบัติของฝายจัดการมีการระบุเปนรายละเอียดขอพึงปฏิบัติของฝาย

จัดการตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 7 กลุมไดแก ผูถือหุน พนักงาน ลูกคาหรือผูบริโภค คูคาและ/หรือเจาหน้ี คูแขง

ทางการคา สิ่งแวดลอม และการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน โดยที่จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและขอพึงปฏิบัติ

ดังกลาวอยูบนรากฐานของอุดมการณในเร่ืองคุณภาพและคุณธรรม นอกจากนี้ยังเนนเรื่องกระบวนการกํากับดูแลกิจการ

เพ่ือไมใหผูถือหุนรายใหญแทรกแซง การตัดสินใจใดๆ ของนักบริหารที่บริหารงานโดยสุจริตและบนพ้ืนฐานของความเปน

มืออาชีพ นอกจากนี้บริษัทยังตะหนักดีวา เปนสวนหนึ่งของชุมชน จึงกําหนดเปนนโยบายในการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึง

หนาท่ีและความรับผิดชอบที่ดีตอสังคมและส่ิงแวดลอม มีการกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและกิจกรรมตางๆที่สงเสริม

ใหเปนไปตามนโยบาย (โปรดอานนโยบายเรื่องความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมบน Website ของบริษัท) 

ซึ่งกิจกรรมในดานส่ิงแวดลอมและการชวยเหลือชุมชนดังตัวอยางเชน การรับโรงเรียนท่ีตั้งอยูใกลโรงงาน หรือโรงเรียนอ่ืน

ตามความเหมาะสม เปนโรงเรียนในอุปถัมภ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียน จัดอุปกรณการศึกษา หรือพัฒนา

โรงเรียนโดยวิธีการอ่ืนๆ อยางเหมาะสม การสนับสนุนเงินหรือผลิตภัณฑสําหรับกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานราชการ 

โรงเรียน วัด องคกรอ่ืนๆ และชาวบานชุมชนใกลเคียงรักษาสิ่งแวดลอมในบริเวณโรงงานไมใหมีหรือมีผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมชุมชนโดยรอบและอ่ืนๆ อีก

 ความขัดแย�งของผลประโยชน�

 บริษัทขจัดรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนดวยการปฏิบัติตามนโยบายในจริยธรรมธุรกิจ โดยไดมีการกําหนด

ขอพึงปฏิบัติของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ โดยเฉพาะผูถือหุนรายใหญ ซึ่งเนนเร่ืองการควบคุมไมใหเกิดผลกระทบทางลบ

ตอผูมีสวนไดเสียกลุมอ่ืน นอกจากนี้คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการ

ที่เก่ียวโยงกันและไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง (โปรดดูรายละเอียดเรื่องการขจัดความขัดแยงของ

ผลประโยชนเพ่ิมในหัวขอความเทาเทียมกันของผู ถือหุนประกอบ) รวมทั้งยังมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาด

หลักทรัพยฯ และไดเพ่ิมเติมในขอบังคับของบริษัทเพ่ือรักษาผลประโยชนของผูถือหุนสวนนอยซ่ึงไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม

ผูถือหุนในป 2546 ใหเพิ่มเติมขอบังคับดังกลาว ดังมีรายละเอียดดังน้ี
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

 “ขอบังคับของบริษัท หมวด 8 ขอ 48 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ

เก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอย ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ใชบังคับกับการทํารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการไดมาหรือ

จําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนแลวแตกรณี ใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีประกาศ

ดังกลาวกําหนดไวในเร่ืองนั้นๆ ดวย”

 นอกจากน้ีบริษัทยังไดปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการใหพนักงานลงนามใน “ขอตกลงเร่ืองการกระทํา

ที่ขัดตอผลประโยชนของบริษัท” ซึ่งบันทึกขอตกลงดังกลาวไดระบุการลงโทษทางวินัยตามข้ันตอนและถึงขั้นเลิกจางหาก

พบวามีการจงใจฝาฝนหรือละเมิดขอตกลงและเพื่อใหมีมาตรการดูแลขอมูลภายในเพื่อปองกันการนําไปใชเพ่ือประโยชน

สวนตนในทางมิชอบเพ่ิมเติมไดกําหนดใหกรรมการและผูบริหารเปดเผยการถือหุนของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการ

ทุกไตรมาส และตองรายงานใหเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของการถือหุน 

 รายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

จากนั้นนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยที่กรรมการที่มีสวนไดเสียงดออกเสียง และถาขนาดของรายการที่ใหญ

ตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนพรอมทั้งลงประกาศในหนังสือพิมพ อนึ่งรายการที่เกี่ยวโยงกัน เปนรายการที่ใช

ราคาตลาดเปนเกณฑในการทํารายการ โดยจะมีการเปรียบเทียบราคาตลาดกับบริษัทอื่นอีก อยางนอย 3 ราย 

 จริยธรรมธุรกิจ 

 จริยธรรมธุรกิจไดกําหนดไวในจรรยาบรรณของกลุมธุรกิจอาหาร ทิปโก เพื่อเปนแนวทางและขอพึงปฏิบัติที่ดี

ซึ่งประกอบดวย อุดมการณ อันไดแก เชื่อมั่นในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มุงมั่นในความเปนเลิศ และถือมั่นในความ

รับผิดชอบตอสังคม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ อันไดแก การตอตานการคอรรัปชั่น การมีสวนรวมทางการเมือง

อยางรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเปนธรรมแกผู ที่เก่ียวของ ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม และ

การปฏิบัติดานแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน พรอมทั้งกําหนดขอพึงปฏิบัติสําหรับผูมีสวนไดเสีย อันไดแก

ขอพึงปฏิบัติของฝายจัดการ ขอพึงปฏิบัติของพนักงาน และขอพึงปฏิบัติของผูถือหุนรายใหญ และขอเสนอแนะเม่ือเกิด

ปญหา พรอมทั้งส่ือใหกรรมการและพนักงานทุกคนทราบอยางตอเนื่องเปนเวลานาน ใหผูที่เก่ียวของลงนามรับทราบ

ทุก 2 ป และตกลงที่จะถือปฏิบัติ นอกจากนี้ฝายจัดการตองรับผิดชอบในการดูแลใหพนักงานท่ีอยูใตบังคับบัญชาทุกคน 

ปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆอยางเครงครัด กรณีพนักงานไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะถูกพิจารณาลงโทษ

ตามระเบียบของบริษัท

 การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส

 นโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ

 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท สรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ สราง ความโปรงใสบน

พื้นฐานของความซื่อสัตย เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการอยางยั่งยืน และเพิ่ม ความเชื่อมั่นใหผูมีสวนไดเสีย 

(Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายใหดําเนินการตามบรรษัทภิบาล ดังตอไปนี้

 1. ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ

 2. จัดใหมีระบบการควบคุม และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ

 3. ใหนโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร/แผนธุรกิจกับฝายบริหาร
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 4. ดูแลไมใหเกิดปญหาการขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest)

 5. ปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมตอทุกฝาย

 6. ดําเนินงานดวยความโปรงใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได

 7. เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะเร่ืองผลประกอบการและงบการเงิน

 8. จัดใหมีคูมือจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อใหกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ 

 9. ดําเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมและสังคมอยางเปนรูปธรรมและฝายบริหารไดนํานโยบายดังกลาวไปใชปฏิบัติ

  พรอมทั้งส่ือสารใหพนักงานในองคกรเขาใจและปฏิบัติอยางทั่วถึง

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 ทุกปคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาวาจะปรับปรุงแกไขนโยบายในการดําเนินการบรรษัทภิบาล เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคของบริษัท สรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ สรางความโปรงใสบนพ้ืนฐานของความ

ซื่อสัตย เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการอยางยั่งยืน เพ่ิมความเช่ือม่ันใหผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) 

และสอดคลองในการดําเนินธุกรกิจในปจจุบัน สําหรับป 2552 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติใหแกไขนโยบายในการดําเนินการ

บรรษัทภิบาลขอ 9 ใหม ดังนี้ ขอ9. การดําเนินกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอมและสังคมอยางเปนรูปธรรม 

 นอกจากนี้เพื่อใหพนักงานทุกระดับเขาใจและใชเปนแนวทางในการทํางานอยูเสมอ ไดวางรากฐานในเรื่องนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการบริหารธุรกิจตั้งแตการอบรมเร่ิมแรกเมื่อรับเขาทํางาน (Orientation) 

และยังมีการทบทวนในเรื่องดังกลาวอยางนอย ปละ 2 ครั้ง และนอกจากนี้ยังกําหนดเปนคําถาม และ ใหเสนอความคิดเห็น

ในแบบสํารวจความคิดเห็นของพนักงานประจําป (Employee Opinion Survey) เชน “ทานเห็นดวยกับการกํากับดูแล

กิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ทั้งดานผูถือหุน พนักงาน ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสีย” 

และ “ทานเห็นดวยเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและสังคม (CSR) และปฏิบัติตาม

นโยบายบริษัท” อีกดวย ซึ่งผลการประเมินท้ังสองหัวขอในป 2556 ไดคะแนน 4.32 และ 4.38 ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 

5.00 คะแนน นอกจากนี้เพ่ือใหสอดคลองกับจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจซ่ึงนอกเหนือจากการส่ือสารใหพนักงานตระหนัก

ในเรื่องการตอตานการคอรรัปชั่นแลว บริษัทยังไดเพิ่มคําถามในแบบสํารวจความคิดเห็นของพนักงานประจําป 2556 วา 

“ทานเห็นดวยและจะปฏิบัติตามนโยบายบริษัทเรื่องการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น (Anti-corruption)” ซึ่งผลการประเมิน

ได 4.47 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 ทั้งนี้การวางระบบในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการดังกลาว ทําใหบริษัทสามารถ

ผลักดันใหเกิดการปฏิบัติอยางตอเนื่องและกระตุนใหอยูในจิตวิญญาณของพนักงานทุกระดับ

2 คณะกรรมการชุดย�อย

 โครงสร�างกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย�อย และ ขอบเขตอํานาจหน�าที่ความรับผิดชอบ

 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถอยางสูงพรอมทั้งมีการพัฒนาตนเองตาม

หลักสูตรสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยางตอเน่ือง คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด 

และใหความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแล

ใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการและฝายจัดการมีความรับผิดชอบตามหนาที่ตอผู ถือหุน มีระบบการแบงแยกบทบาทหนาที่รับผิดชอบ
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ระหวางคณะกรรมการกับฝายจัดการ รวมท้ังไดมีการทบทวนและประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง

ใหอยูในระดับที่เหมาะสม ภายใตกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน 

และรักษาผลประโยชนของบริษัทบนพ้ืนฐานของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดจัดต้ังคณะอนุกรรมการข้ึน 4 

คณะไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล 

และคณะอนุกรรมการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ ประกอบดวยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติและหนาที่รับผิดชอบตามขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไดมีการกําหนดบทบาทและภาระหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ

กับฝายจัดการและคณะกรรมการกับผูถือหุนรายใหญเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน

 อํานาจหน�าที่ของคณะกรรมการบริษัท

 1. ดูแลและจัดการใหการดําเนินการของบริษัทเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทตลอดจน

  มติที่ประชุมผูถือหุน และรักษาผลประโยชนของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทและกํากับควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนตาม

  นโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและ

  ความม่ังคั่งสูงสุดใหแกผูถือหุน

 3. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมใหญสามัญประจําปภายในไมเกิน 4 เดือนนับแตวันปดบัญชีสิ้นปของ

  บริษัทและจัดประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือมีความจําเปน

 4. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและในการประชุมตองมีกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของทั้งหมด

  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเอาเสียงขางมากเปนมติถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานของที่ประชุม

  ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด

 5. ใหคําปรึกษารวมอภิปรายปญหาอยางกวางขวางโดยทั่วกันและวินิจฉัยดวยดุลยพินิจที่รอบคอบเรื่องที่เสนอ

  ตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

 6. จัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนณวันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน

  ในการประชุมสามัญประจําปเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนและคณะกรรมการ-บริษัทตองจัดให

  ผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จสิ้นกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

 7. แตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนกรรมการผูจัดการ

 8. มอบอํานาจดําเนินการใหกรรมการผูจัดการในการดําเนินกิจการของบริษัทตลอดจนมีอํานาจแตงต้ังและถอดถอน

  พนักงานของบริษัทรวมท้ังกําหนดคาตอบแทนในการทํางานตามนโยบายของคณะกรรมการรวมทั้งมอบอํานาจ

  ดําเนินการแกพนักงานท่ีสอดคลองกับสถานการณของธุรกิจ

 9. พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุนและในการดําเนินกิจการของบริษัทประจําปรวมทั้งดูแลการใชทรัพยากร

  ของบริษัท

 10. กําหนดหลักการและนโยบายคาตอบแทนการทํางานของผูบริหารระดับสูง

 11. จัดใหมีการควบคุมและตรวจสอบภายในตลอดจนจัดทําระบบการควบคุมทางการเงินการดําเนินงานและ

  การกํากับดูแลการปฏิบัติงานรวมท้ังควบคุมและบริหารความเส่ียง

 12. จัดใหมีการรายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลท่ัวไปที่สําคัญตอผูถือหุนอยางครบถวนถูกตองเพียงพอและ

  ยืนยันการตรวจสอบรับรองขอมูลที่รายงาน
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 อํานาจหน�าท่ีของกรรมการผู�จัดการ

 1. จัดการงานและดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายและอํานาจที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด

 2. กําหนดเปาหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแผนธุรกิจประจําปรวมท้ังงบประมาณคาใชจายและ

  แผนยุทธศาสตรระยะยาวใหคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

 3. บริหารการปฏิบัติงานผานคณะจัดการใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนธุรกิจโดยสรางความสามารถ

  การแขงขันและใหผลตอบแทนที่เหมาะสมแกผูถือหุน

 4. จัดสรรทรัพยากรและสรรหาบุคคลากรที่มีศักยภาพใหเกิดประโยชนสูงสุด

 5. สงเสริมและสรางวัฒนธรรมองคกรใหเขมแข็งและสนับสนุนวิสัยทัศนและการเติบโตของธุรกิจ

 6. ติดตามการดําเนินงานของบริษัทอยางใกลชิด วัดผลการดําเนินการและรายงานถึงกิจการท่ีฝายจัดการไดกระทํา

  ไปแลวตอคณะกรรมการบริษัทเปนระยะและทันสถานการณ

 7. พิจารณากลั่นกรองและนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของ

  บริษัทเรื่องที่หากทําไปแลวจะเกิดการเปล่ียนแปลงอยางสําคัญแกกิจการของบริษัทและเร่ืองที่ตองปฏิบัติ

  ตามกฎหมาย และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 8. จัดทํารายละเอียดอํานาจดําเนินการภายในบริษัทเพ่ือกระจายอํานาจใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจ

  อยางมีประสิทธิภาพมีความคลองตัวโดยไมเสียการควบคุม เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

 9. ทํารายงานสถานะการเงินและงบการเงินใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติทุกๆไตรมาส

 อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทใหตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอและเชื่อถือได 

 2. ดูแลใหบริษัทและฝายจัดการดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หากเห็น

  สมควรสามารถท่ีจะเชิญกรรมการ ผูบริหาร หรือเจาหนาที่ของบริษัทเขารวมประชุม และใหขอมูลในสวนที่

  เกี่ยวของได

 3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท พรอมกําหนดคาตอบแทน

 4. ดูแลใหบริษัทและฝายจัดการปฏิบัติตามขอกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวของ

 5. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

 6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตอง

  ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองมคีวามเหน็ในเรือ่งตางๆ ตามขอกําหนดของตลาดหลกัทรพัย

  แหงประเทศไทย

 อํานาจหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน

 1. คณะอนุกรรมการมีหนาที่ทําการสรรหา และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหนง

  กรรมการตามระเบียบปฏิบัติเร่ืองการคัดเลือกสรรหากรรมการบริษัท และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความ

  เหมาะสมของกรรมการท่ีพนตําแหนงและสมควรไดรับเลือกต้ังใหม เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา

  ใหความเห็นชอบ และเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท

 2. คณะอนุกรรมการมีหนาท่ีเสนออัตราคาตอบแทนและกําหนดเงื่อนไขในการวาจาง และอัตราคาจางประธาน

  กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูงของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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 3. คณะอนุกรรมการมีบทบาทในการเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ เกี่ยวกับอัตราคาตอบแทน

  ของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท ตามระเบียบการพิจารณาผลตอบการทํางาน เพ่ือขอรับ

  ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนในภายหลัง

 4. คณะอนุกรรมการมีหนาท่ีใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผูสืบทอดตําแหนงประธาน กรรมการ

  บริหาร กรรมการผูจัดการ และทบทวนแผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และตําแหนงท่ีสําคัญ

  ที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูจัดการไดจัดเตรียมไว

 5. คณะอนุกรรมการ มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับกลยุทธดังตอไปนี้

  5.1 กลยุทธดานทรัพยากรบุคคลสําหรับผูบริหารระดับสูง

   5.1.1 พิจารณาและใหความเห็นตอขอเสนอของประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ 

    เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับนโยบายดานทรัพยากรบุคคลสําหรับผูบริหาร

    ระดับสูง เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธในการทําธุรกิจของบริษัท

   5.1.2 สรางความม่ันใจวาแผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และตําแหนงที่สําคัญ

    มีรายชื่อผูที่อยู ในเกณฑที่จะไดรับการพิจารณา และตรวจสอบใหแนใจวาแผนการสืบทอด

    ตําแหนงผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และตําแหนงท่ีสําคัญ ไดรับการทบทวนอยูเสมอโดย

    ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ

  5.2 กลยุทธดานการประเมินผลและผลประโยชนตอบแทนสําหรับผูบริหารระดับสูง

   5.2.1 ทบทวนกลยุทธในการใหผลประโยชนตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทพื่อรับรอง

   5.2.2 ทบทวนผลประโยชนตอบแทนและเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อการจูงใจใหผูบริหารระดับสูง

    เสรมิสรางและพฒันาศักยภาพของตน รวมถึงผูใตบงัคบับญัชาดวย และอุทศิตนเพ่ือพฒันาธุรกจิ

    ของบริษัทอยางเต็มสติปญญาและความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

    รวมถึงการพิจารณาใหถือหุนของบริษัทดวย

   5.2.3 ใหคาํเสนอแนะแกประธานเจาหนาทีบ่รหิาร และกรรมการผูจดัการ ถงึหลักการพิจารณาเงนิเดือน 

    สวัสดิการคาตอบแทน และผลประโยชนตางๆ แกผูบริหารระดับสูงของบริษัท

   5.2.4 พิจารณาและใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับนโยบายและรูปแบบของการให

    ผลประโยชนตอบแทนซ่ึงออกแบบไวสําหรับการจูงใจ และรักษาไวซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ 

    มีคุณภาพ และมีศักยภาพ

 อํานาจหน�าที่ของคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล

 1. กําหนดนโยบายบรรษัทภิบาลใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 2. ทบทวนนโยบายบรรษัทภิบาลและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเปนระยะ

 3. พิจารณาอนุมัติจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท

 อํานาจหน�าที่คณะอนุกรรมการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ

 1. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะทําลายเสถียรภาพขององคกรในอนาคต

 2. ปฏิบัติตามทิศทางกลยุทธและคานิยมขององคกร

 3. กําหนดระดับความรุนแรงของความเส่ียงในทุกกิจกรรม
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 4. กําหนดตัวชี้วัดความเส่ียงที่ชัดเจน

 5. ดําเนินการตรวจสอบอยางอิสระหรือจัดทําระบบการประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ 

 6. หาความสมดุลระหวางความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากความเส่ียงในการตัดสินใจทางธุรกิจกับคาใชจายในการควบคุม

  ความเส่ียงนั้น

 7. สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานแจงหรือสงสัญญาณการเตือนใหฝายบริหารทราบทันทีที่เกิดสถานการณเลวราย

 8. เปรียบเทียบตนเองกับบริษัทอ่ืนท่ีมีวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เปนเลิศ

  รายช่ือกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงิน

  นายวิรัช ไพรัชพิบูลย (สามารถดูประวัติไดจากหนา 26)

  รายช่ือกรรมการที่มีความรูทางดานการเงิน

  นายพิชวัฒน ชมชื่น นายสมจิตต เศรษฐิน นายเอกพล พงศสถาพร และนายวิรัช ไพรัชพิบูลย

  (สามารถดูประวัติไดจากเอกสารหนา 25-27 )

3 การสรรหาและแต�งตั้งกรรมการและผู�บริหารระดับสูงสุด

 ขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกและแต�งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู�จัดการ

 1. คณะกรรมการบริษัทกําหนดคุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผูจัดการ

 2. คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทําการกล่ันกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่

  คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

 3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกผูที่เหมาะสมท่ีจะเปนกรรมการ เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง

  เปนกรรมการ

 4. คณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งผูที่เหมาะสมเปนกรรมการผูจัดการ

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ

 1. เปนผูมีคุณสมบัติของกรรมการตามที่กําหนดไว

 2. เปนกรรมการที่สามารถปฏิบัติหนาท่ีแสดงความคิดเห็นโดยใชดุลยพินิจของตนเองอยางเปนอิสระและมีจริยธรรม

  โดยยึดถือประโยชนขององคกรเปนหลัก โดยไมไดคํานึงถึงเฉพาะประโยชนของผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

  รายยอยหรือตนเอง 

 3. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีตลาดหลักทรัพยฯกําหนด และเปนไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังตอไปนี้

  3.1 ถือหุนไมเกินรอยละ 2 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม 

   หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย)

  3.2 ไมมีสวนรวมในการบริหารงานรวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําหรือ

   ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงโดยตองไมมี

   ผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

  3.3 ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดาน

   การเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง

   ในลักษณะท่ีจะทําใหขาดความเปนอิสระ
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

  3.4 ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมี

   ความขัดแยง และไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการผูถือหุ น

   รายใหญ

  3.5 เปดเผยความสัมพันธใดๆ ที่อาจทําใหขาดความเปนอิสระ แกคณะกรรมการบริษัท

 คุณสมบัติของกรรมการ

 1. เปนบุคคลที่ไมมีประวัติดางพรอย

 2. เปนผูมีวิสัยทัศนและสามารถมองภาพรวมของธุรกิจไดดี

 3. เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม

 4. เปนผูมีทักษะในการส่ือความอยางมีประสิทธิภาพ

 5. เปนผูมีแนวคิดทางธุรกิจและการตัดสินใจอยางเปนระบบ

 6. เปนผูมีความรูความเขาใจดานการเงิน หรือการพาณิชยกรรมหรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณเกี่ยวกับ

  การบริหารธุรกิจ

 7. เปนผูมีประสบการณเคยเปนกรรมการของบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ

 คุณสมบัติของกรรมการผู�จัดการ

 1. มีคุณธรรมและไมมีประวัติดางพรอย

 2. ไมเปนผูถือหุนรายใหญและเปนนักบริหารและจัดการสมัยใหมโดยอาชีพ

 3. มีทักษะและมีประสบการณในการทํางานหลากหลายหนาที่รวมทั้งธุรกิจตางประเทศ

 4. มีความเปนผูนําสูง วิสัยทัศนกวาง มนุษยสัมพันธดี สื่อสารกระจาง และบุคลิกเหมาะสม

 5. สามารถประสานความแตกตางและความสามารถของพนักงานใหบรรลุเปาหมายธุรกิจและสอดคลองกับ

  วัฒนธรรมขององคกร

 6. มีทักษะเรื่องการตลาด การเงินและการบริหารบุคคล

 7. สามารถกํากับดูแลและอํานวยการทํางานของท้ังองคกร

 8. มองโอกาสธุรกิจไดดีและแกปญหาเปนเยี่ยม

 หลักเกณฑ� ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

 1. บุคคลตองมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กําหนดไว

 2. กรรมการท้ังคณะควรมีความหลากหลายของความชํานาญที่เปนประโยชนตอการกําหนดทิศทางและควบคุม

  การดําเนินงานของบริษัท

 วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ�การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู�ถือหุ�น

 1. ใหที่ประชุมผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตําแหนง

 2. ในการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการแตละตาํแหนงน้ัน ใหผูถือหุนแตละคนมคีะแนนเสยีงเทากับจํานวนหุน

  ที่ตนถืออยู โดยถือวาหุนหน่ึงมีเสียงหน่ึง

 3. ในการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแตละตําแหนง ผูที่ไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการในตําแหนงนั้น ตองไดรับ

  คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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 ข�อบังคับของบริษัทในส�วนเกี่ยวข�องกับคณะกรรมการ 

 ขอ 16. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนอัตราหนึ่งในสาม ถาจํานวน

กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม กรรมการที่จะตองออกจาก

ตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการ

คนที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได

 ขอ 17 นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเม่ือ

  (1) ตาย

  (2) ลาออก

  (3) ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535

  (4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามขอ 20.

  (5) ศาลมีคําสั่งใหออก

 ขอ 18. กรรมการคนใดลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ 

  กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึงจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยกันก็ได

 ขอ 19. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือก

  บุคคลหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

  พ.ศ. 2535 เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือ

  นอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการแทนได เพียงเทาวาระ

  ที่ยังเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน ไมมีการกําหนดสัดสวน

  มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการ

  ที่ยังเหลืออยู

 ขอ 20. ที่ประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนง กอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียง

  ไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา

  กึ่งหน่ึงของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 ขอ 21. กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได

 การถ�วงดุลของกรรมการที่ ไม�เป�นผู�บริหาร

 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 12 ทานประกอบดวยผูมีความรูและประสบการณหลากหลาย ซึ่งเปนประโยชนตอบริษัท 

โดยประกอบดวย

 กรรมการที่เปนผูบริหาร  1 ทาน  คิดเปนรอยละ  8

 กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 11 ทาน คิดเปนรอยละ 92

 กรรมการอิสระ  5 ทาน คิดเปนรอยละ 42

 คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกวาหน่ึงในสามและมีจํานวนกรรมการท่ีไมใช

ผูบริหารมากกวา 1 ใน 2 ของจํานวนกรรมการท้ังคณะ

 จํานวนกรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม (Significant Shareholders) เปนสัดสวนที่ยุติธรรมตอ

ผูถือหุนรายอื่น
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับ

ของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตามหลักการกํากับดูแลที่ดี โดยกรรมการบริษัท

มีวาระการดํารงตําแหนง ซึ่งตามขอบังคับฯของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการจํานวน 

1 ใน 3 ออกจากตําแหนง (โปรดดูรายละเอียดในเรื่องการสรรหากรรมการและกรรมการผูจัดการ ในขอ 2 ประกอบ) 

นอกจากนี้ตั้งแตป 2546 คณะกรรมการบริษัทไดเริ่มประเมินตนเอง (Self - Assessment) และประเมินผลงานคณะกรรมการ

ทั้งคณะ กรรมการแตละทานใหความสนใจตอการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะและมาตรฐานการปฏิบัติหนาที่

ของกรรมการในการบริหารงานบริษัทใหมีประสิทธิภาพและมีการกํากับดูแลที่ดี 

 (โปรดดูหัวขอการประเมินคณะกรรมการประกอบ)

 การรวมหรือแยกตําแหน�ง

 ประธานกรรมการและกรรมการ 5 ทาน รวมเปน 6 ทานเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ

 กรรมการผูจัดการเปนผูบริหารมืออาชีพไมมีสวนเก่ียวของหรือมีความสัมพันธใดๆกับผูถือหุนรายใหญ และโครงสราง

คณะกรรมการมีกรรมการอิสระเกินกวาหน่ึงในสาม และมีจํานวนกรรมการที่ไมใชผูบริหารมากกวา 1 ใน 2 ของจํานวน

กรรมการทั้งคณะ กอใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงานที่ดี นอกจากน้ีการแบงแยกหนาที่ในการกําหนด

นโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจําอยางชัดเจน (โปรดดูรายละเอียดบทบาทและอํานาจหนาท่ีของ กรรมการ

ผูจัดการ คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการแตละคณะในหัวขอโครงสรางการจัดการ) คณะกรรมการบริษัทได

แตงต้ังคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทําหนาท่ีพิจารณาคัดเลือกและกล่ันกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการหรือกรรมการ พรอมท้ังพิจารณาคาตอบแทน

ของคณะกรรมการ และคณะผูบริหาร 

 เพื่อใหกลไกติดตาม ตรวจสอบ และถวงดุลอํานาจในการบริหารงานมีความถูกตองโปรงใส หนวยงานตรวจสอบ

ภายในมีความเปนอิสระในการรวมกําหนดขอบเขตในการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน(โปรดดูขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบประกอบ)

 กระบวนการกําหนดและความเหมาะสมของค�าตอบแทน

 บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับเหมาะสมตาม

อุตสาหกรรม และไดขออนุมัติจากผูถือหุนแลว กรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทน

เพิ่มที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น กรรมการผูจัดการและพนักงานไดรับคาตอบแทนท่ีเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน

ของแตละคน คาตอบแทนที่ไดรับไดผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนและเพื่อใหเกิด

ความโปรงใสและความชัดเจนในการกาํหนดคาตอบแทนกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง ผูถอืหุนไดพจิารณานโยบาย

และหลักการคาตอบแทนกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงแลวในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 

28 เมษายน 2549 

 ในแตละปคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาวาคาตอบแทนของคณะกรรมการเหมาะสม

หรือไมโดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในกลุมเดียวกันและขนาดธุรกิจในระดับเดียวกัน
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4. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย�อยและบริษัทร�วม

 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยใชหลักเกณฑการปฏิบัติงานเหมือนกัน ซึ่งเขียนเปน

ลายลักษณอักษรของกลุมธุรกิจอาหารทิปโก การบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวมปฏิบัติ ดังน้ี

 1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสงตัวแทนของบริษัทเขาไปเปนกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทรวมตาม

  อัตราสวนการลงทุน

 2. บริษัทยอยรายงานผลการดําเนินงานและการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อนําเสนอ

  ตอคณะกรรมการบริษัทตอไป

 3. จัดกิจกรรมรวมกันท้ังบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อใหรับทราบแผนการดําเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน

 4. การจัดทํางบประมาณตองนํามารวมกัน เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารวมกันทั้งกลุมธุรกิจอาหาร

 5. การทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสโดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการ

  ตรวจสอบ

 6. มีการโยกยายหรือเลื่อนตําแหนงภายในกลุมธุรกิจอาหารทิปโกไดตลอดและอายุการทํางานนับตอเน่ือง

5. การดูแลเรื่องการใช�ข�อมูลภายใน

 บริษัทมีการกําหนดนโยบายและขอบังคับหามไมใหผูบริหารในการนําขอมูลไปใชเพื่อประโยชนสวนตนรวมท้ังเพื่อ

การซ้ือขายหลักทรัพยโดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชนนโยบายดังกลาวมีรายละเอียดดังน้ี

 • ไมแสวงหาประโยชนใหตนเองและผูที่เกี่ยวของโดยใชขอมูลใดๆขององคกรซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณะ

 • ไมเปดเผยขอมูลลับขององคกรตอบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคูแขง

 • กําหนดใหคณะผูบริหารระดับสูง 5 คนแรกคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารตองรายงานการซื้อขาย

  หลักทรัพยของบริษัทตอสํานักงานก.ล.ต. ตามระเบียบขอกําหนดอยางเครงครัดและขอความรวมมือ

  คณะกรรมการบริษัทหามซ้ือขายหลักทรัพยระหวางหลังประชุมคณะกรรมการบริษัทและกอนสงขอมูลให

  ตลาดหลักทรัพยหรือสํานักงานก.ล.ต. อยางไรก็ตามตั้งแตป 2547 ทุกครั้งที่มีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท

  ตองสงรายงานซื้อขายผานเลขานุการบริษัทจากเดิมท่ีรายงานดวยตนเอง เพ่ือนําสงสํานักงานก.ล.ต. ตอไป 

  นอกเหนือจากน้ีตองรายงานการถือหุนของบริษัทของคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงในแตละไตรมาส 

  เพื่อใหทราบความเคล่ือนไหวในการถือหุนของบริษัท (เร่ิมป 2546)

 มาตรการลงโทษ

 มีการตักเตือนหรือลงโทษทางวินัยตามหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลของบริษัทและบริษัทยอย
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6. ค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชี

 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทในการ

แตงต้ังผูสอบบัญชีแตละป รวมถึงคาสอบบัญชี เพ่ือเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งน้ีรายชื่อผูสอบบัญชีที่จะเสนอ

เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท จะตองเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

 ในป 2556 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประกอบดวย

 1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

  บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีรวมจํานวน 2,505,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี

  งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม จํานวน 1,055,000 บาท

  งบการเงินของบริษัทยอย 5 บริษัท จํานวน 1,450,000 บาท

 2. คาบริการอ่ืน (Non-audit fee)

  บริษัทและบริษัทยอยจายคาบริการอ่ืน จํานวน 320,000 บาท

7. การปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอ่ืนๆ

 ในเร่ืองการบริหารความเสี่ยง

 จากเดิมระยะเวลาในการทบทวนเร่ืองการบริหารความเส่ียงจะทําทุก 6 เดือนปรับเปล่ียนเปนให มีระบบเตือนภัย 

และทบทวนเปนประจําถึงขนาดของความรุนแรงวามีการเปลี่ยนแปลงมากข้ึนหรือนอยลง รวมทั้งมาตรการท่ีใชในการ

แกไขและปองกันวามีประสิทธิภาพหรือไม ระยะเวลาและความถ่ีในการทบทวนขึ้นอยูกับลักษณะของรายการควรทําบอย

แคไหน ซึ่งไดนําไปปฏิบัติตั้งแตป 2547 โดยมีการกําหนดสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนข้ึน ระบุความรุนแรงเปนระดับพรอมใช

สีประกอบ เชนสีแดง แปลวา รุนแรงมาก เปนตนซ่ึงนอกจากระบุระดับความรุนแรงแลว ยังประเมินถึงโอกาสท่ีจะเกิด

และผลกระทบที่จะไดรับและปลูกฝงใหเกิดการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับของการปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมยอยทุกวัน

ในระดับหนวยงาน ประชุมทุกเดือนในระดับฝาย และระดับจัดการ และประชุมทุก 6 เดือน ในระดับคณะอนุกรรมการ

ประเมินความเส่ียงทางธุรกิจ พรอมกันน้ีคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดใหฝายตรวจสอบการควบคุมภายในตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยงวาสามารถปฏิบัติไดจริงหรือไม มีความคืบหนาในการแกไขในแตละประเด็นอยางไรบาง ซึ่งมีการ

พิจารณาทุกไตรมาส ถามีสิ่งใดที่ตองปรับปรุงคณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตอไป

 ในเร่ืองเลขานุการบริษัท

 ไดกําหนดบุคคลที่เกี่ยวเนื่องและมีความรูความสามารถเฉพาะ พรอมท้ังมีความเขาใจในเร่ืองกฎหมายตางๆ รวมถึง

หลักเกณฑ ขอกําหนด และหลักปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยเปนอยางดี ซึ่งบริษัทไดแตงตั้งและสงอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทแลวในป 2547
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 ในเร่ืองการเผยแพร�ข�อมูลประกอบวาระการประชุมผู�ถือหุ�น

 ใหเผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาไวใน Website ของบริษัทกอนจัดสงเอกสาร และกอนการ

ประชุมผูถือหุนอยางนอย 30 วัน โดยเริ่มปฏิบัติในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 วันที่ 24 เมษายน 2551เปนตนไป

 ในเร่ืองให�ผู �ถือหุ�นส�วนน�อยมีโอกาสเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป�นกรรมการอิสระ

 ในป 2549 บริษัทไดเริ่มให ผูถือหุ นสวนนอยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการอิสระโดยสงหนังสือถึงผู จัดการ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหแจงถึงผูถือหุนของบริษัท ใน Website ของตลาดหลักทรัพยฯ เพ่ือเปดโอกาสให

ผูถือหุนสวนนอยไดมีโอกาสเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เขาสมัครเพ่ือพิจารณาเปนกรรมการอิสระแทนกรรมการ

ที่ออกตามวาระตามกระบวนการสรรหาของบริษัท เพื่อใหทันการคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ 

และต้ังแตป 2551 เสนอผาน Website ของบริษัทไดโดยตรง 

 ในเร่ืองควรมีมาตรการให�ผู �มีส�วนได�เสียสามารถติดต�อสื่อสารกับคณะกรรมการ

 ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียมีประเด็นท่ีเปนหวงเก่ียวของกับความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน

ที่บกพรอง หรือการทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอส่ือสารกับคณะกรรมการไดโดยตรงตาม 

ชื่อ ตําแหนง ที่อยู เบอรโทรศัพทและท่ีอยูทางอีเมล ของกรรมการทุกทานตามรายละเอียดใน Website ของบริษัท

 ในเร่ืองควรกําหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล�อมและสังคมอย�างชัดเจน

 ซึ่งไดปฏิบัติแลวในป 2549

 ในเร่ืองให�จัดทํารายงานความเห็นจากการทําหน�าที่ของคณะกรรมการชุดย�อยให�รายงานประจําป�

 ซึ่งเริ่มตั้งแตรายงานประจําป 2548

 ในเร่ืองประธานกรรมการ

 กําหนดใหประธานกรรมการไมเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยต้ังแตป 2546 และประธานกรรมการ

ไมเปนประธานคณะกรรมการบริหารเร่ิมในป 2550

 ในเร่ืองจัดส�งรายงานผลการดําเนินงานให�คณะกรรมการ

 ในกรณีที่บริษัทไมไดมีการประชุมกรรมการบริษัททุกเดือน บริษัทจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอให

คณะกรรมการทราบทุกเดือน โดยไดเริ่มจัดทําตั้งแตป 2550 และปรับปรุงการรายงานใหมในป 2552

 ในเร่ืองหลักการและนโยบายค�าตอบแทนของกรรมการผู�จัดการและผู�บริหารระดับสูง

 คณะอนุกรรมการ สรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดรางหลักการและนโยบายใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ

นําเสนอใหผูถือหุนอนุมัติแลวในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549

 ในเร่ืองแผนสืบทอดตําแหน�งกรรมการผู�จัดการ

 ใหกรรมการผูจัดการรายงานเปนประจําถึงแผนสืบทอดตําแหนงกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง จัดทําและ

รายงานโครงการสําหรับพัฒนาผูบริหารเปนประจําทุกปโดยไดเร่ิมทําตั้งแตป 2548
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในป 2551 มีการประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

ตามหัวขอจํานวน 82 ขอยอย ในแบบฟอรมของศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย สิงหาคม 2550 โดยคณะกรรมการมีการประเมินลวงหนากอนการประชุม และมติจากที่ประชุมไดพิจารณา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยขอท่ีกรรมการเห็นวายังไมไดปฏิบัติหรือไมแนใจในความสมบูรณของ

การปฏิบัติดังตอไปน้ี

 ในเร่ืองเป�ดโอกาสให�ผู �ถือหุ�นส�วนน�อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป�นวาระการประชุมเป�นการล�วงหน�า

 โดยท่ีประชุมใหเร่ิมปฏิบัติในป 2551 บริษัทแจงใหผู ถือหุนสวนนอยทราบถึงการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเปนวาระ

การประชุม พรอมหลักเกณฑผาน Website ของบริษัท เพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผูถือหุน 

 ในเรื่องประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ ยังไมไดปฏิบัติดวยความไมพรอมของผูถือหุนใหญที่จะปรับปรุงและ

กรรมการอิสระไมประสงคที่จะรับตําแหนง

 ในเร่ืองคณะกรรมการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งกรรมการชัดเจน

 ยังไมไดกําหนดวาระท่ีกรรมการจะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานท่ีสุด เน่ืองจากเกรงวาจะหาผูที่เหมาะสมมาเปน

กรรมการไมได ถึงแมขณะน้ี IOD ไดจัดทําทําเนียบของ Chartered director ขึ้น แตมีผูผานเกณฑนอยมาก 

 ในเร่ืองคณะกรรมการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งของกรรมการชุดย�อยชัดเจน

 ยังไมไดปฏิบัติ เหตุผลเดียวกันกับกําหนดวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ

 ในเรื่องคณะกรรมการกําหนดนโยบายการดํารงตําแหน�งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมการให�เหมาะสมกับ

ลักษณะหรือสภาพธุรกิจ 

 มีนโยบายกําหนดใหกรรมการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนไดไมเกิน 3 บริษัท แตไมไดกําหนดการ

เปนกรรมการในบริษัทที่มิไดจดทะเบียน

 มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู�มีส�วนได�รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู�มีส�วนได�เสีย 

 ไดระบุไวในจรรยาบรรณ ถาบริษัทไดปฏิบัติตามกฏหมายแลวไปละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย ตองใหศาลพิจารณาวา

บริษัทไดสรางความเสียหายจริง

 กรรมการท่ีไม�เป�นผู�บริหารมีการประชุมกันเองตามความจําเป�นโดยไม�มีฝ�ายจัดการ เพ่ืออภิปรายป�ญหาต�างๆ 

เกี่ยวกับการจัดการท่ีอยู�ในความสนใจและแจ�งกรรมการผู�จัดการทราบผลการประชุมด�วย 

 มีการประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งไดเริ่มปฏิบัติใหมตั้งแตป 2552 เปนตนมา
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การเข�าร�วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมชุดย�อย

รายชื่อกรรมการ(จํานวน
ครั้งที่เข�าร�วมประชุม/
จํานวนครั้งที่ประชุม)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา

และกําหนด
ค�าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริษัท

การเข�าร�วมการ
ประชุมผู�ถือหุ�น

น.ส.ลักษณา ทรัพยสาคร 5/5 1/1

นางอนุรัตน เทียมทัน 5/5 1/1

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย 4/4 5/5 1/1

นายสุรเชษฐ ทรัพยสาคร 2/2 5/5 1/1

นายสมจิตต เศรษฐิน 5/5 1/1

นายชลิต ลิมปนะเวช 4/5 -

น.ส.รวมสิน ทรัพยสาคร 5/5 -

นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร 5/5 1/1

นายไพศาล พงษประยูร 2/2 5/5 1/1

นางลออ เชาวนเมธา 4/5 4/5 1/1

นายพิชวัฒน ชมชื่น 5/5 2/2 4/5 1/1

นายเอกพล พงศสถาพร 5/5 1/1

 การประเมินคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหมีการประเมินคณะกรรมการ ดังตอไปนี้

 กรรมการแตละทานประเมินตนเองและประเมินคณะกรรมการ ตามแบบฟอรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) เพื่อตรวจสอบความครบถวนในการทําหนาที่ในคณะกรรมการ และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

 คณะกรรมการประเมินบทบาทและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง โดยการอภิปรายทบทวนหัวขอวาระ

การประชุมท่ีผานมา และผลงานที่สําคัญ เชน ผลการดําเนินงานในรอบปเทียบกับแผนธุรกิจ ประสิทธิภาพของการบริหาร

ความเสี่ยง การกําหนดยุทธศาสตร การอนุมัติแผนธุรกิจ การพิจารณาการลงทุนที่สําคัญ เปนตน สวนที่คณะกรรมการ

ยังปฏิบัติไมไดคือ ประธานกรรมการเปน กรรมการอิสระ คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระเกินกวาครึ่งหนึ่งของ

คณะกรรมการ 

 กรรมการประเมินประธานกรรมการ ดวยการอภิปราย กรรมการชื่นชมประธานกรรมการวาปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง

เหมาะสมทําใหบรรยากาศในการประชุมดีมาก ดํารงความเปนกลางและเปดโอกาสใหกรรมการทุกทานแสดงความเห็นได

อยางอิสระโดยไมจํากัดเวลาในการประชุมแตละวาระ ทําใหกรรมการมีความรูสึกวามีคุณคาที่ทําหนาที่ไดอยางเต็มท่ี
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินตนเอง ทําหนาท่ีครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย ปฎิบัติตามหลักเกณฑของตลาด

หลักทรัพยฯและสํานักงานกลต. ไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบบัญชีภายใน บางครั้งไดแยกประชุม

กับผูตรวจสอบท้ังสองฝายเปนเอกเทศประชุมรวมกับกรรมการโดยไมมีผูบริหารพรอมไดนําผลการประชุมแจงใหผูบริหาร

ปรับปรุงแกไข ทําหนาที่สอบทานงบการเงินและความขัดแยงทางผลประโยชน

 คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดประเมินตนเอง ผลการทํางานเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวเปน

อยางดี 

 กรรมการผูจัดการประเมินตนเอง และถูกประเมินโดยคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และประธาน

กรรมการ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติหนาที่ อาทิเชน ผลการดําเนินงานของบริษัท การวัดผลการดําเนินงานระดับองคกร 

(Business Performance Scorecard) การต้ังเปาหมายในการทํางานรายบุคคล (Smart Goal) การบรรลุเปาหมายธุรกิจ 

งบประมาณ แผนงาน เปนตน

 คณะกรรมการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาทํางานครบถวนมีประสิทธิภาพมาก ทําใหบริษัททราบถึง

ความเสี่ยงไดครบถวน พรอมทั้งแนะนําใหปฏิบัติตามหลักการที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ

 คณะกรรมการประเมินคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนวาสามารถแนะนําส่ิงท่ีเปนประโยชนตอบริษัท 

เชน การบริหารงานทรัพยากรมนุษย การใหความเห็นเกี่ยวกับโครงสรางเงินเดือน เปนตน

 ในการประเมินคณะกรรมการไมพบสิ่งที่ตองปรับปรุงที่มีนัยสําคัญ 

 คณะกรรมการมีความเห็นวา คณะกรรมการไดปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ เขาใจบทบาทและหนาท่ีของตนเอง 

เขาใจธุรกิจและสถานการณของบริษัท เปนอยางดี และกรรมการแตละทานอุทิศเวลาทําหนาที่อยางมีสวนรวมตอผลงาน

ของคณะกรรมการ

 ความสัมพันธ�กับผู�ลงทุน

 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลท้ังรายงานทางการเงินและขอมูลท่ัวไปใหมีความถูกตอง 

ทนัเวลาและโปรงใส ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนัน้ บริษทัไดจดัต้ังหนวยงานขึน้เฉพาะมผีูรบัผิดชอบคอื ผูอาํนวยการ

สารบริหารการเงิน นายประสงค เอมมาโนชญ ทําหนาท่ีติดตอส่ือสารกับผูลงทุน ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอขอทราบขอมูล

บริษัทไดที่โทร 02-2736816 หรือที่ Website : www.tipco.net หรือที่ e-mail address : Prasong@tipco.net ป 2557 

บริษัทปรับปรุง Website ที่ผู ลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลของบริษัทไดสะดวกข้ึน ซึ่งไดแยกหัวขอนักลงทุนสัมพันธ 

(Investor) ไวโดยเฉพาะ
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โครงสร�างการถือหุ�น

โครงสร�างการถือหุ�น (15/03/2556) 

ลําดับที่ รายชื่อผู�ถือหุ�น จํานวนหุ�น %

1. น.ส. รวมสิน ทรัพยสาคร 60,833,319 12.61

2. นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร 60,265,043 12.49

3. นางเรียม ทรัพยสาคร 39,039,299 8.09

4. น.ส. ลักษณา ทรัพยสาคร 33,621,968 6.97

5. น.ส. ปยะรัตน ทรัพยสาคร 30,618,528 6.35

6. นางอนุรัตน เทียมทัน 26,966,765 5.59

7. นายณภัทร ทรัพยสาคร 24,155,203 2.65

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 12,801,407 2.59

9. นายสมจิตต เศรษฐิน 11,599,846 2.40

10. นายสมมารถ ธูปจินดา 11,500,000 2.38

ความสัมพันธ�กับกลุ�มธุรกิจของผู�ถือหุ�นส�วนใหญ�

บุคคลท่ีมีผลประโยชน�ร�วมกัน

 สวนไดเสียของผูบริหารในบริษัทรายละเอียดการประกอบธุรกิจของแตละบริษัทท่ีมีความเกี่ยวของกัน บริษัทยอย 

บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของบางบริษัทเปนลูกคาของบริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน) บางบริษัทเปน Supplier 

ใหบริการขนสงสินคาหรือวัตถุดิบโดยที่ราคาของสินคาที่ขายใหหรืออัตราคาบริการที่บริษัทดังกลาวคิดกับบริษัทจะเปน

ราคาตลาดมีนโยบายราคาระหวางกันเปนไปตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 และไมมีสัญญาผูกพันระหวางกัน

โดยคณะกรรมการของบริษัทมีสวนไดเสียในฐานะกรรมการหรือเปนผูถือหุน ดังรายระเอียดตอไปนี้

 1. นางสาวลักษณา ทรัพยสาคร

 2. นางอนุรัตน เทียมทัน

 3. นายสุรเชษฐ ทรัพยสาคร

 4. นายสมจิตต เศรษฐิน 

 5. นางสาวรวมสิน ทรัพยสาคร

 6. นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

 ตารางแสดงความสัมพันธ�ระหว�างคณะกรรมการของบริษัทฯกับบริษัทที่เกี่ยวข�องกันที่สําคัญ มีดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข�อง ประเภท
และลักษณะธุรกิจ

ความสัมพันธ�
กับบริษัทที่เกี่ยวข�อง

ความสัมพันธ�กับบริษัท/
ชื่อผู�ถือหุ�นและร�อยละของหุ�น

ที่ถือต�อหุ�นทั้งหมด
ในบริษัทที่เกี่ยวข�อง

บจ.ถนอมวงศบริการ จําหนายผลิตภัณฑ

ปโตรเลียม

รับเหมากอสราง

อาคาร ถนน 

และซอมบํารุงผิว

นางสาวลักษณา ทรัพยสาคร 

กรรมการ 

นางอนุรัตน เทียมทัน 

กรรมการ

นางสาวรวมสิน ทรัพยสาคร 

กรรมการ

นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร 

กรรมการ 

นายสุรเชษฐ ทรัพยสาคร 

กรรมการ

นางสาวลักษณา ทรัพยสาคร 

15.23%

นางอนุรัตน เทียมทัน 

15.23%

นางสาวรวมสิน ทรัพยสาคร 

15.23%

นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร 

15.23% 

นายสุรเชษฐ ทรัพยสาคร 

ถือ 1 หุน 

บมจ.ทิปโกแอสฟลท ผลิตและจําหนาย

ยางแอสฟลตมัลชัน

และจําหนาย

นํ้ามันเช้ือเพลิง 

นางสาวลักษณา ทรัพยสาคร 

กรรมการ

นายสมจิตต เศรษฐิน 

กรรมการ

นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร 

กรรมการ

บมจ.ทิปโกฟูดส 

24.32% 

บจ.

สยามคอนเทนเนอร

เทอรมินอล

ทําการจัดต้ังสถานี

บรรจุและรับจาง

บรรจุสินคาเขาตู

คอนเทนเนอร

และทําธุรกรรม

ดานขนสง และ

บริการดาน

Shipping 

นางสาวลักษณา ทรัพยสาคร 

กรรมการ 

นางอนุรัตน เทียมทัน 

กรรมการ

นางสาวรวมสิน ทรัพยสาคร 

กรรมการ

นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร 

กรรมการ

นางสาวลักษณา ทรัพยสาคร 

16.65%

นางอนุรัตน เทียมทัน 

16.65%

นางสาวรวมสิน ทรัพยสาคร 

16.65%

นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร 

16.65%
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โครงสร�างการการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท 

 1. นางสาวลักษณา ทรัพยสาคร ประธานกรรมการ

 2. นางอนุรัตน เทียมทัน กรรมการ 

 3. นายสมจิตต เศรษฐิน กรรมการ

 4. นางสาวรวมสิน ทรัพยสาคร  กรรมการ

 5. นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร  กรรมการ

 6. นายสุรเชษฐ ทรัพยสาคร  กรรมการ

 7. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย กรรมการอิสระ

 8. นายชลิต ลิมปนะเวช กรรมการอิสระ

 9. นายพิชวัฒน ชมชื่น  กรรมการอิสระ

 10. นายไพศาล พงษประยูร  กรรมการอิสระ

 11. นางลออ เชาวนเมธา  กรรมการอิสระ

 12. นายเอกพล พงศสถาพร กรรมการผูจัดการ

 13. นายพิจารณ สลักเพชร เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

 1. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 2. นายพิชวัฒน ชมชื่น กรรมการ

 3. นางลออ เชาวนเมธา  กรรมการ

 4. นางสาววันทณีย ผั้วผดุง เลขานุการ

คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน

 1. นายพิชวัฒน ชมชื่น ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

 2. นายสุรเชษฐ ทรัพยสาคร กรรมการ

 3. นายไพศาล พงษประยูร กรรมการ

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบริษัททั้งคณะทําหนาที่เปนคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล 
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

คณะอนุกรรมการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ 

 1. นายพรชัย พูลสุขสมบัติ  ประธานกรรมการ

 2. นายพีรพงษ อาชวพงษสวัสดิ์  กรรมการ

 3. นางสาวนิธิมา อังอติชาติ  กรรมการ

 4. นายประสงค เอมมาโนชญ  กรรมการ

 5. นายบัญชา สุรัตนชัยกุล  กรรมการ

 6. นายมิกิโอ สุดะ  กรรมการ

 7. นายประยุกต อมรฤทธิ์  กรรมการ

 8. นางสาวอาภัสรา สุจริตวานิช  กรรมการ

 9. นายพฤทธิ์ หาญผดุงกิจ  กรรมการ

 10. นายพิจารณ สลักเพชร  กรรมการ

 11. นายธีระพงศ สายสิญจน  กรรมการ

 12. นายเดช อยูชา  กรรมการ

 13. นายอรรถพล ทองประเสริฐ  กรรมการ

 14. นายสมาน สุดแสง  กรรมการ

 15. นางชลฎา เจริญศรี  กรรมการ

รายชื่อกรรมการ ตําแหน�ง การประชุมคณะกรรมการ

จํานวนครั้งการ
ประชุม

จํานวนเครั้งเข�าร�วม
การประชุม

น.ส.ลักษณา ทรัพยสาคร ประธานกรรมการ 5 5

นางอนุรัตน เทียมทัน กรรมการ 5 5

นายสุรเชษฐ ทรัพยสาคร กรรมการ 5 5

กรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน

2 2

นายสมจิตต เศรษฐิน กรรมการ 5 5

น.ส.รวมสิน ทรัพยสาคร กรรมการ 5 5

นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร กรรมการ 5 5

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย กรรมการอิสระ 5 5

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 5 5
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รายชื่อกรรมการ ตําแหน�ง การประชุมคณะกรรมการ

จํานวนครั้งการ
ประชุม

จํานวนเครั้งเข�าร�วม
การประชุม

นายพิชวัฒน ชมชื่น กรรมการอิสระ 5 4

กรรมการตรวจสอบ 5 5

ประธานกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน

2 2

นางลออ เชาวนเมธา กรรมการอิสระ 5 4

กรรมการตรวจสอบ 5 4

นายไพศาล พงษประยูร กรรมการอิสระ 5 5

กรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน

2 2

นายชลิต ลิมปนะเวช กรรมการอิสระ 5 4

นายเอกพล พงศสถาพร กรรมการผูจัดการ 5 5

หมายเหตุ: - นายพิชวัฒน ชมชื่น ไดลาออกเม่ือวันที่ 31 มกราคม 2557 ตามขาวท่ีแจงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2557 

  - แตงต้ัง นายไพศาล พงษประยูร ดํารงตําแหนง กรรมการตรวจสอบ เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2557 ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

   ครั้งที่ 1/2257

ผู�บริหาร

 1. นายเอกพล พงศสถาพร กรรมการผูจัดการ

 2. นายประสงค เอมมาโนชญ ผูอํานวยการสายบริหารการเงิน

 3. นายพรชัย พูลสุขสมบัติ ผูอํานวยการสายธุรกิจอาหาร

 4. นายพีรพงษ อาชวพงษสวัสดิ์ ผูอํานวยการฝายธุรกิจเครื่องดื่ม-ธุรกิจคาปลีก

 5. นายบัญชา สุรัตนชัยกุล ผูอํานวยการสายธุรกิจคอนซูเมอร

เลขานุการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งให นายพิจารณ สลักเพชร ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัท ตั้งแตวันที่ 

25 มีนาคม 2547 โดยบริษัทไดแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณที่เหมาะสมทําหนาท่ีเลขานุการบริษัท 

โดยกําหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบดังน้ี
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

 คุณวุฒิ และคุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี (ดานบัญชีหรือกฎหมาย)

 • มีความรูเรื่องหลักกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของกับบริษั ทและ กลต.

 • มีมนุษยสัมพันธและความสามารถส่ือสารดี

 • มีประสบการณทํางานตําแหนงนี้มากอน

 • มีความรูเรื่องบรรษัทภิบาล

 หน�าที่ความรับผิดชอบ

 • ดําเนินการเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนด

  คาตอบแทน และการประชุมผูถือหุน

 • จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเก็บรักษา

 • ดูแลเปดเผยขอมูล และการรายงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของและการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 • ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเบ้ืองตนกับคณะกรรมการในประเด็นดานกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและขอพึง

  ปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการ

 • ถายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปยังผูเกี่ยวของ ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ

 • ติดตอและใหขอมูลเก่ียวกับกิจการของบริษัทแกกรรมการ

 • จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม และสนับสนุนการพัฒนากรรมการอยางตอเน่ือง

 • ประสานกับที่ปรึกษาภายนอก เชน ที่ปรึกษากฎหมาย

ค�าตอบแทนกรรมการละผู�บริหาร

 บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับเหมาะสมตาม

อุตสาหกรรม ผลตอบแทนอยูในระดับคาเฉล่ียกลางของตลาด และไดขออนุมัติจากผูถือหุนแลว กรรมการที่ไดรับมอบหมาย

ใหเปนกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนเพ่ิมที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น กรรมการผูจัดการและพนักงานได

รับคาตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกับผลการปฏิบัติงานของแตละคน คาตอบแทนท่ีไดรับไดผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทนและเพื่อใหเกิดความโปรงใสและความชัดเจนในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการผูจัดการ

และผูบริหารระดับสูง ผูถือหุนไดพิจารณานโยบายและหลักการคาตอบแทนกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงแลว

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549 

 ในป 2556 บริษัทจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารดังตอไปน้ี อน่ึงกรรมการแตละทานไมไดรับ

คาตอบแทนจากบริษัทยอย
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 1. ค�าตอบแทนที่เป�นตัวเงิน (ต�อป�)

  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ประกอบดวยเบี้ยประชุม ซึ่งจายตามจํานวนคร้ังที่เขาประชุม ดังน้ี

รายชื่อกรรมการ ตําแหน�ง ค�าตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา

และกําหนด
ค�าตอบแทน

รวม

นางสาวลักษณา ทรัพยสาคร   ประธานกรรมการ 310,000 310,000

นางอนุรัตน เทียมทัน   กรรมการ 290,000 290,000

นางสาวรวมสิน ทรัพยสาคร   กรรมการ 240,000 240,000

นายสมจิตต เศรษฐิน   กรรมการ 240,000 240,000

นายสุรเชษฐ ทรัพยสาคร   กรรมการ

 กรรมการสรรหาและ

  กําหนดคาตอบแทน

240,000 30,000 270,000

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย   กรรมการอิสระ

  ประธานกรรมการ

  ตรวจสอบ

240,000 200,000 440,000

นางลออ เชาวนเมธา   กรรมการอิสระ

  กรรมการตรวจสอบ

240,000 120,000 360,000

นายชลิต ลิมปนะเวช   กรรมการอิสระ 240,000 240,000

นายไพศาล พงษประยูร   กรรมการอิสระ

  กรรมการสรรหาและ

  กําหนดคาตอบแทน

240,000 30,000 270,000

นายพิชวัฒน ชมชื่น   กรรมการอิสระ

  กรรมการตรวจสอบ

  ประธานกรรมการ

  สรรหาและกําหนด

  คาตอบแทน

240,000 120,000 50,000 410,000

นายเอกพล พงศสถาพร   กรรมการผูจัดการ 240,000 240,000

นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร   กรรมการ 240,000 240,000
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 ค�าตอบแทนผู�บริหาร

 ในป 2556 บริษัทไดจายคาตอบแทนประกอบดวย เงินเดือนและโบนัส ใหกับผูบริหารจํานวน 11 ราย รวมท้ังสิ้น 

26,247,196 บาท

 2. ค�าตอบแทนอ่ืน

 ค�าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

 - ไมมี -

 ค�าตอบแทนอ่ืนของผู�บริหาร

 บริษัทไดจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพใหแกผู บริหาร โดยบริษัทไดสมทบในอัตราสวนรอยละ 5 ของเงินเดือน 

โดยในป 2556 บริษัทไดจายเงินสบทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับผูบริหาร 10 ราย รวมทั้งส้ิน 987,379 บาท กรรมการ

บริหารและผูบริหารรวม 4 ราย มีรถยนตประจําตําแหนง และผูบริหาร 7 รายไดรับเงินชวยเหลือคารถยนตรวมกันเทากับ 

965,010 บาท

บุคลากร

 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 2,331 คน โดยในป 2556 บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานจํานวนทั้งสิ้น 403 

ลานบาท ซึ่งผลตอบแทน ไดแก เงินเดือน คาลวงเวลา เงินชวยเหลือคาครองชีพ เงินโบนัส เงินชวยเหลือพิเศษ

เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้บริษัทยอยไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงาน

ในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 300 ลานบาท

 ทั้งนี้บริษัทยังใหความสําคัญเรื่องสุขภาพของพนักงานโดยจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป ซึ่งใชงบประมาณ 

671,510 บาท รวมถึงใหพนักงานฉีดวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ H1N1 เปนจํานวนเงิน 52,210 บาท โดยในป

ที่ผานมาบริษัทไดจายคารักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพ) รวม 1,403,701 บาท และเพื่อรณรงคใหพนักงานหมั่น

ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวบริษัทไดสงเสริมใหมีกิจกรรม “TIPCO Sport Days” ขึ้นระหวางวันที่ 

6 สิงหาคม-8 ตุลาคม 2556 ใชงบประมาณทั้งสิ้น 212,000 บาท

ป� 2556 บมจ.ทิปโก�ฟูดส� บจ.ทิปโก� เอฟแอนด� บี บจ.ทิปโก�รีเทล บจ.ทิปโก� ไบโอเท็ค

พนักงานปฎิบัติการ 2,105 478 137 180

พนักงานบริหาร 149 101 10 21

พนักงานในสํานักงานใหญ 77 127 128 3

รวม (คน) 2,331 706 275 204

คาตอบแทนพนกังาน(ลานบาท) 403 227 45 28
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การเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานในช�วง 3 ป�ที่ผ�านมา

 ในชวงป 2553-2555 พนักงานของบริษัททุกพื้นที่มีจํานวนทั้งส้ิน ดังน้ี

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวนพนักงานท้ังส้ิน จํานวน 2,095 คน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวนพนักงานท้ังส้ิน จํานวน 2,000 คน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวนพนักงานทั้งส้ิน จํานวน 2,505 คน

ข�อพิพาทแรงงานที่สําคัญในช�วง 3 ป�ที่ผ�านมา

 บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงานท่ีสําคัญในชวง 3 ป ที่ผานมา ไมมีการประทวงหรือนัดหยุดงานแตประการใด

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 บริษัทใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและศักยภาพ สอดคลองกับกลยุทธและเปาหมาย

ทางธุรกิจ และสงเสริมใหมีบรรยากาศการทํางานท่ีดีเพื่อใหพนักงานมีสุขภาพดีและมีความสุขในการทํางาน โดยมีแนวทาง

ในการพัฒนาบุคลากร คือ

 • เพิ่มขีดความสามารถของพนักงานใหมีความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 • พัฒนาพนักงานใหมีความรูความเช่ียวชาญสามารถตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

 • รวมกบับรษิทัซนัโตรี ่เบฟเวอเรจ แอนด ฟดู เอเชีย จาํกดั ในการพฒันากลุมพนกังานดาวเดน (Talent) ใหเขารวม

  หลักสูตร Suntory-NUS General Management Program ณ ประเทศสิงคโปร

 • จัดหลักสูตรอบรมในเร่ือง Culture Development Program (TIPCO) ใหกับทีมผูบริหารระดับสูงดวยหวังวา

  กลุมผูบริหารจะเปนแบบอยางและสรางอิทธิพลที่ดีตอทีมงานของตนเพ่ือขยายผลทั่วทั้งองคกรได

 • จัดกิจกรรมที่เปนประโยชนและสอดคลองกับองคกรที่ดี เชนกิจกรรมHappy Workplace

 นอกจากหลักสูตรตางๆ ที่จะสนับสนุนพนักงานใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานตามแผนธุรกิจของบริษัทแลว 

บริษัทยังไดจัดใหมีโครงการฝกอบรมพนักงานในหลักสูตรตางๆ เชน การตลาด การขาย การใหบริการ การบัญชี การเงิน 

และการบริหารงานบุคคล เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงานแกตัวบุคลากรและกลุมบริษัทเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น

ประมาณ 4 ลานบาท
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดานท้ังดานการเงิน การปฏิบัติงานการดําเนินการ

ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบท่ีเก่ียวของและการบริหารความเสี่ยงและจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุล

ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการบริหารงาน การดูแลทรัพยสิน รวมถึงผลตอบแทนท่ีเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสียทุกทาน 

บริษัทมีการกําหนดอํานาจดําเนินการในการอนุมัติและกําหนดความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานเปนลําดับข้ัน 

มีการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร มีการพัฒนาพนักงานระดับผูจัดการและผูมีศักยภาพใหผาน

หลักสูตร Internal Quality Audit ISO 9001 : 2000 ทําใหสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานขามสายงาน มีหนวยงาน

ตรวจสอบภายในแยกเปนอิสระ ตั้งแตป 2547 ไดจางบริษัทภายนอกทําการตรวจสอบภายในใหซึ่งจะรวมกันพิจารณา

แผนงานตรวจสอบภายในและรายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัท ยังไดจัดแกไขอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถเขามาบริหารงานในฐานะกรรมการ และกรรมการ

ผูจัดการ รวมถึงพิจารณาผลตอบแทนท่ีใหแกกรรมการ และพนักงานเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตามผลงาน และยังได

จัดต้ังคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล เพ่ือกําหนดนโยบายบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและมีการทบทวน

นโยบายและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเปนระยะๆ มีการสรางวัฒนธรรมการกํากับดูแล เน่ืองจากบริษัท

มีความเชื่อเรื่องการบริหารงานดวยคุณภาพและคุณธรรม ดวยความโปรงใส เปนธรรมแกทุกฝายซึ่งจะเปนสวนชวย

ผลักดันใหบริษัทมีการเติบโตอยางยั่งยืนได 

1.2 ระบบการควบคุมภายใน

 ในการประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2556 โดยมีกรรมการอิสระ 3 ทาน เขารวม

ประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการอนุมัติแบบประเมินที่ฝายบริหาร

จัดทําและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถสรุปไดดังน้ี

 ในด�านการควบคุมการปฏิบัติงาน

 บริษัทมีการกําหนดอํานาจดําเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติของผูปฏิบัติงานและผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษรอยาง

ชัดเจน สามารถตรวจสอบได มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน มีระบบงบประมาณและ

การพิจารณาความเปนไปไดของโครงการลงทุนกอนลงทุนในทรัพยสิน มีระบบการติดตามหากผลการดําเนินงานแตกตาง

จากงบประมาณ และยังมีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อใหเกิดการ

ถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากน้ียังมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกับระบบการเงิน โดยมีระบบ

รายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ
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 ในด�านการควบคุมการปฏิบัติงาน

 บริษัทมีการกําหนดอํานาจดําเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติของผูปฏิบัติงานและผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษรอยาง

ชัดเจน สามารถตรวจสอบได มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน มีระบบงบประมาณและ

การพิจารณาความเปนไปไดของโครงการลงทุนกอนลงทุนในทรัพยสิน มีระบบการติดตามหากผลการดําเนินงานแตกตาง

จากงบประมาณ และยังมีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อใหเกิดการ

ถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากน้ียังมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกับระบบการเงิน โดยมีระบบ

รายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ

 ในด�านการตรวจสอบภายใน

 บริษัทจางบริษัทภายนอกปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงิน

สําคัญของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ

กับบริษัท และเพื่อใหบริษัทภายนอกดังกลาวมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี 

คณะกรรมการจึงกําหนดใหบริษัทท่ีรับหนาท่ีตรวจสอบภายในดังกลาวรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกําหนดขอบเขตในการตรวจสอบรวมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบอีกดวย

 ในด�านการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อทําหนาที่กําหนดขอบเขตและนโยบาย

ในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการจัดประชุมรวมกับผูจัดการฝายที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดและประเมินความเสี่ยงของ

กิจการทุก 6 เดือนในไตรมาสท่ี 2 และ 4 และกําหนดใหมีการประชุมยอยทุกวันในระดับหนวยงาน และประชุมทุกเดือน

ในระดับฝายจัดการและคณะกรรมการบริหาร พรอมทั้งกําหนดมาตรการปองกันและจัดการความเส่ียงที่มีผลตอการ

ดําเนินงานของบริษัท มีการกําหนดสัญญาณเตือนภัย มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ 

และมีการจัดทํารายงานบริหารความเสี่ยงซ่ึงสามารถตรวจสอบได ตั้งแตป 2547 คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดให

ผูตรวจสอบภายในติดตามการบริหารความเสี่ยงวาผูบริหารไดทําตามที่กําหนดไวหรือไม หรือถาไดทําแลวจะลดความเสี่ยง

ไดจริงหรือไม และใหนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

 คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทและการกํากับดูแลกิจการ

โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจและสามารถสรางความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลตอความโปรงใสและงบการเงินของบริษัทและ

บริษัทยอยประจําป 2556 ที่คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชีของบริษัทไดแสดง

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป มีการใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ดังที่ผู สอบบัญชี

ไดแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทไวแลวในรายงานของผูสอบบัญชี

1.3 การตรวจสอบภายใน

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2547 ครั้งที่ 3/2547 ไดแตงตั้ง บริษัท ออดิต แอนด 

แมเนจเมนท คอนซัลแตนท จํากัด ใหปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต วันที่3 สิงหาคม 2547 ซึ่ง บริษัท 
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ออดิต แอนด แมเนจเมนท คอนซัลแตนท จํากัด ไดมอบหมายให นางพิไล เปยมพงศสานต ตําแหนงผูตรวจสอบภายใน 

เปนผูรับผิดชอบ หลักในการปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติ

ของ บริษัท ออดิต แอนด แมเนจเมนท คอนซัลแตนท จํากัด และ นางพิไล เปยมพงศสานต แลวเห็นวา มีความเหมาะสม

เพียงพอกับการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว เน่ืองจากมีความเปนอิสระและมีประสบการณในปฏิบัติงานดานการตรวจสอบ

ภายใน มาเปนระยะเวลา 33 ป เคยเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายใน ไดแก 

Certified Public Account an (Thailand)– (CPA No.2336) และ Honorary Certified Internal Auditor, Institute of 

Internal Auditors – (CIA No.30861) โดยบริษัทยังไดใหฝายจัดการเพื่อทําหนาที่ประสานงานกับผูตรวจสอบที่วาจาง

จากภายนอกดวย 

 ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมัติ แตงต้ัง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

จะตองผานการอนุมัติหรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน�างานตรวจสอบภายในและหัวหน�างานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

 1. รายละเอียดหัวหน�างานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ัง นายพิจารณ สลักเพชร เลขานุการบริษัทใหปฎิบัติหนาท่ีเปนหัวหนางานกํากับดูแล

การปฏิบัติงาน มีหนาที่ความรับผิดชอบ เปนศูนยกลางการกํากับดูแล การดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทใหเปนไปตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และขอกําหนด ของหนวยงานทางการที่เกี่ยวของ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานตลาดหลักทรัพยฯ หรือหนวยงานทางการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท นําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมกรรมการบริษัททุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท

ไดอนุมัตินโยบายดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance Policy) โดยกําหนดให คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ผูบริหารระดับสูง ฝายงานหรือหนวยงาน และพนักงานตองปฏิบัติ ใหถูกตองตามกฎหมาย รวมถึงมีการส่ือสาร

กับพนักงานไดตระหนักวา พนักงานทุกคนมีหนาที และความรับผิดชอบในการศึกษาและทําความเขาใจในกฎหมายรวมถึง

กฎระเบียบที่เก่ียวของในงานท่ีรับผิดชอบ และปฏิบัติ ใหถูกตองครบถวน เปนไปตามกฎเกณฑอยางเครงครัด (ประวัติ

ผูบริหาร หนา 24)

 2. รายละเอียดหัวหน�างานตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบไดแตงต้ัง บริษัท ออดิต แอนด แมเนจเมนท คอนซัลแตนท จํากัด ใหปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจสอบ

ภายในของบริษัท ซึ่ง บริษัท ออดิต แอนด แมเนจเมนท คอนซัลแตนท จํากัด ไดมอบหมายให นางพิไล เปยมพงศสานต 

ตําแหนงผูตรวจสอบภายใน เปนผูรับผิดชอบ หลักในการปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในของบริษัท (ประวัติตามเอกสาร

แนบ 3 ในแบบ 56-1)
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 รายการระหว�างกัน

 รายการบัญชีระหวางบริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยที่มี กับบุคคลที่เกี่ยวของกัน ในป 2556 

มีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ บริษัท/ความสัมพันธ� มูลค�ารายการระหว�างกัน
(ล�านบาท)

 นโยบายการคิดราคา

1. รายไดอื่นๆ บจ.ซันทอรี่ฯ ญี่ปุน 130.71 ราคาตลาดเทียบเทากับ

บจ.ซันทอรี่ฯ สิงคโปร 0.66 ราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

รวม 131.37

2. ซื้อสินคา บมจ. ทิปโกแอสฟลท 1.14 ราคาตลาดเทียบเทากับ

ราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

รวม 1.14

3. รับบริการและอื่นๆ บจ. ถนอมวงศบริการ 8.87 ราคาตลาดเทียบเทากับ

บมจ. ทิปโกแอสฟลท 0.62 ราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บจ. สยามคอนเทนเนอรฯ 0.98

รวม 10.47

4. รับบริการงานกอสราง บจ. ถนอมวงศบริการ 11.69 ราคาตลาดเทียบเทากับ

ราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

รวม 11.69
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 รายการระหวางกันระหวางบริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด และบริษัทที่เกี่ยวของกัน

ลักษณะรายการ บริษัท/ความสัมพันธ� มูลค�ารายการระหว�างกัน
(ล�านบาท)

 นโยบายการคิดราคา

1. ขายสินคา บจ.สยามคอนเทนเนอรฯ 0.28 ราคาตลาดเทียบเทากับ

บจ.เรยโคลแอสฟลท 0.22 ราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บจ. ถนอมวงศบริการ 2.72

บมจ. ทิปโกแอสฟลท 2.24

บจ. รัตนะจิตต 0.44

บจ. ไทยบิทูเมน 0.27

บจ. ไทยสเลอรี่ซีล 0.04

บจ. ทิปโก มารีไทม 0.09

รวม 6.30

2. รับบริการและอื่นๆ บมจ. ทิปโกแอสฟลท 0.38 ราคาตลาดเทียบเทากับ

บจ. ถนอมวงศบริการ 9.25 ราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บจ.สยามคอนเทนเนอรฯ 0.47

รวม 10.10

 รายการระหวางกันระหวางบริษัท ทิปโก รีเทล จํากัด และบริษัทที่เกี่ยวของกัน

ลักษณะรายการ บริษัท/ความสัมพันธ� มูลค�ารายการระหว�างกัน
(ล�านบาท)

 นโยบายการคิดราคา

1. รับบริการและอื่นๆ บจ. ถนอมวงศบริการ 2.21 ราคาตลาดเทียบเทากับ

บมจ. ทิปโกแอสฟลท 0.12 ราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

รวม 2.33

 รายการคาบริการและอ่ืนๆ ซึ่งเปนคาเชาอาคารทิปโก กับบริษัท ถนอมวงศบริการ จํากัด เปนคาใชจายของบริษัทฯ 

บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด และบริษัท ทิปโก รีเทล จํากัด จํานวนเงิน 8.87 ลานบาท 5.52 ลานบาท และ 1.09 ลานบาท 

ตามลําดับ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาอยางละเอียด โดยไดเปรียบเทียบคาเชาและส่ิงอํานวยความสะดวก 

(Facility) กับตึกตางๆระดับเดียวกันในกรุงเทพฯและมีความเห็นวาอัตราคาเชามีความเหมาะสมแลว และไดเสนอ

คณะกรรมการบริษัทซ่ึงพิจารณาอนุมัติโดยกรรมการที่มีสวนไดเสียไมไดออกเสียง
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 รายการซื้อสินคากับบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) เปนการซ้ือน้ํามันเช้ือเพลิง ซึ่งการซ้ือทุกคร้ังมีการ

เปรียบเทียบราคากับผูขายสินคารายอื่น(supplier)ทุกรายการที่เกิดขึ้นตามระเบียบการจัดซื้อของบริษัทฯ ที่กําหนดไวใน

กระบวนการจัดซื้อตามระบบคุณภาพ ISO

 ความจําเป�นและความสมเหตุสมผลของรายการ

 รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นระหวางบริษัท บริษัทยอยกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน เปนรายการดําเนินการทางธุรกิจ

ตามปกติ และไดผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหลังจากไดผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบกอนแลว ซึ่งเปนไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบ ขอบังคับของบริษัททุกประการรวมทั้งเปนไป

ตามกระบวนการจัดซ้ือปกติซึ่งตองมีการเปรียบเทียบราคากับผูขายรายอื่น และราคาท่ีซื้อขายกันเปนราคาตามราคาตลาด

 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว�างกัน

 รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นตอไปในอนาคตจะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

หลังจากผานการตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบ

ขอบังคับของบริษัทและตามกระบวนการจัดซ้ือซ่ึงตองมีการเปรียบเทียบราคาและคัดเลือกผูขายทุกคร้ัง รวมทั้งมีการ

ประเมินผลผูขายเพื่อจัดอันดับอีกดวย โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียงดออกเสียงในการอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว 

 นโยบายและแนวโน�มการทํารายการระหว�างกันในอนาคต

 รายการระหวางกันของบริษัทท่ีเกิดข้ึนและอาจเกิดข้ึนตอไปในอนาคต จะเปนรายการที่ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติ

เชนเดิม ไมมีรายการใดเปนพิเศษ ไมมีการถายเทผลประโยชน ระหวาง บริษัท บริษัทยอย กับบุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ 

บริษัท จะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัท หรือผูเช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็น

ถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวยพรอมทั้งเปดเผยชนิดและมูลคาของรายการ

ดังกลาว พรอมทั้งเหตุผลในการทํารายการตอที่ประชุมผูถือหุนในรายงานประจําป นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทจะตอง

ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการ

เก่ียวโยง และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินท่ีสําคัญของบริษัท หรือบริษัทยอย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดย

สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ทั้งน้ี หากมีรายการระหวางกันของบริษัท หรือบริษัทยอย

เกิดข้ึนกับบุคคลท่ีเก่ียวของ มีสวนไดสวนเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในอนาคต บริษัทจะไดให

คณะกรรมการตรวจสอบเปนผู  ให ความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่

คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญ ในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะไดใหผูเชี่ยวชาญ

อิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจ

ของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนแลวแตกรณี
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต�อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎ

ในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม 

ซึ่งถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูล

สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และไดผานการตรวจสอบและใหความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขจาก

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีเปนอิสระ งบการเงินจึงสะทอนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่เปนจริงสมเหตุสมผล และเปน

ประโยชนตอผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสียอยางโปรงใส

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีและดํารงไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และระบบบริหาร

ความเสี่ยง เพ่ือใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน เพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว

ซึ่งทรัพยสิน และปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติ และเพื่อใหการดําเนินงานมีความรอบคอบและ

ปราศจากความเสี่ยง 

 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน เปนผูดูแล

รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ

เรื่องน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา ระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ อยูในระดับ

ที่นาพอใจ สามารถสรางความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินรวมของบริษัทฯ และงบการเงิน

ของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(นางสาวลักษณา ทรัพย�สาคร)
ประธานกรรมการ

(นายเอกพล พงศ�สถาพร)
กรรมการผูจัดการ



94

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน โดย

นายวริชั ไพรชัพิบลูย เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายพชิวัฒน ชมชืน่ และนางลออ เชาวนเมธา เปนกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคลองกับขอกําหนด

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายใน อยางเปนทางการ

จํานวน 5 คร้ัง และไดรวมปรึกษาหารือกับผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชีภายนอกและฝายบริหารหลายคร้ัง ซึ่งมีสาระสําคัญ

สรุปผลการปฏิบัติงานไดดังตอไปนี้

 1. รวมกําหนดแผนการตรวจสอบประจําป เพ่ือทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในกับ บริษัท ออดิต 

แอนด แมเนจเมนท คอนซัลแตนท จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท นอกจากนี้ยังเนนถึงการบริหารความเสี่ยง

ของธุรกิจซึ่งไดมอบหมายใหผูตรวจสอบภายในทําการทบทวนทุกไตรมาส 

 2. ไดสอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินประจําไตรมาสและประจําปเพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ พบวางบการเงินไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 

ครบถวนและเชื่อถือได

 3. ไดสอบทานการทํารายการระหวางบริษัทกับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เห็นวารายการดังกลาวเปน

การดําเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทในราคาท่ีสมเหตุสมผลและไดมีการเปรียบเทียบราคากับผูขายรายอ่ืนๆทุกครั้ง

 4. ไดสอบทานใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและไมพบขอบกพรองที่มีนัยสําคัญที่อาจกอใหเกิด

ผลกระทบที่มีสาระสําคัญ และเนนย้ําใหฝายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงใหมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจอยางตอเน่ือง นอกจากน้ัน พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานการ

ตรวจสอบภายในประจําป 2556 รวมทั้งสงเสริมและผลักดันใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปนไปตามมาตรฐานสากล

 5. ติดตามโครงการลงทุนของบริษัท โดยสอบถามความคืบหนาและรับฟงรายงานจากฝายจัดการเปนระยะๆ

 6. สอบทานการปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความถูกตองและโปรงใสแกผูถือหุนและ

ผูที่เก่ียวของทุกฝาย พบวาบริษัทฯไดปฏิบัติครบถวน ถูกตองตามขอกําหนดและตามกฎหมาย

 7. ไดพิจารณาและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทบัญชีกิจ จํากัด เปนผูสอบ

บัญชีของบริษัทสําหรับป 2556 ดวยเปนบริษัทที่มีมาตรฐานการตรวจสอบที่ดี มีชื่อเสียงและประวัติการทํางานดี
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดทบทวนการดําเนินงานหลักของบริษัทฯและไดพิจารณารวมกับผูบริหารท่ีมีหนาที่

รับผิดชอบ ผูตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจวา ระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทในปจจุบันมีความเพียงพอ และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีระบบการกํากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง

ที่ดี รวมท้ังกระบวนการการจัดทํางบการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมอยางเหมาะสมเพียงพอ และงบการเงินของ

บริษัทฯไดจัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เช่ือถือได นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบทาน

กฏหมาย ขอบังคับ และระเบียบปฏิบัติตางๆ อยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งไดมีการประเมินเพื่อใหม่ันใจวาบริษัทไดปฏิบัติตาม

กฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบปฏิบัติตางๆ อยางถูกตอง

(นายวิรัช ไพรัชพิบูลย�)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 24 กุมภาพันธ 2557
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รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต�อผู�ถือหุ�นและคณะกรรมการของบริษัท ทิปโก�ฟูดส� จํากัด (มหาชน)

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

และของเฉพาะกิจการของบริษัททิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวมและ

งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ 

และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกจิการ สาํหรบัปสิน้สุดวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชี

ที่สําคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 

ความรับผิดชอบของผู�บริหารต�องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้โดยถูกตอง

ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปน

เพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชี

 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึง

วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม

 การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง

จากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชพีจิารณาการควบคมุภายในท่ีเกีย่วของกับการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงนิ

โดยถูกตองตามท่ีควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงค

ในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม

ของนโยบายการบัญชีที่ใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมิน

การนําเสนองบการเงินโดยรวม

 ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็น

ของขาพเจา
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

ข�อมูลและเหตุการณ�ที่เน�น

 ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ือง 

ภาษีเงินได มาถือปฏิบัติ และไดมีการปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง ขาพเจาเห็นวารายการปรับปรุงดังกลาวแสดงไว

อยางเหมาะสมแลว

การแสดงความเห็น

 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนน้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน

เฉพาะกจิการของบรษิทั ทปิโกฟดูส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอย และของเฉพาะกิจการ ของบรษิทั ทปิโกฟดูส จาํกดั 

(มหาชน) ตามลําดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ

กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องอื่น

 งบการเงินรวมของบริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น

ในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ไดแสดงความเห็นไวอยางไมมีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556

 (นางสุวนีย� กิตติป�ญญางาม)
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899

 บริษัท บัญชีกิจ จํากัด

กรุงเทพมหานคร

19 กุมภาพันธ 2557
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)

หน่วย : บาท

                                             งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 1 ม.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 1 ม.ค. 2555
หมายเหตุ ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.2 และ 6 36,913,985 46,699,175 41,149,809 15,495,930 27,555,705 21,454,864 

  เงินลงทุนชั่วคราว 7 673,668 395,191 307,527 0 0 0 

  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 4.3 และ 8 759,646,693 786,799,817 577,511,511 197,442,414 243,023,283 226,099,806 

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9 0 0 0 51,000,000 31,500,000 289,300,000 

  สินค้าคงเหลือ 4.4 และ10 1,340,461,255 1,365,154,174 1,480,003,676 771,018,677 860,134,938 1,023,874,563 

  สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 22 0 7,000,926 0 0 7,564,375 0 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11 20,531,775 14,116,046 22,146,505 11,677,610 10,249,455 15,478,160 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,158,227,376 2,220,165,329 2,121,119,028 1,046,634,631 1,180,027,756 1,576,207,393 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

  เงินลงทุนเผื่อขาย 4.5 และ 12 720,282 6,633,875 11,142,199 720,282 6,633,875 11,142,199 

  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 4.5 และ 13 1,274,972,938 1,076,469,639 976,513,405 647,109,739 647,109,739 647,109,739 

  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 4.5 และ 13 0 0 0 465,336,902 465,361,642 210,811,670 

  เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน 14 4,000,000 4,000,000 4,180,000 0 0 0 

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4.7 และ 15 2,634,511,730 2,637,139,788 2,607,003,580 986,020,250 980,532,017 904,247,597 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4.8 และ 16 37,787,739 27,655,347 30,279,803 33,413,972 27,080,485 27,388,041 

  สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 0 3,454,114 4,254,143 0 3,454,114 4,254,143 

  เงินมัดจำาและเงินประกัน 17 11,949,567 23,763,422 15,835,856 2,328,970 2,146,870 2,325,470 

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ 29 33,563,535 30,166,865 12,870,222 17,942,051 21,958,602 8,516,569 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2,998,816 4,009,997 8,938,944 1,570,625 1,839,875 3,948,712 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,000,504,607 3,813,293,047 3,671,018,152 2,154,442,791 2,156,117,219 1,819,744,140 

รวมสินทรัพย์ 6,158,731,983 6,033,458,376 5,792,137,180 3,201,077,422 3,336,144,975 3,395,951,533 

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)

หน่วย : บาท

                                             งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 1 ม.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 1 ม.ค. 2555
หมายเหตุ ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

18 1,734,754,078 1,356,898,529 1,238,070,822 939,754,078 750,000,000 746,000,000 
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 19 814,286,607 864,181,503 552,466,741 194,056,789 269,278,539 189,881,667 
  เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร 0 0 69,614,192 0 0 4,151,863 
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี 20 490,090,017 393,338,733 302,995,245 281,621,798 180,615,991 124,656,681 
  ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 3,419,082 3,697,170 8,295,873 0 0 7,825,924 
  สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 22 11,873,274 0 10,850,481 7,017,226 0 10,854,624 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 16,642,254 18,097,937 16,572,162 4,766,002 4,748,578 4,215,700 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,071,065,312 2,636,213,872 2,198,865,516 1,427,215,893 1,204,643,108 1,087,586,459 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 
  หนี้สินระยะยาว 20 234,283,801 721,134,919 1,091,366,701 152,854,729 431,237,627 606,888,603 
  สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 3,718,105 0 0 3,718,105 0 0 
  ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน 2,660,000 2,366,250 2,830,000 0 0 0 
  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 21 39,028,205 34,356,758 40,050,132 31,503,833 27,940,192 34,005,459 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 279,690,111 757,857,927 1,134,246,833 188,076,667 459,177,819 640,894,062 

รวมหนี้สิน 3,350,755,423 3,394,071,799 3,333,112,349 1,615,292,560 1,663,820,927 1,728,480,521 
ส่วนของผู้ถือหุ้น

  ทุนจดทะเบียน
   หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 

ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว
   หุ้นสามัญ 482,579,640 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
   เรียกชำาระเต็มมูลค่าแล้ว 482,579,640 482,579,640 482,579,640 482,579,640 482,579,640 482,579,640 
  ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย
   ของบริษัทร่วมที่ซ้ือในราคาตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี 1,517,573 1,517,573 1,517,573 0 0 0 
  การเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม
   โดยไม่ได้สูญเสียอำานาจควบคุมของบริษัทร่วม 3,139,507 3,139,507 3,139,507 0 0 0 
  ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม 5,656,439 3,196,988 1,129,990 0 0 0 
กำาไรสะสม
      จัดสรรเป็นสำารองตามกฎหมาย 23.2 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 
      ยังไม่ได้จัดสรร 1,821,062,834 1,706,647,844 1,543,158,771 1,055,583,749 1,131,729,293 1,123,045,622 
   องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (16,609,136) (35,353,563) (19,514,362) (2,378,527) 8,015,115 11,845,750 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,347,346,857 2,211,727,989 2,062,011,119 1,585,784,862 1,672,324,048 1,667,471,012 

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 460,629,703 427,658,588 397,013,712 0 0 0 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,807,976,560 2,639,386,577 2,459,024,831 1,585,784,862 1,672,324,048 1,667,471,012 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,158,731,983 6,033,458,376 5,792,137,180 3,201,077,422 3,336,144,975 3,395,951,533 

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
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บริษัท ทิปโก�ฟูดส� จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555

หมายเหตุ ปรับปรุงใหม� ปรับปรุงใหม�

รายไดจากการขายและการใหบริการ 25 5,588,199,446 5,442,119,706 2,268,038,088 2,397,625,366 

ตนทุนขายและบริการ 4,030,333,797 3,701,196,706 2,162,185,556 2,041,016,263 

กําไรขั้นตน 1,557,865,649 1,740,923,000 105,852,532 356,609,103 

รายไดอื่น 26 305,611,939 245,304,281 186,697,443 195,295,084 

กําไรกอนคาใชจาย 1,863,477,588 1,986,227,281 292,549,975 551,904,187 

คาใชจายในการขาย (1,373,626,430) (1,288,208,433) (160,451,295) (186,806,350)

คาใชจายในการบริหาร (420,623,830) (453,564,759) (116,493,673) (193,014,679)

คาตอบแทนผูบริหาร (29,797,196) (32,837,428) (29,797,196) (32,837,428)

กําไร (ขาดทุน) กอนสวนแบงกําไร

จากเงินลงทุนในบริษัทรวม

39,430,132 211,616,661 (14,192,189) 139,245,730 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน

ในบริษัทรวม

202,495,709 156,258,029 0 0 

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุน

ทางการเงินและภาษีเงินได

241,925,841 367,874,690 (14,192,189) 139,245,730 

ตนทุนทางการเงิน (89,357,586) (102,485,443) (55,338,394) (61,861,115)

กําไร (ขาดทุน) 

กอนคาใชจายภาษีเงินได

152,568,255 265,389,247 (69,530,583) 77,384,615 

คาใชจายภาษีเงินได 29 (5,182,150) (13,346,324) (6,614,961) (10,791,970)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 147,386,105 252,042,923 (76,145,544) 66,592,645 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

การเปลี่ยนแปลงในมูลคา

   ยุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยน

   อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม

(7,221,760) (874,069) (7,221,760) (874,069)
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555

หมายเหตุ ปรับปรุงใหม� ปรับปรุงใหม�

   เงินลงทุนเผื่อขาย (5,770,292) (4,491,128) (5,770,292) (4,491,128)

   ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน

   จากการแปลงคางบการเงิน

   ที่เปนเงินตราตางประเทศ

(1,523,236) (31,232) 0 0 

   ผลกระทบของภาษีเงินได 2,598,410 1,534,562 2,598,410 1,534,562 

   สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

   ในบริษัทรวม

30,721,784 (12,109,821) 0 0 

   ผลกระทบของภาษีเงินได (60,479) 132,487 0 0 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป 18,744,427 (15,839,201) (10,393,642) (3,830,635)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 166,130,532 236,203,722 (86,539,186) 62,762,010 

การแบงปนกําไร 

   สวนที่เปนของบริษัทใหญ 114,414,989 221,398,047 (76,145,544) 66,592,645 

   สวนที่เปนของสวนไดเสีย

   ที่ไมมีอํานาจควบคุม

32,971,116 30,644,876 0 0 

147,386,105 252,042,923 (76,145,544) 66,592,645 

การแบงปนกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม

   สวนที่เปนของบริษัทใหญ 133,159,416 205,558,846 (86,539,186) 62,762,010 

   สวนที่เปนของสวนไดเสีย

   ที่ไมมีอํานาจควบคุม

32,971,116 30,644,876 0 0 

166,130,532 236,203,722 (86,539,186) 62,762,010 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

   กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ (บาท) 0.2371 0.4588 (0.1578) 0.1380 

บริษัท ทิปโก�ฟูดส� จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินรวม)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

หน่วย : บาท

                           ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
เรียกชำาระ

แล้ว

ส่วนของผู้มี
ส่วนได้เสีย

ท่ีไม่มีอำานาจ
ควบคุม

ในบริษัทย่อย 
ของบริษัทร่วม 
ที่ซื้อในราคา
ตำา่กว่ามูลค่า 
ตามบัญชี

การ
เปลี่ยนแปลง
ส่วนได้เสีย
ในบริษัทย่อย
ของบริษัท
ร่วมโดย

ไม่สูญเสีย
อำานาจ

ควบคุมของ
บริษัทร่วม

ส่วนทุน 
จากการจ่าย

โดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์

ของ 
บริษัทร่วม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

มูลค่า
ยุติธรรม

ของสัญญา
แลกเปลี่ยน

อัตรา
ดอกเบี้ย 
เงินกู้ยืม

เงินลงทุน
เผื่อขาย

ผลต่าง 
จากการ
แปลงค่า 

งบการเงิน
ที่เป็น 

เงินตรา
ต่างประเทศ

ส่วนแบ่ง
กำาไร

ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ในบริษัท
ร่วม

รวม 
องค์ประกอบ

อื่น 
ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วน 
ที่เป็น

ของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

ส่วนได้เสีย 
ที่ ไม่ม ี

อำานาจ
ควบคุม

รวมส่วน 
ของ

ผู้ถือหุ้น

  กำาไรสะสม

จัดสรรแล้ว
สำารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

  - ตามที่รายงานไว้เดิม 482,579,640 1,517,573 3,139,507 1,129,990 50,000,000 1,489,476,487 4,604,880 10,779,211 1,554,468 (33,329,460) (16,390,901) 2,011,452,296 394,836,885 2,406,289,181 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
  ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 3) 14,231,736 (1,059,122) (2,479,219) (3,538,341) 10,693,395 2,176,827 12,870,222 

  ภาษีเงินได้-บริษัทร่วม 36,767,978 414,880 414,880 37,182,858 37,182,858 

  สินค้าคงเหลือ-บริษัทร่วม 2,682,570 2,682,570 2,682,570 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังปรับปรุง 482,579,640 1,517,573 3,139,507 1,129,990 50,000,000 1,543,158,771 3,545,758 8,299,992 1,554,468 (32,914,580) (19,514,362) 2,062,011,119 397,013,712 2,459,024,831 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม 2,066,998 2,066,998 2,066,998 

เงินปันผลจ่าย (57,908,974) (57,908,974) (57,908,974)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 2555 (ปรับปรุงใหม่) 221,398,047 (561,109) (3,269,526) (31,232) (11,977,334) (15,839,201) 205,558,846 30,644,876 236,203,722 

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2555 (หลังการปรับปรุง) 482,579,640 1,517,573 3,139,507 3,196,988 50,000,000 1,706,647,844 2,984,649 5,030,466 1,523,236 (44,891,914) (35,353,563) 2,211,727,989 427,658,588 2,639,386,577 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

  - ตามที่รายงานไว้เดิม 482,579,640 1,517,573 3,139,507 3,196,988 50,000,000 1,653,483,168 3,730,811 6,288,083 1,523,236 (45,306,794) (33,764,664) 2,160,152,212 423,554,456 2,583,706,668 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
  ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 3) 28,066,513 (746,162) (1,257,617) (2,003,779) 26,062,734 4,104,131 30,166,865 

  ภาษีเงินได้-บริษัทร่วม 25,098,164 414,880 414,880 25,513,044 25,513,044 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังปรับปรุง 482,579,640 1,517,573 3,139,507 3,196,988 50,000,000 1,706,647,845 2,984,649 5,030,466 1,523,236 (44,891,914) (35,353,563) 2,211,727,990 427,658,587 2,639,386,577 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม 2,459,451 2,459,451 2,459,451 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 2556 114,414,989 (5,777,408) (4,616,234) (1,523,236) 30,661,305 18,744,427 133,159,416 32,971,116 166,130,532 

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2556 482,579,640 1,517,573 3,139,507 5,656,439 50,000,000 1,821,062,834 (2,792,759) 414,232 0 (14,230,609) (16,609,136) 2,347,346,857 460,629,703 2,807,976,560 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)

หน่วย : บาท

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

          กำาไรสะสม มูลค่ยุติธรรมของ
สัญญา

ทุนที่ออกและ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร แลกเปลี่ยนอัตรา เงินลงทุน รวมองค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ

เรียกชำาระแล้ว สำารองตามกฎหมาย ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เผื่อขาย ของส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 -ตามที่รายงานไว้เดิม 482,579,640 50,000,000 1,110,990,712 4,604,880 10,779,211 15,384,091 1,658,954,443

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

   ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 3) 12,054,910 (1,059,122) (2,479,219) (3,538,341) 8,516,569

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังปรับปรุง 482,579,640 50,000,000 1,123,045,622 3,545,758 8,299,992 11,845,750 1,667,471,012

เงินปันผลจ่าย (57,908,974) (57,908,974)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 2555 (ปรับปรุงใหม่) 66,592,645 (561,109) (3,269,526) (3,830,635) 62,762,010

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2555 (หลังการปรับปรุง) 482,579,640 50,000,000 1,131,729,293 2,984,649 5,030,466 8,015,115 1,672,324,048

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 -ตามที่รายงานไว้เดิม 482,579,640 50,000,000 1,107,766,912 3,730,811 6,288,083 10,018,894 1,650,365,446

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

   ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 3) 23,962,381 (746,162) (1,257,617) (2,003,779) 21,958,602

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังปรับปรุง 482,579,640 50,000,000 1,131,729,293 2,984,649 5,030,466 8,015,115 1,672,324,048

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 2556 (76,145,544) (5,777,408) (4,616,234) (10,393,642) (86,539,186)

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2556 482,579,640 50,000,000 1,055,583,749 (2,792,759) 414,232 (2,378,527) 1,585,784,862

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
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บริษัท ทิปโก�ฟูดส� จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย

งบกระแสเงินสด
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555

หมายเหตุ ปรับปรุงใหม� ปรับปรุงใหม�

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

  กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 152,568,255 265,389,247 (69,530,583) 77,384,615 

  ปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเงิน

    ไดเปนเงินสดรับสุทธิ

      - จากกิจกรรมดําเนินงาน

    คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 236,540,467 220,722,404 118,464,208 106,413,301 

    ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย-ตัดบัญชี 156,182 20,986 0 716 

    หนี้สูญ 0 506,762 0 506,762 

    หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ 0 (528,537) 0 (528,537)

    ขาดทุนจากสินคาเส่ือมสภาพ (โอนกลับ) (45,807,882) 54,758,396 (26,415,724) 45,023,794 

    ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา 7,972,619 0 7,972,619 0 

    (กําไร) ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตรา

      ตางประเทศ

21,640,129 (12,008,415) 13,115,572 (12,505,745)

    (กําไร) ขาดทุนจากการเลิกกิจการของ

      บริษัทยอย

(1,523,236) 0 (705,933) 26,821,005 

    กําไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย (10,067,850) (591,804) (10,067,850) (591,804)

    (กําไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช

      ทรัพยสินถาวร

(728,128) 4,678,351 (1,929,523) (1,616,863)

    ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 0 20,203,995 0 0 

   คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 5,824,557 5,527,196 4,201,431 4,037,303 

    เงินปนผลรับ 0 0 (37,113,166) (46,391,458)

    สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (202,495,709) (156,258,029) 0 0 

    รายไดดอกเบี้ยรับ (99,754) (97,249) (1,532,115) (10,067,518)
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทิปโก�ฟูดส� จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย

งบกระแสเงินสด
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555

หมายเหตุ ปรับปรุงใหม� ปรับปรุงใหม�

    คาใชจายดอกเบี้ยจาย 88,771,674 101,582,457 55,159,822 61,682,543 

252,751,324 503,905,760 51,618,758 250,168,114 

  การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบ

    ของเงินทุน

    ดําเนินงาน

    สินทรัพย (เพิ่มขึ้น) ลดลง

      ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 21,471,884 (205,129,433) 47,995,330 (12,558,368)

      สินคาคงเหลือ 63,643,105 58,523,416 107,476,618 117,965,869 

      สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 795,761 10,285,996 1,735,375 3,617,650 

      เงินมัดจําและเงินประกัน (1,267,056) (7,566) (182,100) 178,600 

      สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 892,973 3,166,049 269,250 269,250 

    หนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

      เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (84,448,453) 276,641,517 (80,991,807) 53,550,290 

      หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,221,055 1,525,777 (3,915,301) 13,882,237 

      ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (1,153,110) (11,220,570) (637,790) (10,102,570)

  สวนปรับปรุงผลตางจากการแปลง

    คางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ

0 (31,232) 0 0 

  เงินสดรับจากการดําเนินงาน 253,907,483 637,659,714 123,368,333 416,971,072 

  จายดอกเบี้ย (92,807,578) (98,826,280) (56,606,724) (61,073,563)

  รับคืนภาษีเงินไดนิติบุคคลจายลวงหนา 0 1,838,872 0 1,838,872 

  จายภาษีเงินได (8,920,958) (35,997,758) (2,488,373) (32,780,902)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 152,178,947 504,674,548 64,273,236 324,955,479 
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หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555

หมายเหตุ ปรับปรุงใหม� ปรับปรุงใหม�

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

  เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง (278,477) 92,336 0 0 

  เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของ

กันเพิ่มขึ้น

0 0 (19,500,000) (23,200,000)

  ขายเงินลงทุนเผื่อขาย 10,211,150 609,000 10,211,150 609,000 

  เงินรับจากการเลิกกิจการของบริษัทยอย 0 0 0 62,071 

  ขายทรัพยสินถาวร 6,156,406 2,919,110 2,267,245 2,687,287 

  ซื้อทรัพยสินถาวร (194,618,263) (244,589,952) (112,297,182) (171,303,924)

  ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (4,610,109) (820,050) (4,225,210) (514,400)

  จายชําระเงินมัดจําคาเครื่องจักร 0 (7,920,000) 0 0 

  จายชําระเจาหนี้คาเครื่องจักร 0 (69,614,192) 0 (4,151,863)

  รับเงินปนผล 37,113,166 46,391,458 37,113,166 46,391,458 

  รับดอกเบี้ย 99,754 97,249 1,532,115 10,067,518 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (145,926,373) (272,835,041) (84,898,716) (139,352,853)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,855,549 (172,294) 4,754,078 0 

  เงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 375,000,000 119,000,000 185,000,000 4,000,000 

  จายชําระเจาหนี้คาเครื่องจักรระยะยาว (9,260,016) (9,260,016) 0 0 

  จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (5,188,035) (4,112,472) (3,263,771) (2,529,642)

  เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาว 0 20,000,000 0 0 

  จายชําระเงินกูยืมระยะยาว (379,538,461) (293,769,231) (178,000,000) (123,000,000)

  เงินปนผลจาย 0 (57,908,974) 0 (57,908,974)

บริษัท ทิปโก�ฟูดส� จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย

งบกระแสเงินสด
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555

หมายเหตุ ปรับปรุงใหม� ปรับปรุงใหม�

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) 

  กิจกรรมจัดหาเงิน

(16,130,963) (226,222,987) 8,490,307 (179,438,616)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสด

  และรายการเทียบเทาเงินสด

93,199 (67,154) 75,398 (63,169)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ

(9,785,190) 5,549,366 (12,059,775) 6,100,841 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

  ณ 1 มกราคม

46,699,175 41,149,809 27,555,705 21,454,864 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

  ณ 31 ธันวาคม

4.2 และ 6 36,913,985 46,699,175 15,495,930 27,555,705 

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

  รายการที่มิใชเงินสด

    หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 3,268,832 6,441,960 3,268,832 5,136,960 

บริษัท ทิปโก�ฟูดส� จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย

งบกระแสเงินสด
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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บริษัท ทิปโก�ฟูดส� จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

1. ข�อมูลทั่วไป

 1.1 บริษัทฯ ไดรับการจดทะเบียนจัดต้ังเปนบริษัทจํากัดในประเทศไทยเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2519 และเปนบริษัท

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2532 บริษัทฯ แลบริษัทยอยประกอบธุรกิจหลักประเภท

ผลิตและจําหนายสบัปะรดกระปอง นํา้สับปะรดเขมขน นํา้ผลไมรวมและเคร่ืองดืม่บรรจพุรอมดืม่ และน้ําแรธรรมชาติพรอมดืม่ 

โดยจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ

 1.2 บริษทัฯ และบริษทัยอยต้ังอยูเลขท่ี 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 และมีโรงงาน

ตั้งอยูดังนี้

  • เลขท่ี 212 ถนนเพชรเกษม หมู 16 ตําบลอาวนอย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77210

  • เลขที่ 504 ถนนเพชรเกษม ตําบลประจวบคีรีขันธ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77000

  • เลขที่ 205/1 หมู 2 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180

  • เลขท่ี 90/1 หมู 7 ตําบลสนับทึบ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

 1.3 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ คือ ครอบครัวทรัพยสาคร

2. เกณฑ�ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน

 2.1 งบการเงินน้ีไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

และแสดงรายการในงบการเงินตามความในพระราชบญัญัตกิารบญัชี พ.ศ. 2543 และเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 2.2 งบการเงินน้ีไดจัดทําและนําเสนอตามกฎหมายโดยใชหนวยเงินตราไทยและจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทย เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน 

 2.3 เกณฑการจัดทํางบการเงินรวม
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

  งบการเงินรวมน้ีไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯ กับบริษัทยอยดังน้ี :

ทุนจดทะเบียน สัดส�วนการลงทุน (ร�อยละ)

ชื่อบริษัท 2556 2555 2556 2555

บริษัทยอย

 บริษัท ทิปโกมารเก็ตติ้ง จํากัด 0 24,740 0 100.00

 บริษัท ทิปโก ไบโอเท็ค จํากัด 50,000,000 50,000,000 99.9988 99.9988 

 บริษัท ทิปโกเอฟแอนดบี จํากัด 600,000,000 600,000,000 50.00 50.00

 บริษัท ทิปโก รีเทล จํากัด 50,000,000 50,000,000 75.50 75.50

บริษัทยอยทางออม

 บริษัท ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จํากัด 1,000,000 0 50.00 0

(ถือหุนผาน บริษัท ทิปโกเอฟแอนดบี จํากัด)

  ยอดคงคางระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทยอย รายการระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญ และยอดเงินลงทุนของ

บริษัทฯ ในบริษัทยอยกับทุนเรือนหุนของบริษัทยอย ไดตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว

  งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกับบริษัทใหญ

 2.4 การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  2.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 

   1 มกราคม พ.ศ. 2556 ดังนี้ :

 มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 8 สวนงานดําเนินงาน
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 การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของ

อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน

ฉบับที่ 21 เรื่องภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิด

คาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม

ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู

ถือหุน

 แนวปฏิบัติทางบัญชี

แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการ

เงิน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน สําหรับงวดบัญชี

 ปจจุบัน ยกเวนตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3

  2.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีผลบังคับใช ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันท่ี 

   1 มกราคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2559 มีดังน้ี:

  มาตรฐานการบัญชี (เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557)

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในรวมคา

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน



115รายงานประจําป� 2556

บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557)

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน

  การตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน (เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557)

ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และ 

หนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

ฉบับที่ 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการ 

ปรับปรุงสภาพแวดลอม 

  การตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน (เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557)

ฉบับที่ 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง 

ฉบับที่ 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

ฉบับที่ 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ

ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา

  การตีความมาตรฐานการบัญชี (เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557)

ฉบับที่ 15 สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน

ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญา

เชา

ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 32 สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต

  มาตรฐานรายงานทางการเงิน(เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559)

ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย
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บริษัทฯ และบริษัทยอยยังมิไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนมาถือปฏิบัติก อนวันท่ีมีผลบังคับใช 

โดยฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย อยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เร่ิมนํามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินขางตนมาถือปฏิบัติ 

 2.5 ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณีฝายบริหารตองใชการประมาณและการต้ัง

สมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงิน ดังน้ัน ผลที่จะเกิดขึ้นจริงอาจตางจากที่ไดประมาณไว

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก

และปรับปรุงใหมตามท่ีไดกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.4.1 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย

การบัญชี ดังนี้

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได

 มาตรฐานฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหบริษัทฯ และบริษัทยอย บันทึกสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

โดยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี คํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดข้ึนระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและ

หนี้สินกับมูลคาของทรัพยสินและหน้ีสินทางภาษีอากร

 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตองบการเงิน มีดังตอไปนี้

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธ.ค. 
2556

31 ธ.ค. 
2555

1 ม.ค. 
2555

31 ธ.ค. 
2556

31 ธ.ค. 
2555

1 ม.ค. 
2555

ปรับปรุงใหม� ปรับปรุงใหม� 

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพยภาษีเงินได

รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น

35,077,813 33,646,301 17,439,865 19,456,329 25,438,038 13,086,212

หนี้สินภาษีเงินได

รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น

1,514,278 3,479,436 4,569,643 1,514,278 3,479,436 4,569,643

กําไรสะสมเพิ่มขึ้น 32,968,904 28,066,512 14,231,736 17,347,419 23,962,381 12,054,910

องคประกอบอื่นของสวน

ของผูถือหุนเพิ่มขึ้น(ลดลง)

594,632 (2,003,779) (3,538,341) 594,632 (2,003,779) (3,538,341)
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หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ปรับปรุงใหม� ปรับปรุงใหม�

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

คาใชจายภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น (ลดลง) (798,260) (15,762,081) 6,614,961 (11,907,471)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึ้น (ลดลง) 3,396,670 17,296,643 (4,016,551) 13,442,033

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.0017 0.0327 (0.0137) 0.0247

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

 4.1 เกณฑการวัดมูลคาที่ใชในการจัดทํางบการเงิน

  งบการเงินท่ีนําเสนอนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของรายการ

  ในงบการเงิน ยกเวนรายการตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุที่เกี่ยวของ

 4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

  เงินสด หมายถึง เงินสดในมือรวมถึงเงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม่ือทวงถาม

  รายการเทยีบเทาเงินสด หมายถงึ เงินฝากประจําและเงนิลงทนุระยะสัน้ท่ีไมมขีอจํากัดในการใช เชน มสีภาพคลอง

  สูงซ่ึงพรอมที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดในจํานวนที่ทราบไดและมีความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงในมูลคาไมเปน

  นัยสําคัญ เชน มีกําหนดจายคืนไมเกิน 3 เดือนนับแตวันฝากหรือลงทุน

 4.3 ลูกหนี้การคา

  ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาที่จะไดรับ คือจํานวนเงินตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ และ

  บริษทัยอยมีนโยบายตัง้คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสญูจากอายหุนีค้งคางโดยพจิารณาจากฐานะการเงนิในปจจบุนัของลกูหน้ี

  แตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชําระ

  นอกจากนี้ ผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยจะเปนผูพิจารณาตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพิ่ม โดยพิจารณา

  จากลูกหนี้ที่คาดวาจะมีปญหาในการชําระหนี้ดวย

 4.4 สินคาคงเหลือ

  สินคาคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา บริษัทฯ และบริษัทยอย

  ประมาณมูลคาสุทธิที่จะไดรับจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปนตองจาย

  เพื่อการขายสินคานั้น
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  ตนทุนของสินคาที่ซื้อประกอบดวยราคาซื้อรวมคาใชจายอื่นทุกประเภทที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซ้ือ ตนทุนของ

  สนิคาสําเร็จรูป และสนิคาระหวางผลติ ประกอบดวย คาวัตถุดบิ คาแรงงานและโสหุยการผลติ โดยราคาทุนของสนิคา

  คํานวณตามเกณฑดังนี้

วัตถุดิบ อะไหลและวัสดุใชสิ้นเปลือง - ราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ย

สินคาระหวางผลิต - ตนทุนผลิตโดยวิธีถัวเฉลี่ย

สินคาสําเร็จรูป - ตนทุนผลิตโดยวิธีถัวเฉลี่ย

  บริษัทฯ และบริษัทยอยตั้งคาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพโดยพิจารณาจากสินคาที่หมดอายุและคาดวาจะเสื่อมสภาพ

  การใชงาน 

 4.5 การบันทึกเงินลงทุน

  เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาดฯ แสดงดวยมูลคายุติธรรม โดยใชราคา

  เสนอซ้ือคร้ังลาสุด ณ วนัทําการสดุทายของวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยอางอิงราคาจากตลาดหลักทรัพยแหง

  ประเทศไทย รายการกําไรและรายการขาดทนุท่ียงัไมเกิดข้ึนจรงิจากการเปลีย่นแปลงมูลคายุตธิรรมของเงนิลงทนุ

  เผื่อขายจะรวมไวในสวนของผูถือหุน

  เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนดวยวิธีสวนไดเสีย (ดูใบแนบประกอบ 1)

  เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯบันทึกเงินลงทุนดวยวิธีราคาทุน หักดวย

  คาเผื่อการลดมูลคาเงินลงทุน (ดูใบแนบประกอบ 2)

 4.6 สัญญาเชาระยะยาว

  สัญญาเชาทางการเงิน

  สัญญาเชาทรัพยสินท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนท้ังหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพย 

  ไดโอนไปใหแกผูเชา ไมวาในที่สุดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม จัดเปนสัญญาเชาทางการเงิน และบริษัทฯ 

  และบริษัทยอยรับรูสัญญาเชาทางการเงินเปนสินทรัพยและหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินดวยจํานวนเงินเทากับ

  มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา 

  สวนดอกเบี้ยจายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา การคิดคาเส่ือมราคา

  ของสินทรัพยที่เชาจะตัดตามอายุการใหประโยชนของสินทรัพย 

  สัญญาเชาดําเนินงาน

  สัญญาเชาสินทรัพยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบท้ังหมด ที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพย 

  ไมไดโอนไปใหแกผูเชา จัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูจํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชา

  ดําเนินงานเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
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 4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

  ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของ

  สินทรัพย 

  คาเส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนของสินทรัพย และคํานวณตามประมาณการกําลัง

  การผลิตของเคร่ืองจักร ซึ่งไดประมาณไว ดังน้ี

คาพัฒนาที่ดิน  10 ป

อาคารและสิ่งปลูกสราง  10-25 ป

เครื่องจักรและสวนประกอบ

วิธีเสนตรง  10-20 ป

 - ตามประมาณการกําลังการผลิต  919.04 ลานขวด

เครื่องมือและอุปกรณ  5-20 ป

เครื่องตกแตงและติดตั้ง  3-10 ป

ยานพาหนะ  5-10 ป

  ตนทุนที่ประมาณในเบ้ืองตนสําหรับการรื้อ การขนยาย และการบูรณะสภาพของสินทรัพยซึ่งเปนภาระผูกพันของ

  บริษัทฯ และบริษัทยอย ถือรวมเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

  คาใชจายในการตอเติมปรับปรุง ซอมแซม หรือตอสัญญาเชา ซึ่งเปนผลใหคาใชจายนั้นมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ

  ในอนาคตจะบันทึกเปนสินทรัพย 

  การคํานวณคาเสื่อมราคาสําหรับสวนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ตองพิจารณาแตละสวนแยกตางหาก

  จากกันเมื่อสวนประกอบแตละสวนน้ันมีตนทุนที่มีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับตนทุนทั้งหมดของสินทรัพยนั้น

  วธิกีารคดิคาเส่ือมราคา อายุการใหประโยชนและมลูคาคงเหลอืของสินทรพัย ใหมกีารทบทวนอยางนอยทีส่ดุทกุสิน้

  รอบปบัญชี

  คาเสื่อมราคารับรูเปนคาใชจายประจํางวด

 4.8 สินทรัพยไมมีตัวตน

  สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 

  คาตัดจําหนายคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย

  ไมมตีวัตนแตละประเภท ยกเวนในกรณทีี่ไมสามารถกาํหนดระยะเวลาสิน้สดุของประโยชนเชงิเศรษฐกจิทีจ่ะไดรบั 

  สินทรัพยที่ไมมีตัวตนจะไมถูกตัดจําหนาย แตจะทดสอบวามีการดอยคาหรือไมทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

  ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ดังนี้

ซอฟแวรคอมพิวเตอร  3-10 ป

  บริษัทฯ และบริษัทยอย บันทึกคาตัดจายเปนคาใชจายประจํางวด
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 4.9 การดอยคาของสินทรัพย

  บริษทัฯ และบรษิทัยอยจะพจิารณาการดอยคาสนิทรพัย อนัไดแก ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ และสนิทรพัยไมมตีวัตน 

  เม่ือมีขอบงชี้วา สินทรัพยเกิดการดอยคา โดยการดอยคาจะพิจารณาจากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย 

  หากมีราคาต่ํากวาราคาตามบัญชี ถือวาสินทรัพยเกิดการดอยคา ซึ่งจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาในสวนของ

  กําไรหรือขาดทุน

  มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชทรัพยสินแลวแตราคาใด

  จะสูงกวา และจะประมาณจากสินทรัพยแตละรายการหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

 4.10 หนี้สิน ประมาณการหน้ีสินและคาใชจาย

  บริษทัฯ และบริษทัยอยบนัทกึหนีส้นิ ประมาณการหนีส้นิ และคาใชจายไวในงบการเงนิ เมือ่บรษิทัฯ และบริษทัยอย

  มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเปนภาระผูกพันคอนขางแนอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ซึ่งอาจ

  ทําใหบริษัทฯตองจายชําระภาระผูกพันนั้นในจํานวนเงินที่สามารถประมาณไดอยางนาเชื่อถือ

  บริษัทฯ และบริษัทยอย บันทึกเงินปนผลคางจายเม่ือที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติแลว

 4.11 การรับรูรายได

  รายไดจากการขายสนิคารับรูเปนรายไดเม่ือบรษิัทฯและบรษิัทยอยไดโอนความเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นียัสําคัญ

  ของความเปนเจาของสนิคาใหกบัผูซือ้ โดยใชจาํนวนเงนิตามใบกํากบัสนิคา สวนลดและสนิคารบัคนื รวมท้ังจาํนวน

  ที่เกิดจากการประมาณการ (ถามี) ไดแสดงหักออกจากยอดขาย

  รายไดจากการใหบริการ รับรูเปนรายไดเม่ือผลของรายการที่เก่ียวของกับการใหบริการสามารถประมาณไดอยาง

  นาเชื่อถือ ในกรณีที่บริษัทฯ และบริษัทยอยไมสามารถประมาณผลของรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับการใหบริการ

  ไดอยางนาเช่ือถือ บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรูรายไดไมเกินจํานวนคาใชจายท่ีรับรูไปแลวซ่ึงเปนจํานวน

  คาใชจายท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะไดรับคืนจากผูวาจาง

  รายไดดอกเบ้ียรับ รับรูตามระยะเวลา

  รายไดคาเชา รับรูตามระยะเวลาของสัญญาเชา

  รายไดเงินปนผล รับรูเมื่อสิทธิการรับเงินปนผลไดมีการประกาศแลว

 4.12 ผลประโยชนพนักงาน

  ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน

  ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน ซึง่มกีาํหนดจายชาํระภายใน 12 เดอืนนบัจากวันสิน้งวดท่ีพนกังานไดใหบรกิาร 

  รับรูเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ

  ผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน

  บริษัทฯ และบริษัทยอยและพนักงาน ไดจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานโดยหักจากเงินเดือนของ

  พนกังานสวนหนึง่ และ บริษทัฯ และบรษิทัยอยจายสมทบใหอกีสวนหนึง่เปนรายเดือน สนิทรัพยของกองทนุสํารอง

  เล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย เงินที่จายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปน

  คาใชจายในปที่เกิดรายการ
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

  ผลประโยชนที่ตองจายใหกับพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งถือเปนโครงการผลประโยชน

  หลงัออกจากงาน ไดบนัทกึดวยวิธคีดิลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ซึง่คาํนวณ

  ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

  บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในกําไรขาดทุน

  เบ็ดเสร็จอื่น และรับรูคาใชจายเก่ียวกับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานในกําไรหรือขาดทุน 

 4.13 ภาษีเงินได

  ภาษีเงินได ประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

  ภาษีเงินไดงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน เวนแตในสวนที่เกี่ยวกับ

  รายการท่ีเกี่ยวของในการรวมธุรกิจหรือรายการท่ีรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  ภาษีเงินไดของงวดปจจุบนัไดแก ภาษีเงินไดที่คาดวาจะจายชําระหรือสามารถขอคนืได โดยคํานวณจากกําไรหรือ

  ขาดทุนสําหรับงวดที่ตองเสียภาษี ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร

  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดย คํานวณผลแตกตางช่ัวคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

  และหน้ีสินกับมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินทางภาษีอากร

  การวัดมูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่คาดวา

  จะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหนี้สินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

  หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี รับรูจํานวนภาษีเงินไดที่จะตองจายในอนาคตซ่ึงเกิดจากผลแตกตางช่ัวคราว

  ที่ตองเสียภาษีทุกรายการ

  สนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับัญช ีจะรบัรูตอเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไร เพ่ือเสียภาษีในอนาคต

  จะมจีาํนวนเพียงพอกบัการใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราว สนิทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบญัช ีจะถูกทบทวน 

  ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง

 4.14 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ

  รายการบัญชีที่เกิดข้ึนเปนสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

  สินทรัพยและหน้ีสินในสกุลเงินตราตางประเทศ ที่คงเหลืออยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานไดแปลงคาเปน

  เงินบาทตามอตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้ ผลตางจากการแปลงคาถอืเปนผลกําไรหรอืขาดทนุแสดงในสวนของกาํไร

  หรือขาดทุน

  บัญชีเงินลงทุนในตางประเทศ ใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันลงทุน

  ผลกาํไร (ขาดทนุ) จากบรษิทัยอยในตางประเทศทีน่าํมารบัรูสวนไดเสียในบรษิทัใหญ แปลงคาดวยอตัราแลกเปลีย่น

  ถัวเฉล่ียของรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน
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 4.15 การแปลงคางบการเงินตางประเทศ

  งบการเงินของบริษัทยอย คือบริษัท ทิปโกมารเก็ตต้ิง จํากัด ซึ่งต้ังอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาที่นํามารวมในการ

  จดัทาํงบการเงินรวม ไดแปลงคาเปนเงนิบาทตามสกุลเงนิดอลลารสหรฐัอเมรกิา โดยงบแสดงฐานะการเงินใชอตัรา

  แลกเปล่ียนอัตราปด (ถวัเฉลีย่ระหวางอตัราซือ้และอัตราขายของธนาคารพาณชิย) ณ วนัสิน้งวดบญัช ีสวนงบกาํไร

  ขาดทุนเบ็ดเสร็จใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉลี่ยสําหรับงวดบัญชี สวนผลกําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคาอัตรา

  แลกเปล่ียนนี้ จะแยกแสดงเปนรายการหน่ึงในสวนของผูถือหุน และเมื่อมีการจําหนายหนวยงานตางประเทศน้ัน 

  ผลสะสมของผลตางจากการแปลงคาทั้งหมดดังกลาวถือเปนสวนหน่ึงของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการ

  จําหนายหนวยงานตางประเทศน้ันในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หนวย : บาท

2556 2555

ผลตางจากการแปลงคาอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันตนงวดบัญชี 1,523,236 1,554,468

บวก เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในระหวางงวดบัญชี (1,523,236) (31,232)

ผลตางจากการแปลงคาอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี 0 1,523,236

  บริษัท ทิปโกมารเก็ตต้ิง จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกกิจการเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

 4.16 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

  กาํไรตอหุนขัน้พืน้ฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทนุ) สาํหรับปสวนทีเ่ปนของผูถอืหุนบริษทัใหญ ดวยจํานวน

  หุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายในระหวางป (จํานวน 482,579,640 หุน)

5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน 

 5.1 ความสัมพันธของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน ความสัมพันธ�

บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด ถือหุนและกรรมการรวมกัน

บริษัท ทิปโกมารเก็ตติ้ง จํากัด ถือหุนและกรรมการรวมกัน

บริษัท ทิปโก เบฟเวอเรจ จํากัด ถือหุนและกรรมการรวมกัน

บริษัท ทิปโก รีเทล จํากัด ถือหุนและกรรมการรวมกัน

บริษัท ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จํากัด ถือหุนและกรรมการรวมกัน

ซันโตรี่ เบฟเวอเรจ แอนด ฟูด ลิมิเต็ด ประเทศญี่ปุน ถือหุนและกรรมการรวมกัน
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน ความสัมพันธ�

ซันโตรี่ เบฟเวอเรจ แอนด ฟูด เอเซีย ประเทศสิงคโปร ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน

บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) ถือหุนและกรรมการรวมกัน

บริษัท ถนอมวงศบริการ จํากัด กรรมการรวมกัน

บริษัท เรยโคลแอสฟลท จํากัด ถือหุนทางออม

บริษัท ไทยสเลอรี่ซีล จํากัด กรรมการบริษัทรวมถือหุน

บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร เทอรมินัล จํากัด กรรมการรวมกัน

บริษัท โรงโมไทย จํากัด กรรมการรวมกัน

บริษัท รัตตะจิตต จํากัด กรรมการรวมกัน

บริษัท สยามคอนเทนเนอร ทรานสปอรต จํากัด กรรมการถือหุน

บริษัท บิทูเมน มารีน จํากัด กรรมการรวมกัน

บริษัท ไทยบิทูเมน จํากัด กรรมการรวมกัน

บริษัท ทาสโกชิปปง จํากัด กรรมการรวมกัน

บริษัท ไวทัลเว็ล จํากัด กรรมการรวมกัน

บริษัท ทิปโก มารีไทม จํากัด กรรมการรวมกัน

บริษัท อัลฟา มารีไทม จํากัด กรรมการรวมกัน

 5.2 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายกําหนดราคาระหวางกัน ดังน้ี :

ลักษณะรายการค�า นโยบายในการกําหนดราคา

รายการคาระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย

 -บริษัทฯ ขายและบริการใหกับบริษัทยอย วิธีราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม

 -บริษัทยอยขายและบริการใหกับบริษัทฯ วิธีราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม

รายการคาระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยกับกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน

ราคาตลาด

  บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยพิจารณาความเปนกิจการที่

  เกีย่วของกัน ไดแก การถอืหุนระหวางกัน หรอืการมีผูถอืหุนหรือกรรมการ หรอืผูบรหิารบางทานรวมกัน นอกจากน้ี 

  ความเก่ียวของยังพิจารณาถึงบุคคลหรือกิจการที่สามารถควบคุมบุคคลหรือกิจการอื่น หรือสามารถใชอิทธิพล

  อยางมีสาระสําคัญในการตัดสินใจดานการเงิน หรือการดําเนินงานของบุคคลหรือกิจการอื่น โดยบริษัทฯ และ

  บริษัทยอย มีรายการบัญชีสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายสวนหนึ่งกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ผลของรายการ

  ดังกลาวไดรวมไวในงบการเงินตามเกณฑปกติของธุรกิจ
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  รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย :

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ยอดคงคาง ณ วันสิ้นงวด

  ลูกหนี้การคา

    - บริษัทยอย

        บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด 12,993,806 16,830,321

        บริษัท ทิปโก รีเทล จํากัด 888,066 753,927

        บริษัท ทิปโก ไบโอเท็ค จํากัด 39,362 671,009

    - กิจการที่เกี่ยวของกัน

        บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 1,018,639 62,949

        บริษัท ไทยสเลอรี่ซีล จํากัด 18,724 0

        บริษัท ถนอมวงศบริการ จํากัด 1,076,141 493,069

        บริษัท รัตตะจิตต จํากัด 42,600 110,761

        บริษัท สยามคอนเทนเนอรทรานสปอรต จํากัด 292,465 191,040

        บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร เทอมินัล จํากัด 0 79,600

        บริษัท เรยโคลแอสฟสท จํากัด 118,644 0

        บริษัท ทิปโกมารรีไทม จํากัด 52,240 0

        บริษัท ไทยบิทูเมน จํากัด 136,382 0

        บริษัท บิทูเมนมารีน จํากัด 1,098 0

  ลูกหนี้อื่น

    - บริษัทยอย

        บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด 2,374,235 3,015,853

        บริษัท ทิปโก ไบโอเท็ค จํากัด 482,162 547,792

        บริษัท ทิปโกมารเก็ตติ้ง จํากัด 0 267,515

        บริษัท ทิปโก รีเทล จํากัด 27,671 15,329

        บริษัท ทีเอฟบี ดิสทิบิวชั่น จํากัด 1,858 0
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ยอดคงคาง ณ วันสิ้นงวด (ตอ)

  ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

     - กิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

        บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 165,406 35,310 147,750 0

        บริษัท ทาสโก ชิ้บปง จํากัด 3,210 3,210 0 0

        บริษัท อัลฟา มารีไทม จํากัด 1,605 1,605 0 0

        บริษัท เรยโคลแอสฟลท จํากัด 7,352 1,605 5,747 0

        บริษัท ไทยบิทูเมน จํากัด 11,235 34,163 0 18,113

        บริษัท บิทูเมนมารีน จํากัด 1,605 1,605 0 0

        ซนัโตร่ี เบฟเวอรเรจ แอนด ฟูด ลมิเิตด็ ประเทศญ่ีปุน 69,515,058 109,076,385 0 0

        ซันโตร่ี เบฟเวอรเรจ แอนด ฟูด เอเซีย ประเทศสิงคโปร 659 330,750 0 0

  คาทรัพยสิน

    - กิจการที่เกี่ยวของกัน

        บริษัท ถนอมวงศบริการ จํากัด 11,688,943 2,343,952 0 0

  เจาหนี้การคา

    - บริษัทยอย

        บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด 2,715,719 9,285,725

        บริษัท ทิปโก ไบโอเท็ค จํากัด 4,906,098 3,790,378

        บริษัท ทีเอฟบี ดิสทิบิวชั่น จํากัด 140,171 0

    - กิจการที่เกี่ยวของกัน

        บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 928,143 2,970,950 542,017 2,395,239

        บริษัท ถนอมวงศบริการ จํากัด 5,568,549 1,869,219 4,675,387 1,051,069

        บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอรเทอรมินัล จํากัด 0 168,367 0 116,563

        บริษัท สยามคอนเทนเนอรทรานสปอรต จํากัด 146,788  0 111,743 0

        เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

        บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 558,551 0 558,551 0

        บริษัท ถนอมวงศบริการ จํากัด 529,375 705,335 270,499 376,523

        ซนัโตร่ี เบฟเวอรเรจ แอนด ฟูด ลมิเิตด็ ประเทศญ่ีปุน 376,754 679,409 0 0
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หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เงินใหกูยืม

  บริษัท ทิปโก เบฟเวอเรจ จํากัด

    ยอดคงเหลือยกมาตนงวด 0 272,300,000

    เงินใหกูยืมเพิ่มในระหวางงวด 0 8,700,000

    เงินใหกูยืมรับชําระคืนในระหวางงวด 0 281,000,000

    ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 0 0

  บริษัท ทิปโก ไบโอเท็ค จํากัด

    ยอดคงเหลือยกมาตนงวด 31,500,000 17,000,000

    เงินใหกูยืมเพิ่มในระหวางงวด 31,700,000 14,500,000

    เงินใหกูยืมรับชําระคืนในระหวางงวด 12,200,000 0

    ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 51,000,000 31,500,000

รายไดและคาใชจายสําหรับงวด

  รายไดจากการขายสินคา

  - บริษัทยอย 207,995,959 225,997,135

  - กิจการที่เกี่ยวของกัน 6,296,685 3,920,888

  รายไดจากการเชา

  - บริษัทยอย 2,718,112 1,685,309

  รายไดดอกเบี้ยรับ

  - บริษัทยอย 1,527,266 10,065,560

  รายไดอื่น

  - บริษัทยอย 70,035,461 67,668,923

  - กิจการที่เกี่ยวของกัน 131,374,408 101,565,308 546,682 266,818

  รายการซื้อสินคา

  - บริษัทยอย 93,515,372 127,603,068

  - กิจการที่เกี่ยวของกัน 0 14,502,900 1,139,400 13,451,400

  คาใชจายจากการเชาและการบริการ

  - กิจการที่เกี่ยวของกัน 22,890,496 25,739,793 10,465,237 15,466,919

  คาใชจายสนับสนุนการขาย

  - บริษัทยอย 0 0 54,923,650 50,001,806

  คาใชจายอื่น

  - กิจการที่เกี่ยวของกัน 376,814 2,847,104 0 0
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

6. เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด�วย 2556 2555 2556 2555

เงินสด 2,365,603 1,890,590 1,101,349 837,628

เงินฝากจายคืนเมื่อทวงถาม 34,548,382 44,808,585 14,394,581 26,718,077

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ.2555 

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.01-0.10 

และรอยละ 0.01-0.75 ตอปตามลําดับ)

รวม 36,913,985 46,699,175 15,495,930 27,555,705

7. เงินลงทุนชั่วคราว

 เปนเงนิฝากประจาํ 6 เดือนของบรษิทัยอยทีไ่มตดิภาระผกูพัน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 อตัราดอกเบีย้

รอยละ 1.85-1.95 ตอป และรอยละ 1.95-2.10 ตอปตามลําดับ)

8. ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด�วย 2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้การคา

   - ในประเทศ 439,228,614 387,437,939 32,971,660 31,818,487

  - ตางประเทศ 162,155,004 206,740,359 134,678,866 166,605,653

  - กิจการที่เกี่ยวของกัน 2,756,934 937,419 13,921,234 18,255,257

604,140,552 595,115,717 181,571,760 216,679,397

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6,548,703 6,600,584 6,548,703 6,548,703

 ลูกหนี้การคา 597,591,849 588,515,133 175,023,057 210,130,694

ลูกหนี้อื่น

  - ลูกหนี้อื่น-บริษัทอื่น 67,578,799 60,915,784 11,567,713 15,551,380

  - ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน 69,706,130 109,484,633 3,039,425 3,864,602

  - คาใชจายจายลวงหนา 18,974,416 18,463,306 7,704,251 13,340,228

  - เงินทดรองพนักงาน 758,667 722,462 54,304 133,504

  - รายไดคางรับ 5,036,832 8,698,499 53,664 2,875

       รวมลูกหนี้อื่น 162,054,844 198,284,684 22,419,357 32,892,589

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 759,646,693 786,799,817 197,442,414 243,023,283
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 ตารางแสดงระยะเวลาการคางชําระของลูกหนี้การคา ณ 31 ธันวาคม 2556 

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 415,847,846 128,275,011

หนี้คางชําระระหวาง 1-90 วัน 176,120,196 41,337,811

หนี้คางชําระระหวาง 91-180 วัน 148,266 0

หนี้คางชําระระหวาง 181-270 วัน 1,966 0

หนี้คางชําระระหวาง 271-360 วัน 0 0

หนี้คางชําระเกินกวา 360 วัน 12,022,278 11,958,938

รวม 604,140,552 181,571,760

  ตารางแสดงระยะเวลาการคางชําระของลูกหนี้การคา ณ 31 ธันวาคม 2555 

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 457,603,274 181,271,046

หนี้คางชําระระหวาง 1-90 วัน 122,782,243 22,601,745

หนี้คางชําระระหวาง 91-180 วัน 1,124,779 372,031

หนี้คางชําระระหวาง 181-270 วัน 1,993,948 1,428,301

หนี้คางชําระระหวาง 271-360 วัน 4,196,166 3,855,815

หนี้คางชําระเกินกวา 360 วัน 7,415,307 7,150,459

รวม 595,115,717 216,679,397

9. เงินให�กู�ยืมแก�กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน

 เปนเงินใหกูยมืแกบริษทั ทปิโก ไบโอเท็ค จาํกัด ในรูปต๋ัวสัญญาใชเงิน อตัราดอกเบ้ียรอยละ 3.25 ตอป และรอยละ 3.75 ตอป 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และพ.ศ. 2555 ตามลําดับ
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

10. สินค�าคงเหลือ

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ประกอบด�วย 2556 2555 2556 2555

สินคาสําเร็จรูป 738,081,528 769,363,016 521,702,536 597,377,670

สินคาระหวางผลิต 145,504,361 131,316,473 44,994,260 47,409,430

วัตถุดิบ 437,963,218 487,767,674 209,363,264 241,350,565

อะไหลและวัสดุใชสิ้นเปลือง 45,905,023 41,073,009 24,102,238 22,692,454

1,367,454,130 1,429,520,172 800,162,298 908,830,119

หัก คาเผื่อการลดมูลคาสินคา 7,972,619 0 7,972,619 0

 คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ 23,670,066 69,477,946 22,981,660 49,397,833

1,335,811,445 1,360,042,226 769,207,569 859,432,285

สินคาระหวางทาง 4,649,810 5,111,948 1,811,108 702,652

 รวม 1,340,461,255 1,365,154,174 771,018,677 860,134,938

11. สินทรัพย�หมุนเวียนอ่ืน

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด�วย 2556 2555 2556 2555

ภาษีมูลคาเพิ่ม 13,428,032 10,033,485 6,238,993 7,631,377

เงินมัดจําระยะสั้น 1,419,249 291,850 0 0

ภาษีเงินไดนิตุบุคคลจายลวงหนา 2,255,537 2,255,538 2,255,537 2,255,538

ภาษีถูกหัก ณ ที่จาย 2,662,478 168,256 2,488,373 0

อื่นๆ 766,479 1,366,917 694,707 362,540

รวม 20,531,775 14,116,046 11,677,610 10,249,455
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12. เงินลงทุนเผ่ือขาย (งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ)

หนวย : บาท

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2555

ราคาทุนตนงวด 345,792 362,988

เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 0 0

จําหนายเงินลงทุน (143,300) (17,196)

ราคาทุนปลายงวด 202,492 345,792

การเปลี่ยนแปลงในราคามูลคายุติธรรม 517,790 6,288,083

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม 720,282 6,633,875

 บริษัทฯ ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญโดยไมคิดมูลคา จํานวน 3,711,316 หนวย อายุ 3 ป หมดอายุ

ในป 2557 บริษัทฯ ถือเปนเงินลงทุนเผื่อขาย และวัดมูลคาดวยราคายุติธรรม

 วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญคงเหลือจํานวน 706,159 หนวย 

และจํานวน 1,206,159 หนวยตามลําดับ

13. เงินลงทุนในบริษัทย�อยและบริษัทร�วม

 เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนดวยวิธีสวนไดเสีย (ดูใบแนบประกอบ 1)

 เงนิลงทุนในบริษทัยอยและบรษิทัรวมในงบการเงินเฉพาะกจิการ บรษิทัฯ บนัทกึเงินลงทุนดวยวธิรีาคาทุน หกัดวยคาเผ่ือ

การลดมูลคาเงินลงทุน (ดูใบแนบประกอบ 2)

 บริษัท ทิปโกมารเก็ตต้ิง จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับ The State of Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 

3 มิถุนายน 2556 

 เมือ่วันที ่2 เมษายน 2555 ทีป่ระชุมผูถอืหุนไดมมีตอินมุตักิารโอนกิจการทัง้หมดของบริษทั ทปิโก เบฟเวอเรจ จาํกดั ไปยัง

บริษทัฯ การโอนกจิการดังกลาวมผีลในวันท่ี 22 พฤศจกิายน 2555 และบริษทั ทปิโก เบฟเวอเรจ จาํกัด ไดจดทะเบียนเลกิกิจการ

กบักระทรวงพาณชิยในวันท่ี 6 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯไดรบัเงนิจากการคืนทุนจดทะเบยีนเปนจํานวนเงิน 23.18 ลานบาท และ

บันทึกเงินรับดังกลาวสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัท ทิปโก เบฟเวอเรจ จํากัด เปนขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทยอย 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดรับโอนเงินลงทุนในบริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด และเงินลงทุนในบริษัท ทิปโก รีเทล จํากัด 

จากบริษทั ทปิโก เบฟเวอเรจ จาํกัด โดยไดหกักลบกับเงนิใหกูยืมแกบริษทั ทปิโก เบฟเวอเรจ จาํกัด พรอมทัง้ดอกเบีย้คางรบั 

ตามสัญญาโอนธุรกิจลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 รวมเปนยอดจายชําระสุทธิจํานวน 23.12 ลานบาท 

 อยางไรกต็าม สดัสวนการถือหุนในบรษิทั ทปิโก เอฟแอนดบ ีจาํกัด และบริษทั ทปิโก รเีทล จาํกัด ในงบการเงินรวมตามวิธี

สวนไดเสียไมมีการเปลี่ยนแปลง 
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

 งบการเงินของบริษัทรวมช่ือบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น เงินลงทุนในบริษัทรวมนี้แสดงตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม ดังน้ี

หนวย : บาท

งบการเงินรวม

ประกอบด�วย 2556 2555

(ปรับปรุงใหม�)

เงินลงทุนในบริษัทรวม 1,274,972,938 1,076,469,639

รอยละของสินทรัพยรวมของงบการเงินรวม 20.70 17.84

สวนไดเสียในกําไรสําหรับงวดของบริษัทรวม

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 202,495,709 156,258,029

 รอยละของรายไดรวมของงบการเงิน 3.32 2.67

ขอมูลงบการเงินของบริษัทรวมมีดังนี้

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

ประกอบด�วย 2556 2555

 รวมสินทรัพย 20,273,519 18,669,755

 รวมหนี้สิน 14,382,582 13,627,062

 รวมรายได 34,094,167 38,378,964

 กําไรสําหรับป 861,607 675,849

14. เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน

 เปนเงินฝากประจํา 6 เดือนของ บริษัทยอย ที่นําไปคํ้าประกันการออกหนังสือคํ้าประกันจากธนาคารตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ 35

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�

 (ดูใบแนบประกอบ 3)
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16. สินทรัพย� ไม�มีตัวตน

หนวย : บาท

งบการเงินรวม

ประกอบด�วย 2555 ซื้อ จําหน�าย รายการโอน 2556

ประเภททุนสินทรัพย

  ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 10,547,445 7,883,707 1,175,263 4,862,742 22,118,630

  เครื่องหมายการคา 26,051,203 26,051,203

รวม 36,598,648 7,883,707 1,175,263 4,862,742 48,169,833

ประเภทคาตัดจําหนายสะสม

  ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 8,943,301 2,614,018 1,175,225 10,382,094

รวม 8,943,301 2,614,018 1,175,225 10,382,094

รวมสินทรัพยไมมีตัวตน 27,655,347 37,787,739

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด�วย 2555 ซื้อ จําหน�าย รายการโอน 2556

ประเภททุนสินทรัพย

  ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 7,971,264 7,498,808 1,175,263 336,892 14,631,701

  เครื่องหมายการคา 26,463,244 26,463,244

รวม 34,434,508 7,498,808 1,175,263 336,892 41,094,945

ประเภทคาตัดจําหนายสะสม

  ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 7,354,023 1,502,175 1,175,225 7,680,973

รวม 7,354,023 1,502,175 1,175,225 7,680,973

รวมสินทรัพยไมมีตัวตน 27,080,485 33,413,972
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

17. เงินมัดจําและเงินประกัน

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด�วย 2556 2555 2556 2555

เงินประกันคาภาษีปองกันการทุมตลาด* 0 17,502,870 0 0

หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากเงินประกันคา 

    ภาษีปองกันการทุมตลาด 0 (12,424,194) 0 0

สุทธิ 0 5,078,676 0 0

เงินมัดจําคาเครื่องจักร 0 7,920,000 0 0

อื่นๆ 11,949,567 10,764,746 2,328,970 2,146,870

รวม 11,949,567 23,763,422 2,328,970 2,146,870

 * เงินประกนัของบรษิทัยอย เปนเงนิวางประกนัคาภาษีปองกันการทุมตลาดของสินคาท่ีจาํหนายในประเทศสหรฐัอเมรกิา

ของบริษัทยอยในตางประเทศต้ังแตป 2539 ถึงป 2545 ไดตั้งคาเผ่ือผลขาดทุนจากเงินประกันคาภาษีปองกันการทุมตลา

เนื่องจากไดดําเนินการติดตามทวงถามแลว และคาดวาจะไมไดรับคืน

 ในงวดบัญชีนี้ บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนเลิกบริษัทแลว

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด�วย จํานวนเงิน อัตราดอกเบี้ย
ร�อยละ (ต�อป�)

จํานวนเงิน อัตราดอกเบี้ย
ร�อยละ (ต�อป�)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 4,754,078 MOR 4,754,078 MOR

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

  - ตั๋วสัญญาใชเงิน 1,730,000,000 MMR 935,000,000 MMR

 รวม 1,734,754,078 939,754,078
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  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ประกอบด�วย 
จํานวนเงิน อัตราดอกเบี้ย

ร�อยละ (ต�อป�)
จํานวนเงิน อัตราดอกเบี้ย

ร�อยละ (ต�อป�)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 1,898,529 MOR 0 MOR

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน :

  - สัญญาเงินกู 300,000,000 MMR 0

  - ตั๋วสัญญาใชเงิน 1,055,000,000 MMR 750,000,000 MMR

รวม 1,356,898,529 750,000,000

19. เจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหนี้อื่น

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด�วย 2556 2555 2556 2555

เจาหนี้การคา

บริษัทอื่น 363,675,117 388,255,499 120,374,871 169,612,459

กิจการที่เกี่ยวของกัน 6,643,481 5,008,536 13,091,134 16,638,974

รวม 370,318,598 393,264,035 133,466,005 186,251,433

เจาหนี้อื่น

เจาหนี้อื่น-บริษัทอ่ืน 377,053 432,683 47,186 145,930

เจาหนี้อื่น-บริษัทที่เกี่ยวของกัน 1,464,680 1,384,744 829,050 376,523

คาใชจายคางจาย 417,118,346 439,697,185 41,127,018 56,934,290

รายไดรับลวงหนา 19,247,778 23,257,196 15,929,771 19,424,703

เงินมัดจํารับคาสินคา 5,760,152 6,145,660 2,657,759 6,145,660

รวมเจาหนี้อื่น 443,968,009 470,917,468 60,590,784 83,027,106

รวม 814,286,607 864,181,503 194,056,789 269,278,539
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

20. หน้ีสินระยะยาว 

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด�วย 2556 2555 2556 2555

เงินกูยืมระยะยาว-สัญญาเงินกู (หมายเหตุ 20.1) 709,692,308 1,089,230,769 427,000,000 605,000,000

เจาหนี้คาเครื่องจักร (หมายเหตุ 20.2) 5,863,576 15,123,592 0 0

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (หมายเหตุ 20.3) 8,817,935 10,119,290 7,476,527 6,853,618

724,373,819 1,114,473,651 434,476,527 611,853,618

หัก เงินกูยมืระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงป 479,538,462 379,538,461 278,000,000 178,000,000

  เจาหนีค้าเคร่ืองจกัรทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึง่ป 5,863,576 9,260,016 0 0

  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระ 

  ภายในหนึ่งป 4,687,980 4,540,255 3,621,798 2,615,991

รวม 234,283,801 721,134,919 152,854,729 431,237,627

 20.1 สัญญาเงินกู

  20.1.1 เมื่อวันที่  14 กันยายน 2554 บริษัทฯ ไดทําสัญญากูยืมกับสถาบันการเงิน 1 แหง ในวงเงินกูระยะยาวจํานวน 

   300 ลานบาท เพ่ือใชเปนเงินทุนในการดําเนินงาน อัตราดอกเบี้ยอางอิงกับ THBFIX โดยมีเง่ือนไขการจาย

   ชําระคืนเงินกูภายใน 3 ป

  20.1.2 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ไดทําสัญญากูยืมกับสถาบันการเงิน 1 แหง ในวงเงินกูระยะยาวจํานวน 

   500 ลานบาท เพ่ือใชเปนเงินทุนในการดําเนินงาน อัตราดอกเบี้ยอางอิงกับ THBFIX โดยมีเง่ือนไขการจาย

   ชําระคืนเงินกูทุก 3 เดือน โดยจดจํานองท่ีดินอาคารและสิ่งปลูกสรางของบริษัทฯ เปนหลักประกัน กําหนด

   จายคืนเงินกูงวดแรกในเดือนสิงหาคม 2553

   ในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทฯ ไดทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน

   การเงินแหงหน่ึงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู ยืมเป นอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สัญญาดังกลาวมีมูลคาสัญญา (Notional amount) คงเหลือ

   จํานวน 227 ลานบาท และจํานวน 305 ลานบาทตามลําดับ โดยมูลคาสัญญาจะลดลงทุกสามเดือน

   ตามกําหนดชําระของเงินกูยืมระยะยาว

  20.1.3 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 บริษัท ทิปโกเอฟแอนดบ ีจํากัด ไดทาํสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหน่ึง 

   ในวงเงินกูระยะยาวจํานวน 200 ลานบาท เพื่อเปนการลงทุนในการซื้อเครื่องจักร อัตราดอกเบ้ียอางอิงกับ 

   BIBOR โดยมีเงื่อนไขการจายชําระคืนเงินกูทุก 3 เดือน กําหนดจายคืนเงินกูงวดแรกในเดือนสิงหาคม 

   2555

  20.1.4 เม่ือวันท่ี 19 กมุภาพันธ 2551 บริษทั ทปิโกเอฟแอนดบ ีจาํกัด ไดทาํสัญญากูยมืเงินกับสถาบันการเงนิแหงหนึง่ 

   ในวงเงินกูระยะยาวจํานวน 700 ลานบาท เพื่อเปนการจายชําระเงินกูเดิมและลงทุนในการซื้อเคร่ืองจักร 

   อัตราดอกเบ้ียอางอิงกับ BIBOR โดยมีเงื่อนไขการจายชําระคืนเงินกูทุก 3 เดือน กําหนดจายคืนเงินกู

   งวดแรกในเดือนพฤษภาคม 2553
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 20.2 เจาหนี้คาเคร่ืองจักร

  บรษิทัยอยแหงหนึง่ ทาํสัญญาซือ้เครือ่งจกัรโดยการผอนชาํระ ระยะเวลาผอนชาํระ 24-69 เดือน เร่ิมชําระในป 2552 

  และชําระงวดสุดทายในป 2557

 20.3 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

  บริษทัฯ และบรษิทัยอยทําสญัญาเชาการเงนิกบัสถาบนัการเงนิ 3 แหง อายุสญัญา 36-60 เดอืน เริม่ชาํระในป 2551 

  และส้ินสุดสัญญาในป 2559

21. ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน

 การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน แสดงไดดังน้ี

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด�วย 2556 2555 2556 2555

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตนงวด 34,356,758 40,050,132 27,940,192 34,005,459

ตนทุนบริการ 3,994,500 3,990,836 2,703,765 2,772,248

ตนทุนดอกเบี้ย 1,830,057 1,536,360 1,497,666 1,265,055

ผลประโยชนจาย (1,153,110) (11,220,570) (637,790) (10,102,570)

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานปลายงวด 39,028,205 34,356,758 31,503,833 27,940,192

 คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุน มีดังนี้

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด�วย 2556 2555 2556 2555

ตนทุนบริการงวดปจจุบัน 3,994,500 3,990,836 2,703,765 2,772,248

ตนทุนดอกเบี้ย 1,830,057 1,536,360 1,497,666 1,265,055

รวม 5,824,557 5,527,196 4,201,431 4,037,303
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

 ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน

รอยละตอป

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 ประกอบด�วย : 2556 2555

 อัตราคิดลด 4.10 4.10

 อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 3.00 - 5.00 3.00 - 5.00

22. รายการซ้ือขายเงินตราต�างประเทศล�วงหน�า

 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดทําสัญญาเพ่ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาและสัญญาสิทธิในการเลือกซ้ือขายเงินตรา

ตางประเทศลวงหนา โดยแสดงไวในงบการเงินตามมูลคายุติธรรม กําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง จะถูกบันทึกในสวนของ

กําไรหรือขาดทุน

 วงเงินคงเหลือตามสัญญา มีดังนี้ :

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

 สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (USD) 5,025,012 23,502,593 4,547,593 22,661,426

 สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (EUR) 0 97,600 0 97,600

 สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา (USD) 284,916 1,102,799 0 473,044

 สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา (EUR) 988,260 0 988,260 0

 สัญญาสิทธิเลือกซื้อเงินตราตางประเทศ (USD) 2,000,000 0 0 0

 สัญญาสิทธิเลือกขายเงินตราตางประเทศ (USD) 1,000,000 0 1,000,000 0
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23. ส�วนทุน

 23.1 เงินปนผลจาย

  ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 2 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติการจายเงินปนผล

  ในอัตราหุนละ 0.12 บาท รวมเปนเงินจํานวน 57,909,557 บาท ในวันที่ 25 เมษายน 2555

 23.2 สํารองตามกฎหมาย

  ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ตองจัดสรรกําไรสทุธปิระจาํปสวนหนึง่ไวเปนทนุสาํรอง

  ไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารอง

  จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ไดสํารองตามกฎหมายเต็มตามบทบัญญัติแลว

 23.3 การบริหารสวนทุน

  บรษิทัฯ และบริษทัยอยมีนโยบายในการบริหารสวนทุนเพ่ือท่ีจะรักษาความสามารถในการดําเนินงานตอเน่ือง และ

  การดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม โดยรักษาอัตราสวนหน้ีสินตอทุนไมใหเกินขอกําหนดของ

  สัญญาเงินกูยืม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานในจํานวนไมนอยกวา 

  1 ใน 3 ของกําไรในแตละงวดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

24. ส�วนแบ�งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร�วม

หนวย : บาท

งบการเงินรวม

2556 2555

(restated)

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (13,342,956) (43,762,341)

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม (887,653) (1,129,573)

รวม (14,230,609) (44,891,914)
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

25. รายได�จากการขายและการให�บริการ

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด�วย 2556 2555 2556 2555

รายไดจากการขาย 5,585,403,492 5,442,119,706 2,260,587,170 2,395,287,096

รายไดจากการใหบริการ 2,795,954 0 7,450,918 2,338,270

รวม 5,588,199,446 5,442,119,706 2,268,038,088 2,397,625,366

26. รายได�อื่น

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ประกอบด�วย 2556 2555 2556 2555

เงินปนผลรับ 0 0 37,113,166 46,391,458

รายไดคาธรรมเนียมบริหาร 0 0 13,820,096 16,933,441

รายไดคาสิทธิ 0 0 54,923,650 50,001,806

รายไดคาสนับสนุนทางการตลาด 194,868,315 144,933,364 0 593,583

รายไดจากการขายเศษวัสดุ 7,388,736 6,044,340 3,054,082 2,933,262

กําไรจากการขายเงินลงทุน 10,067,850 591,804 10,067,850 591,804

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 0 43,656,749 5,475,904 36,322,988

หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ 0 530,810 0 530,810

ขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพโอนกลับ 45,807,882 0 26,415,724 0

ดอกเบี้ยรับ 99,754 97,249 1,532,115 10,067,518

อื่นๆ 47,379,402 49,449,965 34,294,856 30,928,414

รวม 305,611,939 245,304,281 186,697,443 195,295,084
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27. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดเขารวมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน ซึ่งจดทะเบียนแลวตามพระราชบัญญัติกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานสวนหนึ่งและบริษัทจายสมทบใหอีกสวนหนึ่ง

28. ค�าใช�จ�ายจําแนกตามลักษณะของค�าใช�จ�าย

 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด�วย 2556 2555 2556 2555

คาใชจายพนักงาน 698,750,287 554,743,452 402,091,602 348,835,081

คาตอบแทนผูบริหาร 29,797,196 32,837,428 29,797,196 32,837,428

คาเสื่อมราคา 233,103,521 218,699,229 116,550,357 105,526,796

คาตัดจําหนาย 2,614,019 1,366,924 1,502,175 821,943

ตนทุนทางการเงิน 89,357,586 102,485,443 55,338,394 61,861,115

ตนทุนที่เกี่ยวของกับการผลิต

  และการใหบริการ

3,006,213,467 2,766,612,680 1,623,715,684 1,533,959,246

(ไมรวมคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน

  และคาเสื่อมราคา)

29. ภาษีเงินได�

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณขึ้นจากกําไรทางภาษีที่จะตองเสียตามหลักเกณฑที่กําหนดในประมวลรัษฎากร

 ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 ไดมีประกาศพระราชกฤษฎีกาวาดวยการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไร

สุทธิจากอัตรารอยละ 30 เปนอัตรารอยละ 23 สําหรับป พ.ศ. 2555 และเปนอัตรารอยละ 20 สําหรับป พ.ศ. 2556 และ 

พ.ศ. 2557

 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 สรุปไดดังน้ี
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555
(ปรับปรุงใหม�)

2556 2555
(ปรับปรุงใหม�)

ภาษีเงินไดปจจุบัน 5,980,410 29,108,405 0 22,699,441

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

  ผลแตกตางชั่วคราวและการกลับ (798,260) (19,400,761) 6,614,961 (14,481,664)

  รายการผลแตกตางชั่วคราว

  ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 0 3,638,680 0 2,574,193

  จากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี

คาใชจายภาษีเงินได 5,182,150 13,346,324 6,614,961 10,791,970

 รายการกระทบยอดระหวางอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉล่ียกับอัตราภาษีที่ใช สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

และ พ.ศ. 2555 แสดงไดดังนี้:

หนวย : บาท

งบการเงินรวม

2556 2555

อัตราภาษี
(ร�อยละ)

อัตราภาษี
(ร�อยละ)

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินได 152,568,255 265,389,247

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20 30,513,651 23 61,039,527

ผลกระทบทางภาษี

  รายจายที่ไมใหถือเปนรายจายตามประมวลรัษฎากร 1,269,968 16,375,504

  รายไดที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได/คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่ม (12,608,351) (38,129,098)

  สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน (13,194,858) (10,177,528)

ภาษีเงินไดปจจุบัน 5,980,410 29,108,405

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

  ผลแตกตางชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว (798,260) (19,400,761)

  ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการ 0 3,638,680

  เปลี่ยนแปลงอัตราภาษี

คาใชจายภาษีเงินได 3 5,182,150 5 13,346,324
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 รายการกระทบยอดระหวางอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉล่ียกับอัตราภาษีที่ใช สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2556 และ พ.ศ. 2555 แสดงไดดังนี้

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

อัตรา
ภาษี

(ร�อยละ)

อัตรา
ภาษี

(ร�อยละ)

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินได (69,530,583) 77,384,615

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 0 23 17,798,461

ผลกระทบทางภาษี :

  รายจายที่ไมใหถือเปนรายจายตามประมวลรัษภากร 5,972,156 19,134,167

  รายไดที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได/คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่ม (19,032,520) (14,233,187)

ภาษีเงินไดปจจุบัน 0 22,699,441

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

  ผลแตกตางชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว 6,614,961 (14,481,664)

  ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลง 0 2,574,193

  อัตราภาษี

คาใชจายภาษีเงินได (10) 6,614,961 14 10,791,970

 จํานวนรวมของภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับรายการที่บันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2556 และ พ.ศ. 2555 มีดังนี้ :

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555
(ปรับปรุง
ใหม�)

2556 2555
(ปรับปรุง
ใหม�)

การปรับปรุงยอดยกมาของกําไรสะสมซึ่งเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่องภาษีเงินได

28,066,513 14,231,736 23,962,381 12,054,910
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

 จํานวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดังนี้

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555
(ปรับปรุงใหม�)

2556 2555
(ปรับปรุงใหม�)

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับการ 1,444,352 201,036 1,444,352 201,036

  เปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของสัญญา

  แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม

ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 0 111,924 0 111,924

  จากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับการ 1,154,058 1,032,960 1,154,058 1,032,960

  เปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ

  เงินลงทุนเผื่อขาย

ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

  จากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี 0 188,642 0 188,642

2,598,410 1,534,562 2,598,410 1,534,562
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 สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตดับัญชี และหนีส้นิภาษเีงินไดรอการตดับัญชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ปรับปรุงใหม� ปรับปรุงใหม� 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 11,473,895 1,309,740 1,309,740 1,309,740

คาเผื่อการลดมูลคาสินคา 1,594,524 0 1,594,524 0

คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ 4,638,003 12,889,092 4,596,422 9,879,567

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 3,942,779 5,099,798 847,039 1,058,999

สํารองผลประโยชนระยะยาวของ 7,649,566 6,745,977 6,300,767 5,588,038

  พนักงาน 

ผลกระทบจากการคิดคาเสื่อมราคาทาง 1,564,685 1,673,158 1,564,685 1,673,158

  บัญชีและภาษี

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 1,094,455 564,335 1,094,455 564,335

ขาดทุนทางบัญชีที่ยังไมไดใช 0 5,364,201 0 5,364,201

มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตรา 2,376,285 0 1,405,076 0

  ตางประเทศลวงหนา

อื่นๆ 743,621 0 743,621 0

รวม 35,077,813 33,646,301 19,456,329 25,438,038

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 103,558 1,257,617 103,558 1,257,617

ทรัพยสินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 829,089 494,835 829,089 494,835

คาตัดจําหนายเครื่องหมายการคา 580,000 290,000 580,000 290,000

อื่นๆ 1,631 1,436,984 1,631 1,436,984

รวม 1,514,278 3,479,436 1,514,278 3,479,436

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สุทธิ 33,563,535 30,166,865 17,942,051 21,958,602
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30. สิทธิและหน�าที่ในการรับการส�งเสริมการลงทุน

 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับสิทธิประโยชนบางประการในฐานะผูไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติ

สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับผลิตภัณฑกระปอง ผลิตภัณฑนํ้ากะทิบรรจุภาชนะผนึก และมะพราวฝอยอบแหง

ที่โรงงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธและผลิตภัณฑนํ้าพืชผักผลไมที่โรงงานท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังตอไปนี้

 1. ไดรับยกเวนอากรขาเขา สําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

 2. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลาแปดป นับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบ

กิจการนั้น ซึ่งจะหมดอายุในป 2564

 3. ไดรบัยกเวนไมตองนาํเงนิปนผลจากกิจการท่ีไดรบัการสงเสรมิ ซึง่ไดรบัยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคลไปรวมคํานวณ

เพื่อเสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น

 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุน

 บริษัทฯ และบริษัทยอย คํานวณกําไรขาดทุน สําหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและกิจการสวนที่ไมไดรับ

การสงเสริมการลงทุน โดยคํานวณแยกตามรายการท่ีสามารถระบุได สําหรับรายการที่ไมสามารถระบุไดคํานวณแบงตาม

อัตราสวนของรายได สวนดอกเบ้ียรับเงินฝากออมทรัพย ในสวนที่เกินรอยละ 2 ของรายได และรายไดที่เกิดจากการขาย

เศษซากของวัตถุดิบและสินคา บริษัทฯ บันทึกไวในสวนที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน

31. การรายงานรายได�จากการประกอบกิจการที่ ได�รับการส�งเสริม

 ตามประกาศสํานักคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ ป. 14/2541 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2541 เร่ือง “กําหนด

วิธีการรายงานรายไดสําหรับผูไดรับการสงเสริม” โดยใหบริษัทฯ แสดงยอดรายไดจากการจําหนายในประเทศและ

ตางประเทศแยกจากกัน พรอมทั้งแยกเปนสวนที่ไดรับการสงเสริมและไมไดรับการสงเสริม บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายได

ซึ่งแยกไดดังนี้ :

 (ดูใบแนบประกอบ 4)

32. สัญญาเช�าระยะยาว

 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดตอสัญญาเชาอาคาร TIPCO TOWER เพื่อใชเปนสํานักงา

นของบริษัทฯ และบริษัทยอย อายุสัญญา 3 ป กําหนดคาเชาและคาบริการเปนจํานวน 476,986 บาทตอเดือน และ 

715,484 บาทตอเดือน ตามลําดับ 
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33. ข�อมูลทางการเงินจําแนกตามส�วนงาน

 ขอมูลสวนงานดําเนินงานกําหนดใหบริษัทฯ และบริษัทยอยระบุสวนงานดําเนินงานโดยอางอิงจากการรายงานภายใน ซึ่งจะ

ถูกสอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ เพื่อการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของสวนงาน

 บริษัทฯ และบริษัทยอย แสดงการจําแนกสวนงานเปน 3 กลุมธุรกิจหลักคือ (1) สวนงานผลิตภัณฑจากพืชผัก และผลไม 

(2) สวนงานเครื่องดื่ม และ (3) สวนงานอ่ืนๆ ซึ่งดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรทั้งในประเทศและตางประเทศ ขอมูล

จําแนกตามสวนงานแสดงดังนี้

 ขอมูลจําแนกตามสวนงานธุรกิจ

งบการเงินรวม หนวย : บาท

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ส�วนงาน

ผลิตภัณฑ�จาก
พืช ผัก และผลไม้

เครื่องดื่ม อื่นๆ รายการ
ตัดบัญชี

รวม

รายไดจากการขาย

และการใหบริการ

2,080,061,551 3,787,655,677 146,576,748 (426,094,530) 5,588,199,446

ตนทุนขาย 2,008,008,473 2,316,651,764 125,973,394 (420,299,834) 4,030,333,797

กําไรขั้นตน 72,053,078 14,710,003,913 20,603,354 (5,794,696) 1,557,865,649

รายไดอื่น 305,611,939

กําไรกอนคาใชจาย 1,863,477,588

คาใชจายในการขาย (1,373,626,430)

คาใชจายในการบริหาร (420,623,830)

คาตอบแทนผูบริหาร (29,797,196)

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน 39,430,132

  ในบริษัทรวม

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน 202,495,709

บริษัทรวม

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและ

ภาษีเงินได

241,925,841

ตนทุนทางการเงิน (89,357,586)

คาใชจายภาษีเงินได (5,182,150)

กําไรหลังหักภาษีเงินได 147,386,105

กําไรสวนที่เปนของสวนไดเสียที่

  ไมมีอํานาจควบคุม 32,971,116

กําไรสําหรับงวด 114,414,989

สินทรัพยถาวร 656,477,694 1,754,632,634 77,794,743 2,488,904,870
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งบการเงินรวม หนวย : บาท

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงใหม�)

ส�วนงาน

ผลิตภัณฑ�จาก
พืช ผัก และ
ผลไม�

เครื่องดื่ม อื่นๆ รายการ
ตัดบัญชี

รวม

รายไดจากการขาย

และการใหบริการ

2,004,571,074 3,721,775,682 150,447,517 (434,674,567) 5,442,119,706

ตนทุนขาย 1,696,994,374 2,310,039,898 127,777,349 (433,614,915) 3,701,196,706

กําไรขั้นตน 307,576,700 1,411,735,784 22,670,168 (1,059,652) 1,740,923,000

รายไดอื่น 245,304,281

กําไรกอนคาใชจาย 1,986,227,281

คาใชจายในการขาย (1,288,208,433)

คาใชจายในการบริหาร (453,564,759)

คาตอบแทนผูบริหาร (32,837,428)

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน 211,616,661

  ในบริษัทรวม

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน 156,258,029

  ในบริษัทรวม

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและ

ภาษีเงินได

367,874,690

ตนทุนทางการเงิน (102,485,443)

คาใชจายภาษีเงินได (13,346,324)

กําไรหลังหักภาษีเงินได 252,042,923

กําไรสวนที่เปนของสวนไดเสียที่

  ไมมีอํานาจควบคุม 30,644,876

กําไรสําหรับงวด 221,398,047

สินทรัพยถาวร 547,218,994 1,765,517,168 82,385,787 2,395,121,949

 ขอมูลจําแนกตามสวนงานธุรกิจ
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ข�อมูลจําแนกตามส�วนงานภูมิศาสตร� สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขายสินค�าต�าง
ประเทศ

ขายสินค�า
ในประเทศ

รายการ
ตัดบัญชี

รวม

รายไดจากการขายและการใหบริการ 2,167,391,339 3,846,893,838 (426,094,530) 5,588,199,446

กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 138,874,699 1,424,785,646 (5,794,696) 1,557,865,649

หนวย : บาท

ข�อมูลจําแนกตามส�วนงานภูมิศาสตร� สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ขายสินค�าต�าง
ประเทศ

ขายสินค�า
ในประเทศ

รายการ
ตัดบัญชี

รวม

รายไดจากการขายและการใหบริการ 2,277,406,868 3,599,387,405 (434,674,567) 5,442,119,706

กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 346,564,781 1,395,417,870 (1,059,651) 1,740,923,000

34. เครื่องมือทางการเงิน

 ขอมูลเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีดังน้ี

 34.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง

  34.1.1 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ

   ความเสีย่งทางดานสนิเชือ่ คอืความเสีย่งทีล่กูคาหรอืคูสญัญาไมสามารถชาํระหนีแ้กบรษิทัฯ ตามเงือ่นไข

   ที่ตกลงไวเมื่อครบกําหนด บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้

   การคา ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการจัดการสินเชื่อที่

   เหมาะสม 

   ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินเช่ือ ซึ่งเกิดจากลูกหนี้การคามีไมมาก เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายท่ีเขมงวดในการ

   วิเคราะหและอนุมัติเครดิตใหกับลูกคา และมีขั้นตอนการควบคุมและติดตามหนี้อยางใกลชิด นอกจากน้ี 

   บริษัทยอยมีลูกหน้ีรายใหญเพียงรายเดียว ซึ่งเปนตัวแทนจําหนายและเปนบริษัทที่มีชื่อเสียง ความเสี่ยง

   อาจเกิดจากการยกเลิกการเปนตัวแทนจําหนายดังกลาว

   จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของ

   ลูกหน้ีการคาที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน

  34.1.2 ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ย

   บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

   ในตลาด ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน

   บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญที่มีอัตราดอกเบ้ีย ที่สามารถจัด

   ตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และในอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนดหรือในวันที่มี

   การกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม ถาวันที่กําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน ไดดังน้ี
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งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ไม�มี

ภายใน มากกว�า ปรับขึ้นลงตาม อัตรา

1 ป� 1 ถึง 5 ป� ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 2 35 37

เงินลงทุนชั่วคราว 0.7 - - - 0.7

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - 760 760

เงินลงทุนเผื่อขาย - - - 0.7 0.7

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคําประกัน 4 - - - 4

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงิน 1,730 - 5 - 1,735

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - 814 814

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 710 - 710

เจาหนี้คาเครื่องจักรระยะยาว 6 - - - 6

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 5 4 - - 10

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ไม�มี

ภายใน มากกว�า ปรับขึ้นลงตาม อัตรา

1 ป� 1 ถึง 5 ป� ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 2 44 46

เงินลงทุนชั่วคราว 0.4 - - - 0.4

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - 787 787

เงินลงทุนเผื่อขาย - - - 7 7

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคําประกัน 4 - - - 4

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงิน 1,055 - 302 - 1,357

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - 864 864

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 1,089 - 1,089

เจาหนี้คาเครื่องจักรระยะยาว 9 6 - - 15

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 4 6 - - 10

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

  34.1.2 ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ไม�มี

ภายใน มากกว�า ปรับขึ้นลงตาม อัตรา

1 ป� 1 ถึง 5 ป� ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 1 14 15

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - 197 197

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของ

กัน

51 - - - 51

เงินลงทุนเผื่อขาย - - - 0.7 0.7

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงิน 935 - 5 - 940

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - 194 194

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 427 - 427

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 4 3 - - 7

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ไม�มี

ภายใน มากกว�า ปรับขึ้นลงตาม อัตรา

1 ป� 1 ถึง 5 ป� ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 1 27 28

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - 243 243

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของ

กัน

31 - - - 31

เงินลงทุนเผื่อขาย - - - 7 7

หนี้สินทางการเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 750 - - - 750

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - 269 269

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 605 - 605

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 3 4 - - 7

  34.1.2 ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ย

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท
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  34.1.3 ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ

   บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนสวนใหญที่เกิดจากการซ้ือหรือขายสินคาเปน

   เงินตราตางประเทศ บริษัทฯ ทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งมีอายุสัญญาไมเกิน 1 ป

   เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอยมสีญัญาซือ้ขายเงนิตราตางประเทศลวงหนาคงเหลอื

   ดังนี้

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ 

สกุลเงิน สัญญาซื้อ สัญญาขาย สัญญาซื้อ สัญญาขาย

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 284,916 5,025,012 32.4450-32.5600 30.0210-32.3900

ยูโร 988,260 0 44.9900 0

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัฯ และบรษิทัยอยมสีญัญาสิทธิเลือกซือ้ขายเงนิตราตางประเทศลวงหนา

   คงเหลือดังนี้

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ 

สกุลเงิน สัญญาซื้อ สัญญาขาย สัญญาซื้อ สัญญาขาย

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2,000,000 1,000,000 30.85 31.00

   โดยสิทธิดังกลาวมีเงื่อนไขในการใชสิทธิขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนราคาตลาด ณ วันสงมอบ

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัฯ และบรษิทัยอยมยีอดคงเหลอืของสนิทรพัยและหนีส้นิทางการเงิน

   ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศดังน้ี

สินทรัพย� หนี้สิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

สกุลเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(บาทตอหนวย

เงินตราตางประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 4,996,635 1,329,583 32.76

เหรียญออสเตรเลีย 2,952 0 29.13

ยูโร 6,072 60,732 44.96

เยน 273,602 7,007,250 0.312

วอน 1,600,972 0 0.030
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   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บริษทัฯ และบริษทัยอยมสีญัญาซือ้ขายเงนิตราตางประเทศลวงหนาคงเหลอื

   ดังนี้

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ 

สกุลเงิน สัญญาซื้อ สัญญาขาย สัญญาซื้อ สัญญาขาย

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,102,799 23,502,593 31.5800 - 31.8150 30.9558 - 32.3818

ยูโร 0 97,600 0 40.4800 - 40.6923

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บริษทัฯ และบรษิทัยอยมยีอดคงเหลอืของสนิทรพัยและหนีส้นิทางการเงิน

   ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศดังน้ี

สินทรัพย� หนี้สิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

สกุลเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(บาทตอหนวย

เงินตราตางประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 6,779,077 1,361,640 30.58

เหรียญออสเตรเลีย 2,042 55,448 31.72

ยูโร 44,396 90,368 40.50

เยน 144,877 2,761,559 0.3540

วอน 2,595,562 0 0.0285

  34.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

   มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกัน หรือจายชําระหนี้สิน 

   ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปน

   อิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน

   บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้

   สนิทรพัยและหนีส้นิทางการเงนิท่ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน้ ไดแก เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 

   ลูกหนี้และเจาหนี้ และเงินกูยืมระยะสั้น แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงใน

   งบแสดงฐานะการเงิน
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

   เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนท่ีมิใชหลักทรัพยจดทะเบียนหรือไมมีราคาซ้ือขายในตลาด แสดง

   มลูคายุตธิรรมโดยประมาณตามมลูคาตามบัญชีทีแ่สดงอยูในงบแสดงฐานะการเงนิ หรอืตามมูลคาสินทรพัย

   สุทธิของเงินลงทุน หรือคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดคิดลด แลวแตกรณี

   เงินกูยืมระยะยาวท่ีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี มูลคายุติธรรมคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจาย

   ในอนาคต คดิลดดวยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาด ณ วนัท่ีงบแสดงฐานะการเงนิ สวนมูลคายุตธิรรม

   ของเงินกูยืมระยะยาวท่ีอัตราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามตลาดหรืออัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ีย

   ในตลาด มูลคายุติธรรมประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

35. ภาระผูกพัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด�วย 2556 2555 2556 2555

Letter of guarantee (บาท) 21,112,237 25,347,397 11,582,932 11,524,232

Letter of credit (EUR) 192,500 0 192,500 0

36. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

                  ประกอบด้วย หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด

2555 ซื้อ จำาหน่าย รายการโอน 2556 2555 ซื้อ จำาหน่าย รายการโอน 2556

ประเภททุนทรัพย์สิน

ที่ดิน-ราคาทุนเดิม 286,731,469 286,731,469 165,588,486 165,588,486 

ค่าพัฒนาที่ดิน 57,904,442 153,550 58,057,992 54,589,902 54,589,902 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1,073,107,028 13,246,483 425,751 54,451,309 1,140,379,069 572,312,553 3,734,328 425,752 42,307,674 617,928,803 

เครื่องจักรและส่วนประกอบ 2,534,990,489 54,880,528 4,800,139 131,864,389 2,716,935,267 1,185,584,477 35,371,010 4,746,467 118,454,700 1,334,663,720 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 286,296,860 23,079,186 16,343,420 12,093,664 305,126,290 116,545,063 8,807,484 4,161,602 8,763,276 129,954,221 

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 89,185,203 9,935,261 12,435,710 2,869,364 89,554,118 55,830,804 5,336,403 8,989,999 582,869 52,760,077 

ยานพาหนะ 61,745,972 3,861,754 15,966,470 49,641,256 46,564,977 204,600 13,588,342 33,181,235 

รวม 4,389,961,463 105,156,762 49,971,490 201,278,726 4,646,425,461 2,197,016,262 53,453,825 31,912,162 170,108,519 2,388,666,444 

ประเภทค่าเส่ือมราคาสะสมทรัพย์สิน

ค่าพัฒนาที่ดิน 24,949,802 4,249,085 29,198,887 24,623,922 4,016,657 28,640,579 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 464,772,488 50,296,490 342,042 514,726,936 337,674,156 27,670,097 342,042 365,002,211 

เครื่องจักรและส่วนประกอบ 1,153,727,321 129,817,465 4,441,527 1,279,103,259 859,683,718 64,435,619 4,438,000 919,681,337 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 177,786,265 35,532,169 14,382,379 198,936,055 76,948,455 13,175,690 4,031,611 86,092,534 

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 66,822,984 8,925,708 12,008,195 63,740,497 42,898,649 4,699,921 8,909,009 38,689,561 

ยานพาหนะ 49,487,803 4,282,604 14,624,167 39,146,240 38,872,096 2,552,374 13,588,337 27,836,133 

รวม 1,937,546,663 233,103,521 45,798,310 2,124,851,874 1,380,700,996 116,550,358 31,308,999 1,465,942,355 

2,452,414,800 2,521,573,587 816,315,266 922,724,089 

หัก  ค่าเผื่อสินทรัพย์ด้อยค่า  35,292,089 35,292,089 15,088,095 15,088,095 

2,417,122,711 2,486,281,498 801,227,171 907,635,994 

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 220,017,077 106,401,262 (207,247,335) 119,171,004 179,304,846 42,648,279 (170,591,607) 51,361,518 

เครื่องจักรระหว่างทาง 0 29,059,228 29,059,228 0 27,022,738 27,022,738 

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 2,637,139,788 2,634,511,730 980,532,017 986,020,250 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วในงบการเงินรวม จำานวน 1,551 ล้านบาท  

(2555 : 1,508 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำานวน 917 ล้านบาท (2555 :  879 ล้านบาท)
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31.  การรายงานรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

หน่วย : บาท

                                      งบการเงินรวม

2556 2555

ส่วนที่ ได้รับยกเว้น 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ส่วนที่ ไม่ได้รับ 
การส่งเสริมการลงทุน

รวม
ส่วนที่ ได้รับยกเว้น 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส่วนที่ ไม่ได้รับ 

การส่งเสริมการลงทุน
รวม

รายได้จากการขายในประเทศ 2,668,456,663 792,185,475 3,460,642,138 2,502,203,145 790,112,761 3,292,315,906 

รายได้จากการขายต่างประเทศ 417,324,546 1,710,232,762 2,127,557,308 327,772,539 1,822,031,261 2,149,803,800 

3,085,781,209 2,502,418,237 5,588,199,446 2,829,975,684 2,612,144,022 5,442,119,706 

หน่วย : บาท

                                                   งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

ส่วนที่ ได้รับยกเว้น 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ส่วนที่ ไม่ได้รับ 
การส่งเสริมการลงทุน

รวม
ส่วนที่ ได้รับยกเว้น 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส่วนที่ ไม่ได้รับ 

การส่งเสริมการลงทุน
รวม

รายได้จากการขายในประเทศ 255,892 496,940,469 497,196,361 2,537,389 445,687,468 448,224,857 

รายได้จากการขายต่างประเทศ 20,890,033 1,749,951,694 1,770,841,727 0 1,949,400,509 1,949,400,509 

21,145,925 2,246,892,163 2,268,038,088 2,537,389 2,395,087,977 2,397,625,366 








