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 ส่วนที ่1 

กำรประกอบธุรกิจ 

1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

บริษัทฯ ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2522 ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 12 ลา้นบาท โดยกลุ่ม
ตระกูล “ทรพัยส์าคร” เพ่ือด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น (Asphalt Emulsion) หรือเรียกว่า 
“ยางมะตอยน า้” ส าหรบัใชส้รา้งทางและซ่อมบ ารุงผิวทางหลวงและผิวจราจรดว้ยก าลงัการผลิตเริ่มตน้ 60,000 
ตนัต่อปี  ภายใตช่ื้อ “บริษัท ทิปโก้ จ  ากัด” ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “บริษัท ทิปโก้อิมัลชั่น จ  ากัด”  และ “บริษัท    
ทิปโก้แอสฟัลท ์จ ากัด” ตามล าดบั  โดยบริษัทฯ เป็นผูผ้ลิตยางมะตอยน า้รายแรกของประเทศไทยท่ีไดร้บัการ
รบัรองระบบคณุภาพ ISO 9001 และผลิตภัณฑแ์อสฟัลทท์กุชนิดไดร้บัอนุญาตใหแ้สดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมจากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

 บริษั ทฯ  ได้แปรสภาพ เป็นบริษั ทมหาชน เม่ือวัน ท่ี  2  กันยายน  พ .ศ . 2535 ทะเบี ยน เลข ท่ี 
0107535000044 (เดิม บมจ.37) โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ลา้นบาท และเปล่ียนช่ือเป็น “บริษัท ทิปโก้
แอสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน)”   

ในปี 2543 บริษัท  โคลาส เอสเอ ซึ่งเป็นผูป้ระกอบธุรกิจก่อสรา้งและบ ารุงถนนในประเทศฝรั่งเศส เขา้
มาร่วมถือหุน้ในสัดส่วนปัจจุบนัรอ้ยละ 31.599 ท าใหบ้ริษัทฯ มีผูถื้อหุน้หลกั 2 กลุ่ม คือ บริษัท โคลาส เอสเอ 
และ บรษิัท ทิปโกฟู้ดส ์จ  ากดั (มหาชน) ปัจจบุนับริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจในกลุ่มผลิตภณัฑย์างมะตอย กลุ่ม
ธุรกิจเรือ และกลุม่ธุรกิจโรงกลั่น 

ปัจจุบนับริษัทฯ บริษัทย่อย กิจการร่วมคา้ และ บริษัทร่วม (“กลุ่มบริษัทฯ”) เป็นผูน้  าในการผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑย์างมะตอยส าหรบัน าไปใชใ้นการก่อสรา้งถนน และซ่อมบ ารุงผิวการจราจร ทางยกระดบั     
ผิวทางวิ่งขึน้ลงของสนามบิน ทัง้ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กลุ่มบริษัทฯ ยงัไดส้่งออกผลิตภัณฑ์
ไปยงัผูน้  าเขา้และผูร้บัเหมาก่อสรา้งและซอ่มบ ารุงถนนในทวีปแอฟรกิา ออสเตรเลีย และอเมรกิาเหนือ 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจ าหน่ายผลิตภัณฑ์น ้ามัน (Non Asphalt Products) เช่น Naphtha, Gas Oil, 
Fuel Oil ท่ีไดจ้ากโรงกลั่นยางมะตอยใหแ้ก่ผูค้า้น า้มนั และโรงกลั่นในประเทศไทย สิงคโปร ์และมาเลเซีย ในช่วง
ปลาย ปี 2559 บริษัทฯ ไดเ้ขา้สู่ธุรกิจก่อสรา้งและซ่อมบ ารุงถนนโดยเขา้ซือ้หุน้สามัญจ านวนรอ้ยละ 25 จาก
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บริษัทผูร้บัเหมาไทยและบริษัทย่อยซึ่งมีความช านาญพิเศษในการซ่อมบ ารุงและสรา้งทัง้ผิวถนน ทางยกระดบั 
และผิวทางวิ่งขึน้ลงของสนามบนิ 

จากความร่วมมือกับบริษัท Colas S.A. ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นบริษัทชัน้น าของโลกในการก่อสรา้ง 
และซ่อมบ ารุงโครงสรา้งพืน้ฐานระบบคมนาคม โดยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่รายหนึ่งของบรษิัทฯ ท าใหก้ลุม่บรษิัทฯ 
สามารถน าเสนอ ผลิตภณัฑย์างมะตอยคณุภาพสงู และนวตักรรมใหม ่ๆ ใหก้บัลกูคา้ไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

 

1.1 วิสัยทัศน ์วัตถุประสงค ์เป้ำหมำย กลยุทธใ์นกำรด ำเนินงำน 

พนัธกิจ      : เราคือพนัธมิตรในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจรท่ีไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล 

วิสยัทศัน ์2568 :  มุ่งมั่นในการส่งมอบบริการด้านธุรกิจยางมะตอยอย่างยั่ งยืนผ่านทางวัฒนธรรม
นวตักรรม 

 

คณะกรรมกำรและกลยุทธอ์งคก์ร 

ตัง้แต่ปี 2553 กลุ่มบริษัทฯ ไดว้างแผนกลยทุธอ์งค์กรระยะยาวส าหรบัการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
โดยวางกรอบการทบทวนกลยทุธอ์งคก์รทกุ ๆ 5 ปี และมุง่เนน้ท่ีการวางพนัธกิจ วิสยัทศัน ์เปา้หมาย และแผนกล
ยทุธใ์นการด าเนินงาน เพ่ือใหบ้รรลพุนัธกิจและวิสยัทศันข์องกลุม่บรษิัทในระยะยาว รวมถึงท าใหอ้งคก์รสามารถ
ปรบัตวัรบัมือกบัความทา้ทายและความเส่ียงตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีบทบาทส าคญั
ในการวางกลยทุธอ์งคก์ร รวมถึงการตดิตามความคืบหนา้แผนของกลยทุธต์า่งๆ ส าหรบัการทบทวน 

ในเดือนธันวาคม 2562 ท่ีผ่านมา กรรมการบริษัทฯ บางท่านไดเ้ขา้รว่ม workshop ในการจดัท าพนัธกิจ 
วิสัยทศัน ์ปี 2568 และจดัท ากลยุทธอ์งคก์รในช่วงระยะเวลา 2563 - 2568 โดยมีจุดประสงคห์ลกัเพ่ือทบทวน
ทิศทางกลยุทธข์องกลุ่มบริษัทฯ พิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีกระทบห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มบริษัทฯ ตระหนกัถึง
ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียตา่ง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก บ่งชีถ้ึงความทา้ทายในอตุสาหกรรมปิโตรเลียม
และยางมะตอย รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ การจดัท าพนัธกิจ วิสยัทศันใ์หม่ของกลุ่มบริษัท
ในครัง้นี ้จะควบคู่ไปกับการวางแผนงานกลยุทธอ์งคก์รดว้ย เพ่ือเสริมการด าเนินงานไปในทิศทางธุรกิจใหม่ท่ี
ก าหนด 

แผนกลยทุธอ์งคก์ร Vision 2025 มุ่งเนน้ใหก้ลุ่มบรษิัทฯ เป็นพนัธมิตรในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจร
ท่ีไดร้บัความไวว้างใจและการยอมรบัในระดบัสากล โดยอาศยันวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักท่ีช่วย
ขับเคล่ือนความไดเ้ปรียบทางธุรกิจขององคก์ร ทั้งนีว้ัตถุประสงคห์ลักของแผนกลยุทธ์องค์กร Vision 2025 
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ประกอบดว้ย การพัฒนาอย่างยั่งยืน การดูแลรกัษาสังคมและสิ่งแวดลอ้มการน าเสนอทางเลือกทางธุรกิจท่ี
หลากหลายสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได ้การประกอบธุรกิจโดยมุ่งเนน้ลูกคา้เป็นหลกั รวมถึง
การน าขอ้มลูเชิงลกึทางธุรกิจมาใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

ในปี 2563 คณะผูบ้ริหารระดบัสูงไดน้  าเสนอแผนกลยุทธ์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือรบัทราบและ
อนุมตัิ ในขณะเดียวกัน แผนงานกลยุทธต์า่ง ๆ ไดถ้กูน าไปปฏิบตัิและติดตามผลอย่างใกลช้ิดโดยหน่วยงานกล
ยุทธอ์งคก์รเป็นรายไตรมาส ซึ่งผลของการติดตามจะถูกน าเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิ จารณาและ
รบัทราบ 

นอกจากนี ้สืบเน่ืองจากการท่ีปัจจัยภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
แผนงานบริษัทฯ จึงไดมี้การทบทวนแผนกลยุทธอ์งคก์รเป็นระยะ ซึ่งก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ฝ่ายบริหารในการ
น าไปปรับใช้ส  าหรับกลยุทธ์ท่ีได้รับผลกระทบ หรือเสนอกลยุทธ์ใหม่แทนกลยุทธ์เดิมท่ีอาจเริ่มไม่มีความ
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจ วิสยัทศัน ์การด าเนินการตาม พนัธกิจ วิสยัทศัน ์ใหม่นี ้เริ่มจากการส่ือสารผลการประชุม
ทบทวนแผนกลยทุธท์ัง้องคก์ร เพ่ือใหแ้น่ใจว่าพนกังานทกุระดบัมีความเขา้ใจและทราบถึงทิศทางการด าเนินกล
ยทุธข์ององคก์ร เพ่ือปรบัเปล่ียนแผนด าเนินงานและเป้าหมายประจ าปี (ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและท่ีไม่ไดอ้ยู่ในรูปตวั
เงิน) ใหมี้ความสอดคลอ้งกนั 

 

1.2 กำรเปล่ียนแปลงและพัฒนำกำรทีส่ ำคัญในปี 2561-2563 

2561 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2561 มีมติ อนุมัติเปล่ียน
สญัลกัษณข์องบรษิัทฯ (Logo)  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

ปัจจุบัน ใหม่ 
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- ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2561 มีมติอนมุตัเิงินลงทนุจ านวน
ไมเ่กิน 3 ลา้นเหรียญสหรฐั (150 ลา้นเปโซฟิลิปปินส ์หรือ 100 ลา้นบาท) ในการจดัตัง้บริษัทรว่มทนุใหม ่
ในสดัสว่นการถือหุน้รอ้ยละ 40 ในประเทศฟิลิปปินส ์บรษิัท Phoenix Petroleum Philippines Inc. 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติแต่งตัง้นางสาว
ลกัษณา ทรพัยส์าคร เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ แทนนายชายนอ้ย  เผ่ือนโกสมุและแตง่ตัง้นายชาย
นอ้ย  เผ่ือนโกสุม เป็นรองประธานกรรมการบริษัทฯ แทนนายโก บนั เฮ็ง (Mr. Koh Ban Heng) โดยมี
วาระ 2 ปี และมีผลตัง้แต่วันท่ี 14  กุมภาพันธ์ 2561 ขณะท่ีนายโก บัน เฮ็ง ยังคงด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอิสระของบรษิัทตอ่ไป 

- นายจ๊าคส ์ ลีออสท ์ (Mr. Jacques Leost) กรรมการของบรษิัทฯ ขอลาออกโดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 15 
กมุภาพนัธ ์2561 เป็นตน้ไป 

- ในวนัท่ี 22 มีนาคม 2561 บรษิัทฯ ไดเ้ปล่ียนแปลงท่ีอยูส่  านกังานใหญ่ตามประกาศกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง เปล่ียนแปลงพืน้ท่ีแขวงสามเสนใน เป็นแขวงพญาไท โดยท่ีอยูใ่หมข่องบรษิัทจงึเป็น ดงัขา้งทา้ย 

                บริษัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน)  
                118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท  
                เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400   

- ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2561 ประชมุเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561 มีมติ 

• อนมุตัิการจา่ยเงินปันผลประจ าปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส  าหรบัผลการด าเนินงานปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 
0.9 บาท รวมเป็นเงิน 1,407.78 ลา้นบาท  โดยก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 25 เมษายน 
2561 

• อนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก  1,579,343,570 บาท เป็น 1,579,883,570 บาท มลูคา่ท่ีตรา
ไว ้1 บาทต่อหุน้ โดยเพิ่มหุน้สามัญจ านวน 540,000 หุน้ ส  าหรบัรองรบัการใชส้ิทธิใบส าคญั
แสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว ESOP-W3  และแก้ไข
หนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4   ของบรษิัทฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน  

• อนมุตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ท่ี 23 ดงันี ้ 

จาก : ในการประชมุคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่สิบเอ็ดคน   

เป็น : ในการประชมุคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่สิบสองคน 
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• อนมุตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ท่ี 30 ดงันี ้ 

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบั

แตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชมุวิสามญั  

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร

หรือผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ ของจ านวนหุน้ท่ี

จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด  จะเขา้ช่ือกันท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ

ประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจน 

ในหนงัสือดงักล่าวดว้ย  ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ี

สิบหา้วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม  ผูถื้อหุน้ 

ทั้งหลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ  รวมกันไดจ้  านวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้นั้นจะเรียก

ประชมุเองก็ได ้ ภายในส่ีสิบหา้วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีเช่นนี ้ 

ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ

คา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้ การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร ใน

กรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีครัง้ใด  

จ  านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมารว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 33.  ผูถื้อหุน้ตาม

วรรคส่ีตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่

บรษิัท” 

- ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 มีมติแตง่ตัง้นายเฟรเดริค 
ชอง ปิแอร ์ การเ์ดส (Mr. Frédéric Jean Pierre Gardes ) เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยแทนท่ีนาย
จ๊าคส ์ลีออสท ์(Mr. Jacques Leost) ซึ่งลาออกในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2561 โดยวาระของนายเฟรเดรคิ 
ชอง ปิแอร ์การเ์ดส จะเทา่กบัวาระท่ีเหลือของนายจ๊าคส ์ลีออสท ์(Mr. Jacques Leost) และมีผลตัง้แต่
วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 

- บรษิัทไดน้  าสญัลกัษณ ์(Logo) ใหมใ่ชอ้ยา่งเป็นทางการตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฏาคม 2561 



 
บริษัท ทปิโก้แอสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                       แบบ 56-1 

8 
 

- บรษิัทฯ เขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ระหวา่งบริษัทฯ และบรษิัท ทิปโกท้าวเวอร ์จ  ากดั ในการท าสญัญา
เชา่พืน้ท่ีอาคารส านกังานและบรกิาร อาคารทิปโก ้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 พืน้ท่ีรวม 2,807.69 ตารางเมตร และสญัญาการใหบ้ริการเครื่องปรบัอากาศ
และอปุกรณอ่ื์น ๆ ในอาคาร โดยสญัญาดงักลา่วจะมีอาย ุ3 ปี ตัง้แต ่1 มกราคม 2562 – 31 ธนัวาคม 
2564 

2562 

- ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2562 ประชมุเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 มีมตอินมุตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบั
ของบรษิัทฯ ขอ้ 47 ตราส าคญัของบรษิัทใหใ้ชด้งัท่ีประทบัไวนี้ ้

 

 
 
โดยตราส าคญัของบริษัทใหมมี่ผลตัง้แตว่นัท่ี 11 เมษายน 2562 

- ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 4/2562 ประชมุเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 มีมต ิ 
• รบัทราบการลาออกจากต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แตย่งัคงด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท

ของนายสมจิตต ์ เศรษฐิน และแตง่ตัง้นายชยัวฒัน ์ศรีวรรณวฒัน ์เป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
แทน โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 13 สิงหาคม 2562 

• อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากผลการด าเนินงานระหว่าง 1 มกราคม 
2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.4 บาท รวมเป็นเงิน 630.55 ล้านบาท โดย
ก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 

2563 

- ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 2/2563 ประชมุเม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์2563 มีมต ิ 

• แต่งตัง้ นายชายนอ้ย เผ่ือนโกสุม เป็นประธานกรรมการคนใหม่ และ นายโก บนั เฮ็ง เป็นรอง
ประธานกรรมการคนใหม ่โดยมีวาระ 2 ปี มีผลตัง้แตว่นัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2563 
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• รบัทราบการลาออกจากต าแหน่งกรรมการ ของนายแอรฟ์เว่ เลอ บุค โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 17 
กมุภาพนัธ ์2562 

• แต่งตัง้นายอูกส ์เดอชอง เป็นกรรมการแทนท่ีนายแอรฟ์เว่ เลอ บุค โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 17 
กมุภาพนัธ ์2562 

- ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 ประชุมเม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล 
ส าหรบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็น
จ านวนเงิน 2,207.61 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 71 ซึ่งไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 
0.40 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 630.55 ล้านบาท เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 และจะจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี ในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท คดิเป็นเงินจ านวน  1,577.06 ลา้นบาท 

- แต่งตัง้นายฌอง มารี เวอรบ์รู๊ซซ ์(Mr. Jean-Marie VERBRUGGHE) เป็นกรรมการคนใหม่แทนท่ี นาง
แอนน ์แมรี มารเ์ชท ์(Mrs. Anne-Marie Machet) ท่ีขอลาออกจากการเป็นกรรมการ  โดยมีผลตัง้แต่
วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2563 

- ในวนัท่ี 11 กันยายน 2563 บริษัทฯ ไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่า ในเดือน ธันวาคม 
2562    บริษัทฯ ไดร้บัการติดต่อจากสถานทูตสหรฐัอเมริกา ประจ าประเทศไทย และบริษัทฯ ไดต้อบ
ข้อสอบถามและให้รายละเอียดเก่ียวกับการซื ้อน ้ามันดิบจากประเทศเวเนซูเอลาต่อสถานทูต
สหรฐัอเมรกิา ประจ าประเทศไทย ในเดือน มกราคม 2563    และในเดือนสิงหาคม 2563 บรษิัทฯ ไดร้บั
การติดต่อจาก US State Department  โดยรอ้งขอใหบ้ริษัทฯ หยดุซือ้น า้มนัดิบจากประเทศเวเนซูเอลา
ทนัที   บริษัทฯ ไดท้  าการชีแ้จงเป็นลายลกัษณอ์กัษรเก่ียวกับรายละเอียดการซือ้น า้มนัดิบจากประเทศ
เวเนซูเอลาของบริษัทฯ อย่างรอบดา้นตอ่ US State Department    ทา้ยสุด US State Department ได้
ขอใหบ้รษิัทฯ หยดุซือ้น า้มนัดิบจากประเทศเวเนซูเอลา ใหมี้ผลตัง้แตป่ลายเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็น
ตน้ไป  และแจง้เตือนว่าบริษัทฯ อาจถกูคว ่าบาตรจากประเทศสหรฐัอเมรกิา ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่ปฎิบตัิ
ตามขอ้รอ้งขอ    

ดงันัน้ เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากการถูกคว ่าบาตรจากประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งจะกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจอย่างรุนแรง บริษัทฯ จะด าเนินการหยดุการซือ้น า้มนัดิบจากประเทศเวเนซูเอลา ตามท่ี US 
State Department รอ้งขอ  ซึ่งอาจจะสง่ผลใหบ้ริษัทฯ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการปิดโรงกลั่นในเมือง 
Kemaman เป็นการชั่วคราวจนกว่าการคว ่าบาตรของสหรฐัอเมริกาตอ่ประเทศเวเนซูเอลานัน้ถกูยกเลิก 
หรือบรษิัทฯ สามารถจดัหาน า้มนัดิบทดแทนน า้มนัดบิจากประเทศเวเนซูเอลาไดผ้ลิตภณัฑย์างมะตอยท่ี
ผลิตไดจ้ากโรงกลั่นในเมือง Kemaman นัน้คิดเป็นสดัส่วนโดยประมาณครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑย์างมะ
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ตอยทัง้หมดของบริษัทฯ ท่ีขายในแต่ละปี การปิดโรงกลั่นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ wholesale 
trading โดยขณะนีบ้ริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาแผนการบริหารความเส่ียงอยู่หลายแผนงาน ซึ่ง
จะแจง้ตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ใหท้ราบในโอกาสตอ่ไป 

- เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 บริษัทฯ ไดแ้จง้ความคืบหนา้แผนการบริหารความเส่ียงส าหรบักรณียกเลิก
การซือ้น ้ามันดิบจากประเทศเวเนซูเอลาต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยมีรายละเอียด 
ดงัตอ่ไปนี ้

• บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาซือ้น า้มนัดิบเพ่ือทดแทนน า้มนัดิบจากประเทศเวเนซูเอลา 
ทัง้จากผูผ้ลิตน า้มนัโดยตรง และบรษิัท Trading Company น า้มนั 

• บริษัทฯ จะจดัหายางมะตอยจากโรงกลั่นอ่ืนๆ ในภูมิภาคส าหรบัสนับสนุนธุรกิจ Trading ใน
ตลาดตา่งประเทศของบรษิัทฯ 

- เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563  บริษัทฯ ขอรายงานว่าบริษัทฯ ไดยุ้ติการจดัซือ้น า้มนัดิบจากประเทศ
เวเนซู เอลา ภายในช่วงระยะเวลา wind down ตามข้อร้องขอจาก US State Department เป็นท่ี
เรียบรอ้ยแลว้ 
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1.2 โครงสร้ำงกำรถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2563 

  
1/ บรษัิท KBC Trading Sdn. Bhd. (KBT) ถือหุน้สามญัรอ้ยละ 20 โดยบรษัิท Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. (KOC) และรอ้ยละ 10 โดย 

2/ บรษัิท PT Asphalt Bangun Sarana (ABS) ถือหุน้สามญัรอ้ยละ 99.91 ในบรษัิท PT Saranaraya Reka Cipta (SRC) และรอ้ยละ 49 ในบรษัิท 

PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara (SDAN) 
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กำรถอืหุ้นในบริษัทย่อยมำกกว่ำร้อยละ 10 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติใหบ้ริษัทเพิ่ม

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ  ากดั (“TSS”) จากปัจจบุนัท่ีบรษิัทถืออยู่จ  านวน 1,243,334 หุน้ มูล
คา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ TSS 
เป็น 3,108,334 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 62.50 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ TSS โดยการเขา้ซือ้หุน้สามญัจ านวน 1,865,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 37.50 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ TSS  โดยการเพิ่ม
สดัส่วนการถือหุน้ดงักล่าวใน TSS บริษัทไดพ้ิจารณาถึงแผนธุรกิจ รวมถึงสภาพคล่องและความเพียงพอของ
แหล่งเงินทุนของบริษัทเป็นส าคญั ซึ่งแมว้่ารายการซือ้หุน้ TSS ซึ่งเป็นการเพิ่มสัดส่วนการถือหุน้ใน TSS เป็น
รายการท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) ในอนาคต เน่ืองจากโครงสรา้ง
การถือหุน้ของ TSS ท่ีมีครอบครวัทรพัยส์าคร และ Colas มีสดัสว่นการถือหุน้รวมกนัรอ้ยละ 37.5 ใน TSS  

 

 
 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคงไดร้บัประโยชนใ์นการเขา้ท ารายการจากการเพิ่มสัดส่วนรายไดจ้ากใน
ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้งจากการรวมกิจกรรมการด าเนินงาน และเพิ่มปริมาณการขายผลิตภัณฑย์างมะตอยตาม
ความตอ้งการของ TSS และ TWS ท่ีคาดว่าจะเพิ่มสูงขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นการกระจายความเส่ียงในการลงทุนของ
บรษิัทไดดี้ยิ่งขึน้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจในระยะยาวและสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของบริษัท  

ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าภายหลังการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน TSS บริษัทฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
บรหิารจดัการ TSS มากยิ่งขึน้ เพ่ือสง่เสรมิศกัยภาพในการแขง่ขนัของ TSS ในดา้นตา่ง ๆ ไดแ้ก่  

1. การลดตน้ทนุและความเส่ียงในการจดัหาวตัถดุิบท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 
2. การเพิ่มความนา่เช่ือถือของ TSS ในการเขา้ประมลูงาน 
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3. การลดคา่ใชจ้่ายทางการเงิน เชน่ คา่ธรรมเนียมธนาคาร เน่ืองจาก TSS จะมีความน่าเช่ือถือทางการเงิน
ท่ีมากขึน้จากการมีผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นบรษิัทจดทะเบียนซึ่งมีความแข็งแกรง่ทางการเงิน  

4. การสง่เสรมิระบบการควบคมุภายในเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 นอกจากนี ้บรษิัทมีการก าหนดมาตรการดแูลและถ่วงดลุอ านาจในทุกระดบัของการบรหิารกิจการ ตัง้แต่
ผูบ้ริหาร กรรมการ จนถึงผูถื้อหุน้ อาทิเช่น หากกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี
ก าลงัพิจารณา ผูมี้ส่วนไดเ้สียนัน้จะไม่เขา้ร่วมประชุมหรืองดออกเสียงเพ่ือใหก้ารตดัสินใจของคณะกรรมการ
บริษัทและผูบ้ริหารเป็นไปอย่างยตุิธรรมเพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหุน้อย่างแทจ้ริง    โดยหากในอนาคต TSS มีผล
การด าเนินงานท่ีดีเป็นไปตามท่ีบริษัทคาดการณไ์ว ้บรษิัทมีแผนท่ีจะพิจารณาเพิ่มสดัส่วนการถือหุน้ใน TSS เพ่ือ
ขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) อันเน่ืองจากโครงสรา้งการถือหุน้ของ TSS ภายหลัง
การเขา้ท ารายการ โดยการลดการสดัส่วนการถือหุน้ของครอบครวัทรพัยส์าคร และ Colas ใหมี้สดัส่วนการถือ
หุน้ใน TSS ไมเ่กินรอ้ยละ 10 

 

1.4  ควำมสัมพันธกั์บกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัทฯ มี 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ บรษิัท ทิปโกฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) และครอบครวัทรพัย์
สาคร ซึ่งเป็นผูก้่อตัง้บริษัทฯ และกลุ่มท่ีสองคือ บริษัท โคลาส ซึ่งเป็นบริษัทชัน้น าของโลกในการก่อสรา้ง และ
ซ่อมบ ารุงโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบคมนาคมจากประเทศฝรั่งเศส บริษัท  โคลาส ไดก้ลายมาเป็นผูถื้อหุน้ในปี 
2543 โดยถือหุน้ จ  านวนรอ้ยละ 22.7 ปัจจุบนั ไดเ้พิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 31.1 จากการท่ีบริษัทฯ ไดท้  าสญัญากับ
บริษัท โคลาส ในการให้ความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค บริษัทฯ ไดร้บัความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคของ
ผลิตภณัฑย์างมะตอย   ซึ่งรวมถึงการเขา้ถึงขอ้มลูของศนูยว์ิจยัและพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ประเทศฝรั่งเศสและสตูร
การผลิตของผลิตภณัฑพ์ิเศษและเทคนิคการใชง้านตา่ง ๆ 
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2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

โครงสร้ำงรำยได้ 

ในปี 2563 สดัส่วนของยอดขายยางมะตอยในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 29 และ
รอ้ยละ 71 ของยอดขาย   รวมทัง้หมดตามล าดบั โดยรอ้ยละ 99.20 ของรายไดท้ัง้หมดเป็นรายไดจ้ากผลิตภณัฑ์
ยางมะตอย และผลิตภัณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกับปิโตรเลียม เม่ือมองภาพรวมงบการเงินรวมของบริษัทฯ เปรียบเทียบ
ระหวา่งปี 2561 2562 และ 2563 รายไดข้องแตล่ะบรษิัทฯ สามารถสรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้               

 

สำยผลิตภัณฑ ์/ กลุ่มธุรกิจ 
สัดส่วนกำรถอืหุ้น  

ของบริษัทฯ  
ร้อยละ 

2561 2562 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

1. ธุรกิจยำงมะตอยและผลิตภัณฑท์ีเ่ก่ียวข้องกับปิโตรเลียม 
บรษัิท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 99.99 18,245.57  65.51  26,868.94  71.69  18,059.76  68.52  

บรษัิท ไทยบิทเูมน จ ากดั 99.99 1,432.52  5.14  1,564.77   4.17  1,426.10    5.41  

บรษัิท เรยโ์คล แอสฟัลท ์จ ากดั 100.00  691.49   2.48   610.26   1.63   535.78    2.03  

Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd. 100.00   598.02    2.15  563.48  1.50  568.80  2.16  

KOC และ KBC และบรษัิทยอ่ย 100.00 1,734.63  6.23  1,990.24  5.31  1,270.48  4.82  

TIH และบรษัิทยอ่ย 100.00 1,731.42  6.22  1,290.23  3.44  1,285.93  4.88  

Highway Resources Pte Ltd. และบรษัิทยอ่ย 100.00 1,535.54  5.51  2,109.03  5.63  1,969.98  7.47  

PT Asphalt Bangun Sarana และบรษัิทยอ่ย 99.98  1,619.41      5.81   1,692.80       4.52       868.48  3.30  

Tipco Asphalt Lao Co.,Ltd 75.00      41.06      0.15     203.22      0.54      159.17       0.60  

รวม 27,629.66     99.21  36,892.97     98.43  26,144.48     99.20  

2. กลุ่มธุรกิจเรือ               

บรษัิท ทิปโกม้ารไีทม ์จ ากดั 99.99     63.02     0.23       4.83      0.01      3.03      0.01  

บรษัิท เดลตา้ชิปป้ิง จ  ากดั 99.99     66.83      0.24      56.95   0.15            -              -    

บรษัิท อลัฟ่ามารไีทม ์จ ากดั 99.99   117.34       0.42     121.28      0.32     160.86      0.61  

บรษัิท บิทเูมนมารนี จ  ากดั 99.99    239.39      0.86     248.20      0.66      267.53      1.02  

บรษัิท ทาสโก ้ชิปป้ิง จ  ากดั 99.99    294.83      1.06     286.36       0.76      342.09       1.30  

AD Shipping Pte. Ltd. 100.00       96.00  0.34  104.54  0.28  251.00  0.95  

Reta Link Pte. Ltd. 100.00       66.63  0.24  69.64  0.19  1,176.94  4.47  

Pacific Bitumen Shipping Pte. Ltd. 100.00     244.11  0.88  241.94  0.65  242.66  0.92  

หกั รายการระหวา่งกนั 
 

(1,185.89)  (4.26) (1,133.74)  (3.02) (2,433.32)  (9.23) 

รวมกลุ่มธุรกิจเรีอหลังหกัรำยกำรระหว่ำงกัน        2.26  0.01              -    0.00  10.79  0.04  

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 
 

27,631.92    99.22  36,892.97  98.43  26,155.27  99.24  

รายไดอ่ื้นๆ 
 

    218.54      0.78  587.23  1.57  200.14  0.76  

รวมรำยได้ทัง้หมด 
 

27,850.46  100.00  37,480.20   100.00  26,355.41  100.00  

หมายเหต:ุ ไมร่วมสว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ และบรษัิทรว่ม 
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริกำร 

ผลิตภัณฑข์องกลุ่มบริษัทฯ รวมถงึ 

- แอสฟัลตซี์เมนต ์(Asphalt Cement) หรือยางมะตอยเอซี คือผลิตภัณฑจ์ากการระบวนจากการกลั่น
น า้มนัดิบจากโรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีประเทศมาเลเซียคิดเป็น 75% ของผลผลิตทัง้หมด บริษัทฯ มี
ยางมะตอยเอซีอยู่หลายประเภทคือ AC20/30 AC40/50 และ AC 60/70 โดยยางมะตอยท่ีไดจ้ากโรง
กลั่นของกลุม่บรษิัทฯ มีคณุสมบตัท่ีิดีกวา่ยางมะตอยท่ีไดจ้ากการกลั่นทั่วไป 

- แอสฟัลตอิ์มัลชนั (Asphalt Emulsion) หรือยางมะตอยน า้ เป็นการน ายางมะตอย น า้ และสารเคมีมา
ผสมรวมตวักัน มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มและมีความปลอดภยัตอ่ผูใ้ชง้าน โดยการลดมลพิษจาก
การระเหยของน า้มนัก๊าดสู่บรรยากาศ บรษิัทฯ มียางมะตอยน า้อยู่หลายประเภทเพ่ือจดุประสงคก์ารใช้
งานท่ีแตกต่างกันไป บริษัทฯ มียางมะตอยน า้ชนิดอิมัลซิไฟล ์แอสฟัลตไ์พรม์ (Emulsified Asphalt 
Prime) หรือ EAP ซึ่งเป็นยางมะตอยน า้ท่ีถกูพฒันาขึน้เพ่ือน าไปใชง้านแทนคตัแบกแอสฟัลต ์(Cutback 
Asphalt)หรือยางมะตอยน า้มนั โดยมีคณุสมบตัิทางดา้นการแหง้ตวัและซึมลงชัน้พืน้ทางท่ีรวดเร็วกว่า
ชว่ยลดเวลาในการท างานและลดผลกระทบตอ่ผูใ้ชเ้สน้ทางจากการก่อสรา้งและบ ารุงรกัษาถนน 

- คตัแบคแอสฟัลต ์(Cutback Asphalt) หรือยางมะตอยน า้มัน เป็นการน ายางมะตอยเอซีมาผสมกับ
สารละลายปิโตรเลียม (Petroleum Solvents) ให้เป็นเนื ้อเดียวกันเหมาะส าหรับการน ามาท างาน       
ไพรม์โคท (Prime Coat)ในชั้นพื ้นทางการก่อสรา้งและบ ารุงรักษาถนน อย่างไรก็ตาม ด้วยต้นทุน
กระบวนการผลิตท่ีสูง และการน าไปใชง้านแลว้ก่อใหเ้กิดมลพิษและมีผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม และ
เป็นอนัตรายตอ่ผูป้ฏิบตังิานหากลกุตดิไฟท าใหใ้นปัจจบุนัยางมะตอยชนิดนีไ้มเ่ป็นท่ีนิยมใชม้ากนกั 

- โพลิเมอรโ์มดิฟายดแ์อสฟัลตซี์เมนต ์(Polymer Modified Asphalt) หรือ PMA เป็นยางมะตอยปรบัปรุง
คุณภาพท่ีไดจ้ากการผสมของสารโพลิเมอร ์(Polymer) กับยางมะตอยให้เป็นเนือ้เดียวกัน ท าให้มี
คุณสมบตัิในหลายๆ ดา้นท่ีดีกว่ายางมะตอยเอซี เช่น มีจุดอ่อนตวั  (Softening Point) ท่ีสูงขึน้ มีการ
ยืดหยุ่นตัว (Elastic Recovery) ท่ีดีขึน้ มีความสามารถในการยึดเกาะตัว  (Cohesion) และความ
แข็งแรง (Toughness and Tenacity) ท่ีสงูขึน้ คณุสมบตัเิหลา่นีท้  าใหถ้นนมีความแข็งแรงทนทาน 

ผลิตภัณฑท์ีบ่ริษัทฯ เป็นผู้จัดจ ำหน่ำย 

- ยางมะตอยแอสฟัลตซี์เมนตท่ี์สั่งซือ้จากทัง้ในและตา่งประเทศ 

- น า้มนัดีเซลหมนุเรว็และน า้มนัเตาท่ีสั่งซือ้จากโรงกลั่นน า้มนัและผูค้า้น า้มนั 
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- ผลิตภณัฑน์ า้มนัหล่อล่ืน ไดแ้ก่ น า้มนัเครื่อง น า้มนัเกียร ์น า้มนัไฮโดรลิคท่ีสั่งซือ้จากโรงกลั่นในประเทศ
เกาหลีใต ้และผูค้า้น า้มนั (“Trader”) 

 

2.2 กำรตลำดและกำรแข่งขัน 

โรงกล่ันยำงมะตอยและกำรด ำเนินกำรในมำเลเซีย 

บริษั ท  Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. (KBC) และบริษั ท  Kemaman Oil Corporation 
Sdn Bhd (KOC) เป็นสองบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโรงกลั่นยางมะตอยและคลงัสินคา้ คิดเป็นเป็น
พืน้ท่ีทัง้หมด 41 เฮกเตอร ์โดยตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม Teluk Kalung เมือง Kemamanประเทศมาเลเซีย โรง
กลั่นในประเทศมาเลเซียเป็นโรงกลั่นท่ีถกูออกแบบมาเพ่ือการกลั่นน า้มนัดิบชนิดหนกัท่ีมีความเป็นกรดสงูเพ่ือให้
ได้ผลผลิตยางมะตอยคุณภาพหลากหลายชนิด รวมถึงผลิตภัณฑ์ Atmospheric Gas Oil (AGO), Vacuum 
Gas Oil (VGO) และ Naphthaโดยมีก าลงัการผลิตท่ี 30,000 บารเ์รลต่อวนั และบริหารจดัการโดยผูบ้ริหารและ
พนกังานท่ีมีประสบการณจ์ านวนกวา่ 200 คน 

ในปี 2563 KBC สามารถผลิตเป็นยางมะตอยคุณภาพสูงจ านวน 974,000 ตนั ผลิตภัณฑปิ์โตรเลียม
อ่ืนๆ 337,000 ตนั และผลิตภัณฑ ์Bitumen Mixture จ านวน 506,000บารเ์รล ในปี 2563 ปริมาณการผลิตของ 
KBC นัน้นอ้ยกว่าหลายปีท่ีผา่นมา สืบเน่ืองมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด 19 ท่ีกระทบตอ่
เศรษฐกิจโลกเป็นท่ีน่าภูมิใจว่าโรงกลั่น KBC ยังมีค่าความน่าเช่ือถือ(Plant reliability) อยู่ท่ี รอ้ยละ 99.7 ซึ่ง
เป็นไปตามมาตรฐาน นอกจากนี ้KBC ด าเนินงานตามมาตรฐานสากลท่ีไดก้ารรบัรองทัง้ ISO 9001 ISO 14001 
และOHSAS 18001 ซึ่งทางโรงกลั่นไดร้บัการต่ออายุการรบัรองมาตรฐานเหล่านีจ้นถึงเดือนกันยายนปี 2564 
ล่าสุด KBC ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีว่าดว้ยอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยัในการท างาน ในเดือนกนัยายน 2563 ท่ีผา่นมา 

ปี 2563 ถือเป็นปีท่ีมีความท้าทายในหลายปัจจัยเป็นอย่างมาก อย่างไรตาม KBC แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการปรบัตวัท่ีดี (“Power of resilience”) ส่งผลใหย้งัสามารถรกัษามาตรฐานในการด าเนินงาน
ไดใ้นระดบัท่ีสูง โดยในปี 2563 KBC ไดท้  าการสรา้งและซ่อมถังเก็บน า้มันดิบพรอ้มทัง้ระบบป้องกันอคัคีภัยท่ี
เป็นไปตามมาตรฐาน ส าหรบัถงัเก็บน า้มนัดิบจ านวน 2 ถงั ท่ีไดร้บัความเสียหายโดยสิน้เชิง และจ านวนอีก 1 ถงั 
ท่ีไดร้บัความเสียหายเพียงบางสว่น จากเหตกุารณเ์พลิงไหม ้ในเดือนกรกฎาคม ปี 2561 

ทางโรงกลั่นไดมี้การทบทวนระบบการรบัมือกับอคัคีภัยโดยไดมี้การว่าจา้งท่ีปรกึษาท่ีมีความเช่ียวชาญ
เขา้มาเพ่ือปรบัปรุงระบบการรบัมือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีดีท่ีสดุ และเป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงาน
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ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง การด าเนินการต่างๆ ตามแผนงานไดลุ้ล่วงไปดว้ยดี คงเหลือแต่บางแผนงานท่ียังอยู่ใน
ระหวา่งด าเนินการในอีกชว่งระยะเวลา 12 เดือนขา้งหนา้ 

ในขณะเดียวกัน กระบวนการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนจากเหตกุารณเ์พลิงไหมมี้ความคืบหนา้เป็น
ล าดบั ในปี 2563 KBC ไดร้บัค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยส าหรบัความเสียหายจากสินทรพัยแ์ละ
ความเสียหายจากความชะงักงันทางธุรกิจ เป็นจ านวน 24 ลา้นริงกิต ขณะนี ้KBC อยู่ในขัน้ตอนการเจรจาค่า
สินไหมทดแทนงวดสดุทา้ยส าหรับความเสียหายจากความชะงักงนัทางธุรกิจจากบรษิัทประกนั โดยคาดว่าจะมี
ความคืบหนา้ภายในไตรมาสท่ี 1 หรือ 2 ของปี 2564 

จากพัฒนาการของเหตุการณ์ ท่่ีผ่านมา KBC และบริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์ของวัตถุดิบ 
(Feedstock) อย่างใกลช้ิด โดยไดมี้การด าเนินการเฟ้นหาวตัถุดิบต่างๆ เพ่ือใหธุ้รกิจยังสามารถด าเนินการได้
อย่างต่อเน่ือง ตลอดระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ยงัคงมีวตัถุดิบคงคลังอย่างเพียงพอ เป็นผลมาจากการ
ตดัสินใจท่ีถกูตอ้งของฝ่ายบรหิารในการเชา่ถงัเก็บน า้มนัดิบลอยน า้ (“FloatingStorage Unit”)    

อปุสงคย์างมะตอยในประเทศมาเลเซียนัน้อยู่ในระดบัท่ีต  ่าในช่วงปี 2563 จากปัญหาการแพร่ระบาด
ของไวรสัโควิด-19 อย่างไร ก็ตามอุปสงคย์างมะตอยในประเทศมาเลเซียเริ่มส่งสญัญาณฟ้ืนตวัในช่วงไตรมาส
สดุทา้ยของปีโดยบรษิัท KBC Trading Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นบรษิัทในกลุ่มบรษิัทฯ ท่ีด  าเนินธุรกิจขายยางมะตอยใน
ประเทศ มียอดขายยางมะตอยจ านวน 110,000 ตนั นอ้ยกว่าในปี 2562 ท่ี 151,000 ตนั นอกจากนี ้คลงัสินคา้
ยางมะตอยของบริษัทร่วมค้า Borneo Asphalt Sdn. Bhd. (“BASB”) ในรัฐซาราวัคได้แล้วเสร็จในเดือน
พฤศจิกายน 2563 และไดมี้การใชง้านเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ถือเป็นรากฐานส าคญัท่ีจะท าให ้KBC สามารถขยาย
ธุรกิจไปยงัเกาะบอรเ์นียว ในประเทศมาเลเซียได ้

 

ตลำดภำยในประเทศ 

ปี 2563 ถือเป็นปีท่ีตลาดในประเทศเผชิญกับความทา้ทายจากการท่ีกระบวนการอนุมัติงบประมาณ
แผน่ดนิในประเทศมีความลา่ชา้ ส่งผลใหก้ารเบกิจา่ยงบประมาณประจ าปี 2563ล่าชา้จากเดือนตลุาคม ปี 2562 
ตามก าหนด เป็นช่วงปลายไตรมาสท่ี 1/2563 อย่างไรก็ตาม อุปสงคผ์ลิตภณัฑย์างมะตอยของประเทศยงัอยู่ใน
ระดบัท่ีแข็งแกรง่ โดยในปี 2563 มีจ านวนทัง้สิน้ 1.34 ลา้นตนั เติบโตขึน้รอ้ยละ 5เม่ือเทียบกับปี 2562 อุปสงค์
ทัง้หมดแบง่เป็นยางมะตอยเอซีจ านวน 0.92 ลา้นตนั และอีก 0.42 ลา้นตนั เป็นยางมะตอยน า้และยางมะตอย
ชนิดอ่ืนๆ อาทิเช่น ยางมะตอยน า้มัน ยางมะตอย PMA และยางมะตอย Para AC ถือเป็นความทา้ทายอย่าง
มากส าหรบัธุรกิจในประเทศท่ีตอ้งส่งมอบผลิตภัณฑย์างมะตอยบนอุปสงคท่ี์เติบโตในช่วงระยะเวลาเพียง 9 
เดือน 
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ในการส่งมอบผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ลกูคา้ภายในช่วงระยะเวลาอนัสัน้นี ้กลุ่มบริษัทฯ ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากจุด
แข็งท่ีมีโรงงานผลิตเอซีโพลีเมอรโ์มดฟิายแอสฟัลท ์ยางมะตอยน า้มนั และยางมะตอย PMA ในจดุศนูยก์ลางของ
แต่ละภูมิภาค และท่าเรือขนส่งของกลุ่มบริษัทอีก 2 แห่ง ท่ีจังหวัดสมุท รปราการและสุราษฎรธ์านี รวมถึง
ด าเนินการตามแผนงานต่าง ๆ ท่ีมีการปรบัใหเ้ขา้กับสถานการณ์ (“Power of Resilience”) โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

โรงงานท่ีจงัหวดัพิษณุโลก โดยฝ่ายปฏิบตัิการไดป้รบัปรุงกระบวนการท างานใหม่ ซึ่งสามารถเพิ่มก าลงั
การผลิตยางมะตอย PMA ไดถ้ึงเท่าตวั โดยท่ีไม่มีคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติมเกิดขึน้ กลุ่มบริษัทฯ ไดว้่าจา้งรถขนส่งจาก
ภายนอกส่งผลใหศ้กัยภาพดา้นการขนส่งสงูขึน้ คา่ใชจ้่ายในการขนส่งนอ้ยลง และไม่ตอ้งใชง้บประมาณในการ
ลงทนุ ดว้ยเหตนีุ ้โรงงานในประเทศไทยสามารถสรา้งสถิตสิงูสดุในการผลิตและการขนสง่สินคา้แก่ลูกคา้ในเดือน
มิถนุายนและกรกฏาคม 

นอกเหนือจากผลกระทบจากความล่าชา้ในเบิกจ่ายงบประมาณแลว้ การแพรร่ะบาดจากไวรสัโควิด 19 
ก็ใหเ้กิดความท้าทายอย่างส าคัญอีก 2 ประการดว้ยกัน คือประการท่ีหนึ่ง ผลผลิตยางมะตอยเอซีท่ีออกมา
นอ้ยลงจากโรงกลั่นในประเทศ ในการนี ้บริษัทฯ ไดมี้การน าเขา้ยางมะตอยจากตา่งประเทศเขา้มาชดเชย โดยใช้
ความพรอ้มจากทอ่ขนสง่ใหมแ่ละถงัเก็บยางมะตอยเอซีของโรงงานพระประแดง      

อีกประการคือการวางแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ฝ่ายปฏิบตัิการไดว้างแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
(“Business Continuity Plan”) และแผนงานในกรณีฉุกเฉินส าหรับทุกโรงงาน โดยมีการแบ่งพนักงานฝ่าย
ปฏิบตัิการออกเป็น 2 ทีมรวมถึงก าหนดชุดพนกังานท่ีสามารถปฏิบตัิงานแทนกนัไดใ้นทุกๆ โรงงาน ในกรณีท่ีมี
การพบผูต้ิดเชือ้ไวรสัโควิด 19 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางการพฒันาอย่างยั่งยืน ทุกโรงงานในประเทศไทยไดมี้
การเปล่ียนน า้มนัท่ีใชส้  าหรบักระบวนการผลิตและขนส่งจากน า้มนัดีเซลชนิด บี7 เป็นน า้มนัดีเซลชนิด บี10 ซึ่ง
สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทกุโรงงานได ้บรษิัทฯ มีความยินดีท่ีจะแจง้ใหท้ราบว่า โรงงานท่ี
จังหวัดสุราษฎรฐ์านี ไดร้ับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ( the Prime Minister’s IndustryAward) ประเภทความ
รบัผิดชอบตอ่สงัคม จากกระทรวงอตุสาหกรรม 

ในฐานะผูน้  าดา้นการผลิตยางมะตอยในไทย บรษิัทฯประสบความส าเร็จเป็นอย่างสงูในการสรา้งความ
เช่ือมั่นใหก้บัลกูคา้ จากคณุภาพสินคา้ท่ียอดเย่ียม บรกิารท่ีเป็นท่ีสดุ การส่งมอบสินคา้ท่ีตรงตอ่เวลา และความ
มุ่งมั่นอย่างยาวนานในการพฒันาผลิตภัณฑ ์เพ่ือใหก้ารพฒันาคณุภาพสินคา้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ ได้
จดัท าส ารวจความคดิเห็นของลกูคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบรกิารผลส ารวจสะทอ้นถึงความเป็นผูน้  าของบริษัทฯ 
ในธุรกิจยางมะตอยในประเทศไทยส าหรบัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการอย่างชดัเจน บริษัทฯ ยงัคงมุ่งมั่นพฒันาใน
การใหบ้ริการบนกรอบของการค านึงถึงลกูคา้เป็นหลกั (“Client Centric”) ไม่ว่าในฐานะพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือ
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การแนะน าความรูใ้นดา้นเทคนิคตา่งๆ การบริการหลงัการขายและระบบส าหรบัการสั่งซือ้ออนไลน ์นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นท่ีจะยกระดับในการเป็นท่ีปรึกษาดา้นการก่อสรา้ง รวมไปถึงยังสรา้งระบบปฏิบัติ
ออนไลนข์องบรษิัทฯ สามารถรบัมือกบัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในยคุดจิิทลั 

บริษัทฯ ไดน้  าเสนอนวตักรรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์มีสว่นผสมของน า้ยางพารา จนกลายเป็นผลิตภณัฑท่ี์
ไดร้บัความไวว้างใจจากกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท หน่วยงานส่วนทอ้งถ่ิน และการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย  ส่งผลใหต้ลาดของผลิตภัณฑช์นิดนีข้ยายตวัอย่างมาก บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการน านวตักรรม
ใหม่ๆ  ส  าหรบัการสรา้งและซอ่มถนนภายใตก้ารเตบิโตอยา่งยั่งยืนและมีผลก าไร 

 

โครงกำรงำนก่อสร้ำงและบูรณะทำง ในปี 2563 มีดังต่อไปนี ้

การฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (PARA SLURRY SEAL) 

- โครงการฉาบผิวปรบัระดบัรอยตอ่ผิวจราจรบนทางดว่นเฉลิมมหานคร (สะพานพระราม 9) ดว้ยเทคนิค
การฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal)   

เทคนิคการฉาบผิวทางแบบมีสี 

- โครงการปรบัปรุงถนนภายในบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช จังหวัด
จนัทบรุี ดว้ยเทคนิคการฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีลสี (Colored Para Slurry Seal)  

เทคนิคการเสรมิผิวทางดว้ยยางมะตอยเกรดพิเศษ (PREMIUM GRADE ASPHALT TECHNIQUE) 

- โครงการปรบัสภาพผิวเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนถนนชัยพฤกษ์ ด้วยเทคนิคพอรัส
แอสฟัลต(์Porous Asphalt)  

- โครงการบูรณะทางหลวงสายหลักของกรมทางหลวงบนทางหลวงหมายเลข 4 ชุมพร - ระนอง ดว้ย
เทคนิคพอรสัแอสฟัลต ์(Porous Asphalt) 

- โครงการซ่อมผิวจราจรดว้ยยางโพลิเมอรโ์มดิฟายดแ์อสฟัลต ์(Polymer Modified Asphalt) หรือ PMA 
ของกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 305 รงัสิต – นครนายก 

- โครงการซ่อมสรา้งทางหลวงชนบทด้วยยางมะตอยผสมยางธรรมชาติ (Natural Rubber Modified 
Asphalt)หรือ Para AC ของกรมทางหลวงชนบท บนทางหลวงชนบทหมายเลข อบ.5066 บา้นไรเ่จริญ 
อ าเภอศรีเมืองใหมจ่งัหวดัอบุลราชธานี 
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- โครงการก่อสรา้งทางหลวงแผ่นดินดว้ยยางมะตอยแอสฟัลตซี์เมนตเ์กรด 40-50 ของกรมทางหลวง บน
ทางหลวงหมายเลข 226 บรุีรมัย ์– สรุนิทร ์

- โครงการปรบัปรุงทางวิ่งและทางขับสนามบินแม่ฮ่องสอน ของกรมท่าอากาศยานด้วยยางมะตอย
แอสฟัลตซี์เมนตเ์กรด 60-70 

- โครงการซ่อมแซมผิวจราจราบนทางวิ่ งและทางขับด้วยเทคนิคผิวทางสมรรถณะสูง (High 
PerformancePavement) หรือ HPP สนามบินนานาชาติสวุรรณภูมิ ของการทา่อากาศยานแห่งประเทศ
ไทย 

 

ตลำดต่ำงประเทศ 

ยอดขายของตลาดต่างประเทศ มีการเติบโตถึงรอ้ยละ 30 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม ปี 
2563 ถือเป็นปีท่ีทา้ทายเน่ืองจากสถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 ตลอดปี 2563 โดยอุปสงคย์างมะ
ตอยในครึ่งปีหลงันัน้ค่อนขา้งทรงตวั ท่ามกลางสภาวะอปุทานยางมะตอยท่ีมีอย่างจ ากดั ส่งผลใหบ้ริษัทฯ ตอ้ง
พิจารณาอยา่งรอบคอบในการขายผลิตภณัฑไ์ปยงัตลาดตา่งๆ 

ท่ามกลางสถานการณท่ี์ยากล าบาก ยอดขายของตลาดคา้ส่งตา่งประเทศโดยรวมมีการลดลงเพียงรอ้ย
ละ 8 โดยยอดขายของตลาดตา่งประเทศหลกัๆ ในปี 2563 ยงัเป็นประเทศจีน เวียดนาม ออสเตรเลีย ซึ่งยงัมีการ
เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะยอดขายไปยังประเทศนิวซีแลนดก็์มีการเติบโตเป็นอย่างสูง อย่างไรก็ตาม 
ยอดขายไปยงัประเทศอินโดนีเซียนัน้ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 มากกวา่ประเทศอ่ืนๆ 
ส่งผลใหย้อดขายรวมลดลงโดยประมาณรอ้ยละ 20 นอกจากนี ้ประเทศอินเดียซึ่งโดยปกติเป็นตลาดน าเขา้ยาง
มะตอยขนาดใหญ่จากแถบตะวนัออกไปยงัแถบตะวนัตก ก็เผชิญกับการแข่งขนัดา้นราคาท่ีรุนแรงจากยางมะ
ตอยของประเทศแถบตะวนัออกกลาง 

ประเทศอินโดนีเซีย 
ในปี 2563 การน าเขา้ยางมะตอยของประเทศอินโดนีเซียลดลงรอ้ยละ 30 เน่ืองจากผลกระทบ

จากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส าหรบัโครงสรา้งพืน้ฐานท่ี
ลดลง โดยเฉพาะอุปสงคย์างมะตอยในเมืองจาการต์าและเกาะชวานัน้ไดร้บัผลกระทบมากท่ีสุดจาก
ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรสัท่ีรุนแรงส่งผลให้ตอ้งมีการใชม้าตรการควบคุมการเคล่ือนยา้ยอย่าง
เขม้งวด ส่งผลใหบ้ริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ PT Asphalt Bangun Sarana (ABS) มียอดขายท่ีลดลง   
อย่างไรก็ตาม ยอดขายท่ีเมืองปาเล็มบงัและเมืองเมดานยังคงอยู่ระดบัท่ีดี กอปรกับแผนงานการลด
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คา่ใชจ้่ายทางการด าเนินการและการบริหารความเส่ียงทางการเงินท่ีรดักุม มีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อ
ก าไรของ ABS 

ประเทศเวียดนำม 
สืบเน่ืองจากมาตรการเฝา้ระวงัท่ีทนัตอ่เหตกุารณแ์ละมีประสิทธิภาพของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด 19 ประเทศเวียดนามสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
ในช่วงไตรมาสแรกของปี ส่งผลให้อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศเติบโตร้อยละ  17 ในปี  2563 
สอดคลอ้งกบัการทิศทางการเบกิจ่ายงบประมาณท่ีสงูขึน้ในปีสดุทา้ยส าหรบัโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีเก่ียวกบั
ถนนภายใตแ้ผนพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงระหว่าง 2559-2563 ในการนี ้บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ 
Asphalt Distribution Company Limited (ADCo) มียอดขายท่ีเติบโตรอ้ยละ 7 และมีผลประกอบการท่ี
ยอดเย่ียมเป็นอนัดบัสองเป็นประวตัิการณ ์ส่งผลให ้ADCo ยงัคงสามารถรกัษาส่วนแบ่งทางตลาดเป็น
อันดับสองในปี 2563 อยู่ไดด้ว้ยความรูค้วามสามารถและการวิจัยและการพัฒนาท่ีเป็นเลิศ  ADCo 
ยังคงมุ่ ง เน้นน าเสนอเทคนิคการฉาบผิ วถนนแบบ  high performance pavement solution แก่ 
Transport Authority ของประเทศเวียดนาม กลุ่มบริษัทฯ มีความยินดีท่ีจะแจง้ใหท้ราบว่า ADCo ไดร้บั
สิทธิในการจดัหายางมะตอย ส าหรบัใชใ้นโครงการสนามแขง่รถ Formula 1 รวมระยะทาง 5.6 กิโลเมตร 
ในเมืองฮานอยแตเ่พียงผูเ้ดียว 

ประเทศจีน 
ถึงแมว้่าประเทศจะตอ้งเผชิญกับปัญหาการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 อปุสงคย์างมะตอย

น าเข้าในประเทศจีนเติบโตถึงรอ้ยละ 16 เน่ืองจากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครฐัในโครงสรา้ง
พืน้ฐานในช่วงปีสดุทา้ยตามแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศจากสภาวะท่ีอปุทานน า้มนัราคาถูกมีอยู่
อย่างมาก ส่งผลต่ออุปทานยางมะตอยในประเทศท่ีสูงขึน้ และเป็นปัจจยัท่ีกดดนัราคายางมะตอยใน
ประเทศรวมถึงราคายางมะตอยท่ีน าเขา้ ถึงแมว้่ายางมะตอยจากโรงกลั่น KBC จะอยู่ในสภาวะตึงตวั
ระหว่างช่วงครึ่งหลังของปี ยอดขายยางมะตอยในประเทศจีน โดยบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ กลับ
เตบิโตกวา่เทา่ตวั 

ประเทศกัมพูชำ 
ประเทศกัมพูชา นัน้ไดร้บัผลกระทบอย่างจ ากัดจากปัญหาการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 

นอกจากนีจ้ากท่ีโครงการถนนทางหลวงตา่งๆ ท่ีมีความล่าชา้จากปี 2562 เพิ่งไดมี้การเริ่มด าเนินการใน
ปี 2563 ส่งผลใหอ้ปุสงคย์างมะตอยในประเทศเติบโตถึงรอ้ยละ 20 บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ  Tipco 
Asphalt (Cambodia) Company Limited (“TAC”) ยังคงรักษาความเป็นผู้น  าในตลาดได้ท่ามกลาง
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สภาวะการแข่งขันจากการคา้ชายแดนจากประเทศไทยและเวียดนาม โดยปี 2563 บริษัทฯ TAC มี
ยอดขายเติบโตถึงรอ้ยละ 11 ซึ่งรวมถึงยางมะตอยชนิดพิเศษต่างๆ ท่ีใช้ในการก่อสรา้งสนามบิน
นานาชาตท่ีิเมืองสีหนวุิลลร์ะหวา่งปี 2562-2563 และถนนสายหลกัในประเทศ 

ประเทศฟิลิปปินส ์         
ถังเก็บน า้มันดิบของบริษัทร่วมค้าในประเทศฟิลิปปินส์ของกลุ่มบริษัทฯ Phoenix Asphalt 

Philippines INC (“Phoenix”) ได้มีการเปิดใช้งานตั้งแต่เดือน มกราคม 2563    อย่างไรก็ตาม จาก
ปัญหาการ lockdown ในประเทศหลายตอ่หลายครัง้ สง่ผลใหก้ารด าเนินการก่อสรา้งเป็นไปอย่างจ ากดั 
ท้ายสุดอุปสงคย์างมะตอยน าเข้าของประเทศลดลงถึงรอ้ยละ 40 ในปี 2563 ท่ามกลางสภาวะท่ี
ยากล าบาก    บริษัท Phoenix สามารถบริหารจดัการจนสามารถขยายธุรกิจในประเทศไดส้  าเร็จ ส่งผล
ใหบ้รษิัทมีก าไรถึงแมจ้ะพึ่งถกูจดัตัง้มาไมน่าน 

กลุ่มธุรกิจเรือ 
การบริหารลกูเรือภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 ถือเป็นปัจจยัท่ีทา้ทายเป็นอย่าง

ยิ่งส าหรบักลุ่มธุรกิจเรือ ในเดือนมีนาคม 2563 หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียไดท้  าการปิดพรมแดนรวมถึงไม่
อนญุาตใหเ้รือเขา้เทียบท่าได ้เหตกุารณใ์นครัง้นีส้่งผลกระทบกบัลกูเรือในหลาย ๆ ดา้น ทัง้การรออนญุาตขึน้ฝ่ัง
แบบไมมี่ก าหนด ซึ่งน ามาสูก่ารขาดอายสุญัญาวา่จา้ง รวมถึงความเครียดของลกูเรือจากเหตกุารณใ์นครัง้นี ้   

กลุ่มธุรกิจเรือ ไดด้  าเนินการอย่างทนัเหตกุารณต์่อสถานการณด์งักล่าว โดยเริ่มจากการรายงานขอ้มูล
ของลกูเรือแตล่ะรายแก่ครอบครวัเป็นรายสปัดาห ์ซึ่งช่วยลดระดบัความกงัวลของลกูเรือท่ี มีต่อครอบครวัไดเ้ป็น
อย่างดี ในขณะเดียวกันไดมี้การจดัโครงการ Mental Health monitoring program บนเรือขึน้ โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือบริหารความเครียดของลูกเรือ โครงการนีน้อกจากจะช่วยช่วยบ่งชีส้ัญญาณความเครียดของลูกเรือไดใ้น
ระยะแรกๆ แลว้ยงัชว่ยเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุลากรท่ีปฏิบตังิานบนเรือและบนบก 

การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 ยงัสรา้งความยากล าบากอย่างมากส าหรบัการผลดัเปล่ียนคนประจ า
เรือ (“Crew Change”) แผนกลูกเรือของกลุ่มบริษัทฯ ได้ปฎิบัติงานอย่างไม่รูจ้ักเหน็ดเหน่ือยในการหาวิธี
ผลัดเปล่ียนคนประจ าเรือในแต่ละประเทศ เป็นท่ีน่ายินดีว่า เราเป็นหนึ่งในไม่ก่ีบริษัทของเอเชียท่ีสามารถ
ผลดัเปล่ียนคนประจ าเรือ ณ ประเทศไทย ไดส้  าเร็จในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ในเวลาต่อมา เราก็สามารถ
ผลดัเปล่ียนคนประจ าเรือ ณ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส ์ประเทศสิงคโ์ปร ์โดยอาศยัการเปล่ียนเสน้ทาง
เดินเรือในบางโอกาส ส่งผลให้ไม่มีลูกเรือคนใดประสบปัญหาการขาดอายุสัญญาว่าจ้าง แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการปรบัตวัท่ียอดเย่ียม (“Power of Resilience”) ของกลุม่ธุรกิจเรือ 
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กลุ่มธุรกิจเรือรบัผิดชอบการบรหิารและด าเนินงานของเรือบรรทกุยางมะตอยท่ีทนัสมยัทัง้หมดจ านวน 8 
ล า รวมขนาดบรรทกุทัง้หมดเทา่กบั 42,902 เมตรกิตนั (DWT) โดยมีอายเุรือเฉล่ียท่ี 12 ปี 

บริษัทย่อยรบับริหารจัดการเรือ Tipco Maritime Co., Ltd. เป็นบริษัทท่ีจัดตัง้ขึน้เพ่ือบริหารสินทรพัย์
กองเรือของบริษัทฯ โดยมีส่วนส าคญัท าใหบ้ริษัทฯ สามารถควบคมุกิจกรรมการเดินเรือ คณุภาพการซ่อมบ ารุง 
และควบคมุคา่ใชจ้า่ยของกองเรือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2563 บริษัท Tipco Maritime Co., Ltd., ไดค้ะแนนเฉล่ีย OCIMF/VIQ ท่ี 4.0 observation ต่อล า
เรือ และคะแนน TMSA (Tanker Management and Self-Assessment) ท่ี 2.5 ท้ายสุด กลุ่มธุรกิจเรือมีส่วน
ส าคญัอยา่งยิ่งในการขนสง่น า้มนัดบิของกลุม่บรษิัทฯ ทา่มกลางสถานการณค์วามไมแ่นน่อนของน า้มนัดบิ 

2.3 กำรจัดหำผลิตภัณฑ ์

วัตถุดบิและแหล่งจัดหำวัตถุดบิ 

ยางมะตอยแอสฟัลตซี์เมนต ์คือผลิตภณัฑซ์ึ่งไดจ้ากกระบวนการกลั่นน า้มนัดบิ และถกูน ามาใช้
เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตยางมะตอยน า้ ยางมะตอยน า้มัน โพลิเมอรโ์มดิฟายดแ์อสฟัลต ์และยาง
แอสฟัลตซี์เมนตป์รบัปรุงคณุภาพดว้ยยางพาราธรรมชาต ิและอ่ืน ๆ       ในอดีต  กลุ่มบริษั ทฯ จัด ซื ้อ
น า้มนัดิบจากแหล่งผลิตในประเทศเวเนซุเอลาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถือเป็นความเส่ียงหลกัขององคก์ร โดย
เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563    บริษัทฯ ขอรายงานว่าบริษัทฯ ไดยุ้ติการจดัซือ้น า้มนัดิบจากประเทศ
เวเนซู เอลา ภายในช่วงระยะเวลา wind down ตามข้อร้องขอจาก US State Department เป็นท่ี
เรียบรอ้ยแลว้ 

กลุ่มบริษัทฯ สามารถสั่งซือ้จากโรงกลั่นอ่ืน ๆ ทัง้จากภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพ่ือ
เป็นการลดความเส่ียงในดา้นการพึ่งพิงแหลง่ยางมะตอยจากแหล่งใดแหลง่หนึ่งเพียงแหล่งเดียว และยงั
ท าใหส้ามารถควบคมุตน้ทนุวตัถดุิบหลกัได ้

วัตถุดบิกำรผลิตอื่นๆ 

สารเคมีท่ีบริษัทฯ ใชใ้นการผลิตยางมะตอยน า้และยางมะตอยโพลิเมอรโ์มดิฟายดแ์อสฟัลต์
จากต่างประเทศ โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 10 ของวัตถุดิบทั้งหมดท่ีใช้ ส่วนท่ีเหลืออีก
ประมาณรอ้ยละ 90 จะสั่งซือ้จากผูผ้ลิตภายในประเทศ นอกจากนีบ้รษิัทฯ ยงัสั่งซือ้น า้ยางพาราเขม้ขน้
แบบแอมโมเนียมต ่าจากแหล่งภายในประเทศมาใชใ้นการผลิตยางมะตอยน า้ปรบัปรุงคณุภาพดว้ยยาง
ธรรมชาต ิซึ่งมีความเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มสารเคมีท่ีใช ้สามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
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- ตวัท าละลาย (Solvents): ตวัท าละลายทกุชนิดสามารถสั่งซือ้จากผูผ้ลิตภายในประเทศไดแ้ละไม่มี
ปัญหาเรื่องอปุทานสารเคมีขาดแคลน โดยราคาของตวัท าละลายจะแปรผนัตามราคาน า้มนั 

- Emulsifiers เป็นสารเคมีท่ีทางบริษัทฯ ตอ้งใช้ในหลาย ๆ ประเภทส าหรบัการผลิต โดยสามารถ
สั่ งซื ้อได้จากผู้ผลิตในต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจ าหน่ายหรือสั่ งซื ้อจากแหล่งวัตถุดิบ
ภายในประเทศ โดยราคาของวตัถดุบิประเภทนีม้กัจะคอ่นขา้งมีเสถียรภาพ 

นอกเหนือไปจากขัน้ตอนการจดัซือ้จดัจา้งปกติกลุ่มบริษัทฯ ไดน้  าแนวคิดการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน
(sustainability awareness) เขา้ในกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งของทางบรษิัทฯ ใหค้รอบคลมุทัง้ห่วงโซอ่ปุทานของ
กลุ่มบริษัทฯ ทัง้นีไ้ดมี้การก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิงานขึน้มา โดยมีการก าหนดเกณฑก์ารจดัซื ้อ
จดัจา้งท่ีมุ่งเนน้ผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ความโปร่งใส และการด าเนินงานอย่างเป็นธรรมใน
การสง่เสรมิความตระหนกัในเรื่องของการประกอบธุรกิจอยา่งยั่งยืนในกลุม่ผูมี้สว่นไดส้่วนเสียนัน้ ทางบรษิัทฯ ได้
มีการจัดตัง้ทีมงานซึ่งประกอบดว้ยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ ด าเนินการไปเย่ียมกลุ่มตัวแทน
จ าหน่ายเป็นรายปี เพ่ือประเมินผลการประกอบธุรกิจของตวัแทนจ าหน่ายในมิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิ่งแวดลอ้มสงัคม 
และ ธรรมาภิบาล (“ESG”) ทั้งนีก้ลุ่มบริษัทฯ ไดใ้ห้ความส าคัญกับการจัดซือ้จัดจา้งสินคา้และบริการท่ีเป็น
Green products เชน่ สินคา้ท่ีชว่ยประหยดัพลงังาน เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม และผลิตจากผูผ้ลิตภายในประเทศ 

3. กำรบริหำรควำมเส่ียงและปัจจัยควำมเส่ียง 

กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท ์ปรบัปรุงกรอบการบริหารจัดการความเส่ียงขององคก์ร (Enterprise Risk 
Management Framework) ใหมี้ความสมบรูณย์ิ่งขึน้ โดยยงัคงเนน้ในดา้นการระบแุละประเมินความไม่แน่นอน
ท่ีเก่ียวโยงกบักลยทุธ ์(Strategies) และวตัถปุระสงคใ์นการด าเนินงาน (Business objectives) ของบริษัทฯ ทาง
กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดท าการบริหารความเส่ียงองค์กรตามหลักเกณฑ์ของ Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO)-ERM (version ปี  2017) ท่ีมุ่ งเน้นการด าเนินการ
จดัการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการก ากับดแูลและวฒันธรรมองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกับความเส่ียง การ
เช่ือมโยงระหวา่งแผนกลยทุธแ์ละผลการด าเนินงาน การทบทวนความเส่ียง รวมถึงการส่ือสารอย่างตอ่เน่ืองและ
การจดัท ารายงาน นอกจากนี ้ทางกลุม่บริษัทฯ ไดป้รบัปรุงเพิ่มขอบข่ายการบรหิารจดัการความเส่ียงขององคก์ร
โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานหลกัเริ่มจากทกุสายงานและบริษัทย่อยในประเทศไทย ธุรกิจขนส่งทางเรือ โรงงาน
ยางมะตอย หน่วยงานจัดส่งสินค้าทางรถบรรทุก โรงกลั่นยางมะตอยท่ีประเทศมาเลเซีย กิจการร่วมคา้ใน
ประเทศสิงคโ์ปร ์และรวมถึงกลุ่มบรษิัทยอ่ยและธุรกิจในตา่งประเทศท่ีทางกลุม่บรษิัทฯ เขา้ไปลงทนุในสดัสว่นท่ี
มีนยัส าคญั (คือถือหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 20 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 
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 การบรหิารความเส่ียงหลกัของกลุม่บรษิัท ไดค้  านงึถึงเปา้หมาย กลยทุธ ์และความเส่ียงท่ีองคก์รยอมรบั
ได ้ซึ่งนโยบายการจัดการความเส่ียงคือการระบุสัญญาณความส่ียงท่ีน่าจะเป็น โดยผ่านการประเมินตวัชีว้ัด
ความเส่ียง (Key Risk Indicator) คือการประเมินความน่าจะเป็นและผลกระทบ ควบคูไ่ปกบัการวางแผนเพื่อลด
ความเส่ียง และการควบคมุภายใน ดว้ยวิธีด  าเนินการและตดิตาม ประกอบกบัการทบทวนอย่างเป็นประจ า 

ภายใต้ความดูแลของคณะกรรมการบริษัท  (Board of Directors) และคณะกรรมการบริหาร 
(Executive Committee) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) ไดด้  าเนินงานตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ทัง้นีน้โยบายในการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัทฯไดถู้กก าหนดขึน้เพ่ือให้
แน่ใจว่า ความเส่ียงหลกั ๆ ไดร้บัการระบุโดยพิจารณาจากปัจจยัภายนอกและภายในองคก์ร ขณะท่ีผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่ายไดป้ฏิบตัิตามหลกัการบริหารความเส่ียงดว้ยความรอบคอบและมีความพรอ้มในการรบัมือกับทุก
สถานการณท่ี์อาจเกิดขึน้ได ้

 ส านักบริหารความเส่ียง (Risk Management Office) ไดถู้กจัดตัง้ขึน้ในปี 2558 โดยคณะกรรมการ
บรหิารความเส่ียงโดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพ่ือก าหนดแนวทางและด าเนินงานติดตามดแูลการบริหารความเส่ียง
ขององคก์รอย่างถูกตอ้งเหมาะสมและเพียงพอในแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส านกับริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ี
ประสานงานกับหวัหนา้แผนกของแต่ละหน่วยงานในบริษัทฯ รวมไปถึงเจา้หนา้ท่ีผูไ้ดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูด้แูล
และประสานงานดา้นความเส่ียง (Risk Champions & Risk Officers) อย่างใกลช้ิด เพ่ือใหแ้น่ใจว่าการบริหาร
ความเส่ียงและกิจกรรมการควบคุมความเส่ียงภายใน ( internal controls) ไดด้  าเนินไปอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ส  านกับรหิารความเส่ียงด าเนินงานภายใตก้ารก าหนดกรอบการบรหิารจดัการความเส่ียงของ 
COSO-ERM โดยมีหน้าท่ีติดตามอย่างสม ่ าเสมอและรายงานผลแก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบรหิาร และ คณะกรรมการบรษิัท 
 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง 

การบริหารความเส่ียงองคก์รกลุ่มบริษัทฯ ไดเ้ริ่มจดัท ากระบวนการบริหารความเส่ียงองคก์รในปี 2555 
โดยเนน้การระบุและประเมินความไม่แน่นอนท่ีเก่ียวกบัดา้นกลยทุธ ์(Strategic) ดา้นปฏิบตัิการ (Operational) 
และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ  ทั้งนี ้การบริหารความเส่ียงองค์กรได้ด  าเนินตามกรอบของ 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)-ERM Framework โดย
มุ่งเนน้การจดัการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการก ากบัดแูล และวฒันธรรมองคก์รท่ีเช่ือมโยงกับแผน
กลยทุธ ์ผลการด าเนินงาน การทบทวนความเส่ียง รวมถึงการส่ือสารอยา่งตอ่เน่ืองและการจดัท ารายงาน ขณะนี้
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การบริหารเส่ียงขององคก์รไดค้รอบคลุมทุกหน่วยงานหลกั โดยเริ่มจากทุกสายงาน และบริษัทย่อยในประเทศ
ไทย กลุ่มธุรกิจเรือ โรงงาน หน่วยงานจดัส่งสินคา้ทางรถบรรทุก โรงกลั่นยางมะตอยท่ีประเทศมาเลเซีย บริษัท
รว่มคา้ในประเทศสิงคโปร ์และในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ไดข้ยายขอบเขตของการบริหารความเส่ียงองคก์รให้
ครอบคลุมบริษัทย่อยทัง้ในประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย และมีการวางแผนระยะยาว ท่ีจะจดัท า
การบริหารความเส่ียงองคก์รใหค้รอบคลมุไปยงับริษัทย่อยและธุรกิจอ่ืนๆ ในตา่งประเทศทัง้หมด ท่ีกลุ่มบริษัทฯ 
เขา้ไปลงทนุในสดัสว่นท่ีมีนยัส าคญั (คือถือหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 20 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 

นโยบายการบริหารความเส่ียงหลกัของกลุม่บรษิัท นบัเป็นหวัใจส าคญัของการบรหิารความเส่ียงองคก์ร 
โดยนโยบายไดค้  านงึถึงเปา้หมาย กลยทุธ ์ และความเส่ียงท่ีองคก์รยอมรบัได ้ และใหท้กุหนว่ยงานและกิจการ
ของกลุม่บริษัทฯ ถือเป็นแนวทางปฏิบตั ิ เพ่ือใหอ้งคก์รมีความยืดหยุน่และสามารถปรบัตวัรบัมือกบัความ
เปล่ียนแปลงตา่งๆ โดยการระบสุญัญาณของความเส่ียงผา่นดชันีชีว้ดัความเส่ียง และการประเมินผลกระทบ
และโอกาสของความเส่ียง ควบคูไ่ปกบัการวางมาตรการลดความเส่ียงพรอ้มทัง้ตดิตามและทบทวนอยา่งเป็น
ประจ าในปี 2563 ทางกลุม่บรษิัทฯ ไดมี้การทบทวนนโยบายการบรหิารความเส่ียงโดยมีการระบหุนา้ท่ีและความ
รบัผิดชอบของหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเตมิ พรอ้มปรบัปรุงรายละเอียดในคูมื่อการท างานฯ ใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายท่ีไดป้รบัปรุงแลว้ 

กลุม่บรษิัทฯ มีโครงสรา้งการบรหิารความเส่ียงตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและตามนโยบายการ
บรหิารจดัการความเส่ียง คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง (Risk Management Committee) ไดถ้กูจดัตัง้ขึน้
ภายใตค้วามดแูลของคณะกรรมการบรษิัท (Board of Directors) และคณะกรรมการบรหิาร (Executive 
Committee) โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) โดยมีหนา้ท่ีด  าเนินงาน
เพ่ือใหแ้นใ่จวา่ความเส่ียงหลกั ๆ ไดร้บัการบง่ชีโ้ดยพิจารณาจากปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ร รวมถึงปัจจยั
ท่ีกระทบตอ่รูปแบบการท าธุรกิจ (Disruptive factor) ขณะท่ีผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่ายไดป้ฏิบตัติามหลกัการบริหาร
ความเส่ียง ดว้ยความรอบคอบและพรอ้มในการรบัมือกบัทกุสถานการณท่ี์อาจเกิดขึน้ได ้

ส านกับริหารความเส่ียง (Risk Management Office) ไดถ้กูจดัตัง้ขึน้โดย RMC ในปี 2558 โดยมี
วตัถปุระสงคห์ลกัเพ่ือก าหนดแนวทางและด าเนินงาน ติดตามดแูลการบริหารความเส่ียงขององคก์รอยา่งถกูตอ้ง
เหมาะสมและเพียงพอในทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส านกับรหิารความเส่ียงมีหนา้ท่ีประสานงานเชิงรุกกบัหวัหนา้
แผนกของแตล่ะหนว่ยงานในบรษิัทฯ รวมไปถึงเจา้หนา้ท่ีผูไ้ดร้บัการแตง่ตัง้เป็นผูด้แูลและประสานงานดา้นความ
เส่ียง(Risk Champions & Risk Officers) อยา่งใกลช้ิด เพ่ือใหแ้นใ่จวา่การบริหารความเส่ียงและกิจกรรมการ
ควบคมุความเส่ียงภายใน (internal controls) ไดด้  าเนินไปอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และส่ือสารดา้น
ความเส่ียงทั่วทัง้องคก์ร 
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กระบวนการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยการระบุความเส่ียง การปรบัปรุงทะเบียนความเส่ียง และ
การประเมินความเส่ียงของหน่วยงานตา่ง ๆ ขอ้มลูทะเบียนความเส่ียงประกอบดว้ย รายละเอียดความเส่ียงแบง่
ตามบริบทภายในและภายนอก ประเภทความเส่ียงตามกรอบ COSO (ครอบคลุมความเส่ียงด้าน การ
ปฏิบตัิการ กลยทุธ ์การรายงาน และการปฏิบตัิการตามกฎระเบียบ) การควบคมุภายใน การประเมินความเส่ียง
พิจารณาจากผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิด และดชันีชีว้ดัความเส่ียง (Key Risk Indicator) ส านกับริหารความ
เส่ียงเป็นฝ่ายประสานหน่วยงานตา่ง ๆ เพ่ือรายงานและตดิตามขอ้มลูความเส่ียง และดชันีชีว้ดัความเส่ียงทกุไตร
มาส และรายงานผลตอ่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิัทฯ เพ่ือ
รบัทราบและพิจารณาในล าดบัตอ่ไป 

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีการทบทวนทะเบียนความเส่ียง (Risk Review) เป็นประจ าเพ่ือใหแ้น่ใจว่า
ขอ้มูลความเส่ียงทันต่อเหตุการณ์และความเปล่ียนแปลงของตลาดและสภาพแวดลอ้ม ผลของการทบทวน
ทะเบียนความเส่ียงจะถกูรายงานตอ่ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บรษิัทฯ 
 
ควำมเส่ียงหลักขององคก์รและควำมเส่ียงอุบัติใหม่ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงรว่มกันระบุปัจจยัความเส่ียงหลกัองคก์ร ซึ่งนบัเป็นองคป์ระกอบหลกั
อยา่งหนึ่งของการบรหิารความเส่ียงองคก์ร โดยพิจารณาจากปัจจยัความเส่ียงท่ีมีโอกาสการเกิดและมีผลกระทบ
ต่อสูงในระดบัองคก์ร ปัจจยัความเส่ียงเหล่านีไ้ดมี้การระบุครัง้แรกปี 2560 และไดร้บัการประเมินอีกครัง้ในปี 
2563 ควบคูไ่ปกบัการวางแผนระบบควบคมุภายในอยา่งรอบคอบและมีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นการลดความเส่ียง
และเพ่ือใหแ้น่ใจวา่องคก์รมีความยืดหยุ่นและสามารถปรบัตวัได ้และมีการรายงานปัจจยัความเส่ียงดงักล่าวตอ่
คณะกรรมการบรษิัทฯ เพ่ือรบัทราบ    

หนึ่งในปัจจยัความเส่ียงหลกัขององคก์ร คือ ความไม่แน่นอนของอปุทานน า้มนัดิบ ในกระบวนการผลิต
ยางมะตอยจ าเป็นตอ้งใชน้  า้มันดิบชนิดท่ีมีคุณสมบตัิพิเศษซึ่งมีก ามะถันเจือปนอยู่ในสัดส่วนค่อนขา้งสูง ซึ่ง
แหลง่ผลิตน า้มนัดบิดงักลา่วมีอยา่งจ ากดั    

ท่ีผ่านมากลุ่มบรษิัทฯ จดัซือ้น า้มนัดิบจากแหล่งผลิตในประเทศเวเนซุเอลาเท่านัน้ ซึ่งถือเป็นความเส่ียง
อปุทานน า้มนัดิบหลกัต่อองคก์ร ปัจจยัความเส่ียงนีอ้าจส่งผลกระทบตอ่การด าเนินงานของโรงกลั่น และธุรกิจ
ต่างประเทศดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ  ได้ด  าเนินการลดความเส่ียงโดยการหาแหล่งน ้ามันดิบทดแทนท่ีราคา
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สมเหตุสมผลน ามาใช้ในการผลิตยางมะตอยไดจ้ากผู้ผลิตและบริษัทคู่คา้น า้มันดิบเพ่ือให้โรงกลั่นสามารถ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ไดด้  าเนินการจดัซือ้ยางมะตอยโดยตรงจากโรงกลั่นในภูมิภาคเพ่ือรองรบัการ
ขายส าหรบัตลาดตา่งประเทศอีกดว้ยอีกหนึ่งปัจจยัความเส่ียงหลกัท่ีมีความส าคญัอยา่งมากเช่นกนัคือ ความผนั
ผวนของอุปสงคแ์ละราคายางมะตอยในตลาดคา้ปลีกต่างประเทศ (เช่น เวียดนาม จีน และอินโดนีเซีย) ความ
เส่ียงดังกล่าวเกิดจากการปรบัลดงบประมาณของรฐับาล ความล่าชา้ในการเบิกจ่ายงบฯ  และการแข่งขันใน
ตลาดท่ีสูง กลุ่มบริษัทฯ มีการวางแผนมาตรการ และการควบคมุภายใน โดยเนน้ในเรื่องการขนส่งสินคา้ และ
โครงการพิเศษ (ระหวา่งภาครฐัและเอกชน) สง่เสริมการสรา้งอปุสงคข์องสินคา้ยางมะตอยชนิดพิเศษ รวมถึงการ
พิจารณาโอกาสการควบรวมหรือเขา้ซือ้กิจการตา่ง ๆ   นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ตระหนกัความเส่ียงอบุตัิใหม่ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบตอ่องคก์รในอีก 3 ถึง 5 ปีขา้งหนา้ความเส่ียงอบุตัใิหม่หลกัๆ ขององคก์ร ไดแ้ก่ การโจมตีทางไซ
เบอร ์(Cyber Attack) และความเส่ียงดา้นสารสนเทศ (IT Risk) เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและการน าสารสนเทศมาประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินธุรกิจท าใหเ้กิดภัยคกุคามและการ
โจมตีทางไซเบอรเ์พิ่มมากขึน้ในหลายรูปแบบ เช่น อีเมล์หลอกลวง  (Phishing email) มัลแวรเ์รียกค่าไถ่ 
(Ransomware) การใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในทางท่ีผิด และการมีผลบงัคบัใชพ้ระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล (Personal Data Protection Act-PDPA) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ มีการด าเนิน
มาตรการควบคมุเพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว เช่น การทบทวนประสิทธิภาพโครงสรา้ง IT ทัง้หมดการประเมิน
ความเส่ียงความปลอดภัยดา้นสารสนเทศการเปล่ียนมาใชร้ะบบออนไลนท่ี์มีความปลอดภัยมากขึน้  (cloud-
based platform) และ การด าเนินการตามหลักแผนฟ้ืนฟูภัยพิบตัิ (Disaster Recovery Plan-DRP) อย่างเต็ม
รูปแบบ 

 
ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษัทฯ มีความเส่ียงทางการเงินหลายด้าน ซึ่งรวมทั้งความเส่ียงดา้นสินเช่ือ สภาพคล่อง อัตรา
แลกเปล่ียน อตัราดอกเบีย้ และความผนัผวนจากราคาน า้มนั ท่ีผ่านมา กลุ่มบรษิัทฯ ไดน้  าเครื่องมือทางการเงิน
หลายประเภทมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการความเส่ียงทางการเงินตา่ง ๆ โดยท่ีมิใช่เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการ
เก็งก าไรแตอ่ยา่งใด 

ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ท าหนา้ท่ีเป็นศนูยก์ลางการใหบ้ริการตา่ง ๆ (service center) อาทิ เช่น ให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัการบริหารเงิน (Treasury Advice) การจดัหาแหล่งเงินทนุ (Funding) การใหค้วามช่วยเหลือ
ในดา้นบริหารและความเส่ียง รวมไปถึงการประสานงานกับตลาดการเงินและบริหารความเส่ียงทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งกับผลการด าเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่ากลุ่มบริษัทฯ ไดบ้รรลุวัตถุประสงค์
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เชิงกลยุทธ์ การน าเครื่องมือทางการเงินมาใชไ้ดถู้กควบคุมอย่างเขม้งวดตามนโยบายท่ีไดร้บัการอนุมัติโดย
คณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไดก้ าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงทางการเงินซึ่งรวมถึงการประกันความ
เส่ียงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ (Commodity Hedging) อัตราแลกเปล่ียน อัตราดอกเบีย้ การปล่อย
สินเช่ือ รวมถึงความเส่ียงทางดา้นสภาพคลอ่ง 

 
ควำมเส่ียงทำงด้ำนสินเชื่อ 

กลุ่มบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายความเส่ียงดา้นสินเช่ือประเมินโอกาสท่ีความเส่ียงอาจเกิดขึน้ และ
ติดตามผลอย่างสม ่ าเสมอ ซึ่งรวมถึงการทบทวนและประเมินสินเช่ือกับลูกค้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ 
นอกจากนั้นในการอนุมัติสินเช่ือจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนการก าหนดอ านาจอนุมัติวงเงินท่ีก าหนดโดย
คณะกรรมการสินเช่ือ 

จากการรว่มมือกนัเป็นอยา่งดีของหน่วยงานสินเช่ือและหน่วยงานขาย ในปีนีก้ารเรียกเก็บหนีจ้ากลกูคา้
มีการพฒันาท่ีดีขึน้ ส่งผลใหร้ะยะเวลาในการเก็บหนี ้(DSO) โดยเฉล่ียนัน้ลดลง รวมถึงยอดหนีสู้ญไดร้บัคืนนัน้
ปรบัตวัดีขึน้ โดยกลุม่บรษิัทฯ ยงัคงมุง่มั่นอยา่งตอ่เน่ืองในการตดิตามเรียกเก็บช าระหนี ้

 
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

กลุม่บรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยใชว้งเงินสินเช่ือเพ่ือการคา้และสินเช่ือหมนุเวียนระยะสัน้ท่ีไม่มีหลกัประกนั
ท่ีมีกบัธนาคารไทยและธนาคารตา่งชาติท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรบัโดยมีวงเงินรวมกว่า 36 พนัลา้นบาท หรือ 1.16 
พนัลา้นเหรียญสหรฐัฯ ซึ่งเป็นวงเงินท่ีมากพอส าหรบัการจดัซือ้น า้มันดิบแมว้่าราคาน า้มันดิบจะปรบัตวัอยู่ใน
ระดบัท่ีสงูก็ตาม ดงันัน้ความเส่ียงดา้นสภาพคลอ่งของกลุม่บรษิัทฯจงึอยูใ่นระดบัต ่า 

 
ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียน 

กลุ่มบรษิัทฯ มีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศซึ่งเกิดขึน้จากการจดัซือ้วตัถดุิบและ
รายรบัจากการส่งออก อย่างไรก็ตามความเส่ียงนีไ้ดถู้กจัดการใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัไดเ้น่ืองจากยอดสินเช่ือ
และรายไดจ้ากการส่งออกของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีอยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันกลุ่มบริษัทฯ บริหารความเส่ียงโดยมี
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้บนยอดหนีส้ินและค่าใชจ้่ายในรูปของเงินตราสกุลต่างประเทศ ท่ีมีภาระตอ้งช าระนอ้ย
กวา่ 6 เดือน 

 
ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบีย้    
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กลุม่บรษิัทฯ จะพิจารณาเขา้ท าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) เม่ือมีการกูเ้งิน
ระยะยาว 
 
 
ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำน ำ้มัน 

เน่ืองจากการเกิดโรคระบาดของไวรสัโควิด 19 ภาวะตลาดปิโตรเลียมและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งมีความ
ผันผวนสูง  โดยเป็นไปตามความผันผวนของราคาน า้มันดิบท่ีแกว่งตวัอยู่ในระดบั 19-69 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รลในปีนี ้นโยบายประกันความเส่ียงของบริษัทฯ นบัไดว้่ามีประสิทธิภาพในการป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
ช่วยสนับสนุนผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือป้องกันความผนัผวนของมูลค่าน า้มนัดิบและผลิตภัณฑ ์
กลุ่มบริษัทฯ ไดว้างกลยุทธก์ารประกันความเส่ียงในการน าเขา้น า้มันดิบในแต่ละล าเรืออย่างรอบคอบ โดยใช ้   
4-Way Collar Option เป็นเครื่องมือป้องกันความเส่ียงในกรณีตน้ทุนของน า้มันดิบท่ีปรบัตวัสูง ขณะท่ีความ
เส่ียงของรายไดข้องผลิตภณัฑท่ี์ไมใ่ชย่างมะตอยจะถกูบรหิารความเส่ียงดว้ยสญัญาขายแบบสวอป 

 
ควำมเส่ียงด้ำนโรงกล่ัน 

โรงกลั่น KBC ให้ความส าคญักับการด าเนินงานภายใตห้ลักความปลอดภัย และใส่ใจกับผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้มจากการด าเนินงานของโรงกลั่นในมาเลเซียอยา่งสม ่าเสมอจากปี 2561 ท่ีผา่นมาทางโรงกลั่นไดมี้การ
ด าเนินการตามปรชัญาการออกแบบความปลอดภัยจากอัคคีภัย (Fire Safety Design Philosophy) แลว้เสร็จ 
นอกจากนี ้ไดร้บัค าปรึกษาจากแผนกความปลอดภัยจากอัคคีภัยของมาเลเซีย  (Fire-Safety Department of 
Malaysia- BOMBA) โรงกลั่นไดป้ฎิบตัติามค าแนะน าดงักลา่วแลว้เป็นส่วนใหญ่และจะด าเนินการขัน้ตอนหลกัๆ 
แลว้เสร็จในระยะเวลาอนัใกลนี้ ้  นอกจากนีไ้ดมี้การจดัสรรงบประมาณส าหรบัการด าเนินการตามปรชัญาการ
ออกแบบความปลอดภัยจากอคัคีภัยและสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอบรมเพิ่มเติม ทัง้การฝึกซอ้มตามแผน
ฉกุเฉิน การตรวจสอบดา้นสิ่งแวดลอ้มการระบแุละประเมินความปลอดภยัของโรงกลั่นเชิงรุก ซึ่งช่วยใหโ้รงกลั่น 
KBC สามารถระบุถึงการบ ารุงรกัษาและอพัเกรดอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็น เพ่ือใหม้ั่นใจว่าโรงกลั่นมีความพรอ้มในการ
เดินเครื่องโรงกลั่นอย่างตอ่เน่ือง ผลการด าเนินการเหล่านีช้่วยส่งเสริมใหโ้รงกลั่นมีความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีสูง 
(“Plant Reliability”) โดย Plant Reliability  ในปี 2563 อยู่ท่ีรอ้ยละ 99.70 และเน่ืองในโอกาสท่ีโรงกลั่นไดด้  า 
เนินการอย่างตอ่เน่ืองครบ 14 ปี โรงกลั่นยงัคงมุ่งเนน้ไปท่ีการดแูลอปุกรณใ์หส้ามารถเดินเครื่องไดอ้ย่างตอ่เน่ือง
โดยไมมี่การตอ้งหยดุเครื่องจกัรเพ่ือซอ่มแซมก่อนเวลาอนัควร 

ดา้นความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน KBC ทางโรงกลั่นไดป้ลกูฝังวฒันธรรมความปลอดภยัใน
การท างานโดยมุ่งเนน้ไปท่ีเป้าหมายอุบตัิภัยเป็นศนูย ์KBC มีความภูมิใจท่ีจะเรียนใหท้ราบว่า KBC สามารถ
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รกัษาสถิติอตัราการเสียชีวิตจากการท างานเป็นศนูยน์บัตัง้แต่เริ่มก่อตัง้บริษัท และการด าเนินงานโดยไม่มีการ
สูญเสียเวลาบาดเจ็บ (Loss Time Injury) มากกว่า 2,064,464 ชั่วโมง (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
อย่างไรก็ตาม KBC ยงัมีเหตกุารณอ่ื์น ๆ ท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ความปลอดภยัอยู่บา้งซึ่งไดถ้กูบนัทกึไวเ้พ่ือใชใ้น
การอา้งอิงในระหว่างปี ดงันั้นทางโรงกลั่นยังคงมีการเฝ้าระวังความปลอดภัยต่อพนักงานและผูร้บัเหมาอยู่
ตลอดเวลา โดยเนน้ในเรื่องการตระหนกัรูเ้ท่าทนัเหตกุารณต์า่ง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบตอ่ความปลอดภยัและการ
ประเมินความเส่ียงตามท่ีไดด้  าเนินการก่อนหนา้นี ้นอกจากนี ้โรงกลั่นมีการตรวจสอบความปลอดภยัรายวนัโดย
ฝ่ายปฏิบตัิการและฝ่ายความปลอดภัยเพ่ือใหแ้น่ใจว่าผูร้บัเหมาและพนกังานของผูร้บัเหมาท่ีปฏิบตัิงานในโรง
กลั่น KBC ปฏิบตัิตามกฎระเบียบตลอดเวลา มีการส่ือสารขอ้มลูภายในโดยเฉพาะในส่วนการท างานท่ีเก่ียวกับ
ระบบความรอ้น (Hot work) และผลการทดสอบแก๊สเพ่ือส่งเสริมความตระหนกัถึงความเส่ียงจากการท างาน
ดงักลา่ว 

KBC ให้ความส าคญักับการเตรียมพรอ้มและตอบสนองตามแผนฉุกเฉินเป็นองคป์ระกอบส าคญัใน
กระบวนการป้องกันเหตกุารณ์และตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการฝึกซอ้มร่วมกับแผนก
ดบัเพลิงและกู้ภัยรวมของหน่วยงานรฐั และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ในละแวกใกลเ้คียง ซึ่งช่วยให ้KBC ปรบัปรุง
แผนการจัดการกับเหตุการณ์รั่ วไหลของน ้ามัน และแผนรับมือเหตุฉุกเฉินจากอุบัติภัยอ่ืนๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้  

KBC มุ่งมั่นท่ีจะปกป้องสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิต ผลิตภัณฑ์ และ
บริการ ดว้ยเหตุนีโ้รงกลั่นจึงปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมท้องถ่ินและอนุสัญญาระหว่างประเทศอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งและปฏิบตัิตามมาตรฐานดา้นสิ่งแวดลอ้มอย่างเครง่ครดั การจ ากดัของเสียและการปลอ่ยน า้ทิง้ทัง้หมด
ไดร้บัการจัดการตามขอ้ก าหนดและนโยบายองคก์รดา้นสุขภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคงสิ่งแวดลอ้ม 
(HSSE) KBC ยงัคงมุ่งมั่นท่ีจะปรบัปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองโดยค านึงถึงสิ่งแวดลอ้มโดยใชแ้นวปฏิบตัิ
ตามท่ีไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 (ระบบการ
จดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั) 

 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรจัดหำยำงแอสฟัลตซ์ีเมนต ์

ความผนัผวนของราคายางแอสฟัลตซี์เมนตถื์อเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัมาก กลุ่มบริษัทฯ ไดพ้ยายาม
อย่างต่อเน่ืองท่ีจะลดความเส่ียงดา้นนีโ้ดยการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธร์ะยะยาวท่ีดีกับทุกโรงกลั่นในทวีป
เอเชีย โดยมีการท าสญัญาการจดัส่งผลิตภัณฑอ์ย่างสม ่าเสมอความเส่ียงดา้นการจดัหายางแอสฟัลตไ์ดล้ดลง
เน่ืองจากอปุทานยางแอสฟัลตซี์เมนตไ์ดโ้ดยตรงจากการผลิต ณ โรงกลั่นยางมะตอยของกลุม่บรษิัทฯ ในประเทศ



 
บริษัท ทปิโก้แอสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                       แบบ 56-1 

32 
 

มาเลเซีย ประกอบกับความร่วมมือท่ีแน่นแฟ้นกับทางพันธมิตร ท่ีส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดซือ้ยาง
แอสฟัลตซี์เมนตจ์ากแหลง่วตัถดุบิใหม่ ๆ ไดใ้นราคาท่ีเหมาะสม 

 
 
 
ควำมเส่ียงด้ำนธุรกิจขนส่งทำงเรือ 

กลุ่มบริษัทฯ เป็นทัง้เจา้ของ และบริหารจดัการกองเรือขนส่งยางมะตอยทัง้หมด 8 ล า กลุ่มบริษัทฯ เรือ
ให้ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางเรือตามกลยุทธ์ของการขนส่งทางเรือและมี
กระบวนการขายและจัดซือ้อย่างรอบคอบ การบริการขนส่งสินคา้ทางเรือท่ีทันสมัยของบริษัทฯ มีส่วนส าคญั
อย่างยิ่งในการ  สนับสนุนการขายในแถบเอเชียแปซิฟิก และออสเตรเลีย ซึ่งสามารถช่วยลดความเส่ียงท่ี
เก่ียวกบัความสามารถในการจดัเก็บสินคา้ 

กลุ่มบริษัทฯ เรือด าเนินงานโดยมีเป้าหมายเพ่ือลดอตัราการเกิดอุบตัิเหตุรวมถึงการบาดเจ็บและการ
รั่วไหลของน า้มนัลงสูท่ะเลใหเ้ป็นศนูย ์นอกจากนีส้ินทรพัยข์องบรษิัทฯ เรือยงัไดร้บัความคุม้ครองความเส่ียงจาก
กลุม่บรษิัทประกนัภยัชัน้หนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม ความทา้ทายท่ีส าคญัท่ีสดุในธุรกิจขนส่งทางเรือ คือ การขาดแคลนบคุลากรท่ีไดผ้่านการ
ฝึกอบรมอย่างดี ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯ ไดพ้ยายามอย่างตอ่เน่ืองในการจดัฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรเพ่ือใหมี้ความ
พรอ้มสามารถรบัมือกบัความทา้ทายในอตุสาหกรรมนีไ้ดเ้ป็นอย่างดี 

 
ควำมเส่ียงของตลำดภำยในประเทศ 

อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศขึน้อยู่กับงบประมาณและนโยบายของรัฐบาลเป็นส าคัญ ดังนั้น 
เสถียรภาพของรฐับาลจงึมีบทบาทส าคญักบัอปุสงคข์องตลาดยางมะตอยเป็นอยา่งมาก 

ในปีงบประมาณ 2563 รฐับาลอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปี จ  านวน 141,825 ลา้นบาท 
ส าหรบังานก่อสรา้งและซ่อมถนน ขณะท่ีเม่ือรวมกับงบประมาณมีการเบิกจ่ายล่าชา้มาตัง้แตปี่ 2562 ท าใหอุ้ป
สงคย์างมะตอยโดยรวมปรบัตวัสงูขึน้ 

อย่างไรก็ตาม มีสญัญาณบง่ชีว้่าอาจมีการเบิกจ่ายงบประมาณล่าชา้ ในปีงบประมาณ 2564 เน่ืองจาก
ความล่าชา้ในการประมลูงานโครงการตา่งๆ ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2563 ซึ่งอาจส่งผลใหอ้ปุสงคค์วามตอ้งการ
ใชย้างมะตอยลดลงในปี 2564 
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การเบิกจ่ายงบประมาณล่าชา้ดงักล่าว อาจเป็นความเส่ียงตอ่การสญูเสียโอกาสทางธุรกิจการก่อสรา้ง
ถนน เน่ืองจากความลา่ชา้ในการวางแผนโครงการและการเซ็นสญัญา 

นอกจากนี ้สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 มีผลกระทบตอ่ธุรกิจการตลาดในประเทศไทย
เพียงเล็กนอ้ยและไมมี่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความตอ่เน่ืองทางธุรกิจและการปฏิบตัิงาน 

 
 
ควำมเส่ียงด้ำนธุรกิจค้ำส่งต่ำงประเทศ 

กลุ่มบริษัทฯ ยังสามารถจัดซือ้น า้มันดิบได้อย่างต่อเน่ืองในตลอดช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2563 
อย่างไรก็ตามจากปัจจยัความขดัแยง้ทางการเมืองระหว่างประเทศสหรฐัอเมริกาและประเทศเวเนซุเอลา กลุ่ม
บริษัทฯ ไดห้ยุดการจดัซือ้น า้มนัดิบจากประเทศเวเนซุเอลา ดว้ยเหตนีุใ้นปี 2564 การบริหารความเส่ียงจากการ
จดัหาน า้มนัดิบจะขึน้กบัความสามารถในการจดัหาน า้มนัดิบจากแหล่งอ่ืน ๆ ภายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ีองคก์ร
ยอมรบั 

ในปี 2563 อุปทานยางมะตอยในภูมิภาคอยู่ในสภาวะท่ีตึงตวั สืบเน่ืองจากผลกระทบจากปัจจยัของ
กฎเกณฑ ์IMO2020 และผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 คาดวา่อปุทานยางมะตอยจะยงัอยูใ่น
สภาวะนีต้่อเน่ืองในปี 2564 นอกจากนี ้โรงกลั่น KBC จะไม่สามารถจดัหาน า้มนัดิบจากประเทศเวเนซูเอลาได้
เน่ืองจากปัญหาการคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจของประเทศสหรฐัอเมริกา โดยปัจจยัเหลา่นีไ้ม่ไดส้่งผลกระทบอย่าง
มีนยัยะต่อธุรกิจคา้ปลีก แต่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจคา้ส่ง ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัคงด าเนินการมองหาโอกาสทางธุรกิจ
อ่ืนๆ ท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

 
ควำมเส่ียงด้ำนธุรกิจค้ำปลีกต่ำงประเทศ 

ความส าคญัดา้นความปลอดภัยของพนักงาน ผูร้บัเหมาและบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง ถือเป็นสิ่งท่ี
ส  าคญัท่ีสดุส าหรบักลุ่มบรษิัทฯ โดยบรษิัทย่อยในตา่งประเทศทัง้หมดไดมี้การวางนโยบายดา้นความปลอดภยัใน
เชิงรุก ซึ่งไดร้บัการตรวจสอบ และปรบัปรุงพฒันาอยู่ตลอดเวลา  แนวทางปฏิบตัิท่ีไดดี้จะถกูแบง่ปันเพ่ือใชเ้ป็น
แนวทางส าหรบับริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มผูร้บัเหมา และบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อมีหน้าท่ีตอ้ง
ปฏิบตัติามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยั 

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2563 บริษัทย่อยต่างๆ ได้มีการน าแนวทางการ
ปฏิบตัิงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด 19 ไปประยุกตใ์ช ้การแพร่ระบาดท่ียาวนาน
ก่อให้เกิดความท้าทายหลายดา้นต่อธุรกิจคา้ปลีกต่างประเทศ อาทิเช่น  การแพร่ระบาดท่ีรุนแรงส่งผลให้มี
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มาตรการตา่ง ๆ ซึ่งกระทบตอ่การด าเนินงาน ส่งผลกระทบตอ่อปุสงคย์างมะตอยท่ีลดลงในบรษิัทย่อยท่ีประเทศ
อินโดนีเซีย Asphalt BangunSarana (ABS) และประเทศฟิลิปปินส ์

 
 
 
 
ควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและควำมปลอดภัยด้ำนไซเบอร ์

ถึงแมว้่าการพฒันาการเช่ือมโยงดา้นดิจิตอลของระบบงานในกลุม่บริษัทฯ จะชว่ยเพิ่มความคล่องตวัใน
การด าเนินงาน แตใ่นทางกลบักนั ก็เป็นการเพิ่มความเส่ียงดา้นไซเบอร ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบท่ีรุนแรง ส่วนงาน IT 
ของกลุม่บริษัทฯ ไดเ้ริ่มพฒันาระบบการบรหิารความเส่ียงไซเบอร ์(“Cyber Risk Management Program”) เพ่ือ
ระบุประเมิน และจดัการกบัความเส่ียงดา้นไซเบอร ์ทัง้นี ้ไดมี้การน า CIS ControlTM (v7) มาใชเ้พ่ือใหแ้น่ใจว่า
มาตรการควบคมุความเส่ียงภายในเป็นไปอย่างถกูตอ้งและเหมาะสม 

 
ควำมเส่ียงด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูล 

กลุ่มบริษัทฯ ไดมี้การแบ่งปันและเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ นโยบายความปลอดภัย
ดา้นเทคโนโยลีสารสนเทศถูกจดัท าขึน้เพ่ือใหแ้น่ใจว่าผูใ้ชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบและแนวทางอยา่งเครง่ครดั นอกจากนี ้นโยบายดงักล่าวยงัไดมี้การถกูการทบทวนจากหน่วยงาน
ตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอกองคก์รเพ่ือพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ 

 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล (“PDPA”) 

การคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประเด็นท่ีทั่วโลกให้ความส าคญัมากขึน้อย่างต่อเน่ือง ในปี 2561 
สหภาพยุโรปไดอ้อกกฏหมายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation-GDPR) โดย
ประเทศไทยไดมี้การออกพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (Personal Data Protection Act-PDPA) ใน
เดอืนพฤษภาคม 2562 ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในวนัท่ี 1 มิถนุายน 2564 

กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเริ่มด าเนินการวางแผนกลยุทธบ์นกรอบนโยบายความปลอดภัยของขอ้มูล 
กระบวนการท างาน และการปรบัปรุงพฒันา 

 
ควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเข้ำถงึข้อมูล 
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ระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ จะตอ้งสามารถรบัมือกบัภยัอนัตรายดา้นไซเบอร ์ทัง้จากภายในและ
ภายนอกองคก์ร ในการป้องกันความเส่ียงการเขา้ถึงระบบงานโดยมิไดร้บัอนุญาต ทางแผนก IT ไดมี้การน า
เทคโนโลยีใหม่มาใชใ้นการปอ้งกนั และส่งเสรมิการพฒันาระบบ ทัง้นี ้ หน่วยงาน IT ไดใ้หค้วามส าคญัเป็นอย่าง
ยิ่งกับการจ ากัดติดตาม และป้องกัน การรกัษาความลับของขอ้มูลองคก์รรวมทัง้ทรพัยากรและระบบของทาง
กลุม่บรษิัทฯ 

การเขา้ถึงระบบงาน ERP ไดร้บัการปรบัปรุงจากหน่วยงาน IT และ Business Process Owner (BPO) 
เพ่ือใหแ้น่ใจว่าบทบาทหนา้ท่ีของบุคคลนัน้ ๆ ถูกตอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการของหน่วยงานนัน้ ๆ ในขณะท่ี
การเขา้ถึงระบบจะไดร้บัการคมุอยา่งเขม้งวดและจดัการโดยหนว่ยงาน IT ตามนโยบายของกลุม่บรษิัทฯ 

 
ควำมเส่ียงด้ำนควำมปลอดภัยกำรด ำเนินงำน 

การด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ นั้นมีความเก่ียวเน่ืองกับส่วนงานท่ีตอ้งจัดการข้อมูล (information 
processing facilities) ภายใต้แนวทางการปฏิบัติงาน (work instruction) จากหน่วยงาน IT อย่างไรก็ตาม 
ความเส่ียงจากความผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน (operation failure) ยงัมีอยู่ เน่ืองจาก กระบวนตา่งๆ ท่ีซบัซอ้น
มากขึน้จากการขยายธุรกิจของกลุม่บรษิัทฯ 

ดงันัน้ แผนพฒันาของหน่วยงาน IT จะตอ้งจดัภายใตม้าตรฐานท่ีรดักมุและมีประสิทธิภาพ โดยมุง่เนน้ท่ี
การพฒันา การจดัการเหตกุารณ์ ปัญหา รวมถึงการบริหารการเปล่ียนแปลงกระบวนการเหล่านีจ้ะถูกน ามาใช้
ภายใตโ้ครงการ Application Management Service project (AMS) ท่ีซึ่งจะเข้ามาช่วยสนับสนุนระบบ ERP 
ส าหรบังานประจ าต่างๆ หลงัจากท่ีระบบ ERP เริ่มมีความเสถียร กระบวนการท างานตา่ง ๆ จะเริ่มเช่ือมต่อกัน
และท างานอย่างอัตโนมัติ นอกจากนี ้ทางหน่วยงาน IT อยู่ในระหว่างด าเนินการปรบัปรุงพัฒนาระบบ ERP 
อยา่งตอ่เน่ือง รวมถึงขยายออกไปในสว่นงานอ่ืน ๆ ภายใตม้าตรฐานเดียวกนั 

 

กำรบริหำรควำมเส่ียงทีเ่กี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมสังคมและกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี(ESG) 
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ไดท้บทวนทะเบียนความเส่ียงซึ่งรวมประเด็นท่ีเก่ียวกับการบริหารธุรกิจเพ่ือ

ความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (ESG) ส าหรบับรษิัทฯ บริษัทย่อยในประเทศ
ไทย ในกระบวนการบริหารความเส่ียงมีการระบ ุและประเมินผลกระทบและโอกาสการเกิดความเส่ียงด้าน ESG 
รวมถึงมาตรการควบคุมความเส่ียง การประเมินความเส่ียงในมิติท่ีกว้างขึน้นีช้่วยให้กลุ่ มบริษัทฯ มีความ
ตระหนักและเขา้ใจถึงการบริหารจดัการความเส่ียงโดยค านึงถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม สงัคมและ 
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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ควำมเส่ียงด้ำนส่ิงแวดล้อม 

การบริหารความเส่ียงดา้นสิ่งแวดลอ้มมุ่งเนน้ในส่วนกระบวนการผลิต โดยมีประเด็นความเส่ียงหลัก 
ได้แก่ การปล่อยมลพิษ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบ าบัดน า้เสียและ การรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ เราใช้
นโยบายการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System) สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 
14001 และ บริหารการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม GHG Protocol มีการด าเนินมาตรการ แผนงานต่าง ๆ 
ควบคมุความเส่ียงตา่ง ๆ เพ่ือลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มจากการด าเนินธุรกิจ เช่น การปรบัปรุงระบบใหค้วาม
รอ้นและท่อรบัส่งยางมะตอยเพ่ือลดการสญูเสียพลงังาน การใชพ้ลงังานหมนุเวียน เช่นไบโอดีเซล และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการจ่ายพลงังานไฟฟ้า นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ไดมี้การปฏิบตัิตามหลกัการ 3R (Reduce, 
Reuse, Recycle) เพ่ือลดปริมาณการปล่อยน า้เสีย และน าน า้กลับมาใช้ใหม่ในโรงงาน โดยการลงทุนติดตัง้
ระบบวาลว์เพ่ือลดการโอกาสในการรั่วไหลของสินคา้และอบุตัเิหต ุ

 
ควำมเส่ียงด้ำนสังคม 

ประเด็นความเส่ียงมิติสงัคมหลกัของกลุ่มบริษัทฯ คือ ความปลอดภัยทางถนน รวมถึงความปลอดภัย
และสขุภาพของพนกังาน การบรหิารความเส่ียงดา้นการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของทกุบรษิัทใน
ประเทศไทย จะเป็นไปตามมาตรฐาน ISO45001 ภายใตน้โยบายระบบการจดัการแบบบรูณาการ (Integrated 
Management System) โดยมีจุดประสงค์ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับ
พนักงานทุกคน กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้งส านักงานควบคุมการจัดส่งสินค้าส่วนกลาง (Centralized Logistic 
Office) ส าหรบัทัง้ 5 โรงงานในประเทศไทย โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการขนสง่ท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภยั โดย
การวางแผนเสน้ทางเดินรถเพ่ือการขนส่งท่ีตรงเวลาและปลอดภัย นโยบายนีย้ังครอบคลุมไปถึงลูกคา้และผู้
ให้บริการจากภายนอกท่ีปฏิบัติงานภายในพืน้ท่ีท่ีโรงงานของบริษัท กล่าวคือลูกคา้จะไดร้บัการตรวจระดับ
แอลกอฮอลใ์นรา่งกาย รวมถึงขอ้แนะน าดา้นความปลอดภัย ขณะท่ีผูใ้หบ้ริการจากภายนอกจะตอ้งปฏิบตัิตาม
มาตรฐานความปลอดภยัท่ีก าหนดไว ้

การละเมิดสิทธิมนษุยชน เป็นอีกประเด็นความเส่ียงท่ีทางกลุ่มบรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมาก ใน
ปี 2563 ไดมี้การระบุความเส่ียงดา้นการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวเน่ืองกับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงประเมินผลกระทบจากการด าเนินของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) โดยการทบทวน
ทะเบียนความเส่ียง และประเมินผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence) ประเด็นความ
เส่ียงท่ีเป็นไปได ้ยกตวัอย่างตวัอย่าง เช่น การปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล การปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม 
และสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนรอบขา้ง ทางกลุ่มฯสืบเน่ืองจากพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ซึ่ง
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จะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2564กอปรกบัความตระหนกัถึงการละเมิดขอ้มลูส่วนบคุคลนี้  กลุ่มบริษัทฯ ไดเ้ริ่มท าการ
ประเมินความเส่ียงพรอ้มระบผุูมี้สว่นไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งในหลายหนว่ยงาน และจดัท ามาตรการควบคมุความเส่ียง 
ในส่วนการปฏิบตัิต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม มาตรการควบคุมความเส่ียงประกอบดว้ยสวสัดิการต่าง  ๆ แก่
พนกังานเพ่ือความปลอดภยั สขุภาพท่ีดีและการพฒันาอาชีพ ผ่านหน่วยงานโครงการของฝ่ายทรพัยากรบคุคล
และการส่ือสารภายในองคก์ร นอกจากนีเ้ราไดร้่วมมือกับชุมชนและคู่คา้ธุรกิจเพ่ือยกระดบัความเป็นอยู่และ
สง่เสรมิความปลอดภยัผ่านการท ากิจกรรมเพ่ือสงัคม (CSR) โดยมีจดุประสงคเ์พ่ือส่งเสรมิความตระหนกัในเรื่อง
ความปลอดภยัทางถนน การสาธารณสขุและการปกปอ้งรกัษาสิ่งแวดลอ้มของชมุชนท่ีอยูโ่ดยรอโรงงาน 

 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการด าเนินธุรกิจของทางกลุ่มบริษัทฯ โดยส านกั
บริหารความเส่ียงไดด้  าเนินการระบุความเส่ียงในประเภทนี ้โดยมีความเส่ียงท่ีพบประกอบดว้ย การต่อตา้น     
คอรร์ปัชนั การเปิดเผยขอ้มลู และความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 

ในส่วนการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณเ์ขา้รว่มเป็นสมาชิกแนวรว่มตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั
ของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (“CAC”) ตั้งแต่ปี  2560 
บริษัทฯ มีการติดตามการด าเนินงานท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการคอรร์ปัชนั และไดมี้การประเมินความเส่ียงใน
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีการก าหนดมาตรการควบคุมภายใน และกระบวนการท างานตามนโยบายแนว
ปฏิบตัิการต่อตา้นคอรร์ปัชนัของกลุ่มบริษัทฯ มีการจดัท าคู่มือฯ รวมถึงการติดตามและรายงานผลการบริหาร
ความเส่ียงตอ่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นประจ า ทา้ยสุด บริษัทฯ ไดร้บัรองการรบัรองและตอ่อายกุาร
รบัรองภายใตโ้ครงการ CAC ในปี 2560 และ 2563 ตามล าดบั 
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4. ทรัพยสิ์นที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพยถ์ำวรหลักของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 

  ประเภททรัพยส์นิ  
มูลค่ำตำมบัญชี

สุทธิ  กรรมสิทธ์ิ  ภำระผูกพัน 
(ล้ำนบำท) 

ที่ดิน  ประกอบดว้ย :                     254.65      

   
-  โรงงานนครราชสมีา 
    (เนือ้ที่ 31 ไร ่71 ตารางวา) 34.70  บรษัิทฯ ไมม่ี 

   
-  โรงงานพิษณโุลก  
    (เนือ้ที่ 29 ไร ่14 ตารางวา) 9.43  บรษัิทฯ ไมม่ี 

   
-  โรงงานพระประแดง  
    (เนือ้ที่ 13 ไร ่2 งาน 53 ตารางวา) 143.76  บรษัิทฯ ไมม่ี 

   
-  โรงงานสรุาษฎรธ์านี  
    (เนือ้ที่ 48 ไร ่1 งาน 78.4 ตารางวา) 51.54  บรษัิทฯ ไมม่ี 

  
-  โรงงานระยอง  
    (เนือ้ที่ 22 ไร ่2 งาน 38.6 ตารางวา) 15.22 บรษัิทยอ่ย ไมม่ี 

 คา่พฒันาทีด่ิน 92.06   
บรษัิทฯ และ
บรษัิทยอ่ย 

 

ไมม่ี 
 อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 382.42 มีบางสว่น1/ 
 เครือ่งจกัร เครือ่งมือและอปุกรณ ์ 3,576.04 มีบางสว่น1/ 
 เครือ่งตกแตง่เครือ่งใชส้  านกังานและยานพาหนะ 444.18 มีบางสว่น1/ 
 เรอืเดินทะเล 3,069.97 บรษัิทยอ่ย มีบางสว่น1/ 

 รวม   7,819.32   
ทรพัยส์นิระหวา่งก่อสรา้ง 336.46 บรษัิทฯ มีบางสว่น1/ 

 รวม ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ ์(สุทธิ)  8,155.78   
1/ สนิทรพัยถ์าวรท่ีมีภาระผกูพนัมีมลูคา่ตามบญัชีสทุธิเทา่กบั 2,592.85 ลา้นบาท และมีวงเงินของภาระหลกัประกนัจ านวน 1.21 
ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
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สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยมีสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน (สทุธิ) ประกอบดว้ย   

 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 

(พนับำท) 

หมำยเหตุ 

คา่ซอฟทแ์วรค์อมพิวเตอร ์  55,061 นโยบายตดัจ าหนา่ยโดยใชเ้กณฑเ์สน้ตรงดว้ยระยะเวลา 5 ปี 

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 103,299 นโยบายตดัจ าหนา่ยโดยใชเ้กณฑเ์สน้ตรงดว้ยระยะเวลา 12 ปี 

 

สัญญำเช่ำ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบนัทึกสัญญาเช่าสินทรพัยเ์พ่ือใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญา
ระหวา่ง 1 - 50 ปี 

 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 

(พนับำท) 

หมำยเหตุ 

ที่ดินและอาคาร 461,307 นโยบายคิดคา่เสือ่มราคาโดยใชเ้กณฑเ์สน้ตรงดว้ยระยะเวลา 1 - 50 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีสญัญาเชา่ทีด่ินที่
มีการจ่ายช าระคา่เชา่ลว่งหนา้แลว้จ านวน 279.13 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

-  บรษัิทฯไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่าที่ดินในประเทศจีน ซึง่สญัญาเชา่
ดงักลา่วมีระยะเวลา 30 ปี ซึง่จะสิน้สดุในปี 2574 และไดจ้า่ยคา่เชา่
ลว่งหนา้เป็นจ านวนเงินรวม 1.4 ลา้นเรนมินบิ 

-  บรษัิทยอ่ยสามแหง่ในประเทศจีน ไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่าทีด่นิเป็น
ระยะเวลา 30 ปี 50 ปี และ 45 ปี ซึง่จะสิน้สดุในปี 2572 และ 2593 
และ 2598 ตามล าดบั และไดจ้่ายคา่เชา่ลว่งหนา้เป็นจ านวนเงินรวม 
15.1 ลา้นเรนมินบ ิ

-   บรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ในประเทศมาเลเซยี ไดเ้ขา้ท าสญัญาเชา่ที่ดิน
สองแหง่เป็นระยะเวลา 50 ปี ซึง่จะสิน้สดุในปี 2598 และ 2606 
ตามล าดบั และไดจ้่ายคา่เชา่ลว่งหนา้เป็นจ านวนเงินรวม 30.8 ลา้นรงิ
กิต 
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 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 

(พนับำท) 

หมำยเหตุ 

-   บรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ในประเทศเวยีดนามไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่าท่ีดิน
แหง่หนึง่เป็นระยะเวลา 20 ปี ซึง่จะสิน้สดุในปี 2575 และไดจ้่ายคา่เช่า
ลว่งหนา้เป็นจ านวนเงินรวม 36,257 ลา้นเวียดนามดอง 

     นอกจากนัน้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสองแห่งไดท้ าสญัญาเช่า
อาคารทิปโก้ทาวเวอร ์กับบริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร ์จ ากัด เพื่อใช้เป็น
ส านกังานใหญ่ โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี นบัแตว่นัท่ี 1 มกราคม 
2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 อตัราค่าเช่า เป็นจ านวนเงินรวม 911,292 
บาทตอ่เดือน 

เครือ่งจกัรและ
อปุกรณโ์รงงาน 

53,373 นโยบายคิดคา่เสือ่มราคาโดยใชเ้กณฑเ์สน้ตรงดว้ยระยะเวลา 5 - 17 ปี 

ยานพาหนะ 44,540 นโยบายคิดคา่เสือ่มราคาโดยใชเ้กณฑเ์สน้ตรงดว้ยระยะเวลา 3 - 6 ปี 

 

สิทธิประโยชนท์ำงภำษีส ำหรับกิจกำรพำณิชยน์ำวี 

บริษัทย่อยในประเทศไทยท่ีท าธุรกิจเรือขนส่งและขนถ่ายสินคา้ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างดา้นภาษีหัก                        
ณ ท่ีจ่าย ตามค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ป.110/2545 เน่ืองจากเป็นผูป้ระกอบกิจการใหบ้ริการรบัจดัการขนส่งสินคา้
ระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล โดยหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายส าหรบัรายไดจ้ากการขนส่งในอตัรารอ้ยละ 1 ของรายได ้
นอกจากนัน้บริษัทย่อยดงักล่าวยังไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดส้  าหรบัรายไดจ้ากการขนส่งสินคา้ทางทะเลระหว่าง
ประเทศตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้ฉบบัท่ี 72 

 

4.2 นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทรว่มทุน  ท่ีจะก่อใหเ้กิดผลประโยชนแ์ก่บริษัทฯ ใน
แง่ของ รายได ้ก าไร หรือการเชิงสนบัสนนุทางกลยทุธ ์และอ่ืนๆ ทัง้นีก้ารลงทนุจะตอ้งมีความสอดคลอ้งเหมาะสม
กบัสภาพธุรกิจและแผนยทุธศาสตรข์องบรษิัทฯ  

บรษิัทฯ จะพิจารณาสดัส่วนการลงทนุจากผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดร้บั ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ สถานะ
ทางการเงินของบรษิัทท่ีจะลงทนุ รวมถึงวิเคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการและพิจารณาถึงศกัยภาพก่อนการ
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ตดัสินใจลงทุน  การลงทุนต่าง ๆ จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบหรืออนุมตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/
หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง กล่าวคือ หลักเกณฑ์เก่ียวกับการไดม้าหรือ
จ าหนา่ยไปซึ่งทรพัยส์ิน การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการเปิดเผยสารสนเทศ 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายควบคมุดแูลบริษัทย่อยและบริษัทรว่มท่ีบริษัทฯ เขา้ลงทนุโดยการส่งบคุคลท่ีจะ
เป็นตวัแทนของบรษิัทไปเป็นกรรมการ หรือผูบ้รหิารในบรษิัทยอ่ย/บริษัทรว่ม ตามสดัสว่นการถือหุน้   

 

4.3 ในกรณีทีบ่ริษัทประสงคจ์ะเปิดเผยรำคำประเมินทรัพยส์ิน 

-ไมมี่- 

 

5. ข้อพพิำททำงกฎหมำย 

บรษิัทฯ ไมมี่ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีมีผลกระทบเชิงลบตอ่กลุม่บรษิัทฯ ท่ีมีจ  านวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของ
สว่นของผูถื้อหุน้ ณ 31 ธนัวาคม 2563 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 
6.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ 

อาคารทิปโก ้เลขท่ี 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์  +66 2273 6000 
โทรสาร    +66 2271 3363 
อีเมล:์    info@tipcoasphalt.com 
เวปไซต:์   www.tipcoasphalt.com 
 
ทีต่ัง้โรงงำน 
โรงงานผลิตในประเทศของกลุม่บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลทมี์ดงันี:้ 

โรงงำนนครรำชสีมำ 

เลขท่ี 259 ซอย รพช. 12032 ถนนมิตรภาพ ต าบลนากลาง อ าเภอสงูเนิน 
จงัหวดันครราชสีมา 30380 

โทรศพัท ์  +66 4433 5495-9, +66 2273 6000 ตอ่ 3 
โทรสาร    +66 4433 5499, +66 4433 5050 

โรงงำนพษิณุโลก 

เลขท่ี 271 หมูท่ี่ 15 บา้นวงักุ่ม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพิษณโุลก 65140 
โทรศพัท ์  +66 5537 1581-3, +66 5537 1461-2, +66 2273 6000 ตอ่ 5 
โทรสาร    +66 5537 1461-2 ตอ่ 6360 

โรงงำนพระประแดง 

เลขท่ี 61 หมูท่ี่ 5 ถนนสขุสวสัดิ ์ต  าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10130 

โทรศพัท ์  +66 2463 0169-70, +66 2817 5111-4, +66 2273 6000 ตอ่ 6 
โทรสาร    +66 2817 5117 

 

http://www.tipcoasphalt.com/
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โรงงำนสุรำษฎรธ์ำนี 

(บรษิัทยอ่ย)   123 หมูท่ี่ 3 ถนนสรุาษฎรธ์านี-กาญจนดษิฐ์ ต  าบลบางกุง้ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท ์  +66 7795 3030, +66 2273 6000 ตอ่ 7 
โทรสาร    +66 7795 3030 ตอ่ 799 

โรงงำนระยอง 

(บรษิัทยอ่ย)   เลขท่ี 93 หมูท่ี่ 5 ต าบลมะขามคู ่ก่ิงอ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 21180 
โทรศพัท ์  +66 3889 3641-5, +66 2273 6000 ตอ่ 2 
โทรสาร    +66 3889 3640 

คลังน ำ้มันและคลังยำงมะตอย 
บรษิัทฯ มีคลงัจ าหนา่ยยางมะตอยและคลงัน า้มนัในประเทศดงันี ้

โรงงำนพระประแดง 

เลขท่ี 61 หมูท่ี่ 5 ถนนสขุสวสัดิ ์ต  าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10130 

โทรศพัท ์  +66 2463 0169-70, +66 2817 5111-4, +66 2273 6000 ตอ่ 6 
โทรสาร    +66 2817 5117 

โรงงำนสุรำษฎรธ์ำนี 
(บรษิัทยอ่ย)   เลขท่ี 123 หมูท่ี่ 3 ถนนสรุาษฎรธ์านี-กาญจนดษิฐ์ ต  าบลบางกุง้ อ าเภอเมือง 

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000 
โทรศพัท ์  +66 7795 3030, +66 2273 6000 ตอ่ 7 
โทรสาร    +66 7792 2575 
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บริษัทย่อย 
บริษัทย่อยในประเทศ 

บริษัท ไทยบิทูเมน จ ำกัด 

ประเภทกิจการ   ผลิตและจ าหนา่ยยางมะตอย 
ท่ีตัง้ส  านกังาน   123 หมูท่ี่ 3 ถนนสรุาษฎรธ์านี-กาญจนดษิฐ์ ต  าบลบางกุง้ อ าเภอเมือง 

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000 
โทรศพัท ์  +66 7795 3030, +66 2273 6000 ตอ่ 7 
โทรสาร    +66 7795 3030 ตอ่ 799 
จ านวนหุน้สามญั  3,750,000 หุน้ 
ทนุจดทะเบียน   375 ลา้นบาท 
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 99.99 

บริษัท เรยโ์คล แอสฟัลท ์จ ำกัด 

ประเภทกิจการ   ผลิตและจ าหนา่ยยางมะตอย 
ท่ีตัง้โรงงาน   93 หมู ่5 ต าบลมะขามคู ่ก่ิงอ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 21180 
โทรศพัท ์  +66 3889 3641-5, +66 2273 6000 ตอ่ 2 
โทรสาร    +66 3889 3640 
จ านวนหุน้สามญั  11,100,000 หุน้ 
ทนุจดทะเบียน   111 ลา้นบาท 
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 99.99 

บริษัท บิทูเมน มำรีน จ ำกัด 

ประเภทกิจการ   เรือขนสง่เเละขนถ่ายสินคา้ 
ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่  118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์  +66 2273 6000 
โทรสาร    +66 2271 3370 
จ านวนหุน้สามญั  1,500,000 หุน้ 
ทนุจดทะเบียน   150 ลา้นบาท 
สดัสว่นการถือหุน้ รอ้ยละ 99.99 
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บริษัท เดลต้ำ ชิปป้ิง จ ำกัด 

ประเภทกิจการ   เรือขนสง่และขนถ่ายสินคา้ 
ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่  118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์  +66 2273 6000 
โทรสาร    +66 2271 3370 
จ านวนหุน้สามญั  800,000 หุน้ 
ทนุจดทะเบียน   80 ลา้นบาท 
สดัสว่นการถือหุน้ รอ้ยละ 99.99 

บริษัท อัลฟ่ำ มำรีไทม ์จ ำกัด 

ประเภทกิจการ   เรือขนสง่เเละขนถ่ายสินคา้ 
ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่  118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์  +66 2273 6000 
โทรสาร    +66 2271 3370 
จ านวนหุน้สามญั  1,430,000 หุน้ 
ทนุจดทะเบียน   143 ลา้นบาท 
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 99.99 

บริษัท ทปิโก้มำรีไทม ์จ ำกัด 

ประเภทกิจการ   บรหิารเรือเเละจดัการเเทนเจา้ของเรือ 
ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่  118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์  +66 2273 6000 
โทรสาร    +66 2271 3370 
จ านวนหุน้สามญั  20,000 หุน้ 
ทนุจดทะเบียน   2 ลา้นบาท 
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 99.99 

บริษัท ทำสโก้ ชิปป้ิง จ ำกัด 

ประเภทกิจการ   เรือขนสง่และขนถ่ายสินคา้ 
ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่  118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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โทรศพัท ์  +66 2273 6000 
โทรสาร    +66 2271 3370 
จ านวนหุน้สามญั  2,900,000 หุน้ 
ทนุจดทะเบียน   290 ลา้นบาท 
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 99.99 
 

บริษัทย่อยในต่ำงประเทศ 

KEMAMAN BITUMEN COMPANY SDN. BHD. 

ประเภทกิจการ   โรงกลั่นยางมะตอย และจดัจ าหนา่ยผลิตภณัฑย์างมะตอย 
และผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัน า้มนั ในประเทศมาเลเซีย 

ท่ีตัง้ส  านกังาน   Unit No. 50-8-1, 8th Floor, Wisma UOA Damansara, 50, Jalan Dungun, 
Damansara Heights, 50490, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malaysia. 

โทรศพัท ์  +603 5561 8500 
โทรสาร    +603 5561 8539 
อีเมลล:์    info@kbc.com.my 
เว็บไซต:์   www.kbc.com.my 
ท่ีตัง้โรงงาน   Plot PT 7195, Telok Kalong Industrial Area 24000 

Kemaman Terengganu, Malaysia 
จ านวนหุน้สามญั  316,111,823 (Class A จ านวน 263,311,823 หุน้ 

ราคาพาร ์1.00 รงิกิตมาเลเซียตอ่หุน้ และ Class B จ านวน 52,800,000 หุน้ 
ราคาพาร ์0.80 รงิกิตมาเลเซียตอ่หุน้) 

ทนุจดทะเบียน   500 ลา้นรงิกิตมาเลเซีย 
ทนุเรียกช าระแลว้  305.5 ลา้นรงิกิตมาเลเซีย 
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 100 

KEMAMAN OIL CORPORATION SDN. BHD. 

ประเภทกิจการ   กิจการลงทนุในโรงกลั่นยางมะตอยและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอยและ 
ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัน า้มนั ในประเทศมาเลเซีย 

ท่ีตัง้ส  านกังาน   Unit No. 50-8-1, 8th Floor, Wisma UOA Damansara, 50, Jalan Dungun, 
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Damansara Heights, 50490, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malaysia 
โทรศพัท ์  +603 5561 8500 
โทรสาร    +603 5561 8539 
จ านวนหุน้สามญั  151,964,513 หุน้ 
ทนุจดทะเบียน   255.7 ลา้นรงิกิตมาเลเซีย 
ทนุเรียกช าระแลว้  151.9 ลา้นรงิกิตมาเลเซีย 
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 100 

HIGHWAY RESOURCES TRADING PTE LTD. 

ประเภทกิจการ   ธุรกิจซือ้ขายน า้มนัดบิและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 
ท่ีตัง้ส  านกังาน   9 Straits View #12-07/12 Marina One West Tower, Singapore 018937 
โทรศพัท ์  +65 6249 5941 
โทรสาร    +65 6235 0637 
จ านวนหุน้สามญั  48,800 หุน้ 
ทนุจดทะเบียน   48,800 เหรียญสหรฐัอเมรกิา 
ทนุช าระแลว้   48,800 เหรียญสหรฐัอเมรกิา 
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 100 โดย Highway Resources Pte. Ltd. 

TASCO INTERNATIONAL (HONG KONG) LTD. 

ประเภทกิจการ   กิจการลงทนุในประเทศจีน 
ท่ีตัง้ส  านกังาน   Room 1103-12, 11th Floor, Nan Fung Tower, 

88 Connaught Road Central, Hong Kong 
ทนุจดทะเบียน   97.966 ลา้นเหรียญฮอ่งกง 
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 100 

ZHENJIANG TIPCO ASPHALT CO., LTD. 

ประเภทกิจการ   ผูผ้ลิตและจดัจ าหนา่ยผลิตภณัฑย์างมะตอย 
ท่ีตัง้ส  านกังาน   10 Dongfang Dagang, Zhenjiang, Jiangsu, China 
ทนุจดทะเบียน   20 ลา้นเรนมินบิ 
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 51 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd. 
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LANGFANG TONGTAI ROAD MATERIAL CO., LTD. 

ประเภทกิจการ   ผลิตและจดัจ าหนา่ยผลิตภณัฑย์างมะตอย 
ท่ีตัง้ส  านกังาน   No.56, Quanxing Road, Langfang Economic Technology Development 

Zone, Hebei Province, P.R.China 065001 
ทนุจดทะเบียน   2.1 ลา้นเหรียญสหรฐัอเมรกิา 
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 51 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd. 

TIPCO ASPHALT (XINHUI) CO., LTD. 

ประเภทกิจการ   ผลิตและจดัจ าหนา่ยผลิตภณัฑย์างมะตอย 
ท่ีตัง้ส  านกังาน   23-11, Central Zone, Jinguzhou Economic Development Experimental 

Zone, Xinhui, Guangdong, P.R.China 529100 
ทนุจดทะเบียน   30 ลา้นเรนมินบิ 
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 100 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd. 

GUANGZHOU TIPCO ASPHALT TRADING CO., LTD. 
ประเภทกิจการ   ด าเนินธุรกิจดา้นการคา้ผลิตภณัฑย์างมะตอยและสญัญาซือ้ขายยาง 

มะตอยลว่งหนา้ใน Shanghai Bitumen Exchange 
ท่ีตัง้ส  านกังาน   Room 1003, 1004, No. 334 Huanshi East Road, Yuexiu District, 

Guangzhou 510006 China 
ทนุจดทะเบียน   6,000,000 เรนมินบิ 
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 100 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd. 

TIPCO ASPHALT (CAMBODIA) CO., LTD. 

ประเภทกิจการ   ผลิตและจดัจ าหนา่ยผลิตภณัฑย์างมะตอย 
ท่ีตัง้ส  านกังาน   No. 51, St. 350, Sangkat Boeung Keng Kang III, Khan Chamkamon, 

Phnom Penh, Cambodia 
โทรศพัท ์  +855 2399 7991 
โทรสาร    +855 2399 7992 
อีเมล:์    info@tipcoasphalt.com.kh 
ทนุจดทะเบียน   20 ลา้นเรียว 
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 100 
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TIPCO ASPHALT LAO CO., LTD. 

ประเภทกิจการ   ผลิตและจดัจ าหนา่ยผลิตภณัฑย์างมะตอย 
ท่ีตัง้ส  านกังาน   Xoknoy Village, Saysettha District, VIENTIANE, LAO PDR 
โทรศพัท ์  +856 21 262872-3 
โทรสาร    +856 21 452698 
จ านวนหุน้สามญั  2,500,000 หุน้ 
ทนุจดทะเบียน   26,675,000,000 กีบลาว 
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 75 

PT ASPHALT BANGUN SARANA 

ประเภทกิจการ   ผลิตและจดัจ าหนา่ยผลิตภณัฑย์างมะตอย 
ท่ีตัง้ส  านกังาน   Head Office Gedung Graha Pratama, 19th Floor, 

Jl. Mt. HaryonoKav. 15, Jakarta 12810, Indonesia 
โทรศพัท ์  +62-2 1837 09516 
โทรสาร    +62-2 1837 09517 
อีเมล:์    absjakarta@pt-abs.co.id 
เว็บไซต ์:   www.pt-abs.co.id/ 
ทนุจดทะเบียน   58,450,080,000 อินโดนีเซียรูเปียห ์
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 99.99 

PT SARANARAYA REKA CIPTA 

ประเภทกิจการ   ผลิตและจดัจ าหนา่ยยผลิตภณัฑย์างมะตอย 
ท่ีตัง้ส  านกังาน   Gedung Graha Pratama, 19th Floor, Jl. Mt. Haryono Kav. 15, 

Jakarta 12810, Indonesia 
โทรศพัท ์  +62 2 1837 09516 
โทรสาร    +62 2 1837 09517 
ทนุจดทะเบียน   10,476,600,000 อินโดนีเซียรูเปียห ์
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 99.91 โดย PT Asphalt Bangun Sarana 
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HIGHWAY RESOURCE PTE. LTD. 

ประเภทกิจการ   กิจการลงทนุ ในประเทศสิงคโ์ปร ์และเวียดนาม 
ท่ีตัง้ส  านกังาน   9 Straits View #12-07/12 Marina One West Tower, Singapore 018937 
โทรศพัท ์  +65 6249 5941 
โทรสาร    +65 6235 0637 
ทนุจดทะเบียน   4,780,000 เหรียญสิงคโปร ์
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 100 

ASPHALT DISTRIBUTION CO., LTD. 

ประเภทกิจการ   ผลิตและจดัจ าหนา่ยผลิตภณัฑย์างมะตอย 
ท่ีตัง้ส  านกังาน  12th floor, Center building, No. 1 Nguyen Huy Tuong, Thanh Xuan Trung ward, 

Thanh Xuan district, Hanoi city 
โทรศพัท ์  +84 243 934 1048 
โทรสาร    +84 243 934 9811 
ทนุจดทะเบียน   135,361,887,000 เวียดนามดอง 
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 100 โดย Highway Resource Pte. Ltd. 

AD SHIPPING PTE. LTD. 

ประเภทกิจการ   ขนสง่ยางมะตอยทางเรือ และใหบ้รกิารเช่าเรือ 
ท่ีตัง้ส  านกังาน   9 Straits View #12-07/12 Marina One West Tower, Singapore 018937 
โทรศพัท ์  +65 6249 5941 
โทรสาร    +65 6235 0637 
ทนุจดทะเบียน   7,125,000 เหรียญสิงคโปร ์
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 100 

RETA LINK PTE. LTD. 

ประเภทกิจการ   ขนสง่ยางมะตอยทางเรือ 
ท่ีตัง้ส  านกังาน   No. 9 Straits View, Marina One West Tower #12-07/12, Singapore 018937 
โทรศพัท ์  +65 6249 5941 
โทรสาร    +65 6235 0637 
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ทนุจดทะเบียน   50,000 เหรียญสิงคโปร ์
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 100 

PACIFIC BITUMEN SHIPPING PTE. LTD. 

ประเภทกิจการ   ขนสง่ยางมะตอยทางเรือ 
ท่ีตัง้ส  านกังาน   No. 9 Straits View, Marina One West Tower #12-07/12, Singapore 018937 
ทนุจดทะเบียน   39,500 เหรียญสหรฐัอเมรกิา 
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 100 

KBC TRADING SDN. BHD. 

ประเภทกิจการ   จดัหาและจดัจ าหนา่ยผลิตภณัฑย์างมะตอย 
ท่ีตัง้ส  านกังาน   A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang, Jalan SS16/1, SS16, 

47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia 
โทรศพัท ์  +603 5635 0998 
โทรสาร    +603 5635 0993 
จ านวนหุน้สามญั  300,000 หุน้ 
ทนุจดทะเบียน   300,000 รงิกิตมาเลเซีย 
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 20 โดย Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. และรอ้ยละ 10 

โดย บริษัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

 
ข้อมูลบริษัทร่วมค้ำ 

ASIA BITUMEN TRADING PTE. LTD. 

ประเภทกิจการ   ผูค้า้ผลิตภณัฑย์างมะตอย 
ท่ีตัง้ส  านกังาน   9 Straits View, #12-07/12, Marina One West Tower, Singapore 018937 
โทรศพัท ์  +65 6249 5930 
โทรสาร    +65 6235 0637 
อีเมล:์    info@asiabitumen.com.sg 
เวปไซต:์   www.asiabitumen.com.sg 
จ านวนหุน้สามญั  10,000 หุน้ 
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ทนุจดทะเบียน   10,000 เหรียญสิงคโปร ์
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 50 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd. 

BORNEO ASPHALT SDN. BHD. 

ประเภทกิจการ   ผลิตและจดัจ าหนา่ยยางมะตอยและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัยางมะตอยใน 
ประเทศมาเลเซีย ฝ่ังตะวนัออก 

ท่ีตัง้ส  านกังาน   Lot 7689-7690, Section 64, KTLD Jalan Pending, 93450 Kuching, 
Sarawak, Malaysia 

โทรศพัท ์  082482927 
โทรสาร    082483922 
อีเมล:์    rojini@senarisynergygp.com 
จ านวนหุน้สามญั  6,000,000 หุน้ 
ทนุจดทะเบียน  6 ลา้นรงิกิตมาเลเซีย 
ทนุเรียกช าระแลว้  6 ลา้นรงิกิตมาเลเซีย 
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 50 ถือหุน้โดย Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. 

PHOENIX ASPHALT PHILIPPINES, INC. 

ประเภทกิจการ   ผลิตและจดัจ าหนา่ยยางมะตอยและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัยางมะตอย 
ท่ีตัง้ส  านกังาน   17th Floor, UDENNA Towers, Corner Rizal Drive and 4th Avenue, 

Bonifacio South District, Fort Bonifacio Global City, Taguig, 
Metro Manila Philippines 

โทรศพัท ์  +632 403 4013 
โทรสาร    +632 403 4021 
ทนุจดทะเบียน   275,000,000 เปโซฟิลิปปินส ์
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 40 
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ข้อมูลบริษัทร่วม 

COLASIE CO., LTD. 

ประเภทกิจการ   กิจการลงทนุซึ่งลงทนุในธุรกิจยางมะตอยน า้และยางมะตอยชนิด Polymer 
Modified Asphalt ในประเทศอินเดีย 

ท่ีตัง้ส  านกังาน   7, Place Rene Clair F-92653 Boulogne- Billancourt France Cedex 
ทนุจดทะเบียน   1 ลา้นยโูร 
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 40 

บริษัท ไทยสเลอร่ี ซิล จ ำกัด 

ประเภทกิจการ   บรกิารสรา้งและซอ่มแซมถนน 
ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่  118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์  +66 3527 2609 
โทรสาร    +66 2273 6030 
จ านวนหุน้สามญั  4,973,334 หุน้ 
ทนุจดทะเบียน   497,333,400 บาท 
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 62.50 (ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 

2564 มีมติอนุมัติใหบ้ริษัทเพิ่มสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ  ากัด จาก
ปัจจบุนัท่ีรอ้ยละ 25 เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 62.50) 

บริษัท ถนอมวงศบ์ริกำร จ ำกัด 

ประเภทกิจการ   บรกิารสรา้งและซอ่มแซมถนน 
ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่  118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์  +66 2273 6000 
โทรสาร    +66 2271 1771 
เวปไซต:์   www.tipco.co.th 
จ านวนหุน้สามญั  2,500,000 หุน้ 
ทนุจดทะเบียน   2,500 ลา้นบาท 
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 99.99 ถือหุน้โดย บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ ากดั 
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PT SARANA DISTRIBUSI ASPAL NUSANTARA 

ประเภทกิจการ   ใหเ้ชา่เรือ Barge 
ท่ีตัง้ส  านกังาน   Gedung Graha Pratama, 19th Floor, Jl. Mt. Haryono Kav. 15, 

Jakarta 12810, Indonesia 
โทรศพัท ์  +62 2 1837 09516 
โทรสาร    +62 2 1837 09517 
ทนุจดทะเบียน   1,000,000,000 อินโดนีเซียรูเปียห ์
สดัสว่นการถือหุน้  รอ้ยละ 51 โดย PT Mitra Nusantara Investama, 

รอ้ยละ 49 โดย PT Asphalt Bangun Sarana 
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ข้อมูลส ำคัญอื่น ๆ 
ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์ TASCO (จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย - SET) 
เลขทะเบียนบรษิัท  0107535000044 
ทนุจดทะเบียน   1,579,883,570 บาท 
ทนุเรียกช าระ   1,578,361,570 บาท 
จ านวนหุน้สามญั  1,578,361,570 หุน้ 
เว็บไซต ์   www.tipcoasphalt.com 
นายทะเบียนหุน้   บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ขา้งสถานทตูจีน) 
เลขท่ี 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์  +66 2009 9388 
โทรสาร   +66 2009 9476 
ผูส้อบบญัชี   บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5874 หรือ 
นายณฐัวฒุิ สนัตเิพ็ชร 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5730 หรือ 
นางสาวศริาภรณ ์เอือ้อนนัตก์ลุ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3844 

ท่ีตัง้ส  านกังาน   อาคารเลครชัดา ชัน้ 33 193/136-137 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์  +66 2264 0777, +66 2661 9190 
โทรสาร    +66 2264 0789-90, +66 2661 9192 

ท่ีปรกึษาหรือผูจ้ดัการภายใตส้ญัญาการจดัการ  ไมมี่ 

ผูล้งทนุสามารถศกึษาขอ้มลูของบรษิัทฯ เพิ่มเตมิไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
ของบรษิัทฯ ท่ีแสดงไวใ้น www.sec.or.th หรือเว็บไซตข์องบรษิัทฯ www.tipcoasphalt.com 

 

 
 

http://www.tipcoasphalt.com/
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ส่วนที ่2 

กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

7.  ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุ้น 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

  บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,579,883,570 บาท เรียกช าระแลว้ 1,578,361,570 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญ 
1,578,361,570 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท  โดยบรษิัทไมมี่การออกหุน้ประเภทอ่ืนนอกเหนือจากหุน้สามญั 

 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

กลุม่ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี ้

ล ำดับที ่ ผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น % 

1. BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS    490,731,040  31.09 
2. บรษิัท ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน) 369,881,660  23.43 
3. บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ  ากดั 109,062,511  6.91 
4. ตระกลูทรพัยส์าคร 108,453,000  6.87 
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 22,002,728  1.39 
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 8,212,019  0.52 
7. นายพิชยั กญัจนาภรณ ์ 7,000,000  0.44 
8. BANK LOMBARD ODIER & CO LTD 5,855,560  0.37 
9. กองทนุเปิด กรุงศรีหุน้ระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล 5,450,600  0.35 
10. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 4,889,493  0.31 
11. อ่ืนๆ 446,822,959  28.32 

 รวม 1,578,361,570  100.00 

 

โดยบรษิัทฯ Colas และบรษิัท ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)  ไดมี้การสง่บคุคลเขา้เป็นกรรมการผูมี้อ านาจ
ลงนาม 

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ  ากดั เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีประกอบธุรกิจโดย

https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=MC-R&language=en&country=US
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การออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt (NVDR) ซึ่งเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
เพ่ือขายใหน้กัลงทนุ และน าเงินท่ีไดจ้ากการขาย NVDR ไปลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยนกัลงทนุท่ีถือ NVDR 

จะไดร้บัเงินปันผลเสมือนผูถื้อหุน้ในบรษิัทจดทะเบียน แตไ่มมี่สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้  

 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีผูถื้อ NVDR รายใหญ่ ไดแ้ก่ 
ล ำดับที ่ ผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น % 

1. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 37,318,400  2.36 
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 8,361,600 0.53 

 
7.3 กำรออกหลักทรัพยอ์ื่น 
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554-2558 มีมติอนุมัติใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรบัโครงการค่าตอบแทน

พนกังานระยะยาวงวดท่ี 1-5 (ESOP) W1-W5 ตามตารางดงันี ้

 
วันที่ผู้ถอืหุน้อนุมัต ิ วันใชส้ิทธ์ิวนัสุดท้ำย จ ำนวนหุ้นที่อนุมัต ิ จ ำนวนหุ้นที่ไม่ได้ใช้สทิธ์ิ 

 ESOP-W1  5 เมษายน 2554 17 เมษายน 2559 12,000,000 150,000 

 ESOP-W2 27 เมษายน 2555 17 พฤษภาคม 2560 12,000,000 150,000 

 ESOP-W3  5 เมษายน 2556 29 เมษายน 2561 12,000,000 294,000 

 ESOP-W4  4 เมษายน 2557 29 เมษายน 2562 12,000,000 678,000 

 ESOP-W5  7 เมษายน 2558 28 พฤษภาคม 2563 12,000,000 250,000 

      ยอดรวม 1,522,000 

  
  ทนุจดทะเบียน 1,579,883,570 

  
  ทนุช าระแลว้  1,578,361,570 

  
  หุ้นที่ไม่ได้ออกจ ำหน่ำย 1,522,000 

 

ภายหลงั ESOP W1-W5 หมดอายใุนปี 2563  พบวา่มีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไมไ่ดใ้ชส้ิทธิคงเหลือจ านวน
1,522,000 ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเท่ากบั 1,522,000 หุน้ ดงันัน้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ จงึมีมติอนมุตัิ
เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 อนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนจาก 1,579,883,570 บาท เป็นทนุ
จดทะเบียน 1,578,361,570 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไมไ่ดจ้  าหนา่ยของบริษัทฯ จ านวน 1,522,000 
หุน้ มลูคา่ท่ีตราไว ้1 บาทตอ่หุน้ 
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7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล   
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละ

งวดบัญชี ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึน้กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไขและขอ้ก าหนดใน
สญัญาตา่ง ๆ ท่ีบรษิัทฯ ผกูพนัอยู ่รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในอนาคต 

หน่วย: บำท 2559 2560 2561 2562 2563 

ปันผล/หุน้ 0.9 1.2 0.3 1.5 1.61/ 

1/ รวมปันผลประจ าปีท่ีเสนอตอ่การประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ท่ีอตัรา 1.0 บาทตอ่หุน้ 

 

ส าหรบัการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 100 เป็นส่วนใหญ่นัน้ บริษัทพิจารณา
ถึงผลการด าเนินงาน และค านงึถึงโครงสรา้งและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทนุของบริษัทย่อยดว้ย 
และไมมี่นโยบายท่ีก่อใหเ้กิดการยกัยา้ยถ่ายเทผลประโยชน ์
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8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 

8.1  คณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 14 

ทา่น ดงันี ้

1. นายชายนอ้ย เผ่ือนโกสมุ    ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

2. นายโก บนั เฮ็ง     รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

3. นายพีรศลิป์ ศภุผลศริ ิ    กรรมการอิสระ 

4. นายนพพร เทพสิทธา     กรรมการอิสระ 

5. นายนิพนธ ์สทุธิมยั     กรรมการอิสระ 

6. นายฌอง มารี เวอรบ์รู๊ซซ ์   กรรมการ 

7. นายเฟรเดรคิ การเ์ดส     กรรมการ 

8. นางสาวลกัษณา ทรพัยส์าคร    กรรมการ 

9. นายสมจิตต ์เศรษฐิน     กรรมการ 

10. นายจ๊าคส ์ปาสตอร ์    กรรมการบรหิาร 

11. นายชยัวฒัน ์ศรีวรรณวฒัน ์   กรรมการบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

12. นายสิทธิลาภ ทรพัยส์าคร    กรรมการบรหิาร 

13. นายอกูส ์เดอชองส ์    กรรมการบรหิาร 

14. นายจ๊าคส ์มารแ์ชล     กรรมการบรหิาร 

โดย นายปานเฉลิม สธุาธรรม กรรมการอิสระ ถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2563 
 

กรรมกำรทีม่ีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท 
ช่ือและจ านวนกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการ

กลุ่มท่ีหนึ่งและกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกล่ม ุท่ีสองลงลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของ
บรษิัทฯ กรรมการกลุ่มท่ีหนึ่งไดแ้ก่ นายเฟรเดรคิ การเ์ดส นายจ๊าคส ์ปาสตอร ์นายอกูส ์เดอชองส ์และนายจ๊าคส ์
มารแ์ชล กรรมการกลุ่มท่ีสอง ไดแ้ก่ นางสาวลกัษณา ทรพัยส์าคร นายสมจิตต ์เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรพัย์
สาคร และนายชยัวฒัน ์ศรีวรรณวฒัน ์
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องคป์ระกอบและกำรแต่งตั้ง 
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบหา้คน 

และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย 
2. ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 
3. คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการคนหนึ่ง

เป็นรองประธานกรรมการโดยรองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบังคับบริษัทซึ่งประธาน
กรรมการมอบหมาย 

4. ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน  เพ่ือใหมี้การแบ่งแยกบทบาท
และความรบัผิดชอบอยา่งชดัเจนและมีการถ่วงดลุอ านาจในการด าเนินงาน 

5. การแต่งตัง้กรรมการบริษัทฯ ตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใสและชดัเจนและจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

คุณสมบัตขิองกรรมกำรบริษัท 

ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนจะเป็นผูท้  าการกลั่นกรองและเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสม ทัง้นี ้คณุสมบตัท่ีิพงึ 
ประสงคข์องกรรมการบรษิัทฯ มีดงันี ้

1. มีความนา่เช่ือถือและความรบัผิดชอบ 
2. เป็นผูมี้ความรูค้วามเขา้ใจดา้นการเงิน หรือการพาณิชยกรรมหรือการอตุสาหกรรม และมีทกัษะ/

ความสามารถในดา้นความเขา้ใจกลยทุธอ์งคก์รและก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน 
3. เป็นผูมี้ประสบการณใ์นการบรหิารจดัการองคก์ร 
4. มีมนษุยสมัพนัธดี์ และมีทกัษะในการส่ือความท่ีดี 
5. ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  

พ.ศ. 2535 
6. กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามท่ีได้ระบุไว้ในนิยามกรรมการตามแนวทางของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละค านิยามของบรษิัทฯ 

กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน  5 บริษัท โดยท่ีไม่ไดส้่งผล
กระทบตอ่การปฎิบตัหินา้ท่ีของการด ารงต าแหนง่กรรมการท่ีบรษิัทฯ 
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

1. ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ  านวนหนึ่งในสามเป็น
อตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกับ
สว่นหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพน้จากต าแหนง่อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหมไ่ด ้

2. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ใหค้ณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 ของพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป  เวน้แต่
วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน 

มติของคณะกรรมการจากขอ้ความดา้นบนตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ าสามในส่ีของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่ บคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยูข่อง
กรรมการซึ่งตนแทน 

3. ประธานกรรมการมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 2 ปี 
4. นอกจากการพน้ต าแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหนง่เม่ือ 

4.1.1 ตาย 
4.1.2 ลาออก 
4.1.3 ขาดคณุสมบตั ิมีลกัษณะตอ้งหา้มกฎหมาย 
4.1.4 ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมตใิหอ้อก 
4.1.5 ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

5 เกษียณอายเุม่ืออายคุรบ 75 ปีบริบรูณ ์
6 กรรมการยงัคงมีสภาพเป็นกรรมการหลังจากปีท่ีอายุครบ 75 ปี จนครบก าหนดตามวาระ (3 ปี)  

ของการด ารงต าแหนง่กรรมการ 
7 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย่ื้นใบลาออกตอ่บริษัทฯ การลาออกมีผลนบัตัง้แตว่นัท่ี

ใบลาออกไปถึงบรษิัทฯ 
 

หน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท บริษัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการปฏิบตัหินา้ท่ีและ
รบัผิดชอบการดูแลการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปเ พ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary 



 
บริษัท ทปิโก้แอสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                       แบบ 56-1 

62 
 

Duties) ซึ่งในการปฏิบตัิตาม Fiduciary Duties นัน้ กรรมการแต่ละท่านยึดมั่นและด ารงตนในการปฏิบตัิหนา้ท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ 

1. การปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบระมดัระวงั (Duty of Care) 

2. การปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยส์ุจริตเพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ (Duty of 
Loyalty) 

3. การปฏิบตัติามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติคณะกรรมการ และมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (Duty 
of Obedience) 

4. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  โปร่งใสและทันต่อเหตุการณ์ (Duty of 
Disclosure) 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะก าหนดและทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย กลยทุธ ์และอ่ืน ๆ 
ซึ่งครอบคลมุถึงการด าเนินงานในแง่มมุตา่ง ๆ และประเมินผลงานโดยเปรียบเทียบกบัตวัชีว้ดัและงบประมาณ 

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัทฯ การพิจารณาคือการใชด้ลุยพินิจทางธุรกิจบน
ผลประโยชนข์องผู้ ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีควบคุมให้
กรรมการปฎิบตัิหนา้ท่ีโดยไม่ขดักบักฎหมายและขอ้บงัคบัก าหนดไว ้นอกเหนือไปจากนัน้ คณะกรรมการบริษัท
จะตอ้ง 

1. ก าหนด พิจารณา อนมุตัิ และทบทวน วิสยัทัศน ์พนัธกิจ คณุคา่องคก์ร นโยบาย แผนระยะยาวและกล
ยทุธ ์อยา่งสม ่าเสมอ 

2. ทบทวน พิจารณาและอนมุตั ิงบประมาณและประมาณการทางการเงิน รวมถึงการจดัสรรทรพัยากรและ
งบประมาณการลงทนุ 

3. ทบทวนฐานะการเงินของบริษัทฯ และผลประกอบการของบริษัทฯ และปรบัเปล่ียนกลยุทธใ์หมี้ความ
เหมาะสมตอ่สภาพการณอ์ยา่งสม ่าเสมอ 

4. ทบทวน พิจารณาและอนมุตั ิโครงสรา้งองคก์ร หนา้ท่ีของผูบ้รหิารระดบัสงูและแผนการสืบทอดก าลงัคน 

5. ทบทวน พิจารณาและอนมุตัคิา่ตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงูใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม 

6. ปฎิบตัิตามจรรยาบรรณของบรษิัทฯ และติดตามผล 

7. ทบทวนและประเมินถึงความมีประสิทธิภาพของนโยบายบริษัทฯ และขัน้ตอนการปฎิบตังิาน บนพืน้ฐาน
ของระบบควบคมุภายใน การประเมินความเส่ียงและการบรหิารความเส่ียง 
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8. ทบทวนนโยบายบรษิัทฯ และความคืบหนา้ดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

9. จดัใหมี้การประเมินตนเองประจ าปีของคณะกรรมการรวมถึงน าผลลพัธท่ี์ไดม้าประชมุในคณะกรรมการ
เพ่ือหาแนวทางการพฒันา 

10. ทบทวนผลปฎิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และอนุมตัิค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นสมควร 

11. ทบทวน 1) ประเด็นขอ้พิพาทหลักของบริษัทฯ 2) การเปล่ียนแปลงทางกฎหมายท่ีกระทบกับบริษัทฯ 
และ 3) การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี อยา่งนอ้ยปีละครัง้ 

12. ปฎิบตัหินา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามมตคิณะกรรมการและมตกิารประชมุผูถื้อหุน้ 

 

กำรถ่วงดุลของกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บริหำร 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ  านวน 14 ท่าน ประกอบดว้ย 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร   5 ทา่น 
กรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้ริหาร  4 ทา่น 
กรรมการท่ีเป็นอิสระ   5 ทา่น 

มีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหารจ านวน 4 ท่าน อย่างไรก็ตาม ทั้ง 4 ท่านนีมี้ประสบการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ คือ นายฌอง มารี เวอรบ์รู๊ซซ ์นายเฟรเดรคิ การเ์ดส นางสาวลกัษณา ทรพัยส์าคร 
และ นายสมจิตต ์เศรษฐิน 
 
กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที ่

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการ
ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกบัการบริหารงานประจ า 
 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

1. คณะกรรมการบรษิัทตอ้งประชมุอยา่งนอ้ยปีละ 5 ครัง้ โดยก าหนดวนัประชมุล่วงหนา้ตลอดทัง้ปี และ
อาจมีการประชมุวาระพิเศษตามความจ าเป็น 

2. การเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทใหป้ระธานกรรมการหรือผู้ท่ีไดร้บัมอบหมายส่งหนังสือ นัด
ประชมุ โดยระบวุนั เวลา สถานท่ี และกิจการท่ีจะประชมุไปยงักรรมการทุกคนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการ 



 
บริษัท ทปิโก้แอสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                       แบบ 56-1 

64 
 

ก่อนวนัประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบดว่นเพ่ือรกัษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน 
และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

3. ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกว่าสิบสองคน ซึ่งมากกว่า 2 ใน 
3 ของจ านวนคณะกรรมการบรษิัท จงึจะเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้
ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ครึ่งชั่วโมง จ านวนกรรมการซึ่งมาเขา้รว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีก าหนด
ไวข้า้งตน้หรือในระหว่างการประชุมมีจ านวนกรรมการไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ใหเ้ล่ือนการประชุมออกไปอย่าง
นอ้ย 7 (เจ็ด) วนัท าการ 

4. ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิตามหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธาน
กรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมมี่รองประธานกรรมการหรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีได ้
ใหก้รรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

5. การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก 
6. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แตก่รรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสียงเทา่กนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ้
ขาด 

7. ใหเ้ลขานุการบริษัทหรือผูท่ี้ได้รบัมอบหมายท าหนา้ท่ีจดบนัทึกการประชมุเป็นลายลกัษณอ์กัษรทุก
ครัง้ และจดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผ่านการรบัรองซึ่งไดร้บัการอนมุตัิโดยกรรมการแลว้และพรอ้มใหต้รวจสอบ
ไดใ้นสถานท่ีปลอดภยัท่ีชัน้ 25 อาคารทิปโก ้118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

บริษัทฯ มีการก าหนดตารางการประชุมประจ าปีล่วงหน้า การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และ
การประชมุผูถื้อหุน้ในปี 2563 กรรมการแตล่ะทา่นไดเ้ขา้รว่มประชมุ ดงันี ้
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รายชื่อ ต  าแหน่ง การเขา้รว่มประชมุ (ครัง้)

คณะกรรมการ
บรษัิท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกา
รสรรหาและ
ก าหนด

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

การประชมุผู้
ถือหุน้ 

นายชายนอ้ย เผ่ือนโกสมุ ประธานกรรมการบรษัิท1/ 5/6 - - - 1/1 

นายโก บนั เฮง รองประธานกรรมการบรษัิท2/ 6/63/ - - - 0/1 

นายพีรศิลป์ ศภุผลศิร ิ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการ 

ก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

6/6 12/12 - 4/4 1/1 

นายนพพร เทพสิทธา กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหาและ 

ก าหนดคา่ตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 

6/6 12/12 2/2 - 1/1 

นายนิพนธ ์สทุธิมยั กรรมการอิสระ 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

กรรมการสรรหาและ 

ก าหนดคา่ตอบแทน 

6/6 - 1/14/ 2/24/ 1/1 

นายฌอง มาร ีเวอรบ์รูซ๊ซ ์ กรรมการ 4/45/ - - - 1/1 

นายเฟรเดรคิ การเ์ดส กรรมการ 4/66/ - - - 0/1 

นางสาวลกัษณา ทรพัยส์าคร ประธานกรรมการ1/ 6/6 - - - 1/1 

นายสมจิตต ์เศรษฐิน กรรมการ 

กรรมการสรรหาและ 

ก าหนดคา่ตอบแทน 

6/6 - 2/2 - 1/1 

นายจ๊าคส ์ปาสตอร ์ กรรมการบรหิาร 

กรรมการสรรหาและ 

ก าหนดคา่ตอบแทน 

6/6 - 2/2 - 1/1 

นายชยัวฒัน ์ศรวีรรณวฒัน ์ กรรมการบรหิาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

 กรรมการก ากบัดแูลกิจการทีด่ี          

6/6 - - 4/4 1/1 

นายสิทธิลาภ ทรพัยส์าคร กรรมการบรหิาร 6/6 - - - 1/1 
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รายชื่อ ต าแหน่ง การเขา้รว่มประชมุ (ครัง้) 

คณะกรรมการ
บรษัิท 

 คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

การประชมุผู้
ถือหุน้ 

นายอกูส ์เดอชองส ์ กรรมการบรหิาร 4/47/ - - - 1/1 

นายจ๊าคส ์มารแ์ชล กรรมการบรหิาร 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

6/68/ - - 4/4 1/1 

นางแอนน ์แมร ีมารเ์ชท ์ กรรมการอิสระ 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

กรรมการสรรหาและ 

ก าหนดคา่ตอบแทน 

2/25/ 1/14/ 1/14/ 0/1 

นายแอรฟ์เว ่เลอ บคุ    กรรมการ 1/27/ - - - - 

นายปานเฉลิม สธุาธรรม9/ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ 

ก าหนดคา่ตอบแทน 

4/6 11/12 1/2 - 0/1 

หมายเหต ุ: 

1/ นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น ประธานกรรมการบริษัทฯ แทน นางสาวลกัษณา ทรพัย์สาคร โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่15 กุมภาพนัธ์ 
2563 

2/ นายโก บนั เฮง ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น รองประธานกรรมการบรษิัทฯ แทน นายชายนอ้ย เผือ่นโกสมุ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่15 กมุภาพนัธ์ 2563 

3/ นายโก บนั เฮง เขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่2/2563 ครัง้ที ่3/2563 ครัง้ที ่4/2563 ครัง้ที ่5/2563 และ ครัง้ที ่6/2563 ผ่านการ
ประชมุแบบ Video Conference 

4/ นายนพินธ์ สุทธิมยั ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น กรรมการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แทน นางแอนน ์แมรี มาร์เชท ์
โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่8 พฤษภาคม 2563 

5/ นายฌอง มารี เวอร์บรู๊ซซ์ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น กรรมการบริษัทฯ แทน นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่7 เมษายน 2563 นายฌอง 
มาร ีเวอรบ์รู๊ซซ์ เขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที ่5/2564 ผ่านการประชมุแบบ Video Conference 

6/ นายเฟรเดริค การ์เดส เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที ่1/2563 ครัง้ที ่3/2563 ครัง้ที ่4/2563 และครัง้ที ่5/2563 ผ่านการประชุม
แบบ Video Conference 

7/ นายอูกส ์เดอชองส ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น กรรมการบรษิัทฯ แทน นายแอรฟ์เว่ เลอ บคุ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่17 กมุภาพนัธ์ 2563 

8/ นายจ๊าคส ์มารแ์ชล เขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที ่4/2563 ผ่านการประชมุแบบ Video Conference 

9/ นายปานเฉลมิ สธุาธรรม กรรมการอสิระ ถงึแก่กรรมเมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม 2563 

10/ การประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครั�งที� 6/2563 เมื�อวนัที� 6 พฤศจิกายน 2563 ในวาระที� 7.3 เป็นการประชมุที�ไม่มกีรรมการที�เป็นผูบ้รหิารเขา้

    ร่วมประชมุ
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รายละเอียดประวตักิรรมการและการด ารงต าแหนง่ในบรษิัทยอ่ย ปรากฎตามเอกสารแนบ 1 และ 2 ตามล าดบั 

8.2 ผู้บริหำร 
ผู้บริหำร 
ผูบ้รหิารของกลุม่บรษิัทฯ มีจ  านวน 16 ทา่น ประกอบดว้ย 

1. นายชยัวฒัน ์ศรีวรรณวฒัน ์  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2. นายอกูส ์เดอชองส ์   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่–สายธุรกิจสายธุรกิจตา่งประเทศ 

3. นายเธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน รองกรรมการผูจ้ดัการ – สายธุรกิจสายงานบรหิารจดัการ     
โลจิสตกิสแ์ละจดัหาจดัซือ้ 

4. นายครสิตอฟ แบรน์าร ์วอย รองกรรมการผูจ้ดัการ – สายธุรกิจการคา้และปฏิบตักิาร
ตา่งประเทศ 

5. นายโก๊ะ ไล ้ฮวด1/   รองกรรมการผูจ้ดัการ – สายบญัชีและการเงิน 

6. นางกญัญา เรืองประทีปแสง1/  ผูช้ว่ยรองกรรมการผูจ้ดัการ–สายบญัชีและการเงิน 

7. นายจ๊าคส ์ปาสตอร ์   กรรมการบรหิาร 

8. นายสิทธิลาภ ทรพัยส์าคร  กรรมการบรหิาร 

9. นายจ๊าคส ์มารแ์ชล ผูช้ว่ยรองกรรมการผูจ้ดัการ – ฝ่ายการเงินตา่งประเทศ การ
ประกนัภยัและกฎหมาย 

10. นางสาวอชัฌา รตันต์ระกลูทิพย ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินองคก์ร 

11. นายหลยุส ์เฟรเดอริก ซคัส์2/  ผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารกลุม่ธุรกิจเรือ 

12. นายชาญชยั โลหะประธาน  ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ 

13. นายสพุฒัน ์พิพิธวรรณ   ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร 

14. นางพนัธส์ิร ิสตุเธียรกลุ ผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารภาพลกัษณอ์งคก์รและกิจกรรมเพ่ือ
สงัคม 

15. นายสรนารถ นนัทมนตรี  ผูอ้  านวยการฝ่ายการคา้ระหวา่งประเทศ 

16. นางอดุมพร พนัธแ์พทย ์  ผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล 
1/ นายโก๊ะ ไล ้ฮวด ลาออกจากต าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ – สายบญัชีและการเงิน มีผลวันที่ 28 กมุภาพนัธ ์2564 และ นางกญัญา เรืองประทีป  
แสงไดร้บัการแตง่ตัง้แทนเป็นรองกรรมการผูจ้ดัการ – สายบญัชีและการเงิน มีผลวนัที่ 1 มีนาคม 2564 
2/ นายหลยุส ์เฟรเดอรกิ ซคัส ์ลาออกจากต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารกลุม่ธุรกิจเรอื มีผลวนัที่ 1 มีนาคม 2564 
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รายช่ือผูบ้รหิารสงูสดุ 4 อนัดบัแรกของบรษิัทฯ จะปรากฏตามล าดบัท่ี 1-6  

รายละเอียดประวตัผิูบ้รหิาร ปรากฎตามเอกสารแนบ 1  

 
แผนภำพโครงสร้ำงภำยในบริษัท (organization chart)  

 
 
 
8.3 เลขำนุกำรบริษัทฯ และผู้ทีไ่ด้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบัญชี 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแ้ตง่ตัง้นายธนพล เหล่าศิริพงศ ์ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการและวางแผนองคก์ร เป็น
เลขานกุารบรษิัทฯ เม่ือ วนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบตามท่ีกฎหมาย ก าหนดไว ้เลขานกุารบริษัทฯ 
จะรายงานตอ่ประธานคณะกรรมการบรษิัทฯ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทัง้นี ้ประวตัขิอง เลขานกุารบรษิัทฯ  

โดยประวตัิ เลขานุการบริษัท  และผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท า
บญัชี ประกฎตามเอกสารแนบท่ี 1 พรอ้มทัง้ รายช่ือผูด้  ารงต าแหนง่ระดบับรหิารในสายงานบญัชีและการเงินของ
บรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คือ นางณฐัมน อิงคะประดษิฐ์ 
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8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
  
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีหน้าท่ีรบัผิดชอบค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับขอบเขตหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของ
กรรมการแต่ละท่าน กลยุทธแ์ละเป้าหมายระยะยาว โดยค่าตอบแทนตอ้งอยู่ในระดบัท่ีสามารถแข่งขนัไดก้ับ
คา่เฉล่ียของบรษิัทท่ีอยูใ่นกลุ่มอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และคณะกรรมการจะน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้
เพ่ือพิจารณาคา่ตอบแทน 
 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ ค่าตอบแทนแบบคงท่ีและค่าตอบแทน
แบบผนัแปร โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 
ค่ำตอบแทนแบบคงที ่

ตามขอ้แนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2563 วนัท่ี 7 เมษายน 2563 มีมตอินมุตัคิา่ตอบแทนแบบคงท่ี ดงันี ้

ต ำแหน่ง ต่อท่ำน ยอดรวม (บำท) 

ประธานคณะกรรมการบรษัิท  600,000 600,000 

กรรมการอิสระ กรรมการบรหิารและกรรมการ (14 คน) 400,000 5,600,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  500,000 500,000 

กรรมการตรวจสอบ (2 คน) 400,000 800,000 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (5 คน) 60,000 300,000 

ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  100,000 100,000 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (3 คน) 80,000 240,000 

รวม   8,140,000 

 
 
ค่ำตอบแทนแบบผันแปร 

ตามขอ้แนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2563 วนัท่ี 7 เมษายน 2563  มีมตอินมุตัคิา่ตอบแทนแบบผนัแปร ดงันี ้ 
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ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีก าไร ก าหนดใหค้่าตอบแทนกรรมการแบบผนัแปรใหก้ับคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้
คณะ ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2563 ไม่เกิน 1 เท่าของคา่ตอบแทนแบบคงท่ีรวมประจ าปีท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้รบัทั้งปี โดยขึน้อยู่กับการพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการท่ีด ารง
ต าแหน่งอยูเ่ทา่นัน้ท่ีจะมีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนแบบผนัแปร ส าหรบักรรมการท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการไม่ถึงหนึ่ง
ปี ใหไ้ดร้บัคา่ตอบแทนแบบผนัแปรตามสดัสว่นของระยะเวลาการท างาน  

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 2/2564 วนัท่ี 16 กุมภาพันธ ์2564 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนแบบผนั
แปรส าหรบักรรมการบริษัทฯ 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงท่ีรวมประจ าปีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดร้บัทัง้ปี 
ส  าหรับกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปี ให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาการท างาน 

 ในปี 2563 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนแบบคงท่ีจ านวน 7,794,862 บาท และ
คา่ตอบแทนแบบผนัแปรจ านวน 4,000,000 บาท และไม่มีการจา่ยคา่ตอบแทนท่ีไมเ่ป็นตวัเงินแก่กรรมการ โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

  
รำยช่ือ 

  
ขอบเขตหน้ำที ่

2563 

 คงที่รำยปี1/   ผันแปร2/  ผันแปร พิเศษ3/ 

นายชายนอ้ย เผ่ือนโกสมุ 
  

ประธานกรรมการบรษัิท4/      376,230                    -                       -    

รองประธานกรรมการบรษัิท/ กรรมการ
อิสระ 

      111,680      250,000  250,000  

นายโก บนั เฮง 
รองประธานกรรมการบรษัิท/ กรรมการ
อิสระ 

       362,500      250,000     250,000  

นายพีรศิลป์ ศภุผลศิร ิ
  

กรรมการอิสระ        362,500       250,000     250,000  

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ        500,000                    -                          -    

ประธานคณะกรรมการ 
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

       100,000                    -    -    

นายนพพร เทพสทิธา 
  
  

กรรมการอิสระ       362,500      250,000   250,000  

ประธานกรรมการสรรหาและ 
ก าหนดคา่ตอบแทน 

        60,000                    -                          -    

กรรมการตรวจสอบ        400,000                    -                           -    

นายนิพนธ ์สทุธิมยั 
  
  

กรรมการอิสระ        362,500       250,000     250,000  

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี5/         51,803                    -                          -    

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน5/                   -                      -                          -    
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รำยช่ือ 
  

ขอบเขตหน้ำที ่
2563 

 คงที่รำยปี1/   ผันแปร2/  ผันแปร พิเศษ3/ 
นายฌอง มาร ีเวอรบ์รูซ๊ซ ์ กรรมการ6/        220,491                   -                     -    

นายเฟรเดรคิ การเ์ดส กรรมการ       362,500      250,000       250,000  

นางสาวลกัษณา ทรพัยส์าคร 
ประธานกรรมการบรษัิท4/          198,770         500,000       500,000  
กรรมการ        250,820                    -                      -    

นายสมจิตต ์เศรษฐิน 
กรรมการ        362,500        250,000    96,5757/  

กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดคา่ตอบแทน7/ 

                  -                      -                          -    

นายจ๊าคส ์ปาสตอร ์
กรรมการบรหิาร        362,500        250,000                    -    

กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดคา่ตอบแทน 

          60,000                    -                      -    

นายชยัวฒัน ์ศรวีรรณวฒัน ์

กรรมการบรหิาร        362,500       250,000                    -    

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี        80,000                    -                    -    

นายสทิธิลาภ ทรพัยส์าคร กรรมการบรหิาร        362,500       250,000                   -    

นายอกูส ์เดอชองส์8/ กรรมการบรหิาร        248,634                    -                          -    

นายจ๊าคส ์มารแ์ชล 
กรรมการบรหิาร        362,500      250,000                  -    

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี           80,000                    -    -    

นางแอนน ์แมร ีมารเ์ชท์7/ 

กรรมการอิสระ6/     168,5117/       250,000     250,000  

กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดคา่ตอบแทน5/ 

       75,9027/                   -    -    

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี5/         21,2027/                    -    -    

นายแอรฟ์เว ่เลอ บคุ8/  กรรมการ        113,866      250,000    250,000  

นายปานเฉลมิ สธุาธรรม9/ 

กรรมการอิสระ 448,2929/      250,000     250,000  

กรรมการตรวจสอบ 485,7929/                    -    -    

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 117,8699/            -                 -    

รวม   7,794,862   4,000,000  2,846,575  
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หมายเหต ุ
1/ ทีป่ระชุมสามญัผุถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 มีมติอนมุตัิเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการแบบคงที ่ของประธานกรรมการบรษิัทฯ และกรรมการบริษัทฯ จาก 
500,000 บาท และ 250,000 บาท เป็น 600,000 บาท และ 400,000 บาท ตามล าดบั 
2/ จากที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 และ 2563 ในกรณีที่บริษัทฯ มีก าไร อนุมัติใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้คณะไดร้บัค่าตอบแทน
กรรมการแบบผนัแปรอกีไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงทีร่วมประจ าปีทีค่ณะกรรมการบรษิัทฯ ไดร้บัทัง้ปี โดยขึน้อยกูั่บการพจิารณาและอนมุตัิ
ของคณะกรรมการ       บริษัทฯ เฉพาะกรรมการทดี ารงต าแหนง่อยู่เท่านัน้ ทีจ่ะมสีิทธิไ์ดร้บัค่าตอบแทนแบบผนัแปรส าหรบักรรมการทีด่  ารงต าแหน่ง 
กรรมการไม่ถึงหนึ่งปีใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนแบบผนัแปรตามสดัส่วนของระยะเวลาการท างาน ดว้ยเหตุนี ้การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่
2/2562 และ 2/2563 มมีตอินมุตัคิ่าตอบแทนแบบผนัแปรเป็นจ านวน 3,910,959 บาท และ 4,000,000 บาท ตามล าดบั 
3/ ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 พจิารณาอนมุตัคิ่าตอบแทนแบบผนัแปรพเิศษส าหรบักรรมการบรษิัทฯ (ไม่รวมกรรมการบรหิาร) ส าหรบัผล
การด าเนนิงานของบรษิัทฯ ในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 2,846,575 บาท 
4/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2563 เมือ่วนัที ่14 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติแต่งตัง้นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ 
แทน นางสาวลกัษณา ทรพัยส์าคร โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่15 กมุภาพนัธ์ 2563 
5/ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2563 มมีติแต่งตัง้นายนพินธ์ สุทธิมยั เป็นกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี และ
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แทน นางแอนน ์แมร ีมาร์เชท์ ทีไ่ดล้าออกจากการเป็นกรรมการในวนัที ่7 เมษายน 2563 โดยการแต่งตัง้
กรรมการใหม่มผีลตัง้แต่วนัที ่8 พฤษภาคม 2563 
6/ ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 มีมตแิต่งตัง้ นายฌอง มาร ีเวอรบ์รู๊ซซ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ ท่านใหม่ แทน นางแอนน ์แมรี มาร์เชท์ ซึ่งได้
ลาออกจากการเป็นกรรมการในวนัที ่7 เมษายน 2563 โดยการแต่งตัง้มผีลตัง้แต่วนัที ่7 เมษายน 2563 
7/ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที ่6/2562 เมือ่วนัที ่8 พฤศจก ิายน 2562 มมีตเิป็นแต่งตัง้นายสมจิตต ์เศรษฐิน เป็นกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่8 พฤศจิกายน 2562 
8/ ทีป่ระชมุประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที ่2/2563 เมือ่วนัที ่14 กมุภาพนัธ์ 2563 มมีตเิป็นแต่งตัง้นายอูกส ์เดอชองส ์เป็นกรรมการบริษัทฯ แทน
นายแอรฟ์เว่ เลอ บคุ ซ่ึงไดล้าออกจากการเป็นกรรมการในวนัที ่16 กมุภาพนัธ์ 2563 โดยการแต่งตัง้มผีลตัง้แต่วนัที ่17 กมุภาพนัธ์ 2563 
9/ นายปานเฉลิม สุธาธรรม กรรมการอสิระ ถงึแก่กรรมเมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม 2563 ดงันัน้ค่าตอบแทนแบบคงทีใ่นฐานะกรรมการบริษัทฯ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการพจิารณาและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรบัปี 2563 ทีก่  าหนดจ่ายในปี 2564 จึงถูกจ่ายในปี 2563 แทน 
 

 
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และกรรมกำรบริหำร 

การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหารเป็นอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนในการน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีแนว
ทางการพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้

1. ผลการปฏิบตัิงานค่าตอบแทนของผูบ้ริหารจะแปรผนัตามการบรรลผุลส าเร็จของเป้าหมายกลยุทธข์อง
กลุ่มบริษัท ซึ่งมีการประเมินผลจากตวัชีว้ดัความส าเร็จดา้นการเงิน ดา้นลกูคา้ ดา้นกระบวนการภายใน 
และดา้นการเรียนรูพ้ฒันา 

2. แผนกลยุทธข์องกลุ่มบริษัทท่ีสอดคลอ้งกับความคาดหวงัของผูถื้อหุน้ และวิสยัทศันปี์ 2568 เพ่ือสรา้ง
มลูคา่เพิ่มใหก้บัธุรกิจและผูถื้อหุน้ 

3. นโยบายการบริหารค่าตอบแทน พิจารณาเปรียบเทียบการจ่ายคา่ตอบแทนกบัขอ้มลูบริษัทจดทะเบียน
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ในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยเนน้สดัส่วนการจ่ายโบนสัตามผลงานเป็นหลกัเพ่ือใหส้ามารถแขง่ขนัไดก้บั
บรษิัทอ่ืน ๆ 

 
โครงสร้ำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และกรรมกำรบริหำร 

คา่ตอบแทนดงักลา่วประกอบดว้ยคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือน ซึ่งมีการทบทวนปีละหนึ่งครัง้ 
และโบนสัตามผลการปฏิบตัิงานซึ่งแปรผนัตามผลประกอบการประจ าปี และคา่ตอบแทนท่ีเป็นผลประโยชนอ่ื์น 
ไดแ้ก่ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ สวสัดิการค่ารกัษาพยาบาลและประกันชีวิต สิทธิท่ีจะซือ้หุน้ของบริษัทในราคาท่ี
ก าหนดไว ้(Employee stock options) เป็นตน้  บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ
ผูอ้  านวยการขึน้ไป ในรูปเงินเดือนโบนสั และกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ในปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 226 ลา้นบาท  
โดยคา่ตอบแทนแก่ผูบ้ริหาร 4 ล าดบัแรกจ านวน 6 คนเทา่กบั 69 ลา้นบาท   
 
8.5 บุคคล 

บุคลำกรและค่ำตอบแทนพนักงำน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีพนกังาน ทัง้สิน้ 1,711 คน ประกอบดว้ยพนกังานปฏิบตัิการ
1,372 คน พนักงานบริหาร 80 คน และพนักงานในส านักงานใหญ่ 259 คน กลุ่มบริษัทฯ ไดจ้่ายผลตอบแทน
ใหแ้ก่พนกังาน จ านวนทัง้สิน้ 1,090 ลา้นบาท ซึ่งผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน คา่ล่วงเวลา เงินช่วยเหลือคา่ครอง
ชีพ  เงินโบนสั เงินชว่ยเหลือพิเศษ เงินประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นตน้  
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ม 

พนักงำนปฎิบัตกิำร/
บริกำร (คน) 

361 71 58 35 50 51 28 71 89 51 163   154 178 12 1,372 

พนักงำนบริหำร 
(คน) 

42 2 1 - - - -  2 4 3 15   3 6 2 80 

พนักงำนใน
ส ำนักงำนใหญ่ (คน) 

136 8 5 - - - - 25 
14 

(PP) 
7 

(GZ) 
21 

(KL) 
4 0  39         

- 
259 

รวม (คน) 539 81 64 35 50 51 28 98 107 61 199 4 157 223 14 1,711 
ค่ำตอบแทน
พนักงำน (ล้ำนบำท) 

468 38 30 25 36 33 18 79 22 53 170 39 55 20 4 1.090 
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ด้ำนกำรพัฒนำพนักงำนและกำรฝึกอบรม 

กลุ่มบริษัทฯ ก าหนดให้การเรียนรูเ้ป็นเป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาไปสู่การเป็น “พันธมิตรผูน้  าเสนอ
โซลชูั่นอย่างสรา้งสรรค”์ ในดา้นยางมะตอยแบบครบวงจรและไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล ความรูแ้ละความ
ช านาญของกลุ่มบริษัทฯ เกิดจากการน าประสบการณอ์นัยาวนานในอุตสาหกรรมยางมะตอย มาใชพ้ฒันาเพ่ือ
ตอบสนองตอ่ความทา้ทายในอนาคต 

กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาโดยน าประสบการณ์ในธุรกิจยางมะตอยท่ีมีอย่าง
ยาวนานออกแบบเป็นหลักสูตรเฉพาะความรูเ้ชิงเทคนิคเก่ียวกับยางมะตอย เป็นไปตามนโยบายการจัดการ
ความรูใ้นองคก์รท่ีมีวัตถุประสงคใ์นการรักษาและพัฒนาความรูเ้ก่ียวกับยางมะตอยท่ีเป็นแกนหลักของ
ประสิทธิผลการปฏิบตังิานของพนกังาน สง่ผลใหเ้กิดความไดเ้ปรียบดา้นการแขง่ขนัของกลุม่บริษัทฯ 

พนกังาน ผูจ้ดัการ และ ฝ่ายบริหารทรพัยากรบคุคล ตา่งมีสว่นรว่มรบัผิดชอบในการปฏิบตัติามแนวทาง
พฒันานีด้ว้ยการท่ีแตล่ะกลุ่มงานไดด้  าเนินการก าหนด “คู่มือความสามารถในการท างาน” (Job Competency 
Profile) ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนา และการเรียนรูเ้พ่ือความกา้วหนา้ทางอาชีพ ทัง้ในสายงาน และขา้มสายงาน 
ทั้งนี ้ ผู้จัดการมีหน้าท่ีเป็นผู้แนะน า และสอนงานให้พนักงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้พนักงานประสบ
ความส าเรจ็ในการอาชีพการงาน 

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรสั Covid-19 ในปี 2563 ประเทศไทยและหลายๆ ประเทศ ได้
ประกาศใชม้าตรการจ ากดัการเดินทาง ซึ่งถือเป็นความทา้ทายตอ่การจดัฝึกอบรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย ฝ่ายบริหารทรพัยากรบุคคลไดป้รบัตวัโดยการจดัอบรมผ่านช่องทางออนไลน ์นอกจากนีย้งัมี
การริเริ่มจดัอบรมหลกัสตูรการบรหิารส าหรบัในประเทศไทยอีกดว้ยในปี 2563 พนกังานในกลุม่บรษิัทฯ มีจ านวน
ชั่วโมงการฝึกอบรมซึ่งรวมชั่วโมงการอบรมพนกังานใหมโ่ดยเฉล่ียตอ่คนตอ่ปีท่ี 36 ชั่วโมง สงูกวา่เปา้หมายเฉล่ีย
ท่ี 24 ชั่วโมงตอ่คนตอ่ปี การอบรมพนกังานใหม่นีจ้ะครอบคลุมถึงนโยบายตา่ง ๆ จรรยาบรรณบริษัทฯ และการ
ตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น 

เหนือสิ่งอ่ืนใด บริษัทฯ ไดเ้ปิดตวัโครงการ Innovation Bootcamp โดยมีจดุประสงคเ์พ่ือสนบัสนนุใหเ้กิด
ขบัเคล่ือนวฒันธรรมนวตักรรม ทัง้นี ้ไดมี้การเปิดโอกาสใหพ้นกังานของบริษัทในประเทศไทยและบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศเขา้ร่วมโครงการ โดยมีทีมจากประเทศไทยเขา้ร่วมทัง้สิน้ 10 ทีม และทีมจากประเทศเวียดนาม 
มาเลเซีย และอินโดนีเซียรวมอีก 9 ทีม 
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กำรพัฒนำพนักงำนทีม่ีศักยภำพสูงและกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 

วัฒนธรรมการท างานท่ีเกิดจากพัฒนาในรูปแบบหลากหลายเป็นกุญแจส าคัญของการบรรลุ
วตัถุประสงคร์ายบุคคลและ วตัถุประสงคท์างธุรกิจ โดยมีแรงขบัเคล่ือนจากการไดร้บัมอบหมายงานท่ีชัดเจน
และทา้ทายความสามารถสง่ผลใหพ้นกังานไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของผลงานตนเองในเชิงธุรกิจโดยรวม 

ผูจ้ดัการและพนกังานจะรว่มกนัก าหนดวตัถุประสงคก์ารปฏิบตัิงานและท าการประเมินผล (อย่างนอ้ย
สองครัง้ตอ่ปี)  ซึ่งช่วยใหผู้จ้ดัการไดร้บัทราบถึงผลงานของผูมี้ความสามารถและใหร้างวลัตอบแทนท่ีเหมาะสม 
และในขณะเดียวกนัก็ไดบ้รหิารจดัการกลุม่ท่ีมีผลการปฏิบตังิานต ่ากวา่ความคาดหวงัดว้ยความเป็นธรรม 

พนกังานทั่วไปจะไดร้บัขอ้มลู feedback สะทอ้นผลการปฏิบตัิงานของตน และสรา้งเสริมแรงบนัดาลใจ
ทางอาชีพจากเครื่องมือและกระบวนการตา่ง ๆ เช่น ระบบการประเมินผลการปฏิบตังิาน และคูมื่อความสามารถ
ในการท างาน และ ส าหรบักลุ่มพนกังานท่ีมีความสามารถสงูและมีศกัยภาพสูง จะไดร้บัการพฒันาในหลกัสตูร
เฉพาะ เช่น กลุ่ม New Wave และโครงการพัฒนา Top Executive Talents โดยถือเป็นความรบัผิดชอบของ
ผูจ้ดัการในการอทุิศเวลาอย่างเหมาะสมในการติดตามเปา้หมายการท างานและใหก้ารแนะน าแก่พนกังาน เ ป็น
ประจ าสม ่าเสมอตลอดปี ส าหรบัพนกังานนัน้จะตอ้งรบัผิดชอบในการพฒันางานอาชีพของตนเอง โดยไดร้บัการ
สนบัสนนุจากหวัหนา้งานโดยตรงและผูจ้ดัการในสายงาน 

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางในการส่งเสรมิการท างานท่ีตา่งประเทศ โดยพนกังานท่ีมีความสนใจ
ในการท างานต่างประเทศนัน้ สามารถไดร้บัโอกาสในการปฏิบตัิหนา้ท่ีในต่างประเทศได ้และน่ีคือปัจจยัท่ีช่วย
ดงึดดูและพฒันากลุม่พนกังานท่ีมีความสามารถใหก้บัองคก์ร 

การเล่ือนขัน้เล่ือนต าแหน่งจะพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานท่ีดี พฤติกรรมอนัเหมาะสม และศกัยภาพ
ในอนาคตกลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการตามแผนสืบทอดต าแหน่งเชิงรุกส าหรบักลุ่มต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงถึง
ระดบักลางในต าแหน่งท่ีมีความส าคญัยิ่ง เพ่ือใหเ้กิดความตอ่เน่ืองในการสืบทอดต าแหน่งท่ีมีความจ าเป็นตา่งๆ 
ในอนาคต 

ฝ่ายทรพัยากรบุคคลจะจัดหาทรพัยากรท่ีจ าเป็นและสนับสนุนในดา้นต่าง  ๆ โดยร่วมมือกับผูบ้ริหาร
สงูสดุในหนว่ยงานและผูจ้ดัการ เพ่ือเปา้หมายในการพฒันาพนกังานของกลุม่บรษิัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง 
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9.  กำรก ำกับดูแลกิจกำร 

คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการก ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีจะท าใหก้ลุ่มบริษัทฯ 
เติบโตไดอ้ย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งจะเสริมสรา้งความเช่ือมั่นแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายซึ่ง
รวมถึงผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ หุน้สว่นทางธุรกิจ คูแ่ข่งและเจา้หนี ้ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิัทฯ และผูบ้รหิารจึง
มีการสง่เสรมิการด าเนินการภายใตก้ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในบริษัทฯ บรษิัทยอ่ยและบรษิัทรว่ม  

บริษัทฯ มีความยินดีท่ีจะแจง้ใหท้ราบว่า บริษัทฯ ไดร้บัการจดัอนัดบัดา้นการก ากับดแูลกิจการท่ีดีใน
ระดบั “ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดบัสูงสุดส าหรบัโครงการส ารวจการก ากับดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ประจ าปี 2563 (CGR) โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการไทย (IOD) เป็นปีท่ีสามติดตอ่กนั นอกจากนีบ้ริษัทฯ 
ยงัไดร้บัการประเมินท่ี คะแนนรอ้ยละ 97.5 จากคะแนนเต็มรอ้ยละ 100 ส าหรบั โครงการประเมินคณุภาพการ
จดัการประชมุผูถื้อหุน้จากสมาคมสง่เสรมิลงทนุไทย 

เพ่ือใหก้ารพฒันาการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง บรษิัทฯ ไดพ้ิจารณาและทบทวนการน า
หลักการ ก ากับดูแลกิจการท่ีดี ส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) โดยส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์CG Code มาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของบรษิัทฯ ตามความเหมาะสม 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดเ้ซ็นประกาศเจตนารมยเ์ขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้น
การทุจริต (CAC) โดยไดร้บัการรบัรองโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ใน
วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 และไดร้บัการตอ่อายกุารรบัรองโครงการ CAC ในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

ทา้ยสดุ  บรษิัทฯ มีความยินดีท่ีจะแจง้ใหท้ราบวา่ บริษัทฯ ไดร้บัคดัเลือกใหอ้ยู่ในดชันีความยั่งยืน (THSI 
Index) เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน และบริษัทฯ ยังได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่ งยืน Sustainability 
Disclosure Award ประจ าปี 2563 จากสถาบนัไทยพฒันเ์ป็นปีท่ีสองตดิตอ่กนัอีกดว้ย 

 
9.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ลุ่มบริษัทฯ เกิด
การพฒันาอย่างยั่งยืน เคารพต่อผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ มีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได ้จึงก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ    เพ่ือใหค้ณะกรรมการ
บรษิัทฯ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ยดึถือเป็นแนวปฏิบตัดิงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูน้  าทางจริยธรรม โดยก าหนดแนวทางของจรรยาบรรณในการบริหารจดัการ 

และก ากบัดแูลใหก้ลุ่มบริษัทฯ ประพฤติปฏิบตัิตามกฏหมายท่ีบงัคบัใชแ้ละแนวทางของจรรยาบรรณท่ี

ก าหนดไว ้
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2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทส าคญัในการพฒันาก ากับดแูลกลยทุธ ์นโยบายและแผนงานท่ีส าคญั 

โดยพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงและวางแนวทางการบรหิารจดัการอย่างเหมาะสม 

3. คณะกรรมการบรษิัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสรา้งมลูคา่เพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานดว้ยความ

รอบคอบ และระมดัระวงัรบัผิดชอบตอ่การด าเนินการ เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ พรอ้มมีสว่น

รว่มในความส าเรจ็ของผูมี้สว่นไดเ้สียควบคูไ่ปกบัการรบัผิดชอบตอ่สงัคมในระดบัสงูสดุตลอดเวลา 

4. ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิของตน โดยตระหนักอยู่เสมอว่าเป็นหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกลุ่ม 
บรษิัทฯ ท่ีจะส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิในความเป็นเจา้ของผา่นกระบวนการแตง่ตัง้คณะกรรมการให ้ท า
หนา้ท่ีแทนตน และมีสิทธิในการตดัสินใจเปล่ียน แปลงท่ีส าคญัของบรษิัทฯ 

5. ปฏิบตัติอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั และเป็นธรรม ตอ่ทกุฝ่ายรวมถึงสิทธิของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย 
6. ด าเนินการใหเ้กิดความสมดลุระหว่างความตอ้งการ ของบริษัทฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทัง้ในปัจจุบนัและ 

ความคาดหวงัในอนาคตเพ่ือประโยชนร์ว่มกนัอยา่ง ยั่งยืน 
7. ด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศของกลุม่บรษิัทฯ ทัง้ ในเรื่องการเงินและไมใ่ชก่ารเงินอยา่งถกูตอ้งเพียงพอ 

ทนัเวลา โปร่งใสและตรวจสอบได ้ผ่านช่องทางการ ส่ือสารแบบสองทางท่ีเหมาะสมเพ่ือประโยชนใ์น 
การตดัสินใจแก่ผูมี้สว่นไดเ้สีย 

 
สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บรษิัทฯ ตระหนกัถึงสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย 1) ไดอ้  านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้และนกั
ลงทุนใหไ้ดร้บั สิทธิพืน้ฐานต่าง ๆ รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกับการประชุมสามญั ผูถื้อหุน้ท่ีควรไดร้บั  2) ประธานของ
คณะกรรมการชดุยอ่ย ตา่ง ๆ เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือส่ือสารประเด็น ตา่ง ๆ และ 3) โครงสรา้งการ
ถือหุ้นการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์และหลักธรรมภิบาลท่ีดี โดยสิทธิของ ผู้ถือหุ้นหลัก ๆ 
ประกอบดว้ย ดงันี ้

ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ มีสิทธิท่ีจะเสนอวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 และส่งค าถามล่วงหนา้โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอและส่งไดต้ัง้แต่วนัท่ี  7  ตลุาคม  
2563 จนถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2563 เพ่ือใหค้ณะกรรมการคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาโดยในกรณีท่ีบรรจุ
เป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระท่ีก าหนดโดยผู้ถือหุ้น ในกรณี ท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธไมร่บัเรื่องท่ีผูถื้อหุน้เสนอเพ่ือใหบ้รรจเุป็นวาระ บริษัทฯ จะชีแ้จงเหตผุลใหท่ี้ประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทราบ นอกจากนีใ้นช่วงเวลาเดียวกนั บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายมีสิทธิเสนอ
ช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ ล่วงหนา้ โดยในกรณีนีค้ณะกรรมการสรรหาและ
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ก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเพ่ือสรรหารวมกับบุคคลอ่ืนตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเขา้เป็น
กรรมการบริษัทฯ จากนัน้จะไดเ้สนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่าเหมาะสมใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อน
เสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

• ผูถื้อหุ้น (รายย่อย นิติบุคคล และสถาบัน) ไดร้ับการอ านวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุมการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี บรษิัทฯ ไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข แก่ผูถื้อหุน้ส  าหรบัในกรณี

ท่ีผูถื้อหุน้ไมส่ามารถมาประชมุไดด้ว้ยตนเอง นอกจากนี ้นกัลงทนุสถาบนัสามารถมอบฉันทะใหต้วัแทน

ในการเขา้ประชมุแทนได ้

• ก าหนดใหมี้วาระเก่ียวกับคา่ตอบแทนของกรรมการ เพ่ือชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาอนุมตัิเป็นประจ า

ทุกปี และเพ่ือทราบจ านวนและประเภทของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดร้บัโดยแบ่งเป็นเบีย้

ประชมุ และ โบนสักรรมการบรษิัทฯ รวมถึงคา่ตอบแทนอ่ืน ๆ 

• หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และเพียงพอต่อการตดัสินใจ นอกจากนั้น 

รายงานการประชมุอธิบายถึงวิธีการการนบัคะแนน ผลการนบัคะแนน ค าถามและขอ้เสนอแนะจากผูถื้อ

หุน้ 

• มีสิทธิในการไดร้บัเงินปันผลเสนอวาระการประชมุเสนอผูมี้คณุสมบตัเิพ่ือเป็นกรรมการและอนมุตัิ วาระ

ตา่ง ๆ ตามอ านาจอนมุตั ิ

• ใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุภายหลงัจากประธานในท่ีประชุมเปิดการประชมุแลว้สามารถออกเสียง 

ลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาและ ยังไม่ไดมี้การลงมติและนบัเป็นองคป์ระชุมตัง้แต ่

วาระท่ีไดเ้ขา้ประชมุเป็นตน้ไป 

• ประธานคณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือรายงานผู้ถือหุ้นเก่ียวกับ

สถานการณต์า่ง ๆ 

• ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ไดจ้ดัใหมี้การลงทะเบียนโดยใชร้ะบบบารโ์คด้ท่ีแสดงถึงเลขทะเบียนของผูถื้อหุน้ 

แต่ละรายท่ีไดจ้ดัพิมพไ์วบ้นแบบลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉันทะ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัความสะดวก 

สบายในการประชมุ และท าใหข้ัน้ตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเรว็ นอกจากนีใ้นการใชส้ิทธิออก

เสียงแตล่ะวาระไดใ้ชว้ิธีเก็บบตัรยืนยนัลงคะแนนของผูถื้อหุน้เฉพาะบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงท่ีไม่

เห็นดว้ยและงดออกเสียงเพ่ือค านวณหักออกจากผูท่ี้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด และส าหรบั

วิธีการนบัคะแนน บริษัทฯ ใชร้ะบบบารโ์คด้เพ่ือใหเ้กิดความรวดเรว็สามารถประกาศผลคะแนน ไดท้นัที

หลงัจากจบการพิจารณาแตล่ะวาระโดยเม่ือจบการประชมุผูถื้อหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ้
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• ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระจ านวน  1 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการทัง้หมด ซึ่งจะมีการเลือกตัง้กรรมการกลบัเขา้มาแทน ในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ใน

กรณีท่ีมีบุคคลไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจ านวนเกินกว่าจ านวนกรรมการท่ีพึงมี ให้ผู้ถือหุ้น

เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

• ในการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือตัง้ค  าถามในวาระต่าง ๆ 

อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ในการประชุม ผู้ถือหุ้นเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล

รายละเอียด ในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนีใ้นวาระท่ีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยข้อซักถาม บริษัทฯ ได้

จดัเตรียมบคุลากร ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูใ้หค้  าตอบ ภายใตค้วามรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

• โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เช่น การถือหุ้นของ

คณะกรรมการรวมกันไม่เกินรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้จดทะเบียนท่ีช าระแลว้ นอกจากนีจ้  านวนหุ้น

รวมกนัของผูถื้อหุน้รายยอ่ยรวมกนัเทา่กบัรอ้ยละ 39.44 ของจ านวนหุน้จดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 

บรษิัทฯ ตระหนกัถึงความปลอดภยัของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั โดยบรษิัทฯ ไดแ้จง้แนวปฏิบตัสิ  าหรบัผูถื้อหุน้
ในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ท่ามกลางการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา สายพนัธุใ์หม่  
2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- ขอความร่วมมือมายงัท่านผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาใชว้ิธีการลงคะแนนโดยการมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการ 

อิสระของบรษิัทฯ แทนการมาเขา้รว่มประชมุโดย ตนเอง 

- ส าหรบัท่านผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ท่านไดจ้ัดเตรียมหนา้กาก
อนามยั โดยตวัท่านเองและขอใหส้วมใส่ตลอดการประชมุ บริษัทฯ ขอเรียนใหท้ราบว่าท่านจะตอ้งผ่าน
การคดักรอง ตามมาตรการบริษัทฯ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายเกิน  37.5 องศา บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระในการเขา้ประชมุแทน 

- ผูถื้อหุน้ท่ีไมไ่ดเ้ขา้หอ้งประชมุมีสิทธ์ิในการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระในการเขา้ประชมุแทน 
- ผูถื้อหุน้ท่ีผ่านการคดักรองทกุทา่นจะถกูจดัใหน้ั่ง โดยมีระยะหา่ง 1 เมตรจากผูเ้ขา้รว่มประชมุทา่นอ่ืน 

- ยกเลิกการใหบ้รกิารอาหาร ชา และกาแฟ ทัง้ก่อน และระหวา่งการประชมุ แตบ่รษิัทฯ ยงัมีการ

จดัเตรียมน า้ด่ืมเป็นขวดให ้

- ทา่นผูถื้อหุน้สามารถสง่ค าถามเป็นการล่วงหนา้ได ้โดยบรษิัทจะท าการชีแ้จงและสง่อีเมลกลบัไปยงั 

ทา่นผูถื้อหุน้ในภายหลงั 
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ดว้ยความร่วมมือท่ีดีจากผูถื้อหุน้ท่ีปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิในการเขา้ร่วมประชุม บริษัทฯ สามารถจัด
ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ไดต้ามก าหนดโดยไม่มีการเล่ือนประชุมแต่อย่างใด สะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถในการปรบัตวั (Power of Resilience) ของบริษัทฯ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรสัโควิด-19 

 
กำรปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกัน 

การสรา้งความเท่าเทียมกันใหเ้กิดขึน้กับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อย นักลงทุน สถาบันหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องท้าทายท่ีบริษัทฯ ค านึงถึงและพยายามสรา้ง
เครื่องมือท่ีชว่ยใหเ้กิดความเทา่เทียมกนัอยา่งแทจ้รงิ โดยเฉพาะกบัผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยดงันี ้

• ผูถื้อหุน้ทกุคนมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่โดยหุน้แตล่ะหุน้มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง 

และ ไมมี่หุน้ใดมีสิทธิพิเศษท่ีเป็นการจ ากดัสิทธิของผูถื้อหุน้รายอ่ืน 

• ผูถื้อหุน้มีสิทธิในการเสนอรายช่ือกรรมการเพ่ือการเลือกตัง้ผา่นทางชอ่งทางของบรษิัทฯ 

• มีการก าหนดนโยบายการก ากับดแูลและการใชข้อ้มูลภายในไวใ้นอ านาจด าเนินการและขอ้บงัคบั

พนกังานอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยมีบทก าหนดโทษชดัเจน กรณีท่ีผูบ้ริหารหรือพนกังานน า

ขอ้มลูภายในไปเปิดเผยตอ่สาธารณะหรือน าไปใชป้ระโยชนส์่วนตน ในปี 2563 บริษัทฯ ไมมี่ปัญหา

การใชข้อ้มลูภายใน 

• จรรยาบรรณบรษิัทฯ  ไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิเพิ่มเติมส าหรบัการหา้มพนกังานใชท้รพัยส์ินของบรษิัทฯ 

หรือ ใชเ้วลาท างานในการคน้หาขอ้มลูติดตอ่ หรือ ซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ย่างเป็นประจ าเพ่ือประโยชน์

ส าหรบัตนเอง หรือบคุคลอ่ืน โดยไมมี่เหตอุนัควร และไมเ่ป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบรษิัทฯ 

• ภายใต้จรรยาบรรณของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการบริษัทฯ และพนักงานใน

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูรวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว หา้ม

ซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 21 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน

ประจ าปี (Blackout Period) นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมี้การติดตามผลการปฏิบตัิตาม

มาตรฐานดงักลา่ว โดยกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจดัการบรษิัทฯ ไดร้ายงานการเปล่ียนแปลงการถือ

หลักทรัพย์ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบโดยก าหนดเป็นวาระหนึ่งในการประชุม

คณะกรรมการบรษิัทฯ ทกุไตรมาส 
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• รายการท่ีเก่ียวโยงท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติไดร้บัการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด  โดยรายการ

เหล่านีเ้ป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไป รายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีนอกเหนือจากนีต้อ้งเป็นไปตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ ท่ีเก่ียวโยงกนั 

• รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยส์ินท่ีต้องผ่านการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 

• บริษัทฯ มีโครงสรา้งการถือหุน้ท่ีชดัเจน โปรง่ใส ไม่มีการถือหุน้ไขวก้ับผูถื้อหุน้รายใหญ่ จึงไม่ท าให้

เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์หแ้ก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยไดเ้ปิดเผยโครงสรา้งการถือหุน้ของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไวใ้นรายงานประจ าปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลกัทรพัย์

ของคณะกรรมการ บรษิัทฯ อยา่งครบถว้น 

• ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบ

ฉันทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขา้รว่มประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ

หนึ่งแบบใด ท่ีไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมโดยบริษัทฯ ไดจ้ดัท าหนังสือมอบฉันทะใน

รูปแบบท่ีผูถื้อหุน้ สามารถก าหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนไดต้ามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์

ก าหนด และผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ได ้

และบรษิัทฯ ไดจ้ดัใหมี้อากรแสตมป์ไวบ้รกิารผูถื้อหุน้ส าหรบัปิดหนงัสือมอบฉนัทะอีกดว้ย 

• ผูถื้อหุน้ทุกรายไดร้บัขอ้มูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็น

เวลา 21 วนั เพ่ือจะมีเวลาในการเตรียมตวัเขา้ประชุม ในปี 2563 โดยบริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่ข้อมูล

หนงัสือเชิญประชุมบนเว็บไซต ์และส่งหนงัสือเชิญประชมุใหผู้ถื้อหุน้ก่อนวนัประชุม 30 วนัและ 21 

วนั ตามล าดบั ทัง้นี ้หนงัสือเชิญประชมุไดถ้กูจดัท าทัง้ภาษาไทยและองักฤษ 

• มีการแบง่แยกหนา้ท่ีความรบัผิดชอบอยา่งชดัเจนระหว่าง คณะกรรมการบรษิัทฯ ฝ่ายบริหาร และผู้

ถือหุ้น จึงท าให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าท่ีความรบัผิดชอบ ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทฯ หรือ

ผูบ้ริหารคนใดคนหนึ่งมีสว่นไดเ้สียในวาระท่ีก าลงัพิจารณา ผูมี้ส่วนไดเ้สียนัน้ก็จะไม่เขา้รว่มประชมุ

และงดออกเสียงเพ่ือใหก้ารตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบ้ริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม 

เพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้รงิ 
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บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อบทบาทของ ผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 

พนกังาน ลกูคา้ ผูจ้ดัหาวตัถดุบิ เจา้หนี ้คูค่า้รวมไปถึงคูแ่ขง่ทางการคา้ เน่ืองจากแตล่ะกลุ่มเป็นแรงสนบัสนนุให้

บริษัทฯ สามารถเกิดการแข่งขนั สรา้งก าไร สรา้งความส าเร็จด้วยกันโดยยึดหลกัจรรยาบรรณของบริษัทฯ และ

ยดึถือหลกัการท่ีจะตอ้งปฏิบตัิอย่างรบัผิดชอบตอ่สงัคมและรกัษาค ามั่นสญัญาในฐานะนิตบิคุคลท่ีจะตอ้งรกัษา

ความสมัพนัธก์บัผูมี้สว่นไดเ้สีย ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น 
นอกจากสิทธิพืน้ฐาน สิทธิท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนด กฎหมาย กฎระเบียบ สญัญาและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ี

ท าขึน้ระหว่างกัน เช่น สิทธิในการไดร้บัผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมสิทธิในการไดร้บัใบหุน้ สิทธิในการตรวจสอบ
จ านวนหุน้ สิทธิในการเขา้ประชมุและออกเสียง เป็นตน้ 

ผูถื้อหุ้นทุกท่านจะไดร้บัขอ้มูลเก่ียวกับการประชุมก่อนการประชุมโดยขอ้มูลดงักล่าวถูกเผยแพร่บน
เว็บไซตบ์ริษัทฯ ก่อนเป็นเวลา 1 เดือน และถูกจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 21 วนัก่อนการประชุม โดยสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นในการเขา้ร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียงจะถูกระบุอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมของ
บรษิัทฯ 

บริษัทฯ เช่ือว่าผูถื้อหุน้เป็นเจา้ของบริษัทฯ จึงใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นตา่ง ๆ เก่ียวกับ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะไดร้บัการ
กลั่นกรองเพ่ือเสนอคณะกรรมการบรษิัทฯ ตอ่ไป 

พนักงำน 

กำรบริหำรค่ำตอบแทน  

แนวทางการบริหารค่าตอบแทนพนกังานถกูพฒันาบน แนวทางจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน  โดยยึดหลักการของโครงสรา้งค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมเม่ือเปรียบเทียบภายในองคก์รเพ่ือให้

สามารถแขง่ขนัไดก้บัคา่ตอบแทนในตลาดแรงงาน 

โครงสรา้งตอบแทนก าหนดขึน้ตามความส าคัญหรือค่าของงานซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละ

ระดับชั้นงาน โดยมีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน   ปัจจัยภายนอกท่ีน ามาพิจารณา
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ประกอบ ได้แก่ ดัชนีชี ้วัดทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราค่าตอบแทนใน ตลาดแรงงาน รวมถึง

เปรียบเทียบกบัองคก์รอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมท่ีใกลเ้คียงกนั 

กำรบริหำรสวัสดกิำร  

กลุ่มบริษัทฯ ไดก้ าหนดใหมี้การบริหารสวสัดิการและ ส่ือสารใหก้บัพนกังานผ่านช่องทางคู่มือพนกังาน 

ซึ่งไดร้บัการปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี ้คู่มือพนักงานจะถูกเปิดเผยผ่านระบบออนไลนแ์ละ

ช่องทางการส่ือสารอ่ืน ๆ ภายในองคก์ร  โดยมีจดุมุ่งหมายส่งมอบจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมใหก้ับ

พนกังานทกุคนในทกุ ๆ ดา้นท่ีมีความจ าเป็นตัง้แตเ่ริ่มปฎิบตังิานจนถึงเกษียณอาย ุไดแ้ก่ 

• สวสัดกิารท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตังิาน ไดแ้ก่ เบีย้เลีย้ง การปฏิบตังิานนอกสถานท่ี คา่ใชจ้่ายในการ

เดนิทาง ท่ีพกั การประกนัอบุตัเิหตเุดนิทาง และเงินชว่ยเหลือ การยา้ยสถานท่ีท างาน 

• สวสัดกิารดา้นสขุภาพ ไดแ้ก่ การประกนัสขุภาพท่ี ครอบคลมุคา่ทนัตกรรม  การตรวจสขุภาพ

ประจ าปี การฉีดวคัซีนปอ้งกนัไขห้วดัใหญ่ประจ าปี หอ้งออกก าลงักาย 

• สวสัดกิารเพ่ือความเป็นอยูห่รือการช่วยเหลือพนกังานในกรณีตา่ง ๆ  ไดแ้ก่ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

เงินรางวลัการท างานและการเกษียณอาย ุเงินชว่ยเหลืองานศพ และพิการ และเงินกูฉ้กุเฉิน 

 

กำรดูแลพนักงำนในระยะยำว 
กลุ่มบริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลงั 

ตามพระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2547 พนกังานท่ีเป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเขา้กองทุน

ในอตัรารอ้ยละ 5 ของคา่จา้งพนกังาน และไดร้บัเงินสมทบจากกลุม่บรษิัทฯ ในอตัราท่ีเทา่กนัทกุเดือน 

นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารทรพัยากรบุคคลไดจ้ัดอบรมให้ความรูแ้ก่พนักงานและรบัฟังข้อคิดเห็นจาก

พนกังานทัง้ท่ีส  านกังานใหญ่และโรงงานในหวัขอ้ค่าตอบแทน ซึ่งประกอบดว้ย โครงสรา้งค่าตอบแทนและการ

เปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนในอุตสาหกรรมท่ีใกลเ้คียงกนั  ฝ่ายบริหาร ทรพัยากรบุคคล ไดว้างแผนท่ีจะจดัการ

อบรมใหค้รอบคลมุทกุโรงงานในประเทศไทยภายในตน้ปี 2564 

ด้ำนกำรพัฒนำพนักงำนและกำรฝึกอบรม 
กลุ่มบริษัทฯ ก าหนดให้การเรียนรูเ้ป็นเป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาไปสู่การเป็น “พันธมิตรผูน้  าเสนอ

โซลชูั่นอยา่งสรา้งสรรค”์ ในดา้นยางมะตอยแบบครบวงจรและไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล  ความรูแ้ละความ
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ช านาญของกลุ่มบริษัทฯ เกิดจากการน าประสบการณอ์นัยาวนานในอุตสาหกรรมยางมะตอยมาใชพ้ฒันาเพ่ือ

ตอบสนองตอ่ความทา้ทายในอนาคต 

กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาโดยน าประสบการณ์ในธุรกิจยางมะตอยท่ีมีอย่าง

ยาวนานออกแบบเป็นหลักสูตรเฉพาะความรูเ้ชิงเทคนิคเก่ียวกับยางมะตอย เป็นไปตามนโยบายการจัดการ

ความรูใ้นองคก์รท่ีมีวัตถุประสงคใ์นการรักษาและพัฒนาความรูเ้ก่ียวกับยางมะตอยท่ีเป็นแกนหลักของ

ประสิทธิผลการปฏิบตังิานของพนกังาน สง่ผลใหเ้กิดความไดเ้ปรียบดา้นการแขง่ขนัของกลุม่บริษัทฯ 

พนกังาน ผูจ้ดัการ และ ฝ่ายบริหารทรพัยากรบคุคล ตา่งมีสว่นรว่มรบัผิดชอบในการปฏิบตัติามแนวทาง

พฒันานี ้ดว้ยการท่ีแตล่ะกลุ่มงานไดด้  าเนินการก าหนด “คูมื่อความสามารถในการท างาน” (Job Competency 

Profile) ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนา และการเรียนรูเ้พ่ือความก้าวหนา้ทางอาชีพ ทัง้ในสายงาน และขา้มสายงาน  

ทั้งนี ้ ผู้จัดการมีหน้าท่ีเป็นผู้แนะน า และสอนงานให้พนักงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้พนักงานประสบ

ความส าเรจ็ในการอาชีพการงาน 

จากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของไวรสั Covid-19ในปี 2563  ประเทศไทยและหลาย ๆ ประเทศ ได้

ประกาศใชม้าตรการจ ากดัการเดินทาง ซึ่งถือเป็นความทา้ทายตอ่การจดัฝึกอบรมทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

ในภูมิภาคเอเชีย ฝ่ายบริหารทรพัยากรบุคคลไดป้รบัตวัโดยการจดัอบรมผ่านช่องทางออนไลน ์นอกจากนีย้งัมี

การริเริ่มจัดอบรมหลักสูตรการบริหารส าหรบัในประเทศไทยอีกดว้ย ในปี  2563 พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ มี

จ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมซึ่งรวมชั่ วโมงการอบรมพนักงานใหม่โดยเฉล่ียต่อคนต่อปีท่ี  36 ชั่ วโมง สูงกว่า

เป้าหมายเฉล่ียท่ี 24 ชั่วโมงตอ่คนต่อปี การอบรมพนกังานใหม่นีจ้ะครอบคลุมถึงนโยบายต่าง ๆ  จรรยาบรรณ

บรษิัทฯ และการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั 

เหนือสิ่งอ่ืนใด บริษัทฯ ไดเ้ปิดตวัโครงการ Innovation Bootcamp โดยมีจดุประสงคเ์พ่ือสนบัสนนุใหเ้กิด

ขบัเคล่ือนวฒันธรรมนวตักรรม ทัง้นี ้ไดมี้การเปิดโอกาสใหพ้นกังาน ของบริษัทในประเทศไทยและบริษัทย่อยใน

ต่างประเทศเขา้ร่วมโครงการ โดยมีทีมจากประเทศไทยเขา้ร่วมทัง้สิน้  10  ทีม และทีมจากประเทศเวียดนาม 

มาเลเซีย และ อินโดนีเซียรวมอีก 9 ทีม  

กำรพัฒนำพนักงำนทีม่ีศักยภำพสูงและกำรบริหำร ผลกำรปฏิบัตงิำน  

วัฒนธรรมการท างานท่ีเกิดจากพัฒนาในรูปแบบหลากหลายเป็นกุญแจส าคัญของการบรรลุ

วตัถุประสงคร์ายบุคคล และ วตัถุประสงคท์างธุรกิจ โดยมีแรงขบัเคล่ือนจากการไดร้บัมอบหมายงานท่ีชดัเจน

และทา้ทายความสามารถสง่ผลใหพ้นกังานไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของผลงาน ตนเองในเชิงธุรกิจโดยรวม 
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ผูจ้ดัการและพนกังานจะรว่มกนัก าหนดวตัถุประสงคก์ารปฏิบตัิงานและท าการประเมินผล (อย่างนอ้ย

สองครัง้ตอ่ปี)  ซึ่งช่วยใหผู้จ้ดัการไดร้บัทราบถึงผลงานของผูมี้ความสามารถและใหร้างวลัตอบแทนท่ีเหมาะสม 

และในขณะเดียวกนั ก็ไดบ้รหิารจดัการกลุม่ท่ีมีผลการปฏิบตังิานต ่ากวา่ความคาดหวงัดว้ยความเป็นธรรม 

พนกังานทั่วไปจะไดร้บัขอ้มลู feedback สะทอ้นผลการปฏิบตัิงานของตนและสรา้งเสริมแรงบนัดาลใจ

ทางอาชีพ จากเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ เช่น ระบบการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และคู่มือ

ความสามารถในการท างาน  และ ส าหรับกลุ่มพนักงานท่ีมีความสามารถสูง และมีศกัยภาพสูง จะไดร้บัการ

พฒันาในหลกัสตูรเฉพาะ เช่น กลุ่ม New Wave และโครงการพฒันา Top Executive Talents โดยถือเป็นความ

รบัผิดชอบของผูจ้ดัการในการอทุิศเวลาอยา่งเหมาะสมในการติดตามเปา้หมายการท างาน และใหก้ารแนะน าแก่

พนกังานเป็นประจ าสม ่าเสมอตลอดปี ส าหรบัพนกังานนัน้จะตอ้งรบัผิดชอบในการพฒันางานอาชีพของตนเอง 

โดยไดร้บัการสนบัสนนุจากหวัหนา้งานโดยตรงและผูจ้ดัการในสายงาน 

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางในการส่งเสรมิการท างานท่ีตา่งประเทศ โดยพนกังานท่ีมีความสนใจ

ในการท างานต่างประเทศนัน้ สามารถไดร้บัโอกาสในการปฏิบตัิหนา้ท่ีในต่างประเทศได ้และน่ีคือปัจจยัท่ีช่วย

ดงึดดูและพฒันากลุม่พนกังานท่ีมีความสามารถใหก้บัองคก์ร 

การเล่ือนขัน้เล่ือนต าแหน่งจะพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานท่ีดี พฤติกรรมอนัเหมาะสม และศกัยภาพ

ในอนาคต  กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการตามแผนสืบทอดต าแหน่งเชิงรุกส าหรบักลุ่มต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงถึง

ระดบักลางในต าแหน่งท่ีมีความส าคญัยิ่ง  เพ่ือใหเ้กิดความตอ่เน่ืองในการสืบทอดต าแหนง่ท่ีมีความจ าเป็นตา่งๆ 

ในอนาคต   

ฝ่ายทรพัยากรบุคคลจะจัดหาทรพัยากรท่ีจ าเป็นและ สนับสนุนในดา้นต่าง ๆ โดยร่วมมือกับผูบ้ริหาร

สงูสดุในหนว่ยงานและผูจ้ดัการ เพ่ือเปา้หมายในการพฒันาพนกังานของกลุม่บรษิัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง 

สิทธิมนุษยชน 
กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือใหก้ลุ่มบริษัทฯ เกิดการพฒันา

อย่างยั่งยืน จึงก าหนดนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน เพ่ือแสดงเจตนารมณท่ี์จะคุม้ครองพนกังาน และผูมี้ส่วนได้

เสียดงันี ้
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นโยบำยสิทธิมนุษยชน 

1. ด าเนินการไตรต่รองอย่างรอบคอบเพ่ือชีบ้่ง ปอ้งกนั และด าเนินการกบัผลกระทบดา้นสิทธิมนษุยชน

ท่ีเกิดขึน้ ไมว่า่จะเป็นผลกระทบดา้นกฎหมาย หรือ หลกัการปฏิบตัริะหวา่งประเทศ ซึ่งเป็นผลกระทบ

ท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย นอกจากนัน้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงทบทวนผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนและหา

มาตรการ ในการด าเนินการกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้เหลา่นัน้ 

2. ปฏิบัติหรือพัฒนากลไกส าหรบัการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดา้นสิทธิมนุษยชน  เพ่ือประโยชน์

รว่มกันของกลุ่มบริษัทฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือใหทุ้กภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจของ

กลุม่บรษิัทฯ มีความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิมนษุยชนท่ีตรงกนั 

3. ใหค้วามเคารพตอ่สิทธิของพนกังาน และผูมี้สว่นไดเ้สียอ่ืน ๆ ทัง้หมด โดยจะไมเ่ลือกปฏิบตัิตอ่บคุคล

ใด ๆ ในเรื่องแนวคิดและมุมมอง เชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ สญัชาติ อาย ุ

ความ ทุพพลภาพ หรือ สถานภาพ อ่ืนใดท่ีถือว่าเป็น สิทธิมนุษยชน รวมทั้งยกระดับของความ

ตระหนกัดา้นสิทธิมนษุยชนของกลุม่ผูด้อ้ยโอกาสในห่วงโซค่ณุคา่ของกลุม่บริษัทฯ 

4. ให้ความเคารพและด าเนินการเพ่ือส่งเสริมสิทธิการเป็นพลเมือง สิทธิทางการ เมือง สิทธิด้าน

เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของพนกังานและผูมี้สว่นไดเ้สียของกลุม่บรษิัทฯ 

5. ใหค้วามเคารพในการรกัษาความปลอดภยัส่วนบคุคล การปลอดจากการลว่งละเมิด หรือการข่มเหง 

ตา่ง ๆ และเสรีภาพในการรวมกลุม่ในสถานท่ีท างาน 

6. ใหค้วามส าคญั ด าเนินการและส่งเสริมเพ่ือยกระดับสิทธิในการท างานของพนกังาน ปรบัปรุงสภาพ 

แวดลอ้มในการท างานท่ีตอ้งประกอบดว้ยหลกัมนษุยธรรม สขุภาพ และความปลอดภยัของพนกังาน 

ปราศจากการบงัคบัใชแ้รงงานและแรงงานเดก็ 

แนวปฏิบตัิดา้นสิทธิมนุษยชนไดมี้การน าไปใชใ้นทุกภาคส่วนของห่วงโซ่ของธุรกิจ โดยผลลพัธจ์ะถูก

น ามารายงานในรายงานความยั่งยืนเป็นประจ าทกุปี 

 

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์

กลุม่บรษิัทฯ มีความมุง่มั่นจะปฏิบตัติามแนวทางการบรหิารจดัการท่ีดีเพ่ือการพฒันาองคก์รอย่างยั่งยืน 

และ เพ่ือรกัษาความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจ จงึไดมี้การทบทวนจรรยาบรรณเพ่ือควบคมุความขดัแยง้

ทางผลประโยชนร์ะหว่างพนกังานและองคก์รใหมี้ความรดักมุยิ่งขึน้ ดว้ยเหตนีุค้วามขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์ถกู

ระบใุนจรรยาบรรณของบริษัท จงึครอบคลมุถึงกรณีของสมาชิกในครอบครวัของพนกังาน อนัไดแ้ก่ บิดา มารดา 
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พ่ีนอ้งรว่ม สายโลหิต คูส่มรสท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย บตุรธิดาทัง้รว่ม สายโลหิตและบตุรธิดาบญุธรรม พนกังาน

ทุกคนจะต้องรับทราบถึงการทบทวนจรรยาบรรณ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหารในระดับ

ผูจ้ดัการขึน้ไป พนกังาน ทุกระดบัในส่วนงานขายและส่วนงานจดัหาจดัซือ้ จะตอ้งลงนามและส่งมอบ “บนัทึก

การรบัทราบ และการเปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชน”์ ซึ่งระบถุึงความรบัผิดชอบในการแจง้ขอ้มลูแก่ฝ่าย

บริหารกลุ่มทิปโก้แอสฟัลทผ์่านทางผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคลเป็นลายลกัษณ์อักษรในทันที ในกรณีท่ี

หลงัจากการส่งมอบบนัทึกนีแ้ลว้ ไดร้บัทราบเพิ่มเติมถึงขอ้มลูความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์นัปรากฎอยู่หรือมี

แนวโนม้จะเกิดขึน้ หรือหากข้อมูลท่ีแจง้ในบนัทึกก่อนหน้านีมี้ขอ้บกพร่อง หรือมีความผิดพลาดการเปิดเผย

ขอ้มูลความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัหรืออาจจะเกิดในอนาคตจะตอ้งมีการด าเนินการแจง้

เป็นลายลกัษณอ์กัษรเพิ่มเตมิตอ่ฝ่ายบริหารของกลุม่บริษัทฯ เพิ่มเตมิโดยทันที 

ทา้ยสดุ การเปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์มีอยู่ในปัจจบุนัและอาจจะเกิดในอนาคตจะตอ้งถกู

เปิดเผยทกุครัง้เม่ือฝ่ายบรหิารและพนกังานตอ้งด าเนินการตดัสินใจทางธุรกิจ 

 

ลูกค้ำ 

เพ่ือรกัษาความสมัพนัธก์ับลูกคา้ใหมี้ความยั่งยืนและมุ่งมั่นท่ีจะใหลู้กคา้ไดร้บัประโยชนส์ูงสุดทัง้ดา้น

การบริการ คณุภาพสินคา้ และราคา จึงไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานรบัผิดชอบขึน้เพ่ือใหบ้ริการดา้นขอ้มูลความรูด้า้น

เทคนิคเก่ียวกับผลิตภัณฑแ์ละการน าไปใชง้านแกไ้ขปัญหารบัขอ้รอ้งเรียนและขอ้แนะน าตา่ง ๆ จากลกูคา้เพ่ือ

น าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพสินคา้ บรกิาร และความพงึพอใจสงูสดุกบัลกูคา้ 

• ผลิตสินคา้และบริการ ท่ีมีคณุภาพเหมาะสมกบัราคา สามารถใชง้านไดต้ามความเหมาะสมและตอบสนอง 

ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างดี 

• ผลิตสินคา้และบรกิารโดยค านงึถึงวงจรชีวิตของสินคา้ และลดผลกระทบไมดี่ตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

• ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ เช่น ราคา คณุภาพผลิตภัณฑ ์คณุลกัษณะตา่ง ๆ ดา้นสขุภาพ และ

ความปลอดภยั เป็นตน้ อยา่งเป็นจรงิไมเ่บี่ยงเบน เพ่ือประโยชนใ์นการตดัสินใจของลกูคา้และผูบ้รโิภค 

• ก าหนดและปฏิบตัติามขอ้ตกลงท่ีเป็นธรรมตอ่กลุม่บรษิัทฯ และลกูคา้ 

• คุม้ครองสขุภาพและความปลอดภยัของผูบ้รโิภค ผา่นกระบวนการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์

• ใหก้ารบรกิาร สนบัสนนุอยา่งฉบัไวเพ่ือยตุขิอ้รอ้งเรียน และขอ้ขดัแยง้กบัผูบ้รโิภค 

• ปกปอ้งขอ้มลูเพื่อรกัษาสิทธิและความเป็นสว่นตวัของลกูคา้และผูบ้ริโภค 
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• ใหค้วามรูแ้ละสรา้งความตระหนกัแก่ลกูคา้และผูบ้ริโภค เพ่ือยกระดบัการจดัซือ้อย่างเป็นธรรม การบริโภค

อยา่งยั่งยืน 

ข้อพงึระวัง 

1) ความสมัพนัธร์ะหวา่งลกูคา้ตอ้งไมล่ดทอนความสามารถในการท าธุรกิจอยา่งมืออาชีพ 

 
เจ้ำหนี ้

กลุ่มบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อเจ้าหนี ้  โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
• กลุ่มบริษัทฯ ไดข้ออนุมัติจากคณะกรรมการส าหรบัรายการกูยื้มโดยน าเสนอเง่ือนไขการเงินท่ีส าคญั เช่น 

เง่ือนไขของสญัญาเงินกูยื้ม  หลกัประกนัท่ีก าหนด 

• เม่ือสญัญาเงินกูถู้กด าเนินการ กลุ่มบริษัทฯ ก็ไดมี้การติดตามอย่างใกลช้ิดเพ่ือควบคุมใหร้ายละเอียดทุก

อยา่งเป็นไปตามเง่ือนไขการกูยื้มเงิน 

• กลุม่บรษิัทฯ ไดท้บทวนถึงการปฏิบตัิเง่ือนไขทางการเงินในทกุ ๆ งวดการปิดงบ ณ สิน้เดือน และผูส้อบบญัชี

ไดน้  าเสนอขอ้มลูแก่คณะกรรมการเป็นรายไตรมาส 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณท่ี์ท าใหก้ลุ่มบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถ ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกูยื้มเงินได ้ฝ่ายบริหาร 

จะไดร้บัแจง้ทนัที พรอ้มทัง้หาวิธีการแกไ้ข 

 
คู่ค้ำ 

กลุ่มบรษิัทฯ รกัษาความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีเป็นธรรมตอ่คูค่า้ภายใตจ้รรยาบรรณของบรษิัทฯ โดยยดึถือ
การปฏิบตัติามสญัญา ค ามั่นท่ีใหไ้วก้บัคูค่า้ รวมถึงคณุภาพของสินคา้ และการขนสง่ตรงตามก าหนดเวลา 
• การจดัหา จดัซือ้ ตอ้งปฏิบตัิและด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้ก าหนด และกระบวนการของกลุ่ม

บรษิัทฯ 

• เลือกคู่ค้าทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยเลือกซือ้สินค้าจากผู้เสนอขายสินค้าท่ีมีการแข่งขันตามความ

เหมาะสม ทัง้ในดา้นราคา บริการ เทคโนโลยี และคณุภาพ และ เก็บบนัทึกขอ้มูลเพ่ือสามารถตรวจสอบได้

ในภายหลงั 

• ในการจัดหา ให้พิจารณาเลือกนิติบุคคลเป็นอันดับแรก เวน้แต่เป็นกรณีท่ีตอ้งใช้ความเช่ียวชาญเฉพาะ

บคุคล (หรือเพ่ือประโยชนใ์นการด าเนินการของกลุม่บริษัทฯ) 
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ข้อพงึระวัง 
1) ใชค้วามระมดัระวงัในการเลือกผูข้ายสินคา้หรือบรกิาร ท่ีเป็นญาตพ่ีินอ้ง หรือมีความสมัพนัธใ์กลช้ิดกบั 

พนกังานของกลุม่บรษิัททิปโกแ้อสฟัลท ์
2) การไมค่  านงึถึงมาตรฐานตา่ง ๆ ท่ีคูค่า้พงึมี เชน่ มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดลอ้ม มาตรฐาน

อตุสาหกรรม เป็นตน้ 
 
คู่แข่งทำงกำรค้ำ 

กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมภายใตก้รอบกฎหมายและจรรยาบรรณของ
บรษิัทฯ โดยการด าเนินกิจการของกลุม่บรษิัทฯ 
• ไม่กลั่นแกลง้หรือใหร้า้ยคูแ่ข่งขนัทัง้ทางตรงและทางออ้ม ไม่ขม่ขู่ ไม่กีดกนัทางการคา้ อนัจะท าใหคู้แ่ข่ง เสีย

โอกาสอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

• รกัษาความสมัพนัธก์บัคูแ่ขง่ขนั ดว้ยความระมดัระวงั เน่ืองจากคูแ่ขง่ขนัอาจเป็นลกูคา้ของบรษิัทในกลุม่ได ้ 

• ไม่เปิดเผยขอ้มูล นโยบายดา้นราคา เง่ือนไขสญัญา รายการสินคา้ การวิจยัตลาด แผนการผลิต ก าลงัการ

ผลิต หรือเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเป็นขอ้มลูทางทรพัยส์ิน ทางปัญญาหรือ ความลบัของกลุม่บรษิัท 

• ไมล่ว่งละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคูแ่ขง่ขนั 

• ไมท่  าความตกลงใด ๆ กบัคูแ่ขง่ขนัหรือบคุคลใดท่ีมีลกัษณะเป็นการลดหรือจ ากดัการแขง่ขนัทางการคา้ 
ข้อพงึระวัง 
1) การท าความตกลงท่ีมีผลเป็นการจ ากดัทางเลือกของลกูคา้ในการซือ้สินคา้ หรือการใชบ้รกิาร 
2) ก าหนดราคา หรือเง่ือนไขการขายสินคา้ หรือบรกิาร ท่ีไมเ่ป็นธรรมตอ่ลกูคา้ 

 
กำรไม่ล่วงละเมิดทรัพยส์ินทำงปัญญำ 

กลุ่มบริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาและ
ลิขสิทธ์ิ โดยก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณของกลุม่บริษัทฯ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

• บนัทกึ รายงานขอ้มลูตา่ง ๆ อยา่งถกูตอ้งสมบรูณต์ามขอ้เท็จจรงิ 

• เก็บรกัษาขอ้มูล ด าเนินการตามก าหนดเวลาและ หลกัเกณฑท่ี์กลุ่มบริษัทฯ ก าหนดภายใตข้อ้บญัญัต ิ

ของกฎหมาย 

• ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ตามนโยบายและ

ระเบียบในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และเพ่ือประโยชนข์องกลุ่มบรษิัทฯ เทา่นัน้ หา้มใชเ้พ่ือประโยชน์

ทางธุรกิจสว่นตวัของตนเอง หรือเพ่ือผลประโยชนอ่ื์นใด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
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• เก็บรกัษา และไมย่ินยอมใหผู้อ่ื้นใชร้หสัผา่นส าหรบัเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศตา่ง ๆ ของกลุม่บรษิัทฯ 

• กลุ่มบริษัท มีสิทธิตรวจสอบการใชง้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และเทคโนโลยี 

สารสนเทศตา่ง ๆ ของพนกังาน เชน่ การรบัสง่ขอ้มลู การเก็บขอ้มลู โดยไมจ่  าเป็นตอ้งไดร้บัอนญุาต 

• ปกป้องและดูแลรกัษาทรพัยส์ินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทฯ ใหพ้น้จากการน าไปใช ้หรือเผยแพร่โดย

ไมไ่ดร้บัอนญุาต 

• ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ีถือเป็น ทรพัยส์ินของกลุ่มบริษัทฯ เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษัทฯ 

ไดอ้นญุาตอยา่งชดัเจนวา่ใหถื้อเป็นผลงานของผูค้ดิคน้ ผูป้ระดษิฐ์ ผูว้ิจยั หรือบคุคลอ่ืนใด 

• ในการท างานพนักงานตอ้งดูแลรกัษารายงานขอ้มูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ และ

ขอ้เท็จจรงิตา่ง ๆ ท่ีเป็นทรพัยส์ินทางปัญญาของกลุม่บรษิัทฯ ไมใ่หถ้กูลว่งละเมิด 

• พนกังานจะตอ้งส่งมอบทรพัยส์ินทางปัญญาต่าง ๆ คืนใหแ้ก่กลุ่มบริษัทฯ ทัง้หมด ซึ่งรวมถึงทรพัยส์ิน 

ทางปัญญา เม่ือพน้สภาพจากการเป็นพนกังาน หรือเม่ือไดร้บัการรอ้งขอจากบรษิัทฯ 

• ปฏิบตัิตามกฎหมายทรพัยส์ินทางปัญญาในประเทศท่ีกลุ่มบริษัทฯ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ โดยปรึกษาผู ้

เช่ียวชาญ ทรพัยส์ินทางปัญญาของกลุม่บรษิัทฯ เพ่ือความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง 

• ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูตา่ง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องกลุม่บรษิัทตอ่บคุคลภายนอก 

• ไมใ่หค้  าแนะน าในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกลุม่บรษิัทฯ 

• หา้มพนกังานและบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูเปิดเผยหรือสง่ผา่นขอ้มลูหรือความลบัของกลุ่มบริษัทฯ ไป

ยงับคุคลท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งซึ่งรวมถึงบคุคลในครอบครวั ญาตพ่ีินอ้ง เพ่ือนฝงู เป็นตน้ 

ข้อพงึระวัง 
1) การบอกกล่าวน าเสนอ หรือเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารของบริษัทในรูปแบบใด ๆ แก่บคุคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 

ทัง้ในและนอกบรษิัท 
2) การว่าจา้งหรือร่วมงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือ นิติบุคคล นอกบริษัทโดยไม่ไดมี้การตกลงอย่างเป็น 

ลายลักษณ์อักษรในเรื่องของสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาและผลประโยชน์ท่ีเกิดจากทรพัยส์ินทาง 
ปัญญานัน้ตามนโยบายทรพัยส์ินทางปัญญาของบรษิัทก่อนด าเนินการ 

3) การท าซ า้ ดดัแปลง แกไ้ขอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์ขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศตา่ง ๆ 
โดยไมมี่เหตสุมควร 

4) การเปิดเผยขอ้มลู หรือสง่ผา่นขอ้มลูไปยงับคุคลหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีไมมี่หนา้ท่ีรบัผิดชอบ 
5) การใหข้อ้มลูท่ีเป็นขา่วลือ หรือขอ้มลูท่ีเป็นผลกระทบตอ่กลุม่บรษิัททิปโกแ้อสฟัลท ์
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กำรต่อต้ำนคอรรั์ปชัน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านคอรร์ัปชัน เพ่ือป้องกันการคอรร์ัปชันในทุก

กิจกรรมของ ห่วงโซ่คุณค่า และเพ่ือให้การตดัสินใจและการด าเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงดา้นการ
ทจุรติคอรร์ปัชนัไดร้บัการพิจารณาและปฏิบตัิอยา่งรอบคอบ 
 
นโยบำยกำรต่อต้ำนคอรรั์ปชัน 

กลุ่มบริษัททิปโกแ้อสฟัลท ์มีความมุ่งมั่นในการก ากับดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ลุ่มบริษัทฯ 
เกิดการพฒันาอย่างยั่งยืน จึงก าหนดนโยบายการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัเพ่ือปอ้งกนัการคอรร์ปัชนัในทกุกิจกรรมของ
หว่งโซค่ณุคา่ของกลุม่บรษิัท 
 
ค ำนิยำมคอรรั์ปชัน 

คอรร์ปัชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอใหห้รือรบัสัญญา
มอบให ้ใหค้  ามั่น เรียกรอ้งซึ่งเงินทรพัยส์ิน ของขวญั หรือประโยชน ์อ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจา้หนา้ท่ีของรฐั 
หน่วยงานของรฐั เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน หรือ ผูมี้หนา้ท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม เพ่ือใหบ้คุคลเหล่านัน้กระท า หรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ท่ีอนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งธุรกิจ หรือ
แนะน าธุรกิจใหก้ับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ความเส่ียง
ดา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั ไดร้บัการพิจารณาและปฏิบตัอิยา่งรอบคอบ ดงันี ้
• หา้มคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนของ กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการหรือยอมรบัหรือส่งเสริมการ 

คอรร์ปัชนัในทกุรูปแบบ 

• คณะกรรมการบรษิัทฯ มุ่งมั่นสง่เสรมิใหมี้การก าหนด แนวทางการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั และเป็นแบบอยา่ง ของ

การตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั 

• คณะกรรมการบรษิัทฯ ก ากบัดแูลการบริหารจดัการของกลุ่มบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามแนวทางการตอ่ตา้น คอร์

รปัชัน และส่ือสารการปฏิบัติตามแนวทางการต่อตา้นการคอรร์ปัชันให้กับผูมี้ส่วนไดเ้สียทราบผ่าน ช่อง

ทางการส่ือสารตา่ง ๆ 

• สนบัสนุนส่งเสริมเพ่ือสรา้งความตระหนักในนโยบาย การต่อตา้นคอรร์ปัชนัใหแ้ก่พนักงานและผูมี้ส่วนได ้

เสียภายในกลุ่มบริษัทอย่างต่อเน่ือง หัวขอ้ของการต่อตา้นคอรร์ปัชนัถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของการอบรม 

พนกังานใหม ่และพนกังานทกุคนตอ้งลงช่ือในบนัทึก แสดงการรบัทราบและรบัรองตนเองในการปฏิบตัิ ตาม

หลกัจรรยาบรรณซึ่งรวมถึงการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัเป็นประจ าทกุปี 



 
บริษัท ทปิโก้แอสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                       แบบ 56-1 

92 
 

• ส่งเสริมใหมี้การทบทวน สอบทาน และปรบัปรุงการปฏิบตัิ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและแนวทาง การ

ตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของขอ้กฎหมายและการด าเนินธุรกิจ ตลอดเวลา 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ ไดมี้การประเมินความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชนั
ประกอบดว้ยการบ่งชีค้วามเส่ียง การประเมินโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดความเส่ียงรวมถึงการควบคมุและ
วิธีการท างานท่ีจะลดความเส่ียงนั้น นอกจากนีค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงยังมีการจัดท าแนวทางการ
ปอ้งกนัความเส่ียงควบคูก่บัการควบคมุ และติดตามซึ่งจะมีการรายงานคณะกรรมการอย่างต่อเน่ือง และมีการ
รายงานผลลพัธแ์ก่ทางคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 
 
ประกำศเจตนำรมณเ์ป็นแนวร่วมปฏิบัตขิองภำค เอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

บริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for Executive (ACEP) และส่งเสริม
พนกังานเขา้รว่มกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตอ่ตา้นการทจุริต 

ในปี 2557 บริษัทฯ ไดเ้ซ็นประกาศเจตนารมยเ์ขา้รว่ม โครงการ แนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจริต (CAC) โดยบริษัทฯ ไดมี้การจดัท านโยบายการประเมินความเส่ียง แนวปฏิบตัิ ระบบการ
ตดิตาม และ การน าเสนอผล โดยยดึตามแนวทางแบบประเมินตนเองภายใตโ้ครงการ CAC  

ในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560  บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย
ในการตอ่ตา้นการทจุริต และไดร้บัการตอ่อายกุารรบัรองอีกครัง้ในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563  โดยการต่ออายุการ
รบัรองจะมีผลจนถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2566 นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดร้บัเกียรติจากคณุพนา รตันบรรณางกูร  
ผูอ้  านวยการโครงการ CAC ในการเขา้รว่มพดูคยุกบับริษัทฯ เพ่ือแสดงความยินดีและช่ืนชมส าหรบัความมุ่งมั่น
ในการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั 

นอกเหนือไปจากการปฎิบตัิตามนโยบายการติดตาม และ การรายงานผลแลว้ บริษัทฯ ยงัคงเขา้ร่วม
กิจกรรมตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัซึ่งจดัหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศไทยอยา่งสม ่าเสมอ โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

- วนัท่ี 19 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ไดส้่งตวัแทนเขา้รว่ม สมัมนา “โครงการบรูณาการและประสานความ

รว่มมือ ดา้นการป้องกันและปราบปรามทุจริต” ซึ่งจดัโดยส านักงาน ป.ป.ช. และสมาคมอุตสาหกรรม

ก่อสรา้ง ไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์

- ใน ปี  2559 บริษั ทฯ ได้เข้าร่วมงาน  วันต่อต้านคอร์รัปชัน  กรรมสนองโกง  ณ  สนามหลวง 

กรุงเทพมหานคร จดัโดยองคก์รตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) และหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้

ไทย 
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- วนัท่ี 6 กนัยายน 2560 บริษัทฯ ไดเ้ขา้รว่มงานวนัต่อตา้นคอรร์ปัชนั – รฐับาลใหม่ คอรร์ปัชนัเก่า ท่ีหอ้ง 

Bangkok Convention Center ท่ีโรงแรม Central Grand จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บรษิัทไทย (IOD) 

- วนัท่ี 9 ธันวาคม 2560 บรษิัทฯ ไดเ้ขา้รว่มงานวนัตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัสากล (ประเทศไทย) ท่ีเมืองทอง ธานี 

จงัหวดันนทบรุี 

- วนัท่ี 6 กนัยายน 2561 บรษิัทฯ ไดเ้ขา้รว่มงานวนัตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั – คนไทยต่ืนรู ้สูโ้กง ณ อาคาร ภิรชั

ทาวเวอร ์ท่ีไบเทค 

- เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯ ไดเ้ขา้รว่มงานวนัตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัสากล (ประเทศไทย) ท่ีเมืองทอง

ธานี จงัหวดันนทบรุี 

- วนัท่ี 6 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ ไดเ้ขา้รว่มงานวนัตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั – รวมพลงัอาสาสูโ้กง ณ ศนูย ์

นิทรรศการและการ ประชมุไบเทค 

- วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ ไดเ้ขา้รว่มงานวนัตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัสากล (ประเทศไทย) –  “เดินหนา้ ลา่

โกง” ท่ีเมืองทองธานี จงัหวดันนทบรุี 

- วนัท่ี 15 กนัยายน 2563 บริษัทฯ ไดเ้ขา้รว่มงานวนัตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั – Power of Data ผา่นระบบการ 

ประชมุผา่นวีดีโอคอนเฟอรเ์รนซ ์

เม่ือวนัท่ี 7 ตลุาคม 2562 บริษัทฯ ไดป้ระกาศแนวทางการ ไมร่บัของขวญั ตามคูมื่อแนวทางตอ่ตา้นคอร์
รปัชนั เพ่ือ เป็นแนวทางใหเ้กิดผลในการบงัคบัใชน้โยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั ไดจ้รงิและเกิดประสิทธิภาพ 

กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

กลุม่บรษิัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส โดยการเปิดเผยขอ้มลูตอ้ง
ถูก เปิดเผยอย่างถูกตอ้ง สมบูรณ์ โปร่งใสและตรงเวลา ข้อมูลท่ีเปิดเผยประกอบดว้ย โครงสรา้งการถือหุ้น 
ประวตั ิกรรมการ ผลประกอบการและ ความเส่ียง รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจ้ดัท านโยบายการเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure Policy) ซึ่งเป็นไป
ตามกฎหมายและขอ้แนะน าจาก ก.ล.ต. นโยบายการเปิดเผยขอ้มูล ครอบคลุมถึงการเปิดเผยขอ้มูลบุคคลผูมี้
สิทธิในการเปิดเผย การบริหารจดัการขอ้มลูท่ีมีความคลาดเคล่ือนและขอ้มูลท่ีรั่วไหล และ การหา้มซือ้ขายและ
ชว่งเวลา Silent Period 

• บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งรายงานประจ าปี แบบรายงาน 56-1  ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ และ

เว็บไซตข์องตลาดหลักทรพัยซ์ึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์ก าหนดโดยตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ข้อมูลท่ีเปิดเผยประกอบด้วย โครงสรา้งการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การถือหุ้นของกรรมการและ

ผูบ้ริหารพันธกิจและวิสัยทัศน ์ผลประกอบการของแต่ละหน่วยงานรวมถึงความเส่ียง นอกจากนีย้ัง

รวมถึง ประวตักิรรมการ สถิตกิารเขา้รว่ม ประชมุ การอบรม การถือหุน้และคา่ตอบแทน 

• กรรมการและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง และผู้ท่ีเก่ียวข้องตาม

ขอ้ก าหนด และกฎเกณฑ์และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชนอ์าจ

น าไปสู่การโยกยา้ยสินทรพัย ์เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่กรรมการ และผูบ้รหิารท่ีมีหนา้ท่ีรายงาน ยดึถือตามหลกั

ความ ไวว้างใจ (Fiduciary Duties) โดยให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รบัผิดชอบท่ีจะให้กรรมการและ

ผู้บริหารน าส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เก่ียวข้องภายในเวลา โดยเลขานุการบริษัทฯ ลงนาม

รบัทราบและจัดส่งรายงานใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบและ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 

ภายใน 7 วันหลังจากไดร้ับรายงานตามมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

• ผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรพัย ์ต่อส านกังาน ก.ล.ต. เม่ือมีการซือ้ ขาย และโอนหุน้ 

ของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่อง การจดัท าและเปิดเผย รายงานการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร 

และผูส้อบบญัชี ท่ี สจ. 38/2561 โดยการถือครองหุน้บริษัทของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงจะถูก 

รายงานไปยงัคณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นรายไตรมาส 
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การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุน้บริษัทของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูมีรายละเอียดต่อไปนี ้ 
 

 
รายชือ่ ต าแหนง่ 

จ านวนหุน้ที่ถอื ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 

2562 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2563 

จ านวนหุน้ที่ถอื 
ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2563 

สดัสว่นการถอืหุน้
ในบรษิทั (%) 

 

1. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ  ประธานกรรมการบรษัิท - - - - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - 

2. นายโก บนั เฮ็ง รองประธานกรรมการบรษัิท - - - - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - 

3. นายพีรศิลป์ ศภุผลศิร ิ กรรมการอิสระ - - - - 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ     

  ประธานกรรมการก าากบัดแูล     

  กิจการที่ดี     

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - 

4. นายนพพร เทพสิทธา กรรมการอิสระ - - - - 
  ประธานกรรมการสรรหา     

  และก าาหนดค่าตอบแทน     

  กรรมการตรวจสอบ     

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - 
5. นายนิพนธ ์สทุธิมยั กรรมการอิสระ - - - - 

  กรรมการก าากบัดแูลกิจการที่ดี     

  กรรมการสรรหา     

  และก าาหนดค่าตอบแทน     

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - 
6. นายฌอง มาร ีเวอรบ์รูซ๊ซ ์ กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - 
7. นายเฟรเดรคิ การเ์ดส กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - 
8. นางสาวลกัษณา ทรพัยส์าคร กรรมการ 13,860,000 - 13,860,000 0.880 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 400,000 - 400,000 0.025 
9. นายสมจิตต ์เศรษฐิน กรรมการ 31,000,000 900,000 31,900,000 2.021 

  กรรมการสรรหา     

  และก าาหนดค่าตอบแทน     

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 10,500,000 600,000 11,100,000 0.703 

10. นายจ๊าคส ์ปาสตอร ์ กรรมการบรหิาร 2,350,000 (700,000) 1,650,000 0.105 
  กรรมการสรรหา     

  และก าาหนดค่าตอบแทน     

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - 

 
 
 
 



 
บริษัท ทปิโก้แอสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                       แบบ 56-1 

96 
 

 

 รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนหุน้ที่ถอื ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) ในป ี
2563 

จ านวนหุน้ที่ถอื ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 

สดัสว่นการถอืหุน้ใน
บรษิทั (%) 

11. นายชยัวฒัน ์ศรวีรรณวฒัน ์ กรรมการบรหิาร 
 
 

3,000,000 - 3,000,000             0.190 

  และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

    

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - 
12. นายสิทธิลาภ ทรพัยส์าคร กรรมการบรหิาร 17,000,000 250,000 17,250,000 1.093 
 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - 
13. นายอกูส ์เดอชองส ์ กรรมการบรหิาร 500,000 (100,000) 400,000 0.025 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - 
14. นายจ๊าคส ์มารแ์ชล กรรมการบรหิาร กรรมการก าากบั

ดแูลกิจการที่ดี 
600,000 600,000 1,200,000 0.076 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - 

15. นายปานเฉลิม สธุาธรรม 1/ กรรมการอิสระ - - - - 
  กรรมการตรวจสอบ และ     

  กรรมการสรรหา     

  และก าาหนดค่าตอบแทน     

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - 
16. นายโก๊ะ ไล ้ฮวด รองกรรมการผูจ้ดัการ – 

สายบญัชีและการเงิน 

2,284,500 (1,000,000) 1,284,500 0.081 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - 
17. นางกญัญา เรอืงประทีปแสง ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ – 

สายบญัชีและการเงิน 

- - - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - 
18. นายเธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน รองกรรมการผูจ้ดัการ – 210,000 (170,000) 40,000 0.003 
  สายธรุกิจสายงานบรหิาร     

  จดัการโลจิสติกสแ์ละจดัหาจดัซือ้     

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - 
19. นายครสิตอฟ แบรน์าร ์วอย รองกรรมการผูจ้ดัการ – - - - - 
  สายธรุกิจการคา้และปฏิบตัิการ     

  ต่างประเทศ     

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - 
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กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ ์
ขอ้มูลดา้นนักลงทุนสัมพันธ์จะถูกเปิดเผยบน www. tipcoasphalt. com /investor_news.aspx   โดย

การเปิดเผย ขอ้มลูนัน้จะยดึแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและโครงการ นกัลงทนุสมัพนัธย์อดเย่ียม (“Best IR 
Awards”) ในปี 2563 บริษัทฯ มีคะแนน Best IR Award ในส่วนการเปิดเผย ขอ้มูลท่ีรอ้ยละ 84.52 สูงขึน้จาก
รอ้ยละ 77.04 ในปี 2562 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมนัดพบกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุนเพ่ือพบปะเพ่ือ
แลกเปล่ียนขอ้มลู     ตา่ง ๆ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

กิจกรรม จ ำนวน 

ประชุมนกัวิเคราะห ์1/ 7 

งานบริษัทจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 2/ 4 

การประชุมแบบ One-on-One 18 

Roadshow ในประเทศ 4 

Roadshow ต่างประเทศ 3 
1/:  การประชมุรายไตรมาส 4 ครัง้ และการใหข้อ้มลู 3 ครัง้  
2/:  มีชว่งเวลาส  าหรบัค  าถาม ค าตอบส าหรบัสื่อมวลชน 
 

• ขา่วบริษัทฯ จะเปิดเผยอยูบ่นเว็บไซตบ์รษิัท

http://www.tipcoasphalt.com/th_investor_pressreleases. aspx 

• กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องและข้อเสนอแนะจากนักลงทุน จะถูกรายงานไปยังผู้บริหารระดับสูงและ

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างตอ่เน่ือง 

• จดัใหมี้ผูร้บัผิดชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์เพ่ือเป็น ช่องทางติดต่อโดยตรงกับนกัลงทุน ผูต้อ้งการทราบ 

ขอ้มูลโดยติดต่อ นายธนพล เหล่าศิริพงศ ์ ท่ีโทรศพัท ์+66 2273 6642  โทรสาร+66 2271 3363 หรือ

ทาง E-mail: investors@tipcoasphalt.com 

 
นโยบำยกำรร้องเรียน 

กลุ่มบรษิัททิปโกแ้อสฟัลท ์คาดหมายว่าบคุลากรและผูมี้ส่วนไดเ้สียและบคุคลภายนอกของกลุ่มบริษัท
ทิปโก้แอสฟัลท ์จะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบตัิตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสนบัสนุนใหมี้การสอบถามกรณีมีขอ้สงสยั หรือขอ้งใจเก่ียวกับจรรยาบรรณธุรกิจ
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ของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอกทุกคนรอ้งเรียนเม่ือพบ
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม หรือขดัต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ หรือสอบถามขอ้ขอ้งใจไดท่ี้ฝ่ายกิจการและ
วางแผนองคก์ร เลขานกุารบรษิัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

มีการแจง้เรื่องการรายงานการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติาม จรรยาบรรณใหพ้นกังานทกุคนทราบ ในกรณีท่ี
พนกังาน หรือผูมี้สว่นไดเ้สียและบคุคลภายนอกพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไมป่ฏิบตัติามจรรยาบรรณ สามารถ
สอบถามขอ้ สงสยั หรือสง่ขอ้รอ้งเรียนรายงานผ่านทางโทรศพัท ์อีเมลล ์จดหมาย หรือแจง้เป็นการสว่นตวั ยงั
บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

1. กรรมการอิสระของบรษิัท 
2. ผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
3. ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน 
4. เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

เม่ือบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไดร้บัขอ้รอ้งเรียน จะตอ้งแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบ ในกรณีท่ีเป็น
การรอ้งเรียน พนกังานภายใตก้ารบงัคบับญัชาของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  หรือแจง้ใหค้ณะกรรมการบรหิารของ
บริษัททราบ ในกรณีท่ีเป็นการรอ้งเรียนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ/หรือกรรมการบริษัท ภายใน 24 ชั่วโมง กลุ่ม
บริษัททิปโก้แอสฟัลท ์จะเริ่มด าเนินการสอบสวนเรื่องรอ้งเรียนทั้งหมด อย่างรวดเร็วและเป็นความลับเท่าท่ี
สามารถท าได ้ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือคณะกรรมการบรหิาร จะแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ 
ประกอบดว้ยผูบ้งัคบั บญัชาสงูสดุจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

คณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ  มีอ านาจในการด าเนิน การดงัตอ่ไปนี ้

• สอบสวนขอ้มลู หลกัฐาน พยาน 

• ด าเนินการตามมาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง 

• น าเสนอวิธีการปอ้งกนัการเกิดเหตซุ  า้ 

• ด าเนินการลงโทษทางวินยั และ/หรือด าเนินคดีตามกฎหมาย 

กลุม่บรษิัททิปโกแ้อสฟัลท ์คาดหวงัว่าพนกังานจะใหค้วามรว่มมือในการสอบสวนโดยชอบดว้ยกฏหมาย
ตอ่ขอ้กลา่วหาวา่มีการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

คณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ ด  าเนินการสอบสวน เพ่ือสรุปผลอย่างเรว็ท่ีสดุภายในเวลาไมเ่กิน 14 
วนั และ รายงานผลการสอบสวนตอ่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/หรือคณะกรรมการบริษัท 
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ฝ่ายทรพัยากรบคุคล จะเก็บรกัษาบนัทึกรายงานผลการสอบสวน และแจง้ใหผู้ร้อ้งเรียน คณะกรรมการ
บรหิาร และบคุคลผูไ้ดร้บัเรื่องรอ้งเรียนทราบ 

 
มำตรกำรคุ้มครองและบรรเทำควำมเสียหำย 

ผูร้ายงาน ผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงจะไดร้บัความคุม้ครองตาม
หลกัเกณฑ ์นโยบาย การเปิดโปงความผิดท่ีบรษิัทฯ ไดก้ าหนดไว ้ดงันี 

• สามารถเลือกท่ีจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยตนเองได ้ในส่วนของผูร้ายงาน ผูร้อ้งเรียน หรือ ผูใ้ห้ความ

รว่มมือในการรายงานหากควรจะเปิดเผยตนเองตอ่ผูส้อบสวนท่ีไดร้บัมอบหมายหนา้ท่ีจากบริษัทฯ เพ่ือ

ประโยชนข์องการสอบสวนนัน้ ๆ 

• กลุ่มบริษัทฯ จะถือว่าขอ้มูลท่ีไดร้บัการรายงานหรือ รอ้งเรียนมาเป็นความลับ หรืออาจ เปิดเผยเท่าท่ี

จ  าเป็น โดยจะไมใ่หก้ระทบถึงผูร้ายงาน ผูร้อ้งเรียนหรือ ผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือ 

• มาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมจะถูกน ามาใช ้หากผูร้ายงานผูร้อ้งเรียน ผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือ เห็นว่าอาจ 

จะไดร้บัความไมป่ลอดภยั 

• ผูร้ายงาน ผูร้อ้งเรียน ผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือ จะไดร้ับการบรรเทาความเสียหายดว้ยความเป็นธรรม หาก 

ตนเองไดร้บัความเดือดรอ้น 

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการไดย้ึดมั่นต่อหนา้ท่ีตามหลัก Fiduciaries duties ในการบริหารจดัการเพ่ือผลประโยชน์

ของผูถื้อหุน้เป็นหลกั 
• โครงสรา้งของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรูจ้ากอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีกรรมการอิสระ  5 คน 

ประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการและผูบ้ริหารไดมี้การ

ก าหนดอยา่งชดัเจน และเผยแพรผ่า่นรายงานประจ าปี เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของการด ารงต าแหน่งการ

เป็นกรรมการสอดคลอ้งกับหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี เช่น กรรมการไม่ด  ารง ต าแหน่งกรรมการใน

บรษิัทจดทะเบียนอ่ืนเกิน  5 บรษิัท 

• คณะกรรมการไดมี้การอนมุตัินโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รายงานประจ าปี และจรรยาบรรณบริษัท ซึ่ง

ไดมี้การเผยแพรบ่นเว็บไซต ์คณะกรรมการไดแ้ตง่ตัง้ใหค้ณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตดิตาม เรื่อง

เก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ บริษัทพรอ้ม ทั้งรายงานต่อคณะกรรมการอย่าง 

สม ่าเสมอ 
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• คณะกรรมการไดก้ าหนดและทบทวนพันธกิจและ วิสัยทัศน์ พรอ้มทั้งมีการทบทวนกลยุทธ์องคก์ร 

ประจ าปีหรือแลว้แตเ่ห็นสมควร 

• คณะกรรมการไดมี้การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ในการดูแลควบคมุระบบควบคุมภายในของ

บรษิัทฯ 

• คณะกรรมการไดมี้การแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดตอบแทนในการดแูลควบคมุ การแตง่ตัง้

กรรมการ การก าหนดคา่ตอบแทน และแผนการสืบทอดผูบ้รหิาร 

• คณะกรรมการไดส้นบัสนนุใหก้รรมการใหเ้ขา้รว่ม การอบรมอยา่งตอ่เน่ือง 

• ตัง้แต่ปี 2558 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ไดมี้การเสนอคณะกรรมการเก่ียวกับการประเมิน

ตนเอง ของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรมการชดุยอ่ยทัง้รายคณะและรายบคุคล 

 
9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการชดุย่อยเพ่ือช่วยศกึษาและกลั่นกรองโดยเฉพาะในดา้น
ต่าง ๆ ปัจจุบัน  บริษัทฯ  มีคณะกรรมการชุดย่อยท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มี 4 ชุด 
ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 
 
 

1. คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการบริหารเพ่ือท าหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้

เกิดความคล่องตวัในการบริหารและด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการ
ทัง้หมดดงันี ้

1. นายชยัวฒัน ์ศรีวรรณวฒัน ์
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

2. นายจ๊าคส ์ปาสตอร ์
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รองประธานคณะกรรมการบรหิาร 
3. นายสิทธิลาภ ทรพัยส์าคร 

กรรมการบรหิาร 
4. นายอกูส ์เดอชองส ์

กรรมการบรหิาร 
5. นายโก๊ะ ไล ้ฮวด 

กรรมการบรหิาร 
6. นายครสิตอฟ แบรน์าร ์วอย 

กรรมการบรหิาร 
7. นายเธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน 

กรรมการบรหิาร 
8. นายจ๊าคส ์มารแ์ชล 

กรรมการบรหิาร/เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารจะท าหนา้ท่ีบรหิารงานของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้ก าหนดไว้โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารเป็นเจ้าหน้าท่ีบริหารสูงสุดในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษัทฯ ในขณะท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอ านาจในการน านโยบายไป
ปฏิบตั ิ
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมการบรหิารรบัผิดชอบในเรื่องตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. เสนอวาระการประชุมส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีจะมีขึน้  และให้ค  าปรึกษาแก่
คณะกรรมการบรษิัท 

2. ก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัใินการด าเนินงานของ บรษิัทและ 
3. บริหารจดัการ และก าหนดแนวทางของธุรกิจและกิจการของบริษัท และตดัสินใจในเรื่องต่าง ๆ ตาม ท่ี

ก าหนดไวใ้นกฎและขอ้บงัคบันี ้

เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในกฎและขอ้บงัคบันี ้การด าเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการบริหาร
จะตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากประธานและรองประธานของคณะกรรมการบริหารท่ีเขา้รว่มประชุมหรือไดร้บัมอบ
ฉันทะ ตามท่ีไดก้ าหนดในขอ้ 3 (“กรรมการบริหารส่วนใหญ่”)  และการตดัสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการบรหิาร
ตามกฎและขอ้บงัคบันี ้(เวน้แตก่ารตดัสินใจซึ่งจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัโิดยผูถื้อหุน้ของบรษิัท ตามท่ีก าหนดไวโ้ดย
ชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท หรือในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดหรือซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติโดย
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คณะกรรมการบริษัทตามท่ีก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนในกฎและขอ้บงัคบันี)้ ใหมี้ผลผูกพนับริษัทและผูบ้ริหารของ
บริษัท คณะกรรมการบรหิารอาจย่ืนค าขอเป็นลายลกัษณอ์กัษรตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นครัง้คราว โดยความ
เห็นชอบของกรรมการบริหารส่วนใหญ่ เพ่ือขอใหค้ณะกรรมการบริษัทใหส้ตัยาบนั ค ายืนยนั หรือการอนุมตัิใน
เรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือในเรื่องตา่ง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรหิารไดร้อ้งขอหรือไดด้  าเนินการ 

เรื่องซึ่งมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการตดัสินใจ 
1. การเขา้ท าสญัญาใหส้ิทธิในทางการคา้ใด ๆ แก่ผูจ้  าหน่าย หรือผูข้ายเกินจ านวนท่ีคณะกรรมการบริษัท 

จะก าหนดขึน้ 
2. การวา่จา้ง การเล่ือนต าแหนง่ และการเลิกจา้งบคุลากร ซึ่งเป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 
3. จดัเตรียมและน าเสนอขอ้เสนอเก่ียวกับการควบรวมบริษัทกบัองคก์รทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ หรือการก่อตัง้ 

บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนในลักษณะท่ีเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทและองคก์รใด ๆ ใหค้ณะกรรมการ
บรษิัทฯ อนมุตั ิ

4. นโยบายเก่ียวกับเงินเดือน และค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ี และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมทั้งท่ีเก่ียวกับ
ผลประโยชนแ์ละสวสัดกิาร 

5. นโยบายดา้นการตลาดและการขาย 
6. จดัเตรียมและน าเสนองบประมาณดา้นก าไรและ ขาดทนุประจ าปี ประมาณการกระแสเงินสดประจ าปี

แผนยทุธศาสตรท์างธุรกิจ แผนธุรกิจ และแผนดา้นการลงทนุและการจ าหน่ายจ่ายโอนของบริษัทฯ และ 
บรษิัทยอ่ยใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ อนมุตัิ 

7. การเข้าท าธุรกรรมใด ๆ โดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยใด ภายใต้งบประมาณด้านก าไรและขาดทุน
ประจ าปี แผนยุทธศาสตรท์างธุรกิจ แผนธุรกิจ หรือนโยบายการเงิน ซึ่งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการ
บรษิัทฯ 

8. การเขา้ท าธุรกรรมใด ๆ โดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยใด ภายใตแ้ผนดา้นการลงทนุและการจ าหน่ายจ่าย
โอน ทรพัยส์ินของบรษิัทฯ ซึ่งไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

9. การแตง่ตัง้และการถอดถอนกรรมการของบรษิัทยอ่ยบริษัทหนึ่งบรษิัทใดของบรษิัทฯ 
10. การย่ืนและเขา้ร่วมในการประกวดราคา การลงนาม ในสัญญาจดหมายโตต้อบ หรือเอกสารซึ่งมีผล

ผกูพนับรษิัทฯ 
11. การเป็นผูแ้ทนของบริษัทฯ และด าเนินการในนามของบริษัทฯ กบับุคคลภายนอก บคุคลสาธารณะหรือ 

บคุคลธรรมดา กระทรวงฝ่ายปกครอง และชมุชนทอ้งถ่ินตา่ง ๆ 
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12. การมอบหมายตอ่แก่ผูร้บัประโยชนพ์รอ้มวิธีการหรือ เครื่องมือความช านาญ และอ านาจท่ีจ าเป็น ตามท่ี
คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นว่าเพ่ือใหท้นักาล ทนัเวลา ส าหรบัระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบรหิาร 
จะก าหนดอนัเก่ียวขอ้งกบักฎและขอ้บงัคบัขอ้ใด ขอ้หนึ่งหรือสว่นหนึ่งสว่นใดท่ีใชบ้งัคบัในปัจจบุนั และ 

13. กระท าการใด ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎและขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบัในปัจจุบนั ยกเวน้ 
การอนมุตัใินกรณีดงัตอ่ไปนีใ้หน้  าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิ 

• การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึ่งเขา้ขา่ยท่ีจะตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด 

• การไดม้าหรือจ าหนา่ยไปซึ่งสินทรพัยท่ี์ส าคญั ซึ่งเขา้ขา่ยท่ีจะตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด 

 
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมธุรกิจ โดยแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมาจาก
กรรมการอิสระ ดงันี ้

1. นายพีรศลิป์ ศภุผลศริิ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายนพพร เทพสิทธา  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายปานเฉลิม สธุาธรรม1/  กรรมการตรวจสอบ 

1/ ถึงแก่กรรมเม่ือวนัที่ 19 ธันวาคม 2563 

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ตง่ตัง้นายนิพนธ ์สทุธิมยั เป็น กรรมการตรวจสอบทา่นใหมแ่ทนท่ี  โดยมีผล ณ 
วนั ท่ี 14 มกราคม 2564 

นายโจเซฟ ซูเซ   เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยกรรมการตรวจสอบทกุท่านมีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบ

ทานความ นา่เช่ือถือของงบการเงิน 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ โดยตรง กรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่านมีวาระการท างาน 3 ปี จะแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนและ/หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการเดิม โดย
คณะกรรมการบรษิัทฯ   

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมาย จากคณะกรรมการของบรษิัทฯ ดงันี ้
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1. สอบทานใหบ้รษิัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ 
ภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจ้างผูจ้ดัการหน่วยงานตรวจ 
สอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ย หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

4. พิจารณาคดัเลือก หรือเลิกจา้ง บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท และ 
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท พรอ้มท้งัสอบทานค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว ในการน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุอยา่งนอ้ย
ปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
และ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์ทั้งนี ้เพ่ือให้ มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชนส์งูสดุตอ่บรษิัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน 
ดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ย ดงัตอ่ไปนี ้
6.1   ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้นเป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษัท 
6.2   ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 
6.3   ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 
6.4   ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
6.5   ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
6.6   จ  านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะ

ทา่น 
6.7  ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

(charter) 
6.8  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไป ควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ

ท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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กำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ 

1. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทอิสระจ านวนอย่างน้อย  3 ท่าน เป็น
กรรมการตรวจสอบโดย 1 ท่าน ควรมีความรูด้า้นบญัชี และใหค้ณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือก
กนัเองเป็นประธานกรรมการ 1 ทา่น 

2. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถไดร้บัเลือกใหเ้ป็นกรรมการ
ตรวจสอบอีก 

3. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการด าเนินงานและขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการบรษิัทฯ  
4. คณะกรรมการตรวจสอบจะพน้สภาพเม่ือ ตาย ลาออกพน้จากต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือถึง

คราวออกตามวาระ 
5. ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 4 ครัง้ และรายงานผลต่อ

คณะกรรมการบรษิัทฯ 
 
3. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีจ านวน 4 ทา่น ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 2 ทา่น โดย
แตง่ตัง้ให ้1 ในกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

1. นายนพพร เทพสิทธา 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

2. นายนิพนธ ์สทุธิมยั 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

3. นายจ๊าคส ์ปาสตอร ์
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

4. นายสมจิตต ์เศรษฐิน 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

นายปานเฉลิม สธุาธรรม กรรมการอิสระ ถึงแก่กรรมเมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2563 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
1. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลท่ีม่ีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัทฯ เพ่ือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

2. พิจารณาคดัเลือกและกลั่นกรองบุคคลทีม่ีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพ่ือเสนอให้

คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาอนมุตัิ 
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3. พิจารณากลั่นกรองและเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ท่ีด  ารงต าแหน่งอยู่เสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัทฯ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ เสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

4. พิจารณากลั่นกรองหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเงินเดือนและเงินโบนสัของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ

กรรมการบรหิารท่ีด ารงต าแหนง่อยู ่เพ่ือเสนอแนะใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาอนมุตัิ 

5. ปฏิบตัหินา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

 
4. คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี

คณะกรรมการบรษิัทฯ แตง่ตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเพ่ือปรบัปรุงการปฏิบตัิการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีของบริษัทฯ โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับรษิัทจดทะเบียน คณะกรรมการ
ดงักล่าว ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน (ซึ่ง 2 ท่านเป็นกรรมการ อิสระและอีก 2 ท่านเป็นสมาชิกของคณะ
กรรมการบรหิาร) ดงันี ้

1. นายพีรศลิป์ ศภุผลศริิ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
2. นายนิพนธ ์ สทุธิมยั  กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
3. นายจ๊าคส ์มารแ์ชล  กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
4. นายชยัวฒัน ์ศรีวรรณวฒัน ์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี

1. ใหค้ณะกรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดีอยู่ในต าแหน่ง คราวละ 3 ปี และสามารถไดร้บัเลือกใหเ้ป็น
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอีก 

2. คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดีจะพน้สภาพเม่ือ ตาย ลาออก พน้จากต าแหน่งกรรมการบริษัท
หรือ ถงึคราวออกตามวาระ 

3. เม่ือกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตใุดท่ีกรรมการก ากับดแูล 
กิจการท่ีดี ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีไดจ้นครบวาระ ซึ่งมีผลให้จ  านวนกรรมการน้อยกว่าจ านวน
กรรมการท่ีก าหนด คือ 3 คน คณะกรรมการบริษัทฯ ควรแตง่ตัง้กรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดีใหม่
ให้ครบอย่างช้าภายใน 3 เดือน โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีแทนอยู่ใน
ต าแหนง่ไดเ้พียงเทา่วาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีซึ่งตนแทน 

 

อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี

1. เสนอแนวปฏิบตัดิา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตอ่คณะกรรมการบรษิัทฯ 
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2. ใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบรษิัทฯ ในเรื่องเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. ดแูลการปฏิบตัิงานของกรรมการ และฝ่ายจดัการ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
และนโยบาย 

4. ทบทวนแนวทางหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ บริษัทฯ โดยยึดตามขอ้แนะน าของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 
9.3  กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 
กรรมกำรอิสระ 
คณะกรรมการบรษิัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 5 ทา่น มีรายช่ือดงันี ้

1. นายชายนอ้ย เผ่ือนโกสมุ 
2. นายโก บนั เฮ็ง 
3. นายพีรศลิป์ ศภุผลศริิ 
4. นายนพพร เทพสิทธา 
5. นายนิพนธ ์สทุธิมยั 
นายปานเฉลิม สธุาธรรม กรรมการอิสระ ถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2563 
 

นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบรษิัทฯ 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท ์จ ากัด (มหาชน) ไดก้ าหนดนิยามของกรรมการบริษัทฯ ไวต้ามหลกัเกณฑ ์เรื่อ ง 

“กรรมการอิสระ” ซึ่งก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
โดย“กรรมการอิสระ” ของบรษิัทฯ หมายถึงกรรมการท่ีมีคณุสมบตัดิงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกิน 1 % ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท* ทัง้นี ้ใหน้ับรวมการถือหุน้
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบริหารงานลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท* เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 
ปี 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการราย
อ่ืนผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ  านาจควบคุมหรือ บุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น
กรรมการผูบ้รหิาร หรือ ผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทยอ่ย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูมี้อ านาจควบคุม
ของผูท่ี้มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปี 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท* และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่น
ของส านักงานสอบบัญชีซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท* เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดงักล่าว
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึง การใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ี
ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมี
นัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบริษัท
ย่อยหรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง 
พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกิน 1% ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของ
บรษิัทหรือบรษิัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
* รวมถึงบรษิัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบรษิัท 
 

กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมมาด ารง

ต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยเป็นไปตามนโยบายการก าหนดคณุสมบตัิและการสรรหากรรมการของกลุ่มบริษัท 
นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนยังได้พิจารณาและน าเสนอค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และกรรมการบริหาร โดยใชผ้ลคะแนนจากแบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นสว่นหนึ่งของการพิจารณา  

นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนยังมีหนา้ท่ีจัดท าและน าเสนอแผนสืบทอด
ต าแหนง่แก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้รหิารระดบัสงูอีกดว้ย 
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นโยบำยกำรก ำหนดคุณสมบัตแิละกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทควรประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ ครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด มีความ

หลากหลายทัง้ในดา้นการศึกษา ประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อบริษัท ตลอดจนไม่จ  ากัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง 
เพศ อาย ุเชือ้ชาต ิและสญัชาติ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนควรพิจารณาก าหนดองคป์ระกอบของความรูค้วาม
ช านาญเฉพาะดา้นท่ีจ าเป็นตอ้งมีในคณะกรรมการบรษิัท และจดัท า Board Skill Matrix เพ่ือประกอบในการสรร
หาและเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการ เชน่  

- การก าหนดวิสยัทศันแ์ละกลยทุธ ์(Strategic Planning) 

- ความรูเ้ก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge) 

- ความรูท้างบญัชีและการเงิน (Accounting and Finance) 

- การตลาดระหวา่งประเทศ (International Marketing) 

- การบริหารจดัการองคก์รซึ่งรวมถึงการบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรบคุคล 

- การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 

รวมทัง้ตอ้งมีกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผูบ้ริหารอย่างนอ้ย 1 คน ท่ีมีประสบการณใ์นธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
หลกัท่ีบรษิัทด าเนินกิจการอยู่ 

ในปี  2563 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ทบทวนและพิจารณาแล้วว่า 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีทักษะทั้ง  6 ด้านท่ีจ าเป็นอย่างครบถ้วน ส าหรับกระบวนการสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณาน ารายช่ือกรรมการจากสถาบนัส่งเสริมกรรมการ
บรษิัทไทยรว่มพิจารณา  
 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีหนา้ท่ี รบัผิดชอบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
และคณะกรรมการชดุย่อย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของ
กรรมการ แต่ละท่าน กลยุทธแ์ละเป้าหมาย ระยะยาว โดยค่าตอบแทนตอ้งอยู่ในระดบัท่ีสามารถแข่งขนัไดก้ับ
คา่เฉล่ียของบรษิัทท่ีอยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และคณะกรรมการบรษิัทฯ จะน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาคา่ตอบแทน 
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กำรสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีหนา้ท่ีในการสรรหาผูมี้คณุสมบตัใินการด ารงต าแหนง่

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แก่คณะกรรมการ โดยมีหลกัเกณฑป์ระกอบ ดว้ย 1) มีความรู ้และ มีประสบการณ ์ใน
ธุรกิจยางมะตอย ธุรกิจปิโตรเลียม และธุรกิจก่อสรา้งถนน 2) มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีดีกบับคุคลหรือบรษิัทใน
อตุสาหกรรม ดงักลา่ว 3) มีความเป็นผูน้  าสงูและสอดคลอ้งกบัคณุคา่หลกัองคก์รของบรษิัท 

นโยบำยกำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทภำยนอก บริษัท ทปิโก้แอสฟัลท ์จ ำกัด (มหำชน) ของกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ และผู้บริหำรระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการบริหารของบริษัท ทิป
โกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) สามารถเป็นกรรมการในบรษิัทอ่ืนท่ีไมใ่ชบ่ริษัทยอ่ยและบริษัทรว่ม ของ
บริษัทฯ ได ้ทั้งนีก้รรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ บริหารสามารถด ารงต าแหน่งก รรมการในบริษัทจด
ทะเบียนไดไ้มเ่กิน 3 บรษิัท โดยท่ีไมไ่ดส้ง่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัหินา้ท่ี 

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่า เพ่ือให้บริษัทไดร้ับประโยชน์สูงสุดในกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ผูบ้ริหารระดบัสงูจะสามารถอทุิศเวลาส าหรบัการปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงไดก้ าหนดเป็นนโยบาย
ว่า ห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ
กรรมการบรหิาร ในบรษิัทอ่ืนท่ีไมใ่ชบ่รษิัทยอ่ยและบรษิัทรว่มของบริษัทฯ 

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และกรรมกำรบริหำร 
การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการบริหารเป็นอ านาจหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนในการน าเสนอขออนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีแนว
ทางการพิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ผลการปฏิบตัิงานคา่ตอบแทนของผูบ้ริหารจะแปรผนัตามการบรรลุผลส าเร็จของเปา้หมายกลยทุธ์

ของกลุ่มบริษัท ซึ่ งมีการประเมินผลจากตัวชี ้วัดความส าเร็จด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้าน

กระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรูพ้ฒันา 

2. แผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทท่ีสอดคลอ้งกับความคาดหวังของผูถื้อหุน้ และวิสยัทัศนปี์ 2568 เพ่ือ

สรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัธุรกิจและผูถื้อหุน้ 

3. นโยบายการบริหารค่าตอบแทน พิจารณาเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกับขอ้มูลบริษัทจด

ทะเบียนในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยเนน้สดัส่วนการจา่ยโบนสัตามผลงานเป็นหลกัเพ่ือใหส้ามารถ

แขง่ขนัไดก้บับรษิัทอ่ืน ๆ 
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โครงสร้ำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และกรรมกำรบริหำร 
ค่าตอบแทนดงักล่าวประกอบดว้ยค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน ซึ่งมีการทบทวนปีละหนึ่ง

ครัง้ และโบนสัตามผลการปฏิบตัิงานซึ่งแปรผนัตามผลประกอบการประจ าปี และคา่ตอบแทนท่ีเป็นผลประโยชน์
อ่ืน ไดแ้ก่ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ สวสัดิการคา่รกัษาพยาบาลและ ประกนัชีวิต สิทธิท่ีจะซือ้หุน้ของบริษัทในราคา
ท่ีก าหนด ไว ้(Employee stock options) เป็นตน้ 

กำรประเมินผลกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และผู้บริหำรระดับสูง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประเมินการท างานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และ

ผูบ้ริหารระดบัสูงอ่ืน ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบตวัชีว้ดัทางการเงินและท่ีไม่ได้
แสดงผลทางการเงิน (Non-Financial)  การปฏิบตัิตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ การวดัผลการปฏิบตัิงาน
ตาม Balanced Scorecard (BSC) เช่น คะแนนโครงการ CGR และการขอต่ออายุการรบัรองโครงการแนวร่วม
ต่อตา้นคอรร์ปัชั่นของภาคเอกชนไทย เป็นตน้ หลังจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะ
พิจารณาคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และกรรมการบริหาร  และน าเสนอแก่คณะกรรมการบรษิัทฯ 
เพ่ืออนมุตั ิ

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใ้ชแ้บบประเมินตนเองของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท่ีถกูแนะน าจากตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพ่ือใชป้ระเมินการปฏิบตัหินา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

แบบประเมินตนเองของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
ประกอบดว้ย 3 หมวด คือ 
1. ความคืบหนา้ของแผนงาน 

2. การวดัผลการปฏิบตังิาน เชน่ การวางกลยทุธอ์งคก์ร การงางแผนทางการเงิน 

3. การพฒันา 

 
แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ ใหร้บัผิดชอบ
เรื่อง ความต่อเน่ืองในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ สรา้งความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีแผนการสืบทอด
ต าแหน่ง และความต่อเน่ืองในการบริหารท่ีเหมาะสมส าหรบัต าแหน่งกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ และผู้บริหาร
ระดบัสงูอ่ืน ๆ  



 
บริษัท ทปิโก้แอสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                       แบบ 56-1 

112 
 

โดยแผนการพัฒนาในปี 2563 ไดเ้ริ่มจากแผนการโคช้ผูบ้ริหารรายบุคคล เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่ง
แผนการสืบทอดไดร้วมถึงผูบ้รหิารอ่ืน หวัหนา้งานอาวโุส ตลอดจนผูจ้ดัการอาวโุส 

นอกจากนี ้แผนการสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ไดถู้กด าเนินการไปในแนวทางเดีย วกับ
แผนการสืบทอด ต าแหน่งของผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มคนดงักล่าวจะถกูพฒันาไปตามแผนการพฒันาของแตล่ะท่าน 
โดยผา่นขัน้ตอนตา่ง ๆ เชน่ การโคช้ผูบ้รหิาร ระบบพ่ีเลีย้ง (Mentoring) การรบัมอบหมายงานเฉพาะทาง  
 

9.4 กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดก้ าหนดกลไกในการก ากบัดแูล รวมถึงการควบคมุการบรหิารจดัการของบรษิัท
ย่อยและบริษัทรว่ม โดยการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้และโยกยา้ยบุคคลท่ีจะ
เป็นตวัแทนของบรษิัทไปเป็นกรรมการ หรือผูบ้รหิารในบรษิัทยอ่ย/บริษัทรว่ม ตามสดัสว่นการถือหุน้   

 บริษัทย่อยของบริษัทฯ ด าเนินการใดท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินหรือรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั จนส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ท่ีตอ้งขออนมุตัิท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือด าเนินการอ่ืนใด
ตามขอ้ก าหนดหรือประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. บริษัทย่อยจะเขา้ท ารายการหรือ
ด าเนินการนัน้ได ้เม่ือไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุคณะกรรมการของบรษิัทฯ และ/หรือ ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 
และ/หรือหนว่ยงานก ากบัท่ีเก่ียวขอ้ง (แลว้แตก่รณี) เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

นอกจากนีบ้ริษัทย่อยจะถูกจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และก าหนดให้มี
มาตรการในการตดิตามผลการด าเนินงานภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

9.5  กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไวใ้นอ านาจด าเนินการและ
ขอ้บังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทก าหนดโทษชัดเจน  กรณีท่ีผูบ้ริหารหรือพนักงานน า
ขอ้มลูภายในไปเปิดเผยตอ่สาธารณะหรือน าไปใชป้ระโยชนส์่วนตน ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีปัญหาการใชข้อ้มลู
ภายใน 

• จรรยาบรรณบริษัทฯ ไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิเพิ่มเติมส าหรบัการหา้มพนกังานใชท้รพัยส์ินของ บริษัทฯ 
หรือใชเ้วลาท างานในการคน้หาขอ้มูลติดต่อ หรือซือ้ขายหลักทรพัยอ์ย่างเป็นประจ าเพ่ือประโยชน์
ส าหรบัตนเองหรือบคุคลอ่ืน โดยไมมี่เหตอุนัควรและไมเ่ป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบรษิัทฯ 
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• ภายใต้จรรยาบรรณของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ  ฝ่ายจัดการบริษัทฯ และพนักงาน ใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มลูรวมทัง้คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว หา้ม
ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ 21 วนัก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 
(Blackout Period)  

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทฯไดมี้การติดตามผลการปฏิบตัิตามมาตรฐานดงักล่าว โดยกรรมการ
บริษัทฯ และฝ่ายจดัการบริษัทฯ ไดร้ายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยใ์หท่ี้ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ 
ทราบโดยก าหนดเป็นวาระหนึ่งในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ทกุไตรมาส 
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9.6   ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คา่สอบบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไดจ้า่ยคา่สอบบญัชีและคา่บริการอ่ืน ๆ ใหแ้ก่ 
บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จ านวนเงินรวท 3,050,000 บาท และ 320,000 บาท ตามล าดบั โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 

แบบยนืยนัควำมถกูต้องครบถว้นของค่ำตอบแทนทีจ่่ำยให้แก่ผู้สอบบัญช ี

รอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 
รายการท่ี ช่ือบรษัิทผูจ้่าย ช่ือผูส้อบบญัชี คา่สอบบญัชี 

(บาท) 
1 บรษัิท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

(โดยนางสาวกรองแกว้ ลมิป์กิตตกิลุ) 
3,050,000.- 

2 บรษัิท เรยโ์คล แอสฟัลท ์จ ากดั บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
(โดยนางสาวกรองแกว้ ลมิป์กิตตกิลุ) 

700,000.- 

3 บรษัิท ไทยบิทเูมน จ ากดั บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
(โดยนางสาวกรองแกว้ ลมิป์กิตตกิลุ) 

1,110,000.- 

4 บรษัิท บิทเูมน มารนี จ ากดั บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
(โดยนางสาวกรองแกว้ ลมิป์กิตตกิลุ) 

350,000.- 

5 บรษัิท ทิปโกม้ารไีทม ์จ ากดั บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
(โดยนางสาวกรองแกว้ ลมิป์กิตตกิลุ) 

350,000.- 

6 บรษัิท อลัฟ่า มารไีทม ์จ ากดั บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
(โดยนางสาวกรองแกว้ ลมิป์กิตตกิลุ) 

350,000.- 

7 บรษัิท เดลตา้ ชิปป้ิง จ ากดั บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
(โดยนางสาวกรองแกว้ ลมิป์กิตตกิลุ) 

350,000.- 

8 บรษัิท ทาสโก ้ชิปป้ิง จ ากดั บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
(โดยนางสาวกรองแกว้ ลมิป์กิตตกิลุ) 

350,000.- 

รวมค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี 6,610,000.- 
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คา่บริการอ่ืน (non-audit fee) 

รายการ
ที ่ ช่ือบรษัิทผูจ้่าย ประเภทของงานบรกิารอื่น 

(non-audit service) ช่ือบรษัิทผูใ้หบ้รกิาร 
คา่ตอบแทนของงานบรกิารอื่น 

สว่นท่ีจ่ายไปใน
ระหวา่งปีบญัชี 

สว่นท่ีจะตอ้ง
จ่ายในอนาคต 

9 บรษัิท อลัฟ่า  
มารไีทม ์จ ากดั 

สอบทานการปฏิบตัิตามเง่ือนไข
ของบตัรสง่เสรมิการลงทนุ 

บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
(โดยนางสาวกรองแกว้ ลมิป์กิตตกิลุ) 

- 60,000.- 

10 บรษัิท ทาสโก ้
ชิปป้ิง จ ากดั 

สอบทานการปฏิบตัิตามเง่ือนไข
ของบตัรสง่เสรมิการลงทนุ 

บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
(โดยนางสาวกรองแกว้ ลมิป์กิตตกิลุ) 

- 60,000.- 

11 บรษัิท บิทเูมน 
มารนี จ ากดั 

สอบทานการปฏิบตัิตามเง่ือนไข
ของบตัรสง่เสรมิการลงทนุ 

บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
(โดยนางสาวกรองแกว้ ลมิป์กิตตกิลุ) 

- 60,000.- 

12 บรษัิท ทิปโก้
แอสฟัลท ์
จ ากดั (มหาชน) 

ที่ปรกึษาดา้นภาษีอากร บรษัิท อีวาย คอรป์อเรท                             
เซอรว์ิสเซส จ ากดั 

- 369,000.- 

13 บรษัิท ทิปโก้
แอสฟัลท ์
จ ากดั (มหาชน) 

ที่ปรกึษาดา้นบญัชี บรษัิท อีวาย คอรป์อเรท                             
เซอรว์ิสเซส จ ากดั 

- 320,000.- 

รวมค่ำตอบแทนส ำหรับงำนบริกำรอื่น (non-audit fee) - 869,000.- 

ขอ้มลูขา้งตน้ 

 ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ ทัง้นี ้ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่าไม่มีขอ้มลูการใหบ้รกิารอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายใหข้า้พเจา้ ส านกั
งานสอบบญัชีที่ขา้พเจา้สงักัด และบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกับขา้พเจา้และส านกังานสอบบญัชีที่ขา้พเจา้สงักัดที่
ขา้พเจา้ทราบและไมม่ีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

 ไม่ ถู กต้อ ง  ไม่ ค รบ ถ้วน  ก ล่ า วคื อ  … ………………………………………………………………………                                      
…………………………………………………………………………………………………………………... เมื่อ
ปรบัปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี) แลว้ ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่า ขอ้มูลทัง้หมดในแบบฟอรม์นีแ้สดงค่าตอบแทนสอบบญัชีและ
คา่บรกิารอื่นที่บรษัิทและบรษัิทยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ ส านกังานสอบบญัชีที่ขา้พเจา้สงักดัและบคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัขา้พเจา้และส านกังานสอบบญัชีดงักลา่วที่ถกูตอ้งครบถว้น 

ลงช่ือ  
(กรองแกว้ ลมิป์กิตติกลุ) 

สงักดั  บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ผูส้อบบญัชีของบรษัิท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
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9.7  กำรปฏิบัตติำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่สี ำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) 
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 ท่ีจดัท าโดยส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตามขอ้แนะน าของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทไดท้บทวนหลักปฏิบัติและหลักปฏิบัติย่อยท่ีปรากฎอยู่ใน CG Code ซึ่ง
รวมถึงเหตผุลในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัติามหลกัปฏิบตัแิละหลกัปฏิบตัยิ่อยได ้โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

 
หลักปฏิบัติย่อย 1: คณะกรรมการฯ ควรก าหนดจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหส้ามารถปฏิบตัิ

หนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยตอ้งมีจ านวนกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน แต่ไม่ควรเกิน 12 คน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
ขนาดของบรษิัทฯ ประเภท และความซบัซอ้นของธุรกิจ 

เหตุผล: ในปี 2563 คณะกรรมการฯ ของบริษัทมีจ านวน ทัง้สิน้ 15 คน ทัง้นีสื้บเน่ืองจากความซบัซอ้น
ของธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องมีกรรมการท่ีมีความรู ้ประสบการณ์และความเช่ียวชาญท่ี
หลากหลาย ดงันัน้ บรษิัทฯ เห็นควรวา่จ านวนกรรมการในคณะกรรมของบริษัทฯ นัน้ มีความเหมาะสมแลว้ 

 
หลักปฏิบัติย่อย 2: คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายใหก้รรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเน่ือง

ไม่เกิน 9 ปี  นบัจากวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีท่ีจะแต่งตัง้กรรมการ
อิสระนัน้ใหด้  ารงต าแหนง่ตอ่ไป คณะกรรมการควรพิจารณาอยา่งสมเหตสุมผลถึงความจ าเป็นดงักล่าว 

เหตุผล: คณะกรรมการเช่ือมั่นว่าไดใ้ช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกและน าเสนอกรรมการอิสระ  ถึงแม้
กรรมการบาง ท่านจะมีวาระท่ีเกินกว่าขอ้แนะน า แตจ่ากความรูค้วามสามารถ จริยธรรม และความมุ่งมั่นทุ่มเท
น ามาสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท เป็นสิ่งท่ีสะทอ้นถึงความรบัผิดชอบในหนา้ท่ีตอ่ผูถื้อหุน้รายใหญ่
และรายย่อยส่งผลใหบ้ริษัทไดร้บัการประเมินดา้นการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเกินกว่ารอ้ยละ 90 ในช่วงสามปีท่ี
ผ่านมา นอกจากนีผ้ลการลงคะแนนวาระการเลือกกรรมการกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง จากการประชุมผูถื้อหุน้
สามญัประจ าปีในปีท่ีผา่นมานัน้สงูกวา่รอ้ยละ 97 โดยเฉล่ีย 

 
หลักปฏิบัติย่อย 3: คณะกรรมการอาจพิจารณาใหมี้ท่ีปรกึษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง  

และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการอย่างนอ้ย ๆ ทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผย
การด าเนินการดงักลา่ว ไวใ้นรายงานประจ าปี 

เหตุผล: บริษัทฯ พิจารณาแลว้ว่าการประเมินผลการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการ ณ ปัจจบุนัมีความ
เพียงพอ 
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หลักปฏิบัติย่อย 4: คณะกรรมการควรดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพรอ้มเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง   และ เผยแพรบ่นเวบไซตข์องบรษิัทฯ อยา่งนอ้ย 28 วนัก่อนการประชมุ 

เหตุผล: บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุน้พรอ้ม เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเวลา 21 วันก่อนการ
ประชมุโดย เป็นไปตามท่ีกฏหมายก าหนดไว ้7-14 วนั และตามแนวทางก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีก าหนดไว ้21 วนั   

 
หลักปฏิบัติย่อย 5: กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง ควรเขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือผูถื้อ

หุน้สามารถซกัถามในประเดน็ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้
เหตุผล: ถึงแมก้รรมการทุกคนจะไม่ไดเ้ขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้  ประธานของคณะกรรมการชดุย่อย

ทกุคณะไดเ้ขา้ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือตอบค าถาม 
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10. กำรขับเคล่ือนธุรกิจเพือ่ควำมย่ังยนื 

 
10.1 นโยบำยและเป้ำหมำยกำรจัดกำรด้ำนควำมย่ังยนื 

 บริษัททิปโกแ้อสฟัลท ์ก าหนดนโยบาย แผน/เป้าหมายกลยุทธด์า้นความยั่งยืน 5 ปี ขึน้ในปี 2561โดย
ไดร้บัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ กลยทุธนี์เ้ป็นเครื่องมือในการขบัเคล่ือนองคก์รใหบ้รรลวุิสยัทศันด์า้น
การพฒันาความยั่งยืน โดยการแปลงแรงบนัดาลใจไปสู่การลงมือปฏิบตัิและเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบตัิงานใน
องคก์ร(In-Process Sustainability Development) อยา่งเป็นรูปธรรม 

 กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาความยั่ งยืน 
(Sustainability Development) โดยก าหนดนโยบายและกลยุทธด์า้นความยั่งยืนใหส้อดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์
หลักองค์กร รวมทั้งยังส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable 
Development Goals) โดยมุ่งมั่นท่ีจะเป็นองคก์รแห่งความยั่ งยืนและใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
องคก์รครอบคลมุทกุมิติทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ภายใตห้ลกับรรษัทภิบาลท่ีดี เพ่ือเป็นบริษัทชัน้
น าของประเทศโดยยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส มีมาตรฐานดา้นความปลอดภยัและสขุอนามยัท่ี
ดี ของพนกังานเอง รวมถึงการไดแ้บง่ปันใหก้บัชุมชน เพ่ือการอยู่รว่มกันอย่างมีความสขุ ครอบคลมุถึงการดแูล
และอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

 กลุ่มบรษิัทฯ จึงก าหนดกรอบนโยบายและการบรหิารงานดา้นการพฒันาความยั่งยืน โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

กลยุทธค์วำมย่ังยนื (SDG 1-17) 

 ก าหนดใหมี้กลยุทธก์ารพัฒนาความยั่งยืนขององคก์รตามรอบการจดัท ากลยุทธห์ลกัขององคก์ร และ
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Committee) ท าการทบทวนนโยบายและ/หรือ
เปา้หมายรายปี เพ่ือใหค้รอบคลมุการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีการบริหารความเส่ียงองคก์ร ความเส่ียงใหมท่ี่อาจจะ
เกิดขึน้ในอนาคต รวมทัง้ก าหนดใหมี้การประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึน้ในดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยมีการสอบ
ทวนกระบวนการท างานและผลการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด และสรุปผลโดยการจดัท ารายงานความยั่งยืน 
(Sustainability Report) รายปีเพ่ือใหค้งสถานะเป็นหุน้ยั่งยืนตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(Thailand Sustainability Investment)  

 กรอบการปฏิบัติในการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท ์เป็นกรอบการด าเนินงาน
พืน้ฐาน ควบคู่กับการเพิ่มเติมแนวปฏิบตัิท่ีดีตามหลกัการและมาตรฐานสากล เพ่ือใหบ้รรลุวิสัยทัศนด์า้นการ
พัฒนาความยั่ งยืนของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ท่ีมุ่งมั่นเสริมสรา้งความแข็งแกร่งทางศักยภาพและการ
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ด าเนินงานในระยะยาวดว้ยการพฒันาอย่างยั่งยืน เราไดร้ะบยุทุธศาสตรห์ลกัสามประการซึ่งเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ 

 

 
1)  การเป็นผูน้  าดา้นนวตักรรม (Innovation Leader) 
2)  การด าเนินการแบบประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ(Eco-efficiency Operations) 
3)  การสรา้งความตระหนกัดา้นความปลอดภยั(Safety Awareness) 
 และยทุธศาสตรท่ี์เป็นพืน้ฐานหลกัของความยั่งยืนอีกสองประการ คือ 
4)  การก ากับดูแลกิจการท่ีดีและการสรา้งวฒันธรรมในการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ  (Good 

Corporate Governance) 
5)  สรา้งคุณค่าเพ่ืออนาคตในการพัฒนาทรพัยากรบุคคลและการพัฒนาชุมชน (Value for the Future – 

People Development) 
 
 การบริหารความเส่ียงด้านสิ่ งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental Social and 
Governance risk) โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ไดมี้การด าเนินงานทบทวนความเส่ียงองคก์รทั้งหมด (Risk 
review) พรอ้มกบัมีการระบปุระเดน็ความเส่ียงดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ธรรมาภิบาล พรอ้มประเมินผลกระทบ
โอกาสเกิด และมาตรการควบคมุความเส่ียงอย่างชดัเจนซึ่งรวมถึงการระบุประเด็นความเส่ียงดา้นการต่อตา้น
การทจุรติและประพฤตมิิชอบ (Anti-corruption) และการละเมิดสิทธิมนษุยชน (Human rights violation) 

 ทบทวนการระบุ ประเมิน และจัดการประเด็นส าคัญ  (Materiality Analysis & Assessment) ในการ
วางแผนธุรกิจ การตดัสินใจทางธุรกิจ และกระบวนการด าเนินงาน 
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ส่งเสริมการพฒันาความยั่งยืนขององคก์ร และตอบสนองต่อเป้าหมายการพฒันาความยั่งยืน (Sustainability 
Development Goals : SDGs) ตามมาตรฐานสากลขององคก์ารสหประชาชาติ รวมถึงการรายงานดา้นการ
พัฒนาความยั่ งยืนขององค์กรตามแนวทางของ GRI (Global Reporting Initiative) โดยครอบคลุมการ
ด าเนินงานทกุมิตทิัง้ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 

 การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้ มี ส่ วนได้ส่วน เสี ย (Respect for Stakeholder Interests) โดย
ตัง้เปา้หมายเพ่ือสรา้งความพงึพอใจ และลดการรอ้งเรียนจากผูมี้สว่นไดเ้สียใหเ้ป็นศนูย ์

 
1.) กำรเป็นผู้น ำด้ำนนวัตกรรม (Innovation Leader, SDG 4, SDG 8 และ SDG 9) 

 1.1) ส่งเสริมและเผยแพรน่วตักรรมท่ีเนน้ความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม (SDG 4, SDG 9)
ส่งเสริมใหเ้กิดการพัฒนาและสรา้งนวตักรรมทางธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(Innovation for Sustainability) กล่มบรษิัทฯสนบัสนนุใหมี้การสรา้งนวตักรรมทัง้กระบวนการท างานในระดบั
ภายในองคก์ร และระดบัความรว่มมือระหว่างองคก์ร ซึ่งนวตักรรมดงักลา่วหมายถึงการรเิริ่มท าสิ่งตา่ง ๆ ดว้ย
วิธีใหม่ ๆ นอกจากนี ้ยงัรวมถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด หรือ การผลิต การบริการ เพ่ือเป็นการสรา้ง
มลูค่าเพิ่มใหแ้ก่ธุรกิจ เป้าหมายของนวตักรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพ่ือท าใหส้ิ่งต่าง ๆ เกิดความ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ก่อใหเ้กิดผลผลิตท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมอย่างสงูสุด โดย
บรษิัทฯ มีแนวทางในการปฏิบตั ิดงันี ้

•  ส ารวจกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ในปัจจุบันของบริษัทฯ ว่าก่อให้เกิดความเส่ียงหรือมี
ผลกระทบในทางลบต่อสังคมหรือสิ่งแวดลอ้มหรือไม่ พรอ้มทัง้ศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพ่ือ ลด
ผลกระทบดังกล่าว นอกจากนี ้บริษัทฯ จะศึกษาพิจารณา วิเคราะหก์ระบวนการท างานอย่าง
ละเอียด และครอบคลม ุทกุดา้น เพ่ือสรา้งโอกาสในการพฒันาไปสูก่ารคน้พบนวตักรรมทางธุรกิจ 

•  เปิดเผยนวตักรรมท่ีคน้พบในสิ่งท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือกระตุน้ใหธุ้รกิจและ
ผูป้ระกอบการรายอ่ืนไดป้ฏิบตัิตาม 

•  วิเคราะหแ์นวทางการแกไ้ขปัญหา ตลอดจนพฒันานวตักรรมอย่างสม ่าเสมอ และตอ่เน่ือง ซึ่งเป็น
การสรา้งโอกาสในการคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่เพ่ือการเติบโตของบริษัทฯ และเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 
 1.2) การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจองคก์รโดยการใช้นวัตกรรมท่ีขับเคล่ือนดว้ยข้อมูล (SDG 4, SDG 8, 
SDG 9) 
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 มุง่มั่นพฒันากระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) โดยใชน้วตักรรมท่ีขบัเคล่ือนดว้ยขอ้มลูเพื่อไป
ปรบัใชใ้นการด าเนินงาน ไดแ้ก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการ การชว่ยในการตดัสินใจและตรวจสอบขอ้มลู 
การแลกเปล่ียนขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน การพยากรณแ์ละคาดการณส์ภาวะตลาดตา่งๆ รวมถึงการน านวตักรรม
ขอ้มูลเพ่ือเขา้ใจถึงความตอ้งการของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส าคญั และสามารถออกมาตรการยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตใหดี้ยิ่งขึน้  ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะเป็นองคก์รท่ีขบัเคล่ือนดว้ยขอ้มูลธุรกิจ (Data Driven Organization) 
เพ่ือประยุกตใ์ชข้อ้มูลทางธุรกิจ ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการตดัสินใจ โดยอาศยัฐานขอ้มูลขนาด
ใหญ่เพ่ือขับเคล่ือนธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ส่งผลให้นวัตกรรมท่ีขับเคล่ือนด้วยข้อมูลมี
ความสามารถตอบสนองความตอ้งการอย่างเต็มประสิทธิภาพรวมทัง้ส่งเสริมและสนับสนุนใหพ้ันธมิตร คู่คา้ 
และผูมี้สว่นไดเ้สียตลอดหว่งโซ่ธุรกิจไปในทิศทางเดียวเพ่ือการเช่ือมตอ่ดา้นขอ้มลูท่ีจะเป็นเครือขา่ยจากทกุแหล่ง
ท่ีเป็นไปได ้และวิเคราะหเ์พ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธท่ี์เหมาะสมท่ีสดุ 
 
2) กำรด ำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency Operations SDG 8, 
SDG 12, SDG 13) 
 2.1) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการรบัมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (SDG 12 / 
SDG 13 / SDG 14 / SDG 15) 

 กลุม่บรษิัท ด าเนินการบริหารจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มในเชิงรุก ใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง พรอ้มทั้งลงทุน ปรบัปรุงและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งคิดค้น
นวตักรรม แสวงหาเทคโนโลยี มาตรการ และวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือยกระดบัประสิทธิภาพการจดัการสิ่งแวดลอ้มใหดี้
ยิ่งขึน้ เช่น การควบคุมการปล่อยมลพิษ และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชัน้บรรยากาศ เพ่ือปกป้อง 
ป้องกัน และลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึน้ต่อชุมชน และสังคมใหน้้อยท่ีสุด รวมถึงการป้องกัน
ผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มต่อความหลากหลายทางชีวภาพท่ีอาจเกิดขึน้จากกิจกรรมของบริษัท และส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อการอนรุกัษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ ในระดบัท่ีองคก์รมีขีดความสามารถท่ีจะกระท าได ้

 นอกจากนี ้เรามีการบริหารจัดการความเส่ียงองคก์รท่ีครอบคลุมถึงการประเมินความเส่ียง จากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการทางธุรกิจขององคก์ร เช่น การผลิต การจดัส่ง
สินคา้ การขายและการบริการ และก าหนดมาตรการเพ่ือตอบสนองและปรบัตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศท่ีเหมาะสม เพ่ือใหธุ้รกิจสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งมั่นคงและยั่งยืน 
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 2.2) การสง่เสรมิระบบเศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy) 

 ในดา้นการจัดการของเสีย และการลดการใชท้รพัยากรธรรมชาติและพลังงาน กลุ่มบริษัทไดร้ิเริ่มน า
หลักการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกตใ์ช ้ดว้ยการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่พนักงาน ศึกษาและ
แสวงหาเทคโนโลยี และการแก้ไขปัญหาเชิงนวัตกรรมใหม่มาใช้ โดยการลดการใช้ทรพัยากรจากธรรมชาติ
ส่งเสริมการใชซ้  า้ การลดการเกิดของเสียท่ีแหล่งก าเนิด จดัการและพฒันาระบบการคดัแยกของเสียทัง้ขยะและ
น ้าเสีย รวมถึงการบ าบัดน ้าเสีย การท าใหม่และการรีไซเคิลของเสีย เพ่ือน ากลับมาใช้ซ  ้าหรือใช้ใหม่ใน
กระบวนการผลิต หรือเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นๆตามความเหมาะสม โดยมีเปา้ประสงคเ์พ่ือลดการใชท้รพัยากรจาก
ธรรมชาตใินการด าเนินงานใหน้อ้ยท่ีสดุและลดปรมิาณขยะท่ีสง่ก าจดัใหน้อ้ยท่ีสดุ 

 การขยายแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในระยะยาวจะมุ่งเนน้การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละ
บรรจภุณัฑใ์หม่ๆ ท่ีมีการใชท้รพัยากรจากธรรมชาติท่ีนอ้ยลง ตวัผลิตภณัฑห์รือบรรจภุณัฑท่ี์ผ่านการใชง้านแลว้ 
ตอ้งสามารถน ากลบัมาใชซ้  า้หรือผา่นกระบวนการท าใหมห่รือรีไซเคลิ แลว้สามารถน ากลบัมาใชซ้  า้หรือใชใ้หมใ่ห้
คุม้ค่า ทัง้นี ้การออกแบบและพัฒนาจะตอ้งค านึงถึงผลการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ตอ้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบ ซึ่งอาจสง่ผลเสียหายรุนแรงตอ่สิ่งแวดลอ้มดา้นอ่ืนๆ ตามมาในภายหลงั นอกจากนี ้จะตอ้งมีการตอ่
ยอดในการสรา้งคณุคา่รว่มกับผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งในระบบนิเวศเศรษฐกิจตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ ์
เชน่ ผูส้ง่มอบ ลกูคา้ผูใ้ชง้านผลิตภณัฑ ์และผูร้บัก าจดัหรือรีไซเคลิขยะ เป็นตน้ 

 
3.) กำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนควำมปลอดภัย (Safety Awareness SDG 3 / SDG 11) 
 3.1) การเสริมสรา้งจิตส านึกและปลูกฝังวฒันธรรมดา้นความปลอดภัยภายในองคก์ร (SDG 3, SDG 
17) 
 กลุ่มบริษัทด าเนินกลยุทธ์ดว้ยการสรา้งความตระหนักและปลูกฝังวัฒนธรรมดา้นความปลอดภัยใน
องคก์ร โดยมุ่งพฒันาในดา้นการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่พนกังานในระดบัท่ีสามารถปรบัเปล่ียนพฤติกรรมใหมี้
ความปลอดภยั การปลกูฝังความมีภาวะผูน้  าดา้นความปลอดภยัแก่พนกังานในทกุระดบั และการพฒันาระบบ
และมาตรฐานขั้นตอนการท างานเพ่ือความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการยกระดับการบริหารจัดการดา้นความ
ปลอดภัยใหส้งูกว่าท่ีเกณฑข์ัน้ต  ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้ก ากบัดแูละควบคมุการปฏิบตัิงานผูมี้ส่วนได้
เสียใหมี้ความปลอดภัย ไม่เพียงแต่เพ่ือความปลอดภัยของพนกังาน แต่ยังครอบคลุมถึงการดคูวามปลอดภัย 
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกท่ีเขา้มาปฏิบตัิงานหรือติดตอ่งานในสถานประกอบกิจการของเรา ในระดบัท่ีองคก์ร
สามารถควบคมุและก ากบัดแูลการด าเนินงานได ้โดยมีเปา้ประสงคเ์พ่ือใหอ้บุตัิเหตถุึงขัน้หยดุงานหรือเสียชีวิต
เน่ืองมาจากการท างานเป็น “ศนูย”์ 
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 3.2) การสง่เสรมิคณุภาพชีวิตของคนในสงัคมและชมุชน (SDG 3 / SDG 11 / SDG 17) 

 โดยด าเนินการใน 3 ดา้นคือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสิ่งแวดล้อม และดา้นสังคม ท่ีมุ่งเน้นในเรื่องความ
ปลอดภัยเป็นหลัก สนับสนุนและผลักดันให้พนักงานทุกระดบั และผู้มีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม/โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีจิตส านึกและพฤติกรรมการพัฒนาความยั่ งยืน
(Sustainability Development) ในทุกกระบวนการท างานขององคก์ร โดยเนน้การสรา้งความตระหนักในดา้น
ความปลอดภยั และเนน้เป็นพิเศษในเรื่องความปลอดภยัในการใชถ้นน เพ่ือสรา้งคณุค่ารว่มระหว่างองคก์รกับ
สังคม (Creating Shared Value) ด้วยการเปิดกว้างรบัฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารืออย่างโปร่งใสและ
สรา้งสรรค ์ปฏิบตัิตอ่กนัอย่างเท่าเทียม และเคารพในความแตกตา่ง ตลอดจนสนบัสนนุการพฒันาคณุภาพชีวิต 
และความเขม้แข็งของชมุชน 

 ส่งเสริมการด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ในกระบวนการหลกัขององคก์ร
(CSR in process) อยา่งมีความตระหนกัตอ่การด าเนินธุรกิจท่ีอาจจะสง่ผลกระทบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

 ใหค้วามรว่มมือกบัหนว่ยงานภาครฐั สมาคมอตุสาหกรรม พนัธมิตรธุรกิจ ภาคประชาสงัคม และผูมี้สว่น
ไดเ้สียอ่ืน ๆ เพ่ือมีส่วนร่วมในการพฒันาและ/หรือ ประยุกตใ์ชม้าตรฐานและวิธีปฏิบตัิดา้นความยั่งยืนท่ีดีของ
อตุสาหกรรม และ/หรือภาคสว่นตา่ง ๆ 
 
4.) กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดแีละกำรสร้ำงวัฒนธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ (Good 
Corporate Governance and Responsibility to Customer SDG 3, SDG 16) 
 4.1) ดา้นธรรมาภิบาล (SDG 16) 

 ยึดถือหลักคุณธรรมและโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจและปฏิบัติงาน พรอ้มทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบขอ้บงัคบั วิธีการและมาตรฐานท่ีหน่วยงานก ากบัดแูลก าหนดไว ้และท่ีสากลยึดถือปฏิบตัิ การเคารพต่อ
การปฏิบตัติามแนวทางของสากล (Respect for International Norms of Behavior) 

 รวมทัง้ปลกูฝังและสรา้งจิตส านึก การปฏิบตัิอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) ใหพ้นกังานทกุระดบั
ในการปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม การบริหารจัดการความเส่ียง ความ
รบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม จนกลายเป็นวัฒนธรรมองคก์ร ตลอดจนดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน 
ส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพ่ือใหพ้นกังานมีความสุขในการท างานควบคู่ ไปกับการ
พฒันาศกัยภาพในการปฏิบตังิานใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพตอบสนองตอ่เปา้หมายขององคก์ร 
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 เปา้หมายในการสรา้งความตระหนกัและปลกูฝังจิตส านึกท่ีดีใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนกังาน เนน้การส่ือสาร
อย่างทั่วถึง และการฝึกอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัคณุธรรม จริยธรรม ความซ่ือสตัย ์สจุรติ และหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีในการปฏิบตังิานและการด าเนินธุรกิจ เป็นประจ าทกุปี เป็นจ านวน 100% ของพนกังานทัง้หมด 
 
 4.2) การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั (Anti-corruption SDG 16) 
 กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองคก์ร ภายใตก้รอบความคิดท่ีว่า 
การทุจริตคอรร์ปัชนัไดเ้พิ่มขึน้ในสงัคมไทยอย่างต่อเน่ืองทัง้ในภาครฐั และภาคเอกชน ดงันัน้ในฐานะผูบ้ริหาร
และพนักงานทุกคน จึงแสดงความร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองคก์ร
คณะกรรมการบรษิัทยงัไดเ้ห็นชอบใหบ้ริษัทรว่มลงนามแสดงเจตนารมณเ์ป็นแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เม่ือ
วนัท่ี 4 มีนาคม 2559 และไดเ้ขา้รว่มเป็นสมาชิกตัง้แตน่ัน้มา นอกจากนี ้บริษัทไดจ้ดัท านโยบายการตอ่ตา้นการ
คอรร์ปัชนั พรอ้มทัง้ก าหนดคู่มือมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนัโดยส่ือสารใหพ้นกังานรบัทราบและเปิดเผยไวบ้น
เว็บไซตข์องบริษัท เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิส  าหรบับริษัท และบริษัทย่อย เป็นท่ี เรียบรอ้ยแลว้โดยรายละเอียด
ปรากฎบนเว็บไซตข์องบรษิัท (http://www.tipcoasphalt.com) 
 
 4.3) การปฏิบตัิดา้นทรพัยส์ินทางปัญญาและการรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
หลกัท่ีเก่ียวขอ้ง (Intellectual Property Practice and Protection of Customer Privacy SDG 16) 
 กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายชดัเจนท่ีจะไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะเป็นการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา ไม่ว่าจะ
เป็นทางดา้นลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร หรือเคร่ืองหมายการคา้ความลบัทางการคา้ และทรพัยส์ินปัญญาดา้นอ่ืนๆ ท่ี
กฎหมายก าหนด อาทิ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีลิขสิทธ์ิถกูตอ้ง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรท์กุชนิดจะตอ้ง
ผา่นการตรวจสอบและติดตัง้โปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านัน้ เพ่ือปอ้งกนัการใชซ้อฟแวรท่ี์ละเมิด
ลิขสิทธ์ิ เป็นตน้ 
 รวมทัง้กลุ่มบริษัทฯ ยงัจดัท านโยบายและแนวปฏิบตัิเรื่องการรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของลกูคา้ รวมถึง
มาตรฐาน/แนวปฏิบตัใินการรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล 
 
 4.4) การรบัผิดชอบตอ่ลกูคา้ (Responsibility to Customers – SDG 3, SDG 16) 
 ตอบสนองตอ่ความตอ้งการ และสรา้งความพึงพอใจของลูกคา้ทัง้ในดา้นปริมาณและคณุภาพของสินคา้
และบรกิารตามสญัญาอยา่งครบถว้น 
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 4.5) สิทธิมนษุยชน (Respect for Human Rights SDG 5 / SDG 10) 
 ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเท่าเทียมกันและค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดย
ค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน มีการปฏิบตัิต่อพนกังานและลูกจา้งโดยไม่เลือกปฏิบตัิ ใหโ้อกาสอย่างเป็น
ธรรมมอบหมายงานใหเ้พียงพอตามความสามารถ และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม หา้มการจา้งแรงงานท่ีมีอายุต  ่า
กว่า 18 ปี และแรงงานผิดกฎหมาย โดยครอบคลมุถึงพนกังานและลกูจา้งของคูค่า้ และ/หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดแูล
และคุม้ครองความปลอดภัยแก่พนกังานลูกจา้ง และทรพัยส์ินของบริษัทฯ โดยไม่ใหก้ระทบกับสิทธิและความ
ปลอดภัยของผูอ่ื้น รวมทัง้ปกป้องสิทธิส่วนบุคคล การเก็บรกัษาขอ้มูลความลบั การเปิดเผยขอ้มูล และการใช้
ประโยชนข์อ้มูลส่วนบุคคลเคารพสิทธิ ใหเ้กียรติ และปฏิบตัิต่อพนกังานและลูกจา้งของบริษัทฯ และคูค่า้ ดว้ย
ความเสมอภาคและค านึงถึงศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย ์โดยมีเปา้หมายใหก้ารรอ้งเรียนดา้นสิทธิมนษุยชนผ่านทุก
ชอ่งทางการรอ้งเรียนเป็นศนูย ์
 
5.) สร้ำงคุณค่ำเพื่ออนำคต มุ่งเน้นในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลและกำรพัฒนำชุมชน (SDG 4, SDG 
8) 
 ลงทุนดา้นการพฒันาศกัยภาพความสามารถของพนกังานดว้ยการจดัอบรมใหค้วามรูแ้ละทรพัยากรท่ี
จ าเป็นต่าง ๆ พรอ้มทั้งสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภัย กระตุน้ให้เกิดความคิดสรา้งสรรคแ์ละ
ท างานได้เต็มศักยภาพและขีดความสามารถ มีการก าหนดตัวชี ้วัดผลจากการพัฒนาศักยภาพตามแผน
ด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือใหแ้น่ใจว่าบรรลุเป้าหมายการพฒันา และเกิดประโยชนส์ูงสุดต่อพนกังาน รวมถึงมีการ
ถ่ายทอดไปยงัชมุชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
กำรปฏิบัตติำมนโยบำย (Policy Compliance SDG 1-17) 
 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ทุกระดับมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริมและปฏิบัติงานให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาความยั่งยืนองคก์รใหเ้ป็นวฒันธรรม ด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชนท่ี์สมดุล
ทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 
 
กำรเปิดเผยและกำรเผยแพร่ (Disclosure & Communication SDG 17) 
 เปิดเผยนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนขององคก์รขอ้มูลการด าเนินงานดา้นความยั่งยืนและผลการ
ด าเนินงานในทกุมิติ ตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนมาตรฐานท่ีสากลยอมรบั
อย่างเพียงพอ โปรง่ใส และในเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือแสดงเจตนารมณแ์ละความมุ่งมั่นในการพฒันาองคก์รอย่าง
ยั่งยืน 
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10.2 กำรจัดกำรผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ 
 10.2.1 ห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ (Value Chain) 
 การเป็นพนัธมิตรท่ีตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือการด าเนินธุรกิจท่ียั่งยืนในระยะยาว 
ห่วงโซ่คณุคา่ของเราไดร้บัการออกแบบใหค้รบวงจรตลอดกระบวนการของธุรกิจ กล่าวคือ เริ่มจากกระบวนการ
ธุรกิจตน้น า้ดว้ยการจดัหาน า้มนัดบิส าหรบัการผลิตท่ีโรงกลั่นยางมะตอยเฉพาะขนาดใหญ่ท่ีสดุในเอเชียแปซิฟิก 
นอกเหนือจากกลุม่ผลิตภณัฑย์างมะตอย โรงกลั่นยงัสามารถผลิตผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัปิโตรเลียมอ่ืน ๆ ซึ่งไม่
เพียงเป็นไปตามมาตรฐานสากลเท่านัน้แตย่งัรวมถึงการปฏิบตัติามขอ้ก าหนดดา้นสิ่งแวดลอ้มในทอ้งถ่ินนัน้ ๆ 
อีกดว้ย 
 

 ในส่วนการด าเนินงานของธุรกิจกลางน า้ การจดัการดา้นโลจิสติกสห์รือการกระจายสินคา้ของเราสรา้ง
ความมั่นใจไดว้า่ผลิตภณัฑถ์กูส่งถึงลกูคา้ดว้ยคณุภาพท่ีดีท่ีสดุและตรงเวลาในทกุ ๆ พืน้ท่ีเราน าเสนอทางเลือก
ในการจดัส่งยางมะตอย (Logistic Solutions) ดว้ยกองเรือบรรทกุยางมะตอยและการขนส่งทางบกดว้ยรถขนส่ง
ท่ีเพียบพรอ้มดว้ยเทคโนโลยี เพ่ือการตรวจสอบและการรายงานผลการติดตามสินคา้ในขณะท่ีอย่รู ะหว่างการ
ขนสง่สินคา้ไดท้นัทีตลอดเวลา (Real Time) 

 การด าเนินงานของธุรกิจปลายน า้ของกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีการก่อสรา้งถนนและการปูผิวทางดว้ย
ผลิตภณัฑย์างมะตอย ดว้ยทีมงานและพนกังานท่ีมีทกัษะและประสบการณส์งู ไดร้บัความไวว้างใจและรบัรอง
จากหน่วยงานของรฐั นอกจากนีที้มงานบริการดา้นเทคนิคสามารถใหค้  าแนะน าดา้นเทคนิคเพ่ือใหแ้น่ใจว่าการ
ใชง้านผลิตภณัฑจ์ะไดถ้นนและพืน้ผิวถนนท่ีดีท่ีสดุ นอกเหนือจากทางดว่นและถนนทั่วไปแลว้กลุ่มบริษัทฯ ยงัมี
ความเช่ียวชาญในโครงการพิเศษท่ีตอ้งการยางมะตอยท่ีมีคณุสมบตัิและเทคนิคการก่อสรา้งแบบพิเศษ โดย
บริษัทไทยสเลอรี่ซีล จ  ากัด บริษัทในกลุ่มซึ่งเป็นบริษัทเดียวในภูมิภาคนีท่ี้สามารถสรา้งถนนยางมะตอยได้
มาตรฐานระดบัโลก เช่นเดียวกับสนามแข่งรถสูตร 1 (Formula 1) คือ  สนามชา้งอินเตอรเ์นชั่นแนลเซอรกิ์ต ท่ี
จงัหวดับรุีรมัยก์ารด าเนินงานตัง้แตเ่ริ่มตน้ในห่วงโซค่ณุคา่ คือการจดัหาน า้มนัดิบในการกลั่นยางมะตอยไปจนถึง
การปผูิวทางจะตอ้งด าเนินการภายใตก้ารควบคมุอย่างเขม้งวดและการตรวจสอบอย่างสม ่า เสมอ เพ่ือใหแ้น่ใจ
วา่เราสง่มอบคณุคา่ผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ีดีท่ีสดุ 
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ห่วงโซ่
คุณค่ำ 

ทีม่ำ ผู้มีส่วนได้เสีย 
ภำยใน 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
ภำยนอก 

คุณค่ำทีบ่ริษัทส่งมอบให้
ผู้มีส่วนได้เสีย 

กำร
จัดซือ้ 
จัดหำ 

แหลง่น า้มนัดิบ - หนว่ยงานจดัซือ้ จดัหา 
- หนว่ยงานขนสง่ทางเรือเดนิทะเล 
- หนว่ยงานการเงิน 
- คณะผูบ้รหิาร 

- ผูจ้  าหนา่ย
น า้มนัดิบ 

- ผูข้นสง่
น า้มนัดิบ 

- องคก์รภาครฐั 
- องคก์รพฒันา
เอกชน 

- คูแ่ขง่ทางการคา้ 
 

- การจดัซือ้น า้มนัดบิ 
   จากแหลง่อปุทาน 

วตัถดุบิเพ่ือการผลิต
ในประเทศ 

- การจดัซือ้ทอ้งถ่ิน 

- การจดัซือ้สีเขียว 

กำรกล่ัน เป็นการน าน า้มนัดบิ
มาผา่นโรงกลั่นยาง
มะตอยใหญ่ท่ีสดุใน
เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ เพ่ือผลิต
ยางมะตอยใหไ้ด ้
1.2 ลา้นตนัตอ่ปี 

- โรงกลั่นท่ีประเทศมาเลเซียและ
ประเทศอ่ืนๆ 

- หนว่ยงานตรวจสขุภาพ 
- หนว่ยงานขาย 
- หนว่ยงานขนสง่ทางเรือเดนิทะเล 
- หนว่ยงาน     อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 

- องคก์รภาครฐั 
- ชมุชนโดยรอบ
โรงกลั่น 

- องคก์รพฒันา
เอกชน 

- คูแ่ขง่ทางการคา้ 
 

- ชอ่งทางแหลง่ 
  รายได ้
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ห่วงโซ่
คุณค่ำ 

ที่มำ ผู้มีส่วนได้เสีย 
ภำยใน 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
ภำยนอก 

คุณค่ำที่บริษัทส่งมอบให้ผู้มี
ส่วนได้เสีย 

กำรผลิต การแปรสภาพ
วตัถดุบิใหเ้ป็นยาง
มะตอยคณุภาพสงูท่ี
ผา่นการควบคมุ
คณุภาพอยา่ง
เขม้งวดเพ่ือใหต้รง
ตามความตอ้งการ
ใชง้านของทอ้งถ่ิน 
และเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดดา้น
สิ่งแวดลอ้ม 

- หนว่ยงานผลิตทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

- หนว่ยงานวิจยัและพฒันา
ผลิตภณัฑ ์

- หนว่ยงานจดัซือ้ จดัหา 
- หนว่ยงานคลงัสินคา้ 
- หนว่ยงาน     อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 

- คูค่า้วตัถดุิบ 

- องคก์รภาครฐั 
- ท่ีปรกึษา 
- นกัลงทนุ ผูถื้อหุน้ 
- ชมุชนโดยรอบ
โรงงานและ
ส านกังาน 

 

- ไดส้ินคา้ท่ีมีคณุภาพ การ
ใชร้ถ ใชถ้นน มีความ
ปลอดภยัมากย่ิงขึน้ สรา้ง
ความนา่เช่ือถือและความ
ไวว้างใจใหก้บัผูมี้สว่นได้
เสีย 

กำร
จัดส่ง 

เก็บรวบรวม และจดั
จ าหนา่ยสินคา้ให้
พรอ้มท่ีจะกระจาย
สินคา้ตามชอ่งทาง
ของบรษิัทไปสูล่กูคา้
ตามประเภทการ
กระจายสินคา้ดงันี ้
 
รถขนส่ง 
กองรถขนสง่ยางมะ
ตอยใหญ่ท่ีสดุใน
ประเทศไทยท่ีพรอ้ม
ดว้ยความรู ้ ความ
เช่ียวชาญ เพ่ือการ
จดัสง่อยา่งปลอดภยั 
 

- ศนูยโ์ลจิสตกิส ์

- หนว่ยงานขนสง่ทางเรือเดนิทะเล 
- หนว่ยงานขายทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

- หนว่ยงานคลงัสินคา้ทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

- ผูใ้หบ้รกิารโลจิ
สตกิสภ์ายนอก 

- องคก์รภาครฐั 
- ลกูคา้ 
- ชมุชนโดยรอบ
โรงงานและ
ตลอดเสน้ทางใน
การขนสง่ 

- คูแ่ขง่ทางการคา้ 

- ความหลากหลายชอ่ง
ทางการรบัสินคา้ ความ
รวดเรว็ และความ
นา่เช่ือถือ 
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ห่วงโซ่
คุณค่ำ 

ที่มำ ผู้มีส่วนได้เสีย 
ภำยใน 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
ภำยนอก 

คุณค่ำที่บริษัทส่งมอบให้ผู้มี
ส่วนได้เสีย 

 เรือขนส่ง 
กองเรือขนสง่ท่ีผา่น
การรบัรองใหเ้ทียบ
ทา่ไดท้กุแหง่เพ่ือ
การขนถ่ายยางมะ
ตอย 

-  -  -  

กำรขำย การชกัจงูใหล้กูคา้
ซือ้ผลิตภณัฑแ์ละ
บรกิารท่ีดีท่ีสดุโดย
สามารถขาย
ผลิตภณัฑ์
ครอบคลมุพืน้ท่ี 5 
ทวีป 

- หนว่ยงานขาย / การตลาดทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ 

- หนว่ยงานบรกิารลกูคา้ 
- หนว่ยงานการเงิน 
- หนว่ยงานบญัชี 

- ลกูคา้ 
- ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง
ถนน 

- องคก์รภาครฐั 
- คูแ่ขง่ทางการคา้ 

- สรา้งสมัพนัธท่ี์ดี ชว่ย
เสรมิสรา้งรายไดใ้หก้บัคู่
คา้/พนัธมิตรทางธุรกิจ 

บริกำร ทัง้ตลาดในประเทศ
และตา่งประเทศ 
พรอ้มทีมบรกิาร
ดา้นเทคนิคก่อสรา้ง
เครื่องมือ วิธีการใช้
ผลิตภณัฑอ์ย่าง
ถกูตอ้งและความ
ชว่ยเหลือแก่ลกูคา้ 
ณ สถานท่ี
ปฎิบตังิาน 

- หนว่ยงานเทคนิคทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ 

- หนว่ยงานขายทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ 

- หนว่ยงานผลิต/ปฏิบตัิการทัง้ใน
และตา่งประเทศ 

- ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 
- ท่ีปรกึษา 
- องคก์รภาครฐั 
- คูแ่ขง่ทางการคา้ 
 

- ความประทบัใจอนัดีท่ี
ลกูคา้ไดร้บัจากการ
บรกิารก่อน และ หลงั
การขาย 
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ห่วงโซ่
คุณค่ำ 

ที่มำ ผู้มีส่วนได้เสีย 
ภำยใน 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
ภำยนอก 

คุณค่ำที่บริษัทส่งมอบให้ผู้มี
ส่วนได้เสีย 

กำร
ก่อสร้ำง 

เทคนิคการปผูิวถนน
ดว้ยความเช่ียวชาญ
ท่ีไดร้บัความ
ไวว้างใจและการ
รบัรองจาก
หนว่ยงานรฐับาล 
ในการสรา้ง/ ซอ่ม
บ ารุงโครงขา่ย
สาธารณปูโภคถนน
เพ่ือการพฒันาและ
การเติบโตของ
ประเทศ 

- หนว่ยงานก่อสรา้งถนน 

- หนว่ยงานเทคนิค 
- หนว่ยงานท่ีปรกึษา 

 

- ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง
ถนน 

- ลกูคา้ 
- ผูใ้ชถ้นน/ชมุชน 
- สถานบนัการศกึษา 
- องคก์รพฒันา
เอกสาร/ส่ือมวลชน 

- ความปลอดภยัส าหรบั
การใชร้ถ ใชถ้นนมาก
ยิ่งขึน้ 
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10.2.2 กำรวิเครำะหผู้์มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ 

ตำรำงกำรวิเครำะหผู้์มีส่วนไดเ้สียบนห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
  

ควำมคำดหวัง กำรตอบสนองขององคก์ร 

ผู้มีส่วนได้เสียภำยในองคก์ร 

กรรมการบรษัิท 1.การปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย 
และถกูตอ้งตามจรรยาบรรณธุรกิจ 

2.มีการปฏิบตัิอยา่งความโปรง่ใส
ตรวจสอบได ้

3.ด าเนินธุรกิจใหป้ระสบผลส าเรจ็และ
เกิดความยั่งยืน 

1.การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามนโยบายและ
การบงัคบัใชอ้ยา่งเครง่ครดั 

2.ผนวกความยั่งยืนไวใ้นแผนกลยทุธอ์งคก์ร
และแผนธุรกิจ 

พนกังานและครอบครวั
พนกังาน 

1. คณุภาพชีวิตที่ดี ความเป็นอยูท่ี่ดี 
2. มีสภาพแวดลอ้มในการท างานนา่
อยู ่และปลอดภยัในการท างาน 

3. มีความมั่นคงในอาชีพและโอกาส
ในการกา้วหนา้  

4. จ่ายคา่ตอบแทนอยา่งเป็นธรรม 
และมีสทิธิมนษุยชนเทา่เทียมกนั 

5. มีแผนในการฝึกอบรมและพฒันา
ทกัษะความรูค้วามสามารถ 

1. สถานท่ีท างานปลอดภยัและมคีวามสขุ 
(Happy Workplace) พรอ้มการรกัษาสมดลุ
ชีวิตการท างานและการใชชี้วิตประจ าวนั 

2. พฒันาทกัษะและศกัยภาพ อยา่งตอ่เนื่อง 
3. การเลือ่นต าแหนง่ คา่ตอบแทน และ
ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

4. สือ่สารกิจกรรมองคก์รอยา่งโปรง่ใส 
5. ปลกูฝังวฒันธรรมนวตักรรม เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพการท างานและความคิด
สรา้งสรรค ์

ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกองคก์ร 

ลกูคา้ 1. ผลติภณัฑแ์ละบรกิารท่ีมีคณุภาพดี
ที่สดุในราคาเป็นธรรม 

2. ความเป็นสว่นตวัและความ
ปลอดภยัของขอ้มลู การปฏิบตัิ
อยา่งเป็นธรรม และการเคารพสทิธิ
ของลกูคา้ 

3. การสง่มอบตรงเวลา 

1. ความนา่เช่ือถือในการสง่มอบผลติภณัฑ์
คณุภาพสงู ตรงเวลา ในจ านวนครบถว้น 

2. ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในทกุมติิ
ของผลติภณัฑ ์

3. มีช่องทางสือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพในการรบั
ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรยีน 

4. กิจกรรมสรา้งความสมัพนัธ ์สมัมนาและการ
แนะน าผลติภณัฑ ์

5. ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มคีวามโปรง่ใสเป็น
ธรรมสามารถตรวจสอบได ้

6. มีนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติ คอรร์ปัชนั และ
สง่เสรมิการปฎิบตัิ 
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ตำรำงกำรวิเครำะหผู้์มีส่วนไดเ้สียบนห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
  

ควำมคำดหวัง กำรตอบสนองขององคก์ร 

  7. บรหิารจดัการผลติภณัฑแ์ละการบรกิารดา้น
คณุภาพตามระบบ ISO9001 

8. รบัรองผลติภณัฑด์ว้ยมาตรฐานหอ้งทดสอบ 
และสอบเทียบของหอ้งปฏิบตัิการตาม 
ISO17025 

9. มีจรรยาบรรณในการเก็บรกัษาขอ้มลูของ
ลกูคา้ 

หนว่ยงานภาครฐั และ
องคก์รเอกชนอื่นๆ 

1. สามารถปฏิบตัติามระเบียบ
กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. พฒันาความสามารถขององคก์รใน
การมีสว่นรว่มปรบัปรุง
กระบวนการผลติใหเ้ป็นมิตรตอ่
สิง่แวดลอ้มโดยสง่ผลกระทบนอ้ย
ที่สดุ 

3. ใหก้ารสนบัสนนุและรว่มมือกบัทาง
ภาครฐั จดัท าโครงการตา่ง ๆ เพือ่
สรา้งประโยชนใ์หแ้ก่สว่นรวม เชน่ 
ชมุชม/ชมุชนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

4. รณรงคก์ารตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัและ
การละเมดิสทิธ์ิตา่ง ๆ 

1. ปฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีกฎหมาย
ก าหนด  

2. สนบัสนนุโครงการความรว่มมอื เพื่อการ
บรรลเุปา้หมายการพฒันาความยั่งยืนของ
องคก์ารสหประชาชาต ิ

3. แบง่ปันเทคโนโลยี นวตักรรม รว่มกนั 
4. ช าระภาษีทอ้งถ่ินเพื่อการพฒันา และ
มุง่เนน้การจา้งงานในทอ้งถ่ิน 

5. เปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใส 
6. จดัท ารายงานประจ าปี 

คูค่า้/พนัธมติรธุรกิจ 1. ไดร้บัขอ้มลูที่ถกูตอ้ง รวดเรว็ตาม
เง่ือนไขระยะเวลา 

2. การคา้ที่เป็นธรรมและการจา่ยเงิน
ตามก าหนด เคารพสทิธิมนษุยชน 

1. สรา้งความมั่นใจดา้นสภาพแวดลอ้มการ
ท างานท่ีปลอดภยัใหคู้ค่า้ 

2. เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดดีว้ยการ
แบง่ปันขอ้มลู การด าเนินการทางธุรกิจทีด่ี 

3. โครงการความรว่มมือเพื่อการเติบโตและ
ขยายธุรกิจ รวมทัง้การตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั 

4. แบง่ปันความรูเ้พื่อสรา้งประโยชนก์าร
ด าเนินงานท่ีมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

ชมุชน สงัคม สถานบนั
การศกึษา 

สภาพแวดลอ้มที่ปราศจากมลภาวะ 
การสนบัสนนุดา้นความรูแ้ละ
การศกึษา 

1. ความรว่มมือและการสนบัสนนุเพื่อแบง่ปัน
ความรู ้ความช านาญ 

2. เพิ่มคณุภาพชีวติและความปลอดภยัดว้ย
การใชค้วามรูข้ององคก์ร 

3. รบัฟังความตอ้งการและขอ้รอ้งเรยีนของ
ชมุชนดว้ยความจรงิใจ 
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ตำรำงกำรวิเครำะหผู้์มีส่วนไดเ้สียบนห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
  

ควำมคำดหวัง กำรตอบสนองขององคก์ร 

ผูใ้ชถ้นน การเดินทางที่ปลอดภยั 1. ถนนท่ีมีความปลอดภยัตลอดเวลา 
2. การปผิูวถนนท่ีมคีณุภาพสงูใชง้านไดย้าวนาน 

ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์ ความเสถียรดา้นการเงิน ความมั่นคง
ของกระแสรายได ้ความเป็นไปไดใ้น
การเติบโตของเงินทนุ ผลตอบแทน
และความยั่งยืนของธุรกิจ 

1. ผลตอบแทนทางการเงินสงู 
2. บรหิารการเติบโตของธุรกิจอยา่งรอบคอบ 
3. ด าเนินการดว้ยความโปรง่ใส ภาพลกัษณ์
องคก์รที่ดเีป็นท่ียอมรบัของสาธารณะ 

สือ่ตา่ง ๆ เปิดเผยขอ้มลูดว้ยความถกูตอ้ง 
ชดัเจน และทนัเวลา 

1. เปิดเผยขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง ทนัเวลา 
2. สง่เสรมิการใชส้ือ่อยา่งสรา้งสรรค ์

คูแ่ขง่ทางธุรกิจ ปฎิบตัิทางการคา้อยา่งเป็นธรรม 
ตอ่ตา้นการผกูขาด และมีความ
โปรง่ใส 

1. ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือการบรหิารที่
ยตุิธรรมและโปรง่ใส 

 
 

10.3 กำรจัดกำรด้ำนควำมย่ังยนืในมิตส่ิิงแวดล้อม 

 10.3.1. นโยบำยและแนวปฏิบัตดิ้ำนส่ิงแวดล้อม 

 กลุ่มบริษัททิปโกแ้อสฟัลท ์ไดจ้ดัท าและด าเนินการระบบการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มตามมาตรฐาน 
ISO 14001 และไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานผูใ้หก้ารรบัรอง ทั้งท่ีส  านักงานใหญ่และโรงงานทัง้  5 แห่งใน
ประเทศไทยตัง้แตปี่ 2546 กลุ่มบริษัทฯ ยงัคงพฒันาการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม และคงรกัษาสถานะใบรบัรอง
จนกระทั่งปัจจบุนัตามนโยบายระบบการจดัการแบบบรูณาการของเรา   กลุ่มบริษัทฯ มีเปา้ประสงคเ์พ่ือปกปอ้ง
สภาพแวดลอ้ม         โดยการปอ้งกนัและควบคมุมลพิษจากกระบวนการทางธุรกิจของเราท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่                                                                         

สิ่งแวดลอ้ม ซึ่งเป็นไปตามกลยทุธด์า้นความยั่งยืนดา้นการบริหารประสิทธิภาพเชิงนิ เวศเศรษฐกิจ ซึ่งจะมุ่งเนน้
ประเดน็การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม และการรบัมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ และการสง่เสรมิระบบ
เศรษฐกิจหมนุเวียน 
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 กลุม่บรษิัทฯไดก้ าหนดการด าเนินงานในระยะสัน้ ไดแ้ก่ 
• ลดความเขม้ขน้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านแนวทางดา้นนวตักรรมเพ่ือปรบัปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตและกระบวนการขนสง่สินคา้ 

•  ลดการก าจดัของเสียดว้ยการท าใหเ้กิดของเสียนอ้ยท่ีสดุตลอดกระบวนการ 
•  ส่งเสริมการใชว้ตัถุดิบท่ีสามารถน ากลบัมาใชซ้  า้ไดแ้ละหลีกเล่ียงการใชแ้บบครัง้เดียว รวมทัง้หา
แนวทางสรา้งมลูคา่เพิ่ม จากของเสียท่ีผา่นกระบวนการรีไซเคลิ 

•  ลดการใชน้  า้บาดาลในทอ้งถ่ิน ดว้ยการเตรียมท่ีกกัเก็บน า้ท่ีผิวดนิไวใ้ชภ้ายในโรงงาน 
 และการด าเนินงานในระยะยาว ดงันี ้
•  ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ(์ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อตนั
ผลิต) ผ่านแนวทางนวตักรรมและเทคโนโลยีโดยการลดปริมาณการปลอ่ย และเพิ่มปริมาณการดดู
ซบัหรือการกกัเก็บก๊าซเรือนกระจกจากชัน้บรรยากาศ 

• เปล่ียนการใชพ้ลงังานจากเชือ้เพลิงฟอสซิลไปสู่การใชพ้ลงังานทดแทนท่ีเหมาะสม เช่น พลงังาน
เชือ้เพลิง ชีวภาพ พลงังานลม หรือ พลงังานแสงอาทิตย ์เป็นตน้ 

•  ปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสียเพ่ือเพิ่มอตัราสว่นของน า้ท่ีน ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้

 10.3.2 กำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมตำมกลยุทธ์ด้ำนควำมย่ังยืนด้ำนกำรบริหำร
ประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

  10.3.2.1 กำรบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม และกำรรับมือกับกำรเปล่ียนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 
 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลุ่มบริษัทฯ น าการจดัการก๊าซเรือนกระจกมาประยุกตใ์ชใ้นองคก์ร 
ซึ่งไปตามหลักการพิธีสารก๊าซเรือนกระจก ว่าดว้ยมาตรฐานการท าบัญชีและการรายงานขององคก์ร (GHG 
Protocol – A Corporate Accounting and Reporting Standard) โดยมีขอบเขตขององคก์ร (Organizational 
Boundary) ท่ีมีการด าเนินการครอบคลุมโรงงานทั้ง 5 แห่งในประเทศไทยโดยมีขอบเขตการด าเนินงาน 
(Operation Boundary - Scope) ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) จากการใชน้  า้มัน
เชือ้เพลิง ในกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ การผลิต การจดัเก็บ และการขนส่ง และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้ม 
(Scope 2) จากการใชไ้ฟฟ้าในกิจกรรมตา่งๆ ทัง้ในพืน้ท่ีส  านกังานและพืน้ท่ีปฏิบตัิงานตา่งๆภายในโรงงาน กลุ่ม
บรษิัทฯ จงึมีแผนการด าเนินการและการด าเนินงานในปี 2563 เพ่ือลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ดงันี ้

•  ด าเนินการบริหารการจดัส่งสินคา้ของโรงงานทัง้ 5 แห่งโดยจัดเสน้ทางขนส่งเพ่ือลดการขนส่งรถ
เท่ียวเปลา่ขากลบั (Backhaul) และลดการใชน้  า้มนัเชือ้เพลิงปรบัปรุงประสิทธิภาพการใชร้ถขนส่ง
สินคา้โดยโครงการบรหิารโลจิสตกิสแ์บบรวมศนูย ์ท่ีโรงงานพระประแดง 
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•  เปล่ียนเชือ้เพลิงส าหรบัรถขนส่งยางมะตอยทัง้หมดของกลุ่มบริษัทฯ จากดีเซลเป็นไบโอดีเซล 
(B10) 

•  ตดิตัง้หมอ้ตม้น า้มนัรอ้น (Hot oil boiler)เครื่องใหม่ท่ีโรงงานพระประแดงและโรงงานนครราชสีมา 
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใหค้วามรอ้น และลดปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลิง 

•  เปล่ียนเชือ้เพลิงส าหรบัหมอ้ตม้น า้มนัรอ้น จากดีเซลเป็นไบโอดีเซล (B20) ท่ีโรงงานสุราษฎรธ์านี 
และเปล่ียนจากดีเซลเป็นไบโอดีเซล (B10) ท่ีโรงงานพระประแดง 

•  เปล่ียนวิธีการอุ่นแอสฟัลท์ซีเมนตส์  าหรบัการขายเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ
เปล่ียนเชือ้เพลิงจากดีเซลเป็นไบโอดีเซล (B10) ท่ีโรงงานพิษณโุลก 

•  เปล่ียนท่อน าความรอ้นและออกแบบใบกวนในถังผสมใหม่ ส  าหรบัถังผสมแอสฟัลตซี์เมนตผ์สม
ยางพารา MA03 ซึ่งเป็นโครงการตอ่เน่ืองท่ีไดด้  าเนินการในปี 2562 ของโรงงานพิษณโุลก 

•  เปล่ียนเชือ้เพลิงจากดีเซลเป็น CD10 ส  าหรบั หวัเผาแบบไฟตรง (Direct-fired Burner) ซึ่งใชอุ้่น
แอสฟัลตซี์เมนตใ์นกระบวนการผลิตและขายสินคา้ ท่ีโรงงานนครราชสีมา 

 ในปี 2563 ทั้ง 5 โรงงานของบริษัทมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) สุทธิ
เท่ากับ 15,159 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้ม (Scope 2) 
สทุธิเท่ากบั 2,115 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเทา่ รวมปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางออ้ม 
(Scope 1 & 2) สุทธิเท่ากับ 17,274 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า และมีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรงและทางออ้ม (Scope 1 & 2) เท่ากับ 0.032 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่าตอ่ตนัผลิต โดยลดลงรอ้ย
ละ 12.15 เม่ือเทียบกับปีฐาน 2561 และภายในปี 2573 กลุ่มบริษัทฯ ตัง้เป้าท่ีจะลดอตัราการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลงมากกว่าหรือเท่ากับ 20% เม่ือเทียบกับปีฐาน 2561 และขยายขอบเขตให้
ครอบคลมุการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทางออ้มอ่ืนๆ (Scope 3) ดว้ย 

 ทัง้นี ้บริษัทมีการด าเนินการทวนสอบและรบัรอง ขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยหน่วยงาน
ภายนอก (สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ : MASCI) ซึ่งครอบคลมุขอ้มลูตัง้แต ่มกราคม ถึง ธนัวาคม ปี 2563 

 การประหยดัพลงังาน ในปี 2563 ใหค้วามส าคญักับการบริหารจดัการพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยไดมี้การส ารวจนวัตกรรม ความคิด และริเริ่มครงการเก่ียวกับการประหยัดเชือ้เพลิงและพลังงานอย่าง
ตอ่เน่ือง ซึ่งควบคูไ่ปกับโครงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมุ่งไปท่ีการเปล่ียนจากการใชพ้ลงังาน
ฟอสซิล ไปใชพ้ลงังานทดแทน เช่น เปล่ียนมาใชไ้บโอดีเซล (B20) ส าหรบัหมอ้ตม้น า้มนัรอ้นในกระบวนการผลิต
ยางมะตอย และใชไ้บโอดีเซล (B10)ส าหรบัรถขนสง่ยางมะตอยของกลุ่มบรษิัทฯ นอกจากนี ้ยงัมีการปรบัเปล่ียน
วิธีการภายในกระบวนการ และ ปรบัปรุงเครื่องจกัรเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานอีกดว้ยโดยมีปริมาณ
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การใชพ้ลงังาน / เชือ้เพลิงรวม ในปี 2563 เท่ากบั 215,138 จิกะจลู และอตัราการใชพ้ลงังานตอ่หน่วยผลิตภณัฑ ์
เท่ากับ 0.4 จิกะจูลต่อตันผลิต ลดลง 14% เม่ือเทียบกับปี 2562 ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมายการลดปริมาณการใช้
พลงังานลง 10% เทียบกบัปีก่อนหนา้ 

  10.3.2.2 กำรส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 การใชน้  า้และการปล่อยน า้เสีย โรงงานของเราทัง้ 5 แห่งในประเทศไทยตัง้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีแหล่งน า้
อดุมสมบรูณแ์ละกระบวนการผลิตของเราใชน้  า้ในปรมิาณคอ่นขา้งต ่าจึงไมเ่คยพบประเดน็ ปญ ัหาขาดแคลนน า้
หรอื การแย่งน า้แมก้ระนัน้ กลุ่มบริษัททิปโกแ้อสฟัลท ์ยงัมุ่งด  าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้  า้ โดยใชแ้นวคิด 
“3Rs” ไดแ้ก่การลด การใช้ซ  า้ และการน ากลับมาใช้ใหม่ อย่างต่อเน่ืองโดยโรงงานของเรา 4 ใน 5 แห่ง ใช้
ประโยชนจ์ากน า้ฝนท่ีเรากักเก็บไวใ้นแหล่งน า้ผิวดินภายในโรงงาน เพ่ือลดการใชน้  า้จากแหล่งน า้ธรรมชาติ
ภายนอกโรงงาน อีกทัง้ในปี 2563 เรามีการปรบัปรุงระบบการผลิตน า้ประปาภายในโรงงานระยองใหดี้ขึน้เพ่ือลด
การใชน้  า้ประปาจากภายนอก พรอ้มทัง้ด  าเนินการตรวจสอบคุณภาพน า้ใหแ้น่ใจว่าสอดคลอ้งกับมาตรฐาน
น า้ประปาเพ่ือสามารถใชน้  า้ไดอ้ย่างปลอดภัย นอกจากนี ้ยงัมีการบ าบดัน า้เสียจากการผลิตและน ากลบัมาใช้
ใหมใ่นกระบวนการผลิตแอสฟัลตอิ์มลัชนั (ยางมะตอยน า้) โดยในปี 2563 เราสามารถน าน า้เสียจากการผลิตมา
บ าบดั และน ากลบัมาใชใ้หม่ในการผลิตยางน า้ ปริมาณ 3,576 ลูกบาศกเ์มตรคิดเป็นรอ้ยละ 7 จากปริมาณน า้
ใชท้ัง้หมด โดยลดลง 0.2% เม่ือเทียบกบัปี 2562 

  10.3.2.3 กำรจัดกำรขยะ ของเสีย และมลพษิ 

 กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการขยะ ของเสียและมลพิษ โดยมีความ
มุ่งมั่นในการบริหารจดัการของเสียภายใตห้ลกัการ 3Rs ลดการใช ้เพิ่มการใชซ้  า้และน ากลบัมาใชใ้หม่ และการ
ปรบัเปล่ียนวสัดบุางอย่างเพ่ือลดปรมิาณขยะท่ีแหล่งก าเนิด อีกทัง้ปรบัปรุงระบบการคดัแยกขยะแตล่ะประเภท 
ควบคูไ่ปกบัการรณรงคเ์รื่องการลดและแยกขยะใหก้บับคุลากรภายในโรงงาน เพ่ือใหก้ารจดัการขยะเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ โดยในปี 2563 ทัง้ 5 โรงงานในกลุ่มบรษิัทฯ มีขยะอตุสาหกรรมท่ีส่งก าจดัดว้ยวิธีฝังกลบ เท่ากบั 
16.52 ตนั ซึ่งยงัไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีจะลดขยะอุตสาหกรรมท่ีส่งก าจัดดว้ยวิธีฝังกลบใหเ้ป็นศนูย ์ภายในปี 
2563 เน่ืองจากยังไม่สามารถหาผูร้บัก าจดัรายอ่ืนทดแทนรายเดิม ท่ีใชว้ิธีการก าจดัแบบฝังกลบส าหรบัขยะ 1 
ชนิดของ 1 โรงงาน ไดท้นัภายในปี  2562 จงึยงัมีการสง่ขยะอตุสาหกรรมไปก าจดัโดยวิธีการฝังกลบ ในชว่งตน้ปี 
2563 อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสสดุทา้ยของปี 2563 เราไดจ้ดัการหาผูร้บัก าจดัของเสียดว้ยวิธีการอ่ืนท่ีไม่ใช้
วิธีการฝังกลบไดใ้นท่ีสดุ 
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  10.3.2.4 กำรควบคุมมลพษิ  

 กลุ่มบริษัทฯ มีการตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดลอ้มอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ณ.สถานประกอบการแต่ละแห่ง 
โดยในปี 2563 พบว่าค่ามาตรฐานคณุภาพอากาศเสีย น า้ทิง้ กลิ่น และเสียงรบกวน อยู่ในเกณฑป์กติ มีความ
สอดคล้องตามข้อก าหนดของกฎหมายและไม่มีการหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส าคัญระหว่าง
กระบวนการจดัสง่ภายนอกโรงงานตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2560 - 2563 

10.4 กำรจัดกำรด้ำนควำมย่ังยนืในมิตสัิงคม 

 10.4.1 นโยบำยและแนวปฏิบัตดิ้ำนสังคม 

 กลุ่มบริษัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) มีความมุ่งมั่น  าเนินธุรกิจท่ีตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดี 
เคารพหลกัสิทธิมนษุยชน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิและท าธุรกิจตามจรรยาบรรณของกลุ่มบรษิัทฯ รวมทัง้ตระหนกัถึง
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวงัใหก้ารด าเนินธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและ
สงัคมไดเ้ป็นอยา่งดีรวมทัง้การเสริมสรา้งการมีส่วนรว่มท่ีเหมาะสมและพฒันาไปดว้ยกนัอยา่งยั่งยืน กลุม่บริษัท
ฯ จงึไดก้ าหนดนโยบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคมใหเ้ป็นแนวปฏิบตั ิดงันี ้

1)  มุ่งเนน้การรบัผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดจากผลิตภัณฑแ์ละบริการ และ/หรือการปฏิบตัิงานท่ี
สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 

2)  มุ่งเนน้การมีส่วนรว่มพฒันาชมุชนเปา้หมาย โดยใชค้วามรูค้วามสามารถ พิจารณารว่มกบัการ
ด าเนินการดา้นสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยืนของกลุม่บรษิัทฯ 

3) มุ่งเน้นบูรณาการความรบัผิดชอบต่อสังคมในเชิงกลยุทธ์ ในการตดัสินใจทางธุรกิจและทุก
กระบวนการของการท างาน เพ่ือใหเ้กิดการเช่ือมโยงและสรา้งคณุค่าทัง้ห่วงโซ่คณุคา่ของกลุ่ม
บริษัทฯพรอ้มกับการพัฒนาคณุภาพชีวิต เศรษฐกิจสงัคมและสิ่งแวดลอ้มของชุมชนโดยรอบ 
โดยพฒันาการมีส่วนรว่มผ่านโครงการ หรือกิจกรรมความรบัชอบตอ่สงัคม ท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชนอย่างแท้จริง รวมทั้งการเช่ือมความสัมพันธ์และสรา้งความเช่ือมั่นให้กับ
ชมุชนและสงัคมใหเ้กิดประโยชนร์ว่มกนั 

4)  มุง่เนน้ใหมี้การทบทวนและบริหารจดัการผลกระทบในการด าเนินธุรกิจและความคาดหวงัของผู้
มีสว่นไดเ้สีย อยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียน 

5)  มุ่งเนน้การส่ือสารเก่ียวกบัความรบัผิดชอบตอ่สงัคมอย่างครบถว้น มีความโปรง่ใส ทนัตอ่เวลา
ตอ่เน่ืองอย่างเป็นระบบ เพ่ือสรา้งความตระหนกัและจิตอาสาดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคมให้
เกิดขึน้ในหมูพ่นกังาน และผูมี้สว่นไดเ้สียในหว่งโซค่ณุคา่ของกลุม่บรษิัทฯ 

 10.4.2 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสังคม 
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  10.4.2.1 กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

 สิทธิมนุษยชน หมายความว่า ศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษยส์ิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล 
บรรดาท่ีไดร้บัการรบัรองหรือคุม้ครองตามรฐัธรรมนญู ตามกฎหมายหรือตามหนงัสือสญัญาท่ีประเทศไทยเป็น
ภาคีและมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งปฏิบตัติาม (อา้งอิงพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยคณะกรรมการสิทธิ
มนษุยชนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560) 

 กลุ่มบรษิัทฯ เคารพและแสดงใหเ้ห็นถึงการตระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิมนษุยชนของทกุกลุม่ผูมี้
ส่วนไดเ้สีย และเขา้ใจประเด็นปัญหาสิทธิมนษุยชนท่ีส าคญัหรือปัญหาท่ีมีความเส่ียงจากผลกระทบเชิงลบท่ีมี
อยูใ่นกิจกรรมของบรษิัทฯ 

 ห่วงโซ่คณุคา่ท่ีขยายกวา้งขึน้ตามการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้รามุ่งเนน้และ
ใหค้วามส าคญักบัการเคารพสิทธิมนษุยชนอยา่งยิ่งยวด การระบผุูมี้สว่นไดเ้สียในแตล่ะกระบวนการเพ่ือใหท้ราบ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ ในขณะท่ีการปฏิบตัติามกฎหมายและหลกัปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางธุรกิจในทกุ
พืน้ท่ี ยงัคงเป็นขัน้ตอนพืน้ฐานท่ีเราปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ 

 กลุ่มบริษัทฯ ไดป้ระกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนในปี2557 ท่ีมุ่งมั่นในการก ากับดแูลกิจการท่ีดีอย่าง
ตอ่เน่ืองท่ีพนกังานทุกระดบัตอ้งปฏิบตัิตามทัง้กฎหมายแรงงานและสิทธิมนษุยชน โดยเคารพสิทธิแรงงานสิทธิ
สตรี สิทธิเดก็ และค านงึถึงความเทา่เทียมภายใตก้ฎหมายไทยและสากล โดยรายละเอียดปรากฎบนเว็บไซตข์อง
บริษัท(http://www.tipcoasphalt.com) นโยบายนีย้งัครอบคลมุถึงการปฏิบตัิตอ่พนัธมิตรธุรกิจไม่ว่าจะเป็น คูค่า้ 
ลกูคา้ของเราอีกดว้ย 

 ในฐานะเป็นบริษัทฯ ผูผ้ลิตและส่งมอบวตัถุดิบในการก่อสรา้งถนนและสาธารณูปโภคส าคญัในการ
พฒันาประเทศ ย่ิงท าใหเ้ราไม่เคยละเลยกบัการตรวจสอบเพ่ือใหม้ั่นใจวา่เราส่งมอบการมีส่วนรว่มท่ีมีคณุคา่ตอ่
สงัคมโดยรวม ดงันัน้เราจงึแบง่ประเดน็ส าคญัดา้นสิทธิมนษุยชนทัง้ภายในและภายนอกดงันี  ้
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 สิทธิมนุษยชนของพนักงำน 

 กลุ่มบริษัทฯ ใชช้่องทางการส่ือสารและประชุมกบัพนกังานในส านกังานสาขาตา่งๆ และการประเมิน
สาระส าคญั(Materiality Assessment) ดงัรายละเอียดในตารางการวิเคราะหผ์ูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คณุคา่ของ
ธุรกิจ หมวดพนักงานและครอบครวัถึงความคาดหวงัใหบ้ริษัทฯ “จ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมและมีสิทธิ
มนุษยชนเท่าเทียมกัน” ในประเด็นนีก้ลุ่มบริษัทฯ ไดร้ายงานความเสมอภาคทางเพศของบุคลากร ในหัวข้อ
อตัราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนพนกังานหญิงและชาย ซึ่งพบว่ามีการใชโ้ครงสรา้งเงินเดือน อตัราเงินเดือน
เริ่มตน้เดียวกนัทัง้พนกังานหญิงและชาย และอตัราเงินเดือนของพนกังานหญิงอยูใ่นเกณฑท่ี์สงูกว่าเล็กนอ้ยเม่ือ
เทียบกับพนักงานชาย เน่ืองจากจ านวนพนักงานหญิงมีน้อยกว่าและเกือบทั้งหมดอยู่ในระดับงานท่ีสูงกว่า
พนักงานชายและยังมีตัวแปรอ่ืนได้แก่ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และค่าตอบแทนตาม
ประสบการณข์องพนกังานใหม ่เป็นตน้ 

 
ค่ำตอบแทน 2561 2562 2563 

พนกังานหญิงตอ่พนกังานชาย 0.95 : 1.00 1.19 : 1.00 1.18 : 1.00 
 
 ในสว่นของการส่ือสารกบัพนกังานนัน้ ฝ่ายทรพัยากรบคุคลไดด้  าเนินการประชมุพบปะกบัพนกังานใน
ส านกังานสาขาตา่ง ๆ เพ่ือชีแ้จงถึงระบบการจ่ายคา่ตอบแทนของบริษัท โดยเปรียบเทียบกบัอตัราตลาดท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรมท่ีเทียบเคียงกันได้ รวมทั้งโอกาสความก้าวหน้าในองค์กรท่ีใช้กระบวนการประเมินจาก
ความสามารถในงาน (Job Competency Profile) ประกอบกบัผลการปฏิบตังิาน 
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 สิทธิมนุษยชนของลูกค้ำ 

 ลกูคา้เป็นหนึ่งในผูมี้สว่นไดเ้สียท่ีส าคญัของกลุ่มบรษิัททิปโกแ้อสฟัลท ์เราตระหนกัดีถึงสิทธิมนษุยชน
ของลกูคา้เช่นเดียวกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกูคา้ระหว่างการท าธุรกรรม ท่ีอยู่ภายใตค้วาม
รบัผิดชอบของกลุม่บรษิัทฯ ซึ่งไดแ้สดงความรบัผิดชอบเก่ียวกบัสิทธิของลกูคา้ในหลายวิธีดงันี  ้

•  ขอ้มลูของลกูคา้และความเป็นส่วนตวั : กลุม่บรษิัทฯไมเ่ปิดเผยขอ้มลูใด ๆ ของลกูคา้หรือขอ้มลู
ของธุรกิจร่วมใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทในเครือของลูกค้าให้กับหน่วยงานภายนอกทั้งใน
อตุสาหกรรมเดียวกนัหรือภาคสว่นอ่ืน 

•  ความปลอดภยัของขอ้มลูลกูคา้ : กลุม่บรษิัทฯ จะปกปอ้งขอ้มลูของลกูคา้ท่ีเก็บไวท่ี้กลุม่บริษัทฯ 
ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ๆ เช่น ส าเนา หรือส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือใหแ้น่ใจว่าไม่มีการรั่วไหลของ
ขอ้มลูไมว่า่จะโดยเจตนาหรือไมเ่จตนาก็ตาม 

•  กลุ่มบริษัทฯ แจง้ลกูคา้ใหท้ราบอย่างครบถว้นเก่ียวกบัมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชข้อ้มลูของ
ลกูคา้เพ่ือใหแ้น่ใจว่าลกูคา้เขา้ใจการด าเนินธุรกิจท่ีโปรง่ใสของกลุม่บรษิัทฯ อย่างเต็มท่ี ในขณะ
ท่ีลูกคา้ไดร้บัการปกป้องข้อมูลอย่างเพียงพอและไดร้บัการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกัน โดยมีการ
จดัเตรียมชอ่งทางการรอ้งเรียนของลกูคา้ในกรณีท่ีลกูคา้ไดร้บัการปฏิบตัท่ีิไมเ่ป็นธรรม 

 เพ่ือใหค้วามมั่นใจวา่สิทธิมนษุยชนของลกูคา้ไดร้บัการเคารพและปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมตามแนวทาง
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ ได้ด  าเนินการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร (ERM - 
Enterprise Risk Management) เพ่ือระบุและประเมินความเส่ียงของลูกคา้รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้และ
รวมทัง้เรื่องสิทธิมนษุยชนดว้ย 

 โดยผลการด าเนินการในปี 2563 พบว่ากลุ่มบริษัทไม่พบประเด็นด้านการละเมิดกฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบัดา้นสงัคมท่ีเก่ียวกบัสิทธิมนษุยชน หรืออยูร่ะหวา่งการพิจารณาขอ้พิพาทดา้นสิทธิมษุยชน 
 
 สิทธิมนุษยชนของคู่ค้ำ/พันธมิตรธุรกิจ 

 การพฒันากลไกส าหรบัการป้องกันปัญหาความขดัแยง้ดา้นสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งท่ีกลุ่มบริษัทฯ ให้
ความส าคญัและตอ้งแสดงความรบัผิดชอบหากเกิดความขดัแยง้ดา้นสิทธิมนุษยชน นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทฯ ได้
ขยายการส่งเสรมิดา้นสิทธิมนษุยชนไปยงัคูค่า้ท่ีด  าเนินธุรกิจรว่มกนั เพ่ือลดความเส่ียงในการส่งมอบสินคา้และ
บริการคูค่า้รายใหม่ท่ีตอ้งการด าเนินธุรกิจรว่มกันจะต้องตอบแบบประเมินตนเองของคูค่า้ ซึ่งครอบคลมุการใช้
แรงงานภาคบงัคบั คา่ตอบแทนการท างาน ชั่วโมงการท างาน การเลือกปฏิบตัิวินยัและการลงโทษ การใชแ้รงงาน
เด็ก การใชแ้รงงานผูห้ญิง เสรีภาพในการสมาคมและการรว่มเจรจาต่อรองความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ
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สภาพแวดลอ้มในการท างาน และสวัสดิการ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑใ์นการคัดเลือกคู่คา้ และกลุ่ม
บริษัทฯ จะส่งตวัแทนไปด าเนินการตรวจประเมินคู่คา้รายใหม่ (Supplier Visit) ยงัสถานท่ีปฏิบตัิงานของคู่คา้
เช่น โรงงานผลิต และ/หรือส านักงานขาย เป็นตน้ โดยคู่คา้ท่ีผ่านเกณฑก์ารคดัเลือกจะสามารถเริ่มตน้ด าเนิน
ธรุกิจรว่มกบักลุม่บริษัทฯ ไดจ้ากนัน้ก่อนการเริ่มตน้ธุรกิจคูค่า้จะตอ้งจดัท าหนงัสือแสดงความมุ่งมั่นเก่ียวกบัการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานและนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ และลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทคู่คา้นัน้ๆ เม่ือคู่
คา้ไดด้  าเนินธุรกิจร่วมกับกลุ่มบริษัทฯ มามากกว่าหนึ่งปี คู่คา้จะตอ้งเขา้สู่กระบวนการประเมินความสามารถคู่
คา้โดยฝ่ายงานจดัซือ้และจดัหาเพ่ือใหม้ั่นใจวา่คูค่า้ยงัคงมีความสามารถและคณุสมบตัิตามท่ีก าหนด 

 
 สิทธิมนุษยชนของผู้ใช้ถนน และชุมชน 

 ชุมชนถือว่าเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียท่ีส าคัญท่ีสุดกลุ่มหนึ่ งท่ีกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ได้ให้
ความส าคัญภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของชุมชน กลุ่มบริษัทฯยอมรบัว่า “ตามหลักสิทธิ
มนษุยชนของชมุชน” แลว้ ชมุชนแตล่ะแห่งมีสิทธิเขา้ถึงทรพัยากรตามธรรมชาติ และเป็นหนา้ท่ีของกลุ่มบริษัทฯ 
ท่ีจะด าเนินการใหก้ารใชท้รพัยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพมีความสมดุล
และยั่งยืน ซึ่งกลุม่บรษิัทฯ มีจดุประสงคท่ี์จะบรรลเุปา้หมายดงักลา่วไปพรอ้ม ๆ กบัดา้นอ่ืน ๆ เช่น อตัรารายไดท่ี้
สงูขึน้ สาธารณสขุท่ีดีขึน้ และความปลอดภยัของประชาชนโดยรวม 

 กลุ่มบรษิัทฯ ไดท้  าการสนบัสนนุโครงการและการรเิริ่มใหม ่ๆ จากองคก์รทอ้งถ่ิน ผูน้  าชมุชน และภาค
ธุรกิจอ่ืน ๆ และยังร่วมมือท าโครงการร่วมกับชุมชนรอบข้าง เช่นความปลอดภัยของส่วนรวม สาธารณสุข 
การศึกษา และการอนุรกัษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน อย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัทฯ ยังอยู่ท่ีการน า
ความรูภ้ายในและความเช่ียวชาญของกลุม่บรษิัทฯ ไปสรา้งประโยชนอ์ย่างยั่งยืนใหแ้ก่ชมุชนการเขา้ถึงเครือขา่ย
ถนนสาธารณะและความปลอดภยับนทอ้งถนนนัน้มีความส าคญัส าหรบัชมุชนอยา่งมาก เพราะสามารถช่วยลด
อัตราการท่ีช ารุดนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนและการบาดเจ็บของผู้สัญจร 
โครงการ “ทักษะการซ่อมถนนดว้ยยางมะตอยผสมส าเร็จ” ถือว่าเป็นโครงการริเริ่มท่ีแก้ไขปัญหาเหล่านีไ้ดใ้น
ระดบัหนึ่ง 

 
 สิทธิมนุษยชนของเดก็ 

 เด็กเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนดว้ยเช่นกัน ตามนิยามอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กและสนธิสญัญาอ่ืน ๆ 
หมายถึงบคุคลอายุต  ่ากว่า 18 ปี ซึ่งรวมถึงทารก เด็กเล็ก และเด็กวยัหนุ่มสาว ถกูจดัใหเ้ป็นกลุ่มท่ีเปราะบาง แต่
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เป็นกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะเป็นผูสื้บตอ่การสรา้งความยั่งยืนทกุดา้น
ในระยะยาว 

 กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนของเด็กใน 4 ประเด็นหลกั ตามคู่มือแนวทางของ
องคก์ารยูนิเซฟ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business Principles – CRBP)” 
ไดแ้ก่ การด ารงชีวิต (Survival) การมีส่วนรว่ม (Participation) การไดร้บัการปกป้องคุม้ครอง (Protection) และ
การพัฒนา (Development) โดยประเมินความเก่ียวข้องของเด็ก 3 พืน้ท่ีหลักตลอดห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ ใน
กระบวนการหลักและกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ (Workplace) ในการจ าหน่ายสินคา้ (Marketplace) และใน
ชุมชนพืน้ท่ีท่ีมีโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ตัง้อยู่ (Community and environment) ให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่น
สรา้งสรรคน์วตักรรมดา้นสาธารณปูโภคเพ่ือการยกระดบัคณุภาพชีวิตในสงัคมและการพฒันาอยา่งยั่งยืน 

 กลุ่มบรษิัทฯ ยงัสนบัสนนุโครงการท่ีสมาชิกในชมุชนสามารถมีสว่นรว่มได ้ความคิดริเริ่มเหล่านีท้  าให้
เดก็และผูใ้หญ่ในชมุชนตระหนกัถึงความส าคญัของการอยูร่ว่มกัน การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิชมุชนทอ้งถ่ิน 
และการพฒันาสมาชิกผ่านกิจกรรมตา่ง ๆ ความคิดบางส่วนเหล่านีเ้สนอโดยเจา้หนา้ท่ีประจ าโรงงานของกลุ่ม
บริษัทฯ เช่น กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติท่ีเด็กและผูป้กครองเขา้รว่มอบรมความรูพื้น้ฐานดา้นความปลอดภัยทาง
ถนน “ถนนปลอดภัยไปโรงเรียน” โครงการซ่อมหลุมบ่อบนถนนท่ีเป็นเสน้ทางสู่โรงเรียน ท่ีไดร้บัความร่วมมือ
อย่างดีจากนกัเรียน ครู และสมาชิกในชุมชน โครงการปรบัปรุงหลุมบ่อบนถนนท่ีช ารุดทรุดโทรมเน่ืองจากการ
สญัจรไปมาตามปกตใินแตล่ะวนั เป็นตน้ 

 ในฐานะผูมี้บทบาทส าคญัในการผลิตวตัถุดิบท่ีใชใ้นการสรา้ง และซ่อมบ ารุงผิวทางทั่วประเทศไทย
กลุ่มบรษิัทฯตระหนกัเสมอวา่การสรา้งธุรกิจใหย้ั่งยืนนัน้ไม่เพียงแคก่ารไมห่ยดุพฒันาใหเ้กิดประโยชนใ์นวงกวา้ง 
แตต่อ้งมีรากฐานท่ีมั่นคงมาจากความยั่งยืนของชมุชนนั่นเอง 
 
 10.4.2.2 กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 จากรูปแบบการประกอบธุรกิจท่ีมุ่งเนน้ลูกคา้เป็นศูนยก์ลางการบริหารทรพัยากรบุคคล จึงมุ่งไปสู่
แนวคิดพนักงานเป็นศูนยก์ลาง เช่นกัน ทัศนคติของพนักงานมีความสัมพันธเ์ช่ือมโยงกับความพึงพอใจของ
ลกูคา้ ซึ่งส่งผลกบัยอดขาย และการสรา้งผลก าไร พนกังานจงึน าหลกัคิดมุ่งเนน้ลกูคา้เป็นศนูยก์ลางไปใชใ้นการ
ปฏิบตังิานและท ากิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีสง่ผลตอ่ความส าเรจ็ขององคก์ร 

 กลุม่บริษัทฯ ด าเนินระบบการบริหารทรพัยากรบคุคลโดยมุง่เนน้การพฒันาพนกังานท่ีมีศกัยภาพและ
ความสามารถสูง วัตถุประสงคคื์อการพัฒนาใหพ้นกังานท่ีมีศกัยภาพฯ นัน้เติบโตเป็นผูน้  าในอนาคต มีความ
คลอ่งตวัสงู สามารถปฏิบตังิานไดใ้นสถานประกอบการท่ีมีวฒันธรรมและภมูิภาคท่ีแตกตา่ง 
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 จากการมุ่งเนน้ใหพ้นกังานเป็นศนูยก์ลางนี ้จึงสง่เสรมิใหพ้นกังานมีความสขุในการท างานกบัองคก์ร 
และมีความภาคภูมิใจในงานท่ีท า นอกจากนี้ยังคาดหวังว่าพนักงานจะมีความภูมิใจ ท่ีจะบอกเล่ากับ
บคุคลภายนอกถึงวฒันธรรมองคก์รท่ีส่งเสริมแนวความคิดของพนกังานใหพ้นกังานมีความสมดลุของชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตัวมากขึน้ และสรา้งสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีสนับสนุนให้พวกเขามีความคิด
สรา้งสรรค ์ซึ่งจะสามารถดงึดดูใหผู้มี้ความสามารถมีศกัยภาพสงูสนใจเขา้รว่มงานกบักลุ่มบริษัทฯ และน าไปสู่
การรกัษาพนกังานไวใ้นองคก์รไดดี้ยิ่งขึน้ 

 นอกจากนี ้การรกัษาพนกังานท่ีมีศกัยภาพและความสามารถสงู รวมถึงการเตรียมผูสื้บทอดต าแหน่ง
งาน เป็นสิ่งท่ีกลุ่มบริษัทฯ ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองต่อการขยายธุรกิจไปยังประเทศอ่ืน ๆ  และ
เตรียมบคุลากรใหพ้รอ้มส าหรบัการเติบโต ปัจจยัส าคญัจงึอยูท่ี่การส่งเสรมิทศันคตท่ีิเป็นสากล พนกังานสามารถ
ท างานในสภาพแวดลอ้มท่ีมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมไดอ้ย่างสบายใจและสรา้งความส าเร็จไดจ้ากการ
ผสานความตา่งเหลา่นัน้ 

 วิธีการด าเนินงานก็คือการจัดให้พนักงานท่ีมีความสามารถและศักยภาพ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม
ผูบ้ริหารฝึกหดั และกลุ่มผูสื้บทอดต าแหน่งงาน ซึ่งรวมถึงกลุ่มพนกังานท่ีมีศกัยภาพและความสามารถสูง ไดมี้
ส่วนรว่มในการท าแผนพฒันารายบุคคล และเขา้รบัการพฒันาตามโครงการเฉพาะ ซึ่งก าหนดขึน้เพิ่มเติมจาก
ขอบเขตการท างานในต าแหนง่ปัจจบุนัหลกัการพฒันาคือแนวทางท่ีเรียกง่ายๆ ว่า 70/20/10 คือ รอ้ยละ 70 เป็น
การเรียนรูด้ว้ยตนเองจากการปฏิบัติหน้าท่ี รอ้ยละ 20 จากการโคช้ และอีกรอ้ยละ 10 จากการฝึกอบรมใน
หอ้งเรียนซึ่งทัง้หมดนีเ้ราตอ้งการใหพ้นกังานไดร้บัประสิทธิผลจากการเรียนรูด้ว้ยตวัเองมากท่ีสุด   

 โดยเปา้หมายและผลการด าเนินงานมีดงันี ้

เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

2561 2562 2563 

อตัราการลาออกไมเ่กิน 10% 10.0% 9.66% 5.38% 

พนกังานท่ีลาดแูลบตุรกลบัเขา้ท างาน 100% 100% 92% 100% 

อตัราการเลือ่นต าแหนง่พนกังานที่มีศกัยภาพสงูขึน้ 25% 27% 25% 

จ านวนชั่วโมงฝึกอบรมของพนกังาน เฉพาะการ
ฝึกอบรมดา้นเทคนิคและการบรหิารจดัการตอ้ง
มากกวา่ 24 ชั่วโมงตอ่คนตอ่ปี 

23.8 30.63 24.66 
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เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

2561 2562 2563 

เปา้หมายการวางแผนสบืทอดต าแหนง่ 100 % 80% 91.3% 95.24% 

อตัราการรกัษาพนกังานท่ีมศีกัยภาพสงู 100% 92% 73% 100% 

ผลการส ารวจความผกูพนัของพนกังานตอ่องคก์รตอ้ง
มากกวา่หรอืเทา่กบั 75% 

 

ไมม่ีแผนการส ารวจความผกูพนัของ
พนกังานตอ่องคก์ร  

แผนการส ารวจครัง้ตอ่ไป คือปี 2564 
- ความผกูพนัของพนกังาน 68% 

- การสนบัสนนุพนกังาน 69% 

 10.4.2.3 กำรด ำเนินงำนด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท ์เริ่มจัดท าและประยุกตใ์ชร้ะบบการจดัการดา้นอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ตามมาตรฐาน OHSAS 18001 และไดร้บัการรบัรองระบบงานจากหน่วยงานผูใ้หก้ารรบัรอง ตัง้แต่ปี 
2549 กลุ่มบริษัทฯ ยังคงรกัษาไวแ้ละปรบัปรุงการปฏิบตัิงานของเราอย่างสม ่าเสมอ จนในปี 2562 เรามีการ
ปรบัปรุง  เปล่ียนแปลงระบบการจดัการใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐาน ISO 45001 ซึ่งไดร้บัการตรวจประเมินและ
ไดร้บัการรบัรองระบบงานจากหน่วยงานผูใ้หก้ารรบัรอง ทัง้ท่ีส  านกังานใหญ่และโรงงานทัง้ 5 แหง่ในประเทศไทย 
ภายใตก้รอบการด าเนินงานตามนโยบายการจดัการแบบบรูณาการ 

 กลุ่มบริษัทฯ จัดเตรียมสภาวะการท างานท่ีปลอดภัย โดยมีเป้าประสงคเ์พ่ือป้องกันอุบัติเหตุ การ
บาดเจ็บ และความเจ็บป่วยท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของพนกังาน รวมถึงผูมี้สว่นไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งอย่างตอ่เน่ือง 
ส่งเสริมการคิดบนพืน้ฐานของความเส่ียง เพ่ือลด และควบคมุความเส่ียงท่ีอาจจะท าใหเ้กิดผลกระทบดา้นอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ดา้นความยั่งยืนท่ีมุ่งเนน้การปลูกฝังจิตส านึกดา้นความ
ปลอดภยัแก่ผูมี้สว่นไดเ้สีย 

 กลุม่บรษิัทฯ ไดก้ าหนดแผนการด าเนินงานในระยะสัน้ ซึ่งไดด้  าเนินการในปี 2563 ไดแ้ก่ 

 ควำมปลอดภัยของพนักงำน 
•  จดัท าแผนป้องกันการแพร่ระบาด และแผนตอบสนองเหตฉุุกเฉินของไวรสัโควิด 19 เพ่ือความ

ตอ่เน่ืองทางธุรกิจ ทัง้ท่ีอาคารส านกังานใหญ่ และโรงงานในประเทศไทยทัง้ 5 แหง่ 
•  พฒันาศนูยค์วามรูก้ารจดัสง่อยา่งปลอดภยั โดยการขยายผลจากข้อมลูจดุเส่ียงบนเสน้ทางขนส่ง

และความเส่ียงโรงงานลกูคา้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในปี 2562 มีการเพิ่มเตมิ ขอ้มลูจดุจอดพกั
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ระหว่างเสน้ทาง และ ขยายครอบคลมุไปยงัภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคใต ้ในปี 
2563  

•  จดัอบรมหลกัสตูรการขบัข่ีเชิงปอ้งกนัอบุตัิเหต(ุDefensive Driving Course) ใหแ้ก่พนกังานขบัรถ
ขนส่งของบริษัทประจ าปี อย่างตอ่เน่ือง และพฒันาเครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมินผลการฝึกอบรม
เพ่ือพฒันาทกัษะเฉพาะดา้นเป็นรายบคุคล 

•  จดักิจกรรมส่งเสรมิสขุภาพของพนกังานตามโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภยั กาย
ใจเป็นสขุ (Healthy, Safety and Happy Workplace) 

 ควำมปลอดภัยของผู้รับเหมำและผู้รับจ้ำงช่วง 
•  ปรบัปรุงระบบฐานขอ้มูลประวัติการฝึกอบรมความปลอดภัยแก่ผู้รบัเหมา ท าให้สามารถเช็ค

ประวตัิการฝึกอบรมขา้มโรงงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและควบคมุผูร้บัเหมาท่ีเขา้มา
ปฏิบตังิานในแตล่ะโรงงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

•  จดัอบรมหลกัสตูรการขบัข่ีเชิงปอ้งกนัอบุตัิเหต(ุDefensive Driving Course) ใหแ้ก่พนกังานขบัรถ
ของบรษิัทผูร้บัจา้งชว่ง 

 ควำมปลอดภัยของลูกค้ำ 
•  จัดอบรมหลักสูตรเก่ียวกับความปลอดภัยใหแ้ก่ลูกคา้โดยเป็นโครงการร่วมระหว่างหน่วยงาน

ความปลอดภยัโรงงาน กบัฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ 
•  จดัอบรมหลกัสตูรการขบัข่ีเชิงปอ้งกนัอบุตัิเหต(ุDefensive Driving Course) ใหแ้ก่พนกังานขบัรถ

ของลกูคา้ 

 ควำมปลอดภัยของชุมชน 
•  จดัอบรมหลักสูตร การช่วยชีวิตขัน้พืน้ฐานและการใชเ้ครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (CPR 

and AED Training) แก่ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง พื ้นท่ีท่ีโรงงานตั้งอยู่  เช่น อาสาสมัคร
สาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น (อสม.) อาสาสมคัรต ารวจในเครือข่ายการมีสว่นรว่มของประชาชนใน
การปอ้งกนัอาชญากรรมระดบัต าบล และ อาสาสมคัรบรรเทาสาธารณภยั 

•  โครงการแบ่งปันความรูด้า้นความปลอดภัยแก่ชุมชนเช่น การประเมินความเส่ียงในโรงเรียน 
ความปลอดภัยในการใชถ้นนส าหรบัเด็กประถม การจดับรรยายการจดัการดา้นความปลอดภัย
แก่นกัศกึษา เป็นตน้ 

และมีแผนการด าเนินงานในระยะยาว ดงันี ้
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•  ปอ้งกนัการเกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดการบาดเจ็บถึงขัน้หยดุงานและการเสียชีวิต ผ่านแนวทางนวตักรรม
และเทคโนโลยี โดยการสรา้งเสริมความตระหนักและขีดความสามารถดา้นความปลอดภัยแก่
พนกังานและผูมี้สว่นไดเ้สีย 

 
  
 ผลกำรด ำเนินกำรในปี 2563 
 ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ไดพ้ัฒนาระบบการจดัการ และปรบัปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้น
ความปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง เพ่ือลดความเส่ียง และป้องกันการเจ็บป่วยบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต รวมถึงการ
ส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างต่อเน่ือง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคญั ในปี 
2563 ดงันี ้

•  ไมมี่พนกังานเจ็บป่วยเป็นโรคอนัเก่ียวเน่ืองมาจากการท างาน 
•  ไมมี่อบุตัเิหตท่ีุท าใหเ้กิดการบาดเจ็บถึงขัน้หยดุงานหรือ เสียชีวิต 
• อัตราความถ่ีการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate) เท่ากับ 0 

ครัง้ ต่อหนึ่งลา้นชั่วโมงการท างานอัตราความรุนแรงของการเกิดอุบตัิเหตถุึงขัน้หยุดงาน(Lost 
Time Injury Severity Rate) เทา่กบั 0 วนั ตอ่ หนึ่งลา้นชั่วโมงการท างาน 

 
 10.4.2.4 กำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
 กลุม่บรษัิทฯ ไดก้ าหนดแผนการด าเนินงานตอ่เน่ืองระยะยาวซึ่งมีผลด าเนินการในชว่งปี 2563 ไดแ้ก่ 
ด้ำนเศรษฐกิจ โดยใชก้ลยทุธ ์“นวตักรรมน าสูอ่นาคต” 

•  โครงการสนับสนุนชุมชนและบ้านเรียนละครมรดกใหม่ เพ่ือสืบสานด้านการศึกษาผ่าน
กระบวนการของละคร พุทธศาสนา และเกษตรกรรมเพ่ือการพึ่งพาตนเองโดยสนบัสนุนอุปกรณ์
ในโรงภาพยนต ์ใหมี้ควาสามารถในการสรา้งรายไดเ้พ่ือการท างานไดอ้ย่างตอ่เน่ืองและยั่งยืน 

• โครงการเปิดบา้นทิปโก ้เพ่ือการเรียนรูเ้รื่องของอตุสาหกรรมยางมะตอยและการเป็นสว่นหนึ่งของ
การสรา้งถนนซึ่งเป็นสาธารณูปโภคท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศ ไดท้  าการเปิดบา้นใหค้วามรู ้
นกัเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ีสนใจ จ านวน ทัง้สิน้ 328 คน จ านวนสถาบนัการศึกษา 11 
แหง่ 

•  โครงการอบรมสาธิตการใช้งานยางมะตอยส าเร็จรูปพรีมิกซ์ร่วมกับผ้มีส่วนได้เสียภายนอก 
จ านวนทัง้สิน้ 9 ครัง้ 
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•  โครงการนวัตกรรมภายในองคก์ร ในปี 2563 ไดเ้กิดนวัตกรรมใหม่ทั้งสิน้ 133 โครงการ ท าให้
สามารถลดต้นทุนโดยรวมได้ประมาณ 47 ล้านบาท จาก 34  โครงการ และลดเวลาจาก
กระบวนการท างานโดยรวมได ้367,000 นาที จาก 29 โครงการ (ประมาณมลูคา่ 528,370 บาท) 

•  โครงการนวัตกรรมร่วมกับองคก์รภายนอก ในปี 2563 ไดเ้กิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จ  านวน 1 
โครงการ ช่ือสินคา้ ”ยางมะตอยคลมุฝุ่ น” 

 
 
ด้ำนส่ิงแวดล้อม โดยใชก้ลยทุธ ์“ลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม / สงัคม” 
•  โครงการการปลกูตน้ไมท้ัง้หมดของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ืออนาคตมีป่าท่ีอดุมสมบูรณ ์มีส่วนช่วยในเรื่องลดภาวะ

โลกรอ้นในการดูดซบัปริมาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดแ์ละเป็นการดแูลรกัษาสถาพแวดลอ้มท่ีดี มีจ  านวน
ตน้ไมท้ัง้สิน้ 27,585 ตน้ ในพืน้ท่ีป่าใกลช้มุชนประมาณ 127 ไร ่

      -  โครงการบึงตะเครงเพ่ือการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมีการพัฒนาพื ้นท่ีของกรม
ชลประทาน  รว่มกบัเทศบาลต าบลบงึตะเครงเมืองใหม่ โดยรว่มปลกูตน้มะฮอกกานีท่ีบรษิัทฯ เพาะกลา้
ไม้ และต้นไม้ขนาดใหญ่ (ความสูงประมาณ 4.0 เมตรขึน้ไป) อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลามากกว่า 5 ปี 
ปัจจบุนัมีจ านวนตน้ไมท้ัง้สิน้ในโครงการจ านวน 3,084 ตน้ 

      -  โครงการถนนมาป่ายงัอยู่ เป็นการยา้ยตน้ไมใ้หญ่จากแนวการตดัถนน ยา้ยไปยงัพืน้ท่ีสาธารณะเพื่อเป็น
การรกัษาพนัธุไ์มข้นาดใหญ่ท่ีมีขนาดความสูงตัง้แต่ 4 เมตรขึน้ไป ในปี 2563 ไดย้า้ยตน้ไมจ้  านวน 41 
ตน้ รวมยา้ยตน้ไมต้ัง้แตปี่ 2562 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 84 ตน้ 

     -  โครงการปลูกและบ ารุงรกัษาป่า บา้นบางกระสอบต.ทรงคะนอง จ.สมุทรปราการ มีตน้ไม้ประมาณ
12,432 ตน้ ในพืน้ท่ีรกรา้งของพืน้ท่ีราชพัสดุ และสวนป่าชุมชน ต.หนองปักใจ จ.นครราชสีมา ปลูก
ตน้ไมท้ัง้หมดประมาณ 4,977 ตน้ ตามทฤษฎีการพฒันาฟ้ืนฟูป่าไมอ้ันเน่ืองมาจากพระราชด ารปิลกูป่า 
3 อย่าง ใหเ้กิดความสมดลุยแ์ละยั่งยืนเป็นโครงการท่ีส่งเสริมการปลูกตน้ไม ้ช่วยอนุรกัษ์ดินและเพิ่ม
พืน้ท่ี “ปอดสะอาด” ใหก้บัชมุชน 

 •  โครงการขบัรถเชิงปอ้งกนัอุบตัิเหต ุเพ่ือความปลอดภัยในการใชร้ถใชถ้นนอย่างถกูตอ้งตาม   กฎหมายและ
เพิ่มทักษะท่ีจ าเป็นเพ่ือความปลอดภัยของคนขับข่ีและผู้ใชถ้นนร่วมทาง ไดอ้บรมพนักงานขับรถขนส่ง
จ านวน 136 คนคิดเป็น 100% ในปี 2563 และหลกัสตูรความปลอดภยัในการท างานผูร้บัเหมาขนส่งสินคา้
จ านวน 130 คน คดิเป็น 100% จากทัง้หมด 6 บรษิัท 
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ด้ำนสังคม โดยใชก้ลยทุธ ์“ความปลอดภยัเป็นเรื่องส าคญั” 
•  โครงการซ่อมหลุมถนนชั่ วคราวด้วยยางมะตอยส าเร็จรูป เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร จ านวน 8 

โครงการเป็นพืน้ท่ีการซอ่มประมาณ 977 ตารางเมตร 
•  โครงการอบรมการช่วยชีวิตขัน้พืน้ฐาน รวมถึงการสนบัสนนุการฝึกอบรมผูส้อนการช่วยชีวิตเบือ้งตน้จ านวน 

4 ครัง้ มีผูเ้ขา้การอบรมทัง้สิน้ 955 คน โดยมีจ านวนคนท่ีเขา้อบรมทัง้สิน้ตัง้แตปี่ 2561 จ านวนทัง้สิน้ 2,019 
คน 

•  โครงการใหค้วามรูด้า้นการใชถ้นนอย่างปลอดภยัส าหรบัเด็กและเยาวชน จ านวน 720 คน ใน 8 โรงเรียน 
•  โครงการจดัท าลานกระตุน้ประสาทสมัผสั ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จงัหวดัพิษณุโลก ส าหรบั

เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเพ่ือการกระตุน้การพฒันากระตุน้การรบัรูป้ระสาทสมัผสัของเด็กพิเศษไดดี้เป็น
พืน้ท่ีท่ีเดก็สามารถท ากิจกรรมรว่มกนักบัเพ่ือน และคณุครู 

•  โครงการสนบัสนนุงานดา้นกิจกรรมเพ่ือสงัคม รว่มจดัตัง้ศนูย ์CSR สรุาษฎรธ์านี ในการพฒันาคณุภาพชีวิต
ของชมุชนเพ่ือใหมี้ความมั่นคงในการด าเนินชีวิตอยา่งพอเพียง เชน่ โครงการสนบัสนนุกลุ่มชมุชนโรงผสมปุ๋ ย
ต าบลทา่โรงชา้ง จ านวน 120 คน จาก 5 หมูบ่า้นท าใหป้ระหยดัตน้ทนุคา่ปุ๋ ยเป็นเงิน 3.2 ลา้นบาท/ปี เป็นตน้ 

 
ด้ำนสำธำรณะกุศลและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
•  โครงการสง่เสรมิพระพทุธศาสนาและ ฝึกจิต ฟังเทศนท์ าบญุ 
     -  โครงการส่งเสริมพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยป์ระจ าทกุเดือน ท่ีสถานพ านกัสงฆ ์บา้นไรท่อสี อ.ปากช่อง

จงัหวดันครราชสีมา เป็นการพฒันาการฝึกจิตและ ศกึษาหาความรูด้า้นพระพทุธศาสนา 
     -  โครงการกฐินประจ าปี วดัเขาโอภาส จงัหวดัระยองบรษิัทฯ ไดร้ว่มท าบญุเพื่อบ ารุงศาสนารว่มกบั 
 พนกังานและประชาชนทั่วไป โดยมีการบรหิารจดัการดา้นโรงทาน และการจดัการองคก์ฐินเงินกองกฐิน

ท่ีบริษัทฯ พนักงานและครอบครวัผูบ้ริหาร รวมทัง้ชุมชน/สังคมท่ีมีจิตศรทัรา เป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 
3,000,000 บาท 

•  โครงการสนบัสนุนโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลรามาธิบดี และหน่วยงาน
ภาครฐัตา่ง ๆ ในการตา้นภยัของไวรสัโควิด 19 จ านวนเงินสนบัสนนุทัง้สิน้ 4,500,000 บาท 

•  สนับสนุนและร่วมมือท ากิจกรรมร่วมกับมูลนิธิรกัษ์ไทย (สมาชิกองคก์ารแครน์านาชาติ) โดยเป็นการ
สนบัสนุนอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา 9 ปี มุ่งเนน้งานดา้นส่งเสริมการศึกษา การส่งเสริมธุรกิจชุมชน และการ
สง่เสรมิดา้นอาชีพเป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท 
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ควำมภำคภูมิใจทีเ่กิดจำกกำรร่วมท ำกิจกรรมเพือ่สังคมของพนักงำนจิตอำสำ 
กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

ประจ าปี 2563 ประเภทความรบัผิดชอบต่อสังคม จาก พณฯ ท่านนายกรฐัมนตรีพลเอกประยุทธ์ จนัทรโ์อชา 
รางวลัดงักลา่วสะทอ้นถึงความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกิจท่ีมุง่เนน้การสรา้งสรรคค์ณุภาพชีวิตใหช้มุชนและสงัคม 
โดยใชก้ลยทุธท์ัง้เชิงรุกและเชิงรบัในการดแูลคณุภาพชีวิต และความปลอดภยัของชมุชน 
 
ช่ัวโมงจิตอำสำเพือ่ชุมชน 
 ในปี 2563 นี ้การท ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือชมุชน หรือกิจกรรมเพ่ือสงัคม ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤตไวรสั
โควิด 19 ส่งผลตอ่เปา้หมายการปฏิบตัิงานของกลุ่มบริษัทฯ และสง่ผลมากท่ีสุดตอ่กิจกรรมหลกัในการซ่อมถนน
ดว้ยยางมะตอยผสมส าเร็จพรีมิ๊กซ ์การอบรมความรูก้ารช่วยชีวิตเบือ้งตน้ (CPR & AED) เป็นตน้ จากสาเหตุ
ดา้นความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างานใกลช้ิดกับคนหมู่มาก ดงันัน้กลุ่มบริษัทฯ ไดป้รบัแผนการ
ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับนโยบายของบริษัทฯ และของรฐับาลโดยมุ่งเนน้กิจกรรมในการพฒันาพนกังานเพ่ือ
ส่งต่อไปยงัครอบครวั ชุมชน และสงัคม เช่น โครงการ (TIPCOs Go LEAN) เพ่ือดแูลสุขภาพใหแ้ข็งแรง และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ลดตน้ทุนในการรกัษาพยาบาลและมีประสิทธิภาพในการท างานไดเ้ต็มท่ี นอกจากนีย้ัง
รวมถึงการบริจาครว่มกบัภาครฐัและกลุ่มบุริษัทเอกชนในการช่วยเหลือสงัคมในช่วงวิกฤตนี ้กลุ่มบริษัทฯ ไดล้ด
เป้าหมายชั่ วโมงจิตอาสาเพ่ือชุมชนลงจากปี 2562 จ านวน 22.9 ชั่ วโมง/คน/ปี เป็น 16  ชั่ วโมง/คน/ปี ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งบางหน่วยงานไม่สามารถร่วมกิจกรรมได ้แต่อย่างไรก็ดี พนักงานจิตอาสาก็
สามารถท าไดเ้กินเปา้หมายท่ี 24.5 ชั่วโมง/คน/ปี และกลุ่มบริษัทฯ มั่นใจไดว้่าพนกังานมีความมุ่งมั่นในการรว่ม
กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือชุมชนอย่างต่อเน่ือง เม่ือวิกฤตไวรสัโควิด 19 สามารถควบคุมในระดบัท่ี สามารถด าเนิน
ชีวิตอยา่งปกตไิด ้พนกังานจิตอาสาจะสามารถด าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้
 

กิจกรรมจิตอำสำ 2560 2561 2562 2563 

ชั่วโมงท างานกิจกรรมเพื่อสงัคมของพนกังานจิตอาสา 
(ชั่วโมง) 

23,584 23,978 15,358 13,077 

อตัราการท ากิจกรรม (ชั่วโมง/คน/ปี) 32.6 34.8 22.9 24.5 

จ านวนพนกังานท่ีรว่มท ากิจกรรมเพื่อสงัคม  
(คนรว่มกิจกรรม) 

723 689 670 528 

สดัสว่นพนกังานท่ีเขา้รว่มกิจกรรมเพื่อสงัคม  
(พนกังานทัง้สิน้ในปี 2563 จ านวน 649 คน) 

96.2% 95.0% 93.5% 81.4% 
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งบประมำณกำรสนับสนุนกิจกรรมจิตอำสำเพือ่ชุมชน 

 ในปี 2563 กิจกรรมเพ่ือสงัคมของกลุ่มบริษัทฯ ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤตไวรสัโควิด 19 ท าใหบ้ริษัทได้
ปรับแนวทางในการด าเนินกิจกรรมบางส่วนเพ่ือให้หมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ของ
งบประมาณใชก้บัการบรจิาคและสนบัสนนุกิจกรรมภาครฐัในการปอ้งกนัไวรสัโควิด 19และมีผูบ้รหิารระดบัสงูได้
รว่มด าเนินกิจกรรมเป็นสว่นใหญ่ 

 ในปีนีก้ลุ่มบริษัทฯ ไดเ้นน้ใหกิ้จกรรมเป็นการพฒันาจากภายในองคก์ร จากพนกังานไปสู่สงัคม/ชมุชน
ภายนอก เป็นการสรา้งความเขา้ใจในการท ากิจกรรมท่ีเกิดประโยชนก์ับทุกฝ่ายมากขึน้ รวมทัง้เป็นการปลูก
จิตส านึกในการท าดีเพ่ือส่วนรวมทัง้ใน/นอกเวลางาน จึงท าใหผ้ลความพึงพอใจตอ่การท ากิจกรรมอาสาโดยรวม
เพิ่มขึน้เป็น 89.9% 

ประเภทของกำรสนับสนุน 
จ ำนวนกำรสนับสนุน 

หน่วย 2561 2562 2563 

งบประมาณทีใ่ชต้รงในโครงการกิจกรรมเพื่อสงัคม  
(Cash Distribution) 

ลา้นบาท 13.3 7.7 2.9 

งบประมาณในการบรหิารจดัการกิจกรรม 
(Management Overheads) 

ลา้นบาท 4.9 0.9 0.7 

อื่น ๆ (In-Kind giving: Product or Service donation, 
Project / Partnership Support) 

ลา้นบาท 0.9 0.8 5.0 

เวลา (Time: Employee cost during paid working hours 
for volunteering work) 

ลา้นบาท 3.9 2.4 3.0 

การส ารวจความพงึพอใจตอ่กิจกรรมเพื่อสงัคมของจิตอาสา % 87.2% 89.0% 89.9% 
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 
11.1 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีดูแลเก่ียวกับ ระบบการ
ควบคมุภายในของบริษัท  โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผูท่ี้
ทรงคณุวฒุิ และมีประสบการณด์า้นการบรหิารธุรกิจการเงินและการบญัชี วิศวกรรม และการตรวจสอบภายใน 
โดยมี นายพีรศิลป์ ศภุผลศิริ เป็นประธานกรรมการและนายนพพร เทพสิทธา (สืบจากนายปานเฉลิม สธุาธรรม 
กรรมการตรวจสอบ ไดถ้ึงแก่กรรมในเดือนวันท่ี 19 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้นายนิพนธ ์
สทุธิมยั เป็นกรรมการตรวจสอบทา่นใหมแ่ทนท่ี โดยมีผล ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2564) 

 ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
สอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และตามท่ี ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการก ากับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในให้
ความส าคญักบักระบวนการ การควบคมุการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนัภายในกลุม่บริษัทฯ อีกดว้ย 

 โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครัง้ ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับ
ผูบ้รหิารระดบัสงูผูส้อบบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายในตามสรุปดา้นลา่งนี ้

 เข้ำร่วมประชุมโดย 
ผู้บริหำร ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบภำยใน 

การประชมุประจ าเดือน 8 - 8 
การประชมุประจ าไตรมาส 3 3 3 
การประชมุประจ าไตรมาส  
(โดยไมมี่ผูบ้รหิาร) 

1N1  1 1 

N1 การเขา้รว่มประชมุโดยผูบ้รหิารเป็นการประชมุส าหรบัวาระพิเศษ และแยกกบัช่วงการประชมุสว่นตวักบัทางผูส้อบบญัชี 

 
 กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินของบริษัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์
จ ากัด(มหาชน) และงบการเงินรวม รว่มกับฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี อีกทัง้ไดห้ารือกับผูส้อบบญัชีเพ่ือยืนยนั
ความถูกตอ้งและครบถว้นของงบการเงิน การปรบัปรุงรายการบญัชีท่ีส าคญั ความเพียงพอของวิธีการบนัทึก
บญัชีขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถ้วนเพียงพอ และความเป็นอิสระของผูส้อบ
บัญชีคณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่างบการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและ
กฎเกณฑอ่ื์นๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจในขัน้ตอนทางการบญัชีและงบการเงินวา่มี
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ความถกูตอ้งและเช่ือถือได ้รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอและทนัเวลา เพ่ือเป็นประโยชนก์บันกัลงทนุ
และผูใ้ชง้บการเงิน 
 
 กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 กระบวนการบริหารความเส่ียงองคก์ร (ERM) ของบริษัทฯในปัจจบุนัไดถ้กูพฒันาในปี 2556 และมีการ
ปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งกระบวนการนีจ้ะรวมถึงการสรา้งกรอบการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นทางการ 
ประกอบดว้ยนโยบายการบริหารความเส่ียงและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ระดบัความเส่ียงของ
องคก์รท่ีไดถู้กระบุและถูกประเมินในระหว่างกระบวนการนีจ้ะเป็นขอ้มูลส าคัญส าหรบัการพัฒนาแผนการ
ตรวจสอบตามฐานความเส่ียง (risk-based audit plan) ซึ่งจะน าไปใชใ้นทุกๆปี ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดส้อบทานและอนมุตั ิ
 
 กำรสอบทำนรำยกำรระหว่ำงกัน 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการระหวา่งกนัของบรษิัทฯ เป็นรายไตรมาส หรือถ่ีกวา่นัน้ ถา้มี
การรายงาน โดยผูบ้ริหารเก่ียวกับรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบยืนยนัว่ารายการ
ระหวา่งกนัของบรษิัทฯ มีความเหมาะสมและเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ 
 
 กำรสอบทำนประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในโดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  และ บริษัทย่อยในปี 2563 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจท่ีระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้ังไดมี้การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และมีความเห็นวา่บรษิัทฯ มีการใชร้ะบบการ
ควบคมุภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
 
 กำรสอบทำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจท่ีบริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบ 
(รวมทัง้ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย) ขอ้ผกูพนัท่ีบรษิัทฯ มีไวก้บับคุคลภายนอกและรายการ
ธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ท่ีส  าคัญซึ่งได้เปิดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
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หลกัทรพัย ์คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่ารายการทางธุรกิจเป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีตกลงกนัในการด าเนินธุรกิจตามปกต ิ
 
 กำรก ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน 
 ในปี  2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบดว้ย
การตรวจสอบในประเดน็ใหม่ ๆ รวมถึงการติดตามการตรวจสอบประเด็นท่ีเคยไดร้บัการสอบทานไปแลว้ เพ่ือให้
มั่นใจว่าประเด็นต่างๆ ไดร้บัการแกไ้ขแลว้เสร็จตามขอ้ตกลงท่ีใหไ้วโ้ดยผูบ้ริหาร อย่างไรก็ตาม “COVID-19” ท่ี
เกิดขึน้ในปี 2563 ไดส้ง่ผลกระทบตอ่การด าเนินการตรวจสอบภายในโดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้จ ากดัในการเดนิทาง 
โดยการแพรร่ะบาดนี ้ส่งผลใหต้อ้งมีการทบทวนกระบวนการตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่เก่ียวขอ้ง
กับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออ่ืน ๆ มาใชใ้นการตรวจสอบให้มากขึน้เพ่ือลดขอ้จ ากัดในการ
เดนิทาง 
 
 กำรพจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2564 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาน าเสนอการแต่งตัง้บริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบ
บญัชีของ บริษัทฯ อีก 1 ปี รวมถึงก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
น าเสนอ  ผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชี รายละเอียดเหมือนปีท่ีผ่านมาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณา
และขออนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ตอ่ไป 

 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดด้  าเนินการอย่างครอบคลุม และสอดคล้องตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดร้บัการอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความมั่นใจว่า
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจัดท างบการเงินอย่างถูกตอ้ง มีการด าเนินธุรกิจท่ีดี มีการใชร้ะบบการควบคุม
ภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ได้
ปฎิบตัิเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการเปิดเผย
รายการระหวา่งกนั ภายใตก้ารก ากบัดแูลท่ีดีท่ีเนน้ความโปรง่ใสและนา่เช่ือถือ และนอกจากนีบ้รษิัทฯ และบรษิัท
ยอ่ยยงัคงมีการปรบัปรุงระบบการควบคมุภายในใหดี้ยิ่งขึน้ไปอยู่เสมอ ทัง้ในแง่ของคณุภาพและความเหมาะสม
กบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของบรษิัทฯ 

 กำรควบคุมภำยใน 
 ระบบการควบคมุภายในท่ีใชใ้นกลุม่บริษัทฯ มีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบของการควบคมุภายในตาม
แน วท างขอ ง  Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (ห รื อ “COSO”) 
ผูบ้ริหารได ้ก าหนดสภาพแวดลอ้มของการควบคมุท่ีเหมาะสมกบัองคก์รซึ่งไดถ้กูก าหนดแนวทางไวต้ามคา่นิยม



 
บริษัท ทปิโก้แอสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                       แบบ 56-1 

154 
 

ขององค์กร 5 ข้อหลัก (ได้แก่ ทีมเด่น เน้นคุณธรรม ปฏิบัติรอบคอบ มอบรักษาค ามั่ น และสร้างสรรค์
เปล่ียนแปลง) 

 สภาพแวดลอ้มของการควบคมุไดร้บัการส่งเสริมจากโครงสรา้งองคก์รท่ีถูกพัฒนาขึน้เพ่ือสนบัสนุน
เป้าหมายเชิงกลยุทธข์องกลุ่มบริษัทฯ ทัง้นี ้โครงสรา้งองคก์รมีการแสดงสายการบงัคบับญัชาอย่างชัดเจนใน
ขณะท่ียังคงสนบัสนุนการประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ อีกทัง้กลุ่มบริษัทฯ ยงัมีการก าหนด ผงัอ านาจการ
อนมุตัิ (ท่ีมีการสอบทานและปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมอ) และก าหนดขอบเขตอ านาจการอนมุตัิไวส้  าหรบัผูบ้ริหาร
ทกุระดบัของกลุม่บรษิัทฯ ท่ีจะสามารถด าเนินงานเพ่ือใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์รตอ่ไป 

 หนึ่งในคณุค่าหลกัขององคก์รท่ีส าคญั คือ ปฏิบตัิรอบคอบไดถู้กใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัหลกัธรรมาภิ
บาลท่ีดีของกลุม่บรษิัทฯ สิ่งเหล่านีไ้ดร้บัการสะทอ้นโดยการน ากระบวนการบรหิารความเส่ียง (หรือ ERM) มาใช้
อย่างเป็นระบบ ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการระบ ุการประเมิน และการจดัการกบัโอกาส และอปุสรรคท่ีอาจส่งผลกระทบ
ตอ่กลุ่มบริษัทฯ การแตง่ตัง้ คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการบริษัทฯ) 
ไดเ้นน้ ย า้ถึงคณุคา่ของหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีของกลุม่บรษิัทฯ 

 ความเส่ียงของกลุ่มบริษัทในทุกระดับได้ถูกบริหารจัดการผ่านระบบการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพซึ่งไดร้บัการปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมอเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 
โดยระบบการควบคมุภายในนี ้ไดถู้กระบุไวใ้นคู่มือการปฎิบตัิงานและอยู่ภายใตก้ารตรวจสอบจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

 สดุทา้ยนี ้การลงทนุในระบบ Oracle ซึ่งเป็นระบบท่ีใชใ้นการวางแผนทรพัยากรขององคก์ร ซึ่งไดเ้ริ่ม
ใชง้านในช่วงปลายปี 2560 ช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัผูบ้ริหารและฝ่ายปฏิบตัิการและผูบ้ริหารอาวโุสของ
กลุ่มบริษัทฯ ในการติดตามและควบคมุการด าเนินงานต่างๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธภาพ นอกจากนี ้ระบบ Oracle 
และการลงทุนอ่ืนๆ ทางดา้น IT ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาส่วนส าคญัท่ีช่วยให้บุคลากรภายในองคก์รสามารถ
ปฎิบตังิานท่ีบา้นได ้(work from home) ทา่มกลางสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 

 กระบวนการทางสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม (ผ่านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง) 
พรอ้มท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกใหก้ับผูบ้ริหารฝ่ายปฏิบตัิการและผูบ้ริหารอาวุโสของกลุ่มบริษัทฯ ในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานและการควบคุมท่ีส าคญัต่าง ๆ ค ามั่นของกลุ่มบริษัทเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(“IT”) แสดงใหเ้ห็นไดจ้ากการลงทนุเก่ียวกบัระบบ Oracle ซึ่งเป็นระบบท่ีใชใ้นการวางแผนทรพัยากรขององคก์ร 
ซึ่งระบบ Oracle ไดเ้ริ่มใชง้านในช่วงปลายปี 2560 โดยการลงทุนในระบบ Oracleตลอดจนการลงทุนในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อ่ืนๆ ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา มีส่วนช่วยใหบุ้คลากรภายในองคก์รสามารถท างานท่ีบา้นได ้
เพ่ือตอบสนองตอ่สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 
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 กำรตรวจสอบภำยใน 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลการ
ปฏิบตัิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (“มาตรฐาน”) ท่ีออกโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยไดท้  าการรวบรวม
มาตรฐานไวใ้นกฎบตัรการตรวจสอบภายในฉบบัลา่สดุของบรษิัทฯ (ท่ีไดร้บัอนมุตัใินปี 2555)  

 ตัง้แตปี่ 2555 เป็นตน้มา ฝ่ายตรวจสอบภายในไดมี้การพฒันาการอย่างไม่หยดุยัง้จากการตรวจสอบ
การปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) มาเป็นการเนน้การตรวจสอบตามฐานความเส่ียง (Risk-
based Auditing)ในปัจจุบนั (ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ) โดยฝ่ายตรวจสอบภายในไม่เพียงใหค้วาม
คิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของการควบคุมท่ีมีอยู่แต่ยังรวมถึงความเพียงพอของการควบคุมเหล่านีเ้พ่ือให้
สามารถติดตามความเส่ียงขององคก์รท่ีมีการเปล่ียนแปลงได ้สิ่งเหล่านีมี้ความส าคัญต่อการเติบโตอย่ าง
ตอ่เน่ืองของกลุม่บรษิัทฯ รวมถึงการกา้วไปสูร่ะดบัสากล 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีบทบาทท่ีส าคญัในการติดตามการรบัรูข้องผูบ้รหิารในเรื่องความเส่ียงและการ
ควบคมุซึ่งท าใหก้ลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารจดัการความเส่ียงท่ีมีอยู่ (โดยเฉพาะความเส่ียงท่ีปรากฎในรายงาน
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน) และเตรียมความพรอ้มขององคก์รในการบรรลุวตัถุประสงค ์เชิงกลยุทธ์ของกลุ่ม
บริษัทอีกด้วยฝ่ายตรวจสอบภายในก าหนดแผนตรวจสอบตามฐานความเส่ียงซึ่งจะได้รับการอนุมัติโดย
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี ทัง้นีแ้ผนงานตรวจสอบตามความเส่ียงจะพิจารณาจากปัจจัยเส่ียง
หลายๆ ประการ ยกตวัอย่าง เช่น ขนาดของการด าเนินงานของหนว่ยงาน กระบวนการตา่งๆ ท่ีอยูใ่นขอบเขตการ
ตรวจสอบ (“audit universe”) ของกลุ่มบริษัทฯ ความเส่ียงขององคก์ร วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธข์องกลุ่มบริษัทฯ 
และยังรวมถึงผลของการตรวจสอบภายในท่ีผ่านมาอีกดว้ย ซึ่งแผนการตรวจสอบนีจ้ะถูกหารือกับผู้บริหาร 
ระดบัสงูของกลุม่บรษิัทฯ และจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัโิดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ ในทา้ยท่ีสดุ 

 ในแต่ละงานสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีวตัถุประสงคม์ุ่งเนน้ไปท่ีความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด าเนินงาน ความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน และการบริหาร การปฏิบตัิตาม
เกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และการดูแลรักษาทรัพย์สิน ผลการสอบทานดังกล่าวจะน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ (โดยปกตจิะจดัการประชมุทกุเดือน) 

 ประการสุดท้าย ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการน าเสนอสถานะการตรวจสอบเทียบกับแผนงาน
ตรวจสอบตามฐานความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ และสรุปสถานะการตรวจสอบเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ ชว่งสิน้ปี 
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11.2 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบในกรณีที่มีควำมเห็นแตกต่ำงไปจำกควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษัท 
 
 ไมมี่ 
 
11.3 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูจ้ดัการของบริษัททิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) ไดร้ว่มอนมุตัิ
แตง่ตัง้นายโจเซฟ ซูเซ เขา้ด ารงต าแหนง่ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 16 กรกฏาคม 
2555 เป็นตน้ไป  
 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเก่ียวกับคุณสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งผูจ้ัดการอาวุโสฝ่าย
ตรวจสอบภายในนัน้มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และดว้ย
ความท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาตผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบตัิ
หนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งตามมาตรฐานของสมาคมผูต้รวจสอบภายใน โดยคุณสมบตัิ
ของผูด้  ารงต าแหนง่ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายในจะปรากฏดงัตารางขา้งลา่งนี ้

ชื่อ ประวัตกิำรศึกษำ/ 

กำรฝึกอบรม/ 

ผ่ำนกำรรับรองโดย 

ประสบกำรณท์ ำงำนใน 5 ปีทีผ่่ำนมำ  

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง – บริษัท 

นายโจเซฟ มูกิเลน ซูเซ มา
นิคแคม 
 
ผู้ จั ด ก า ร อ า วุ โ ส ฝ่ า ย
ตรวจสอบภายใน 

Certified Internal Auditor 
(CIA) 
 
Chartered Management 
Accountant (ACMA); 
Chartered Global 
Management 
Accountant (CGMA) 

2555 - ปัจจบุนั   ผู้ จั ด ก า ร อ า วุ โ ส  ฝ่ า ย
ตรวจสอบภายใน บริษัททิป
โกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

2551 - 2555 รอ งผู้ อ  าน วยก าร  ฝ่ า ยที่
ปรึกษาด้านบริการ บริษัท 
ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คูเปอรส์ 
เอฟเอเอส จ ากดั 

 
 ทัง้นี ้การพิจารณาและอนุมตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบ
ภายในของบรษิัทฯ จะตอ้งผา่นการอนมุตัจิากทัง้กรรมการผูจ้ดัการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
 



บริษัท ทปิโก้แอสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)        แบบ 56-1 

157 

12. รำยกำรระหว่ำงกัน (ถ้ำมี)

บริษัทฯ ไดก้ าหนดมาตรการการท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ และ/หรือบรษิัทย่อยกบับคุคลท่ีเก่ียว
โยงกนั ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับความสมเหตสุมผลในการเขา้ท ารายการ  โดยรายการท่ี
เก่ียวโยงท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติไดร้บัการอนุมตัิตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัย ์จากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 5/2562 วนัพุธท่ี 25 
กนัยายน 2562 มีอนุมตัิหลกัการการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุน
ธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทั่วไปฉบบัปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะจากการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 
9/2562 ดงัตอ่ไปนี ้

ก) การขายและบริการแก่/รบัจาก บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งท าภายใตข้อบเขตราคาตลาดหรือราคาตาม
สญัญา 

(ข) ค่าใชจ้่าย/รายไดจ้ากการเช่าและการรบับริการแก่/จากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งท าภายใตข้อบเขต
ราคาตลาดหรือราคาตามสญัญา  

(ค) รายจ่ายจากการรบัความช่วยเหลือดา้นเทคนิคของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งท าภายใตร้าคาตาม
สญัญา 

ในปี 2563 รายการท่ีเก่ียวโยงท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติสามารถสรุปได ้ดงันี ้
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สรุปรำยกำรระหว่ำงกัน ประจ ำปี 2563         (หนว่ย : ลา้นบาท) 
  บริษัทท่ีเก่ียวข้องและรายละเอียด 2562 2563 เงื่อนไข 

Asia Bitumen Trading Pte Ltd. ขาย - แอสฟัลตซ์เีมนต ์และใหบ้รกิาร 2,420 1,565 
Phoenix Asphalt Philippines Inc. ขาย - แอสฟัลตซ์เีมนต ์ - 157
บรษัิท ถนอมวงศบ์รกิาร จ ากดั ขาย - แอสฟัลตซ์ีเมนต ์น า้มนั และใหบ้รกิาร 152 81 
บรษัิท ไทยสเลอรี่ชิล จ ากดั ขาย - แอสฟัลตซ์ีเมนต ์น า้มนั และใหบ้รกิาร 102 109 

ขายสนิคา้และ 
 

Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen ขาย - แอสฟัลตซ์เีมนต ์และใหบ้รกิาร 1,435   1,300 ราคาตลาด/ 
ใหบ้รกิารแก่ Technology and Highway Resource Group) ราคาตามสญัญา 

บรษัิท สยามคอนเทนเนอรเ์ทอรมิ์นอล จ ากดั ค่าบรกิาร 1 2 
บรษัิท ทิปโก ้ทาวเวอร ์จ ากดั ค่าบรกิาร 1 1 
บรษัิท ทิปโกฟู้้ดส ์จ ากดั (มหาชน) บรกิารอ่ืนๆ (อินเตอรเ์น็ตและค่าเช่าอุปกรณ์) 1 - 
ISCO Industry PTE ขาย - Aqua Quick 19 6 

รวมรายได้ 4,131 3,221 
บรษัิท สยามคอนเทนเนอรเ์ทอรมิ์นอล จ ากดั ค่าบรกิารขนส่งและพิธีการศลุกากร 4 4
บรษัิท ทิปโก ้เอฟแอนดบ์ี จ ากดั ค่าบรกิารอ่ืนๆ 2 2 

คา่เช่าและคา่บรกิาร ท่ี
จ่ายใหแ้ก่

บรษัิท ทิปโก ้ทาวเวอร ์จ ากดั คา่เช่าส  านกังานและบรกิารอ่ืนๆ 35 35 ราคาตลาด/ ราคา
ตามสญัญา บรษัิท มารเ์ก็ตติง้คอนซลัแท็น จ ากดั ค่าบรกิารอ่ืนๆ 5 1 

Asia Bitumen Trading Pte Ltd. ซือ้ - แอสฟัลตซ์เีมนต ์และค่าบรกิารอ่ืนๆ - 
Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen ค่าบรกิารอ่ืนๆ 34 43 
Technology and Highway Resource Group) 
บรษัิท รวมทรพัยส์ิน จ ากดั ค่าบรกิารอ่ืนๆ 1 1 

รวม 81 86 
คา่ความช่วยเหลือ ดา้น
เทคนิคจ่ายใหแ้ก่

Colas S.A. ค่าความช่วยเหลือดา้นเทคนิค 
39 42 

ราคาตามสญัญา 

รวมคา่ใชจ้า่ย 120 128 
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ส าหรบัรายละเอียดของรายการระหว่างกันท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติ ประจ าปี 2562 และ 2561 จะ
ปรากฎตามรายงานประจ าปี   

ส าหรบัรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีนอกเหนือจากนีต้อ้งเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.
21 /2 5 51  เรื่ อ งห ลั ก เกณ ฑ์ ใน ก า รท า ราย ก า ร ท่ี เ ก่ี ย ว โย งกั น  โด ย มี ราย ล ะ เอี ย ด ป รากฏ ต าม 
https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId6=15338538384181&language=th&country=TH 
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ส่วนที ่3 
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 
13. ข้อมูลทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ 
 
ผูส้อบบญัชีส ำหรบังบกำรเงินของบรษิัทฯ สำมำรถสรุปไดด้งันี ้

งบกำรเงนิ ชื่อผู้สอบบัญชี ใบอนุญำต บริษัท 

งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย และงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของ 
บริษัทฯ  ส ำหรับ ปีบัญชี  
สิ ้นสุดวันท่ี  31 ธันวำคม 
2561-2563 

นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตตกิลุ 5874 ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

 
สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี 
 ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย (กลุม่
บรษิัท) ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวมงบ
แสดงกำรเปล่ียนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรบัปีสิน้สดุวนั เดียวกนั และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตสุรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของ บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน) (บรษิัทฯ) ดว้ยเชน่กนัขำ้พเจำ้เห็นว่ำงบกำรเงินขำ้งตน้นีแ้สดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของ
บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทยอ่ยและเฉพำะของบรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน) โดย
ถกูตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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   ข. ตำรำงสรุปงบดุล ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563, 2562 และ 2561        
 
  
 

                

สินทรัพย ์
          งบการเงินรวม       งบการเงินเฉพาะของบรษัิทฯ 
      2563 % 2562 % 2561 %   2563 % 2562 % 2561 % 

สินทรัพยห์มุนเวียน                             
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  1,887,763  8.85 1,999,417  7.91 1,103,711  4.55  568,508  2.93  977,613  4.15  269,948  1.22  
 ลกูหนีอ่ื้น   35,431  0.17 57,877  0.23 425,002  1.75  202,037  1.04  306,862  1.30  562,939  2.54  
 ลกูหนีต้ั๋วเงินรบัการคา้  3,705,226  17.37 4,876,193  19.30 4,930,357  20.33  3,019,378  15.54  4,336,538  18.41  4,205,253  18.96  
 หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  388,247  1.82 299,928  1.19 313,455  1.29  301,781  1.55  276,928  1.18  300,957  1.36  
 ลกูหนีแ้ละตั๋วเงินรบัการคา้สทุธิ  3,316,979  15.55 4,576,265  18.12 4,616,902  19.04  2,717,597  13.99  4,059,610  17.23  3,904,296  17.61  
 สินคา้คงเหลือ  5,382,849  25.23 7,466,935  29.6 7,321,720  30.19  4,775,366  24.58  6,608,237  28.05  6,292,329  28.38  
 เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัและดอกเบีย้คา้งรบั 127,000  0.60 0  0.0 0  0.00  265,000  1.36 13,000  0.06 0  0.00 
 สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น               

  ลกูหนีต้ามสญัญาและสญัญาประกนัความเสี่ยงราคาสินคา้ 140,293  0.66 165,059  0.65  660,803  2.72  140,293  0.72 165,059  0.70 660,803  2.98 
  สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  223,832  1.05 296,903  1.18  262,350  1.08  50,249  0.26 37,336  0.16 45,054  0.20 
    รวมสินทรพัยห์มนุเวียน  11,114,147  52.09 15,162,312  60.02 14,390,488  59.33  8,719,050  44.88 12,721,573  54.00 11,735,369  52.92 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน               

 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนั  0  0.00 0  0.00 0  0.00  0  0.00  0  0.00  0  0.00  
 เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย รว่มและกิจการที่ควบคมุรว่มกนั 783,768  3.67 719,026  2.85 671,395  2.77  8,028,239  41.32  8,028,239  34.08  8,004,265  36.10  
 อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ  192,973  0.90 256,933  1.02 256,933  1.06  98,282  0.51 94,342  0.40 94,342  0.43 
 เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัและดอกเบีย้คา้งรบั - สทุธิ 0  0.00 0  0.00 0  0.00  1,305,671  6.72  1,479,030  6.28  1,248,756  5.63  
 สินทรพัยส์ิทธิการใช ้  559,220  2.62 0  0.00 0  0.00  127,353  0.66  0  0.00  0  0.00  
ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ-์สุทธิ  8,155,783  38.23 8,285,712  32.80 8,127,640  33.51  923,556  4.75  984,241  4.18  900,029  4.06  
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนสุทธิ  158,360  0.74 195,514  0.77 230,016  0.95  50,104  0.26  71,617  0.30  87,873  0.40  
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งบดุล (ต่อ)                

สินทรัพย ์

          งบการเงินรวม       งบการเงินเฉพาะของบรษัิทฯ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  2563 % 2562 % 2561 %   2563 % 2562 % 2561 % 

 คา่ความนิยม  146,294  0.00 146,294  0.00 146,294  0.00  0  0.00  0  0.00  0  0.00  
 สิทธิการเชา่ - สทุธิ  0  0.00 287,084  1.14 318,526  1.31  0  0.00 2,507  0.01 2,735  0.01 
 คา่ใชจ้า่ยรอตดับญัช ี  208,272  0.98 189,312  0.75 94,054  0.39  172,766  0.89 172,751  0.73 96,470  0.44 
 อ่ืน ๆ    15,640  0.07 19,716  0.08 18,120  0.07  4,229  0.02 3,983  0.02 3,934  0.02 
    รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน  10,220,310  47.91 10,099,591  39.98 9,862,978  40.67  10,710,200  55.12 10,836,710  46.00 10,438,404  47.08 
    รวมสินทรัพย ์  21,334,457  100.00 25,261,903  100.00 24,253,466  100.00  19,429,250  100.00  23,558,283  100.00  22,173,773  100.00  
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งบดุล (ต่อ)                

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้ 

          งบการเงินรวม       งบการเงินเฉพาะของบรษัิทฯ 
      2563 % 2562 % 2561 %   2563 % 2562 % 2561 % 
หนีสิ้นหมุนเเวียน               

 เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  1,540,412  7.22  4,013,131  15.89  6,936,126  28.60  
 

1,451,764  7.47  3,716,103  15.77  6,450,174  29.09  
 เจา้หนีแ้ละตั๋วเงินจา่ยการคา้  2,009,417  9.42  5,585,633  22.11  3,284,916  13.54  

 
4,174,328  21.48  6,871,125  29.17  3,879,122  17.49  

 เจา้หนีแ้ละเงินทดรองจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั  0  0.00  0  0.00  0  0.00  
 

0  0.00  0  0.00  0  0.00  
 เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัและดอกเบีย้คา้งจา่ย 0  0.00  0  0.00  0  0.00  

 
0  0.00  160,000  0.68  25,000  0.11  

 สว่นของเงินกูร้ะยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  36,550  0.17  37,611  0.15  131,615  0.54  
 

0  0.00  0  0.00  0  0.00  
 หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  0  0.00  0  0.00  0  0.00  

 
0  0.00  0  0.00  0  0.00  

  ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจา่ย  581,593  2.73  390,758  1.55  127,568  0.53  
 

428,528  2.21  334,928  1.42  76,260  0.34  
  ตราสารอนพุนัธ ์สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑล์ว่งหนา้ 562,560  2.64  580,800  2.30  152,721  0.63  

 
562,560  2.90  580,800  2.47  152,720  0.69  

  หนีส้ินตามสญัญาเชา่  62,041  0.29 0  0.00 0  0.00 
 

26,929  0.14 0  0.00 0  0.00 
  เจา้หนีอ่ื้น  1,022,181  4.79 730,481  2.89 730,481  3.01 

 
661,580  3.41 216,936  0.92 665,539  3.00 

  อ่ืน ๆ   103,690  0.49  134,093  0.53  116,592  0.48  
 

2,334  0.01  10,320  0.04  110,707  0.50  
    รวมหนีส้ินหมนุเวียน  5,918,444  27.74 11,472,507  45.41 11,480,019  47.33 

 
7,308,023  37.61  11,890,212  50.47  11,359,522  51.23  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน  
             

 เงินกูย้ืมระยะยาว-สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 0  0.00 36,701  0.15 79,906  0.33 
 

0  0.00 0  0.00 0  0.00 
 หนีส้ินภายใตส้ญัญาเชา่ซือ้-สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 222,199  1.04 0  0.00 0  0.00 

 
103,820  0.53 0  0.00 0  0.00 

 สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมและ 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 6,789  0.03 6,343  0.03 6,944  0.03  0  0.00 0  0.00 0  0.00 

 ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน  166,386  0.66 167,693  0.69 149,496  0.60 
 

114,115  0.59 119,182  0.51 107,684  0.49 
    รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน  395,374  1.85 210,737  0.83 236,346  0.97 

 
217,935  1.12  119,182  0.51  107,684  0.49 

    รวมหนี้สิน  6,313,818  29.59 11,683,244  46.25 11,716,365  48.31 
 

7,525,958  38.74 12,009,394  50.98 11,467,206  51.72 
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งบดุล (ต่อ)                

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

          งบการเงินรวม       งบการเงินเฉพาะของบรษัิทฯ 

      2563 % 2562 % 2561 %   2563 % 2562 % 2561 % 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น                             

 ทนุเรือนหุน้               

  ทนุจดทะเบียน               

   หุน้สามญั 1,579,883,570 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 1,579,884    1,579,884    1,579,884     1,579,884    1,579,884    1,579,884    

  ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้               

   หุน้สามญั 1,578,361,570 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 1,578,362  7.40  1,576,763  6.24  1,573,822  6.49   1,578,362  8.12  1,576,763  6.69  1,573,822  7.10  
  สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั  1,152,388  5.40  1,140,289  4.51  1,118,474  4.61   1,152,388  5.93  1,140,289  4.84  1,118,474  5.04  

  
การเปล่ียนแปลงสว่นไดเ้สยีของบรษัิทฯในบรษัิทย่อย 
โดยไม่สญูเสียอ านาจควบคมุ 

(570,311) (2.67) (570,311) (2.26) (570,311) (2.35)  0  0.00  0  0.00  0  0.00  

  เงินรบัลว่งหนา้คา่หุน้  0 0.00 2,571 0.01 8,074 0.03  0 0.00 2,571 0.01 8,074 0.04 
  สว่นของผูมี้สว่นไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของบรษัิทย่อย              

      ท่ีบรษัิทฯซือ้ในราคาท่ีต ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชี  6,238 0.04 6,238 0.05 6,238 0.05  0 0.00 0 0.00 0 0.00 
  สว่นทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  174,753 0.82 174,753 0.69 174,753 0.72  174,753 0.90 174,753 0.74 174,753 0.79 
  ก าไร (ขาดทนุ) สะสม               

      จดัสรรแลว้ - ส  ารองตามกฎหมาย  172,123 0.81 172,123 0.68 172,123 0.71  172,123 0.89 172,123 0.73 172,123 0.78 
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  13,545,642 63.49 12,183,030 48.23 10,163,249 41.90  8,915,797 45.89 8,640,022 36.68 7,259,324 32.74 
  องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้  (1,221,847) (5.73) (1,278,229) (5.06) (264,281) (1.09)  (90,131) (0.46) (157,632) (0.67) 399,997 1.80 

 รวมสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท  14,837,348  69.55  13,407,227  53.07  12,382,141  51.05   11,903,292  61.26  11,548,889  49.02  10,706,567  48.28  

 สว่นของผูมี้สว่นไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของบรษัิทย่อย 183,291  0.86  171,432  0.68  154,960  0.64   0  0.00  0  0.00  0  0.00  

    รวมสว่นของผูถื้อหุน้  15,020,639  70.41  13,578,659  53.75  12,537,101  51.69   11,903,292  61.26  11,548,889  49.02  10,706,567  48.28  

        รวมหนีส้นิและสว่นของผูถื้อหุน้   21,334,457  100.00  25,261,903  100.00  24,253,466  100.00    19,429,250  100.00  23,558,283  100.00  22,173,773  100.00  
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ตำรำงสรุปงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563, 2562 และ 2561 

          งบการเงินรวม       งบการเงินเฉพาะของบรษัิทฯ 

      2563 % 2562 % 2561 %   2563 % 2562 % 2561 % 

 รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  26,155,272  100.00  36,892,973  100.00  27,631,920  100.00   22,943,386  100.00  33,640,723  100.00  24,683,028  100.00  
 ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้รกิาร  20,600,592  78.76  32,718,486  88.68  25,268,132  91.45   19,424,423  84.66  30,851,645  91.71  23,713,277  96.07  
 ก ำไรขัน้ต้น  5,554,680  21.24  4,174,487  11.32  2,363,788  8.55   3,518,963  15.34  2,789,078  8.29  969,751  3.93  
 คา่ใชจ้า่ยการขายและบรหิาร  1,452,562  5.55  1,253,306  3.40  1,346,119  4.87   873,193  3.81  761,289  2.26  687,834  2.79  
                               

 ก ำไรจำกกำรขำยและใหบ้ริกำร  4,102,118  15.68  2,921,181  7.92  1,017,669  3.68   2,645,770  11.53  2,027,789  6.03  281,917 1.14 
 รำยได้อ่ืน               

  ดอกเบีย้รบั  12,430  0.05  0  0.00  0  0.00   38,628  0.17  41,271  0.12  0  0.00  
  เงินปันผลรบั  0  0.00  0  0.00  0  0.00   284,429  1.24  326,617  0.97  442,393  1.79  
  ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน  76,855  0.29  467,017  1.27  122,473  0.44   33,633  0.15  469,488  1.40  154,504  0.63  
  สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม  118,323  0.36  132,822  0.49  98,199  0.36   0  0.00  0  0.00  0  0.00  
  อ่ืน ๆ   123,284  0.47  133,514  0.36  110,152  0.40   120,341  0.52  132,910  0.40  152,108  0.62  
 สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในกิจการที่ควบคมุรว่มกนัและบรษัิทรว่ม 0  0.00  0  0.00  0  0.00   0  0.00  0  0.00  0  0.00  
 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน               

  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูกลบัรายการ  (57,192) (0.22) (1,573) (0.00) (6,394) (0.02)  (7,876) (0.03) 3,786  0.01  (6,863) (0.03) 
  อ่ืน ๆ ความเสียหายจากเหตกุารณเ์พลงิไหมท้ี่บรษัิทยอ่ย 109,893  0.42  205,903  0.56  (358,115) (1.30)  0  0.00  0  0.00  0  0.00  
 ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  4,485,711  17.15  3,858,864  10.46  983,984  3.56   3,114,925  13.58  3,001,861  8.92  1,024,059  4.15  
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ตำรำงสรุปงบก ำไรขำดทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563, 2562 และ 2561                         

                   

          งบการเงินรวม       งบการเงินเฉพาะของบรษัิทฯ 

      2563 % 2562 % 2561 %   2563 % 2562 % 2561 % 

 ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและภำษีเงนิได้และส่วนของผู้ถือ
หุน้ส่วนน้อย 

4,485,711  17.15  3,858,864  10.46  983,984  3.56  3,114,925  13.58  3,001,861  8.92  1,024,059  4.15 

  คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน  130,870  0.50  204,130  0.55  169,217  0.61   89,050  0.39  125,047  0.37  102,929  0.42  
  ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล  757,340  2.90  508,999  1.38  234,455  0.85   539,812  2.35  393,209  1.17  116,848  0.47  
 ก ำไร(ขำดทุน)หลังภำษีเงินได้  3,597,501  13.75  3,145,735  8.53  580,312 2.10   2,486,063  10.84  2,483,605  7.38  804,282 3.26 
                                

  
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิสว่นที่เป็นของผูมี้สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ
ของบรษัิทยอ่ย 

5,677  0.02  22,455  0.06  15,844  0.06    0  0.00  0  0.00  0 0.00 

 ก ำไร(ขำดทุน)จำกกิจกรรมตำมปกติ  3,591,824  13.73  3,123,280  8.47  564,468 2.04   2,486,063  10.84  2,483,605  7.38  804,282 3.26 
 รายการพิเศษสทุธิ  0  0.00  0  0.00  0  0.00   0  0.00  0  0.00  0 0.00 

 ก ำไร ( ขำดทุน )สุทธิ  3,591,824  13.73  3,123,280  8.47  564,468 2.04   2,486,063  10.84  2,483,605  7.38  804,282 3.26 

 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพืน้ฐำน                        
  ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ 2.28    1.98   1.63    1.58   1.58   1.29   

  จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั(หุน้)   1,578,362    1,576,763   1,562,465    1,578,362   1,576,763   1,562,465   

  จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั(หุน้)   1,578,362    1,576,763    1,562,465     1,578,362    1,576,763    1,562,465    
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งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน้ 31 ธันวำคม 2563,  2562 และ 2561     
                   
          งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะของบรษัิทฯ   

      2563   2562   2561     2563   2562   2561   
ส่วนของผู้ถอืหุ้น               

 ทนุเรือนหุน้               

  หุน้สามญั               

   ยอดตน้งวด  1,576,763   1,573,822   1,562,465    1,576,763   1,573,822   1,562,465   
   ออกหุน้เพิ่มทนุ  1,599   2,941   11,357    1,599   2,941   11,357   
   ยอดปลายงวด  1,578,362    1,576,763    1,573,822     1,578,362    1,576,763    1,573,822    
 สว่นเกินทนุ               

  สว่นเกินมลูคา่หุน้               

   ยอดตน้งวด  1,140,288   1,118,474   1,046,879    1,140,288   1,118,474   1,046,879   
   ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ  12,100   21,814   71,595    12,100   21,814   71,595   
   ยอดปลายงวด  1,152,388    1,140,288    1,118,474     1,152,388    1,140,288    1,118,474    
 เงินรบัลว่งหนา้คา่หุน้               

  ยอดตน้งวด  2,571  8,074  8,639   2,571   8,074   8,639   
  คา่หุน้เพิ่มทนุรบัลว่งหนา้  (2,571)  (5,503)  (565)   (2,571)  (5,503)  (565)  
  ยอดปลายงวด  0   2,571   8,074    0    2,571    8,074    

 
สว่นของผูมี้สว่นไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของบรษัิทย่อย 
ท่ีบรษัิทซือ้ในราคาท่ีต ่ากว่ามลูคา่ตามบญัชี 

     

  ยอดตน้งวด  6,238  6,238  6,238   0   0   0   

  
ก าไรสะสมสว่นของบรษัิทย่อยซึง่บรษัิทซือ้สว่นของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยในบรษัิท
ย่อยฯ 

0  0  0   0   0   0   

  ยอดปลายงวด  6,238   6,238   6,238    0    0    0    
 ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงนิตราตา่งประเทศ              

  ยอดตน้งวด  (1,120,597)  (664,278)  (589,750)   0  0   0   
  เพิ่มระหว่างงวด  (11,118)  (456,319)  (74,528)   0  0  0   
  ยอดปลายงวด  (1,131,715)   (1,120,597)   (664,278)    0   0   0    
 มลูคา่ยตุธิรรมของตราสารอนพุนัธส์  าหรบัปอ้งกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด             

  ยอดตน้งวด  (157,631)  399,997  0   (157,631)  399,997  0  
  เพิ่มระหว่างงวด  67,499  (557,628)  399,997   67,499  (557,628)  399,997  
  ยอดปลายงวด  (90,132)   (157,631)   399,997    (90,132)   (157,631)   399,997   
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งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน้ (ต่อ)           

          งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะของบรษัิทฯ   
      2563   2562   2561     2563   2562   2561   
  ก าไร (ขาดทนุ) สะสม                             
  จดัสรรแลว้               

   ส ารองตามกฎหมาย               

    ยอดตน้งวด  172,123   172,123   172,123    172,123   172,123   172,123   
    รายการจดัสรรส ารอง  0   0   0    0   0   0   
    ยอดปลายงวด  172,123    172,123    172,123     172,123    172,123    172,123    
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน้ (ต่อ)                             
  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร               

   ยอดตน้งวด  12,183,030  10,163,249  11,008,948   8,640,022  7,259,324  7,874,174  
   ก าไร (ขาดทนุ) ประจ าปี  3,591,824  3,123,280  564,466   2,486,063  2,483,605  804,282  
   ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืนส  าหรบัปีและนโยบายบญัชีใหม่ (21,003)  (592)  (2,399)   (2,079)  0  (11,366)  
   เงินปันผลจา่ย  (2,208,209)  (1,102,907)  (1,407,766)   (2,208,209)  (1,102,907)  (1,407,766)  
   ส ารองตามกฎหมาย  0  0  0   0  0  0  
   ยอดปลายงวด  13,545,642   12,183,030   10,163,249    8,915,797   8,640,022   7,259,324   
                   

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย              

  ยอดตน้งวด  171,432  154,960  128,254   0  0  0  

  
เงินปันผลจา่ยออกหุน้สามญัในบรษัิทยอ่ยแหง่
ใหม ่

 0  7,992  18,300   0  0  0  

  เงินปันผลจา่ยแก่ผูมี้สว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 0  0  0   0  0  0  
  ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี  11,859  8,480  8,406   0  0  0  
  การเปลี่ยนแปลงสว่นไดเ้สียของบรษัิทในบรษัิทยอ่ยโดยไมเ่สียการควบคมุ 0  0  0   0  0  0  
  ยอดปลายงวด  183,291   171,432   154,960    0   0   0   
                   

กำรเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทย่อยโดยไม่เสียกำรควบคุม (570,311)  (570,311)  (570,311)   0  0  155,756  

ส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ ์  174,753  174,753  174,753   174,753  174,753  18,997  
      (395,558)   (395,558)   (395,558)    174,753   174,753   174,753   
รวมส่วนของผู้ถือหุน้   15,020,639   13,578,659   12,537,101    11,903,291   11,548,889   10,706,567   
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งบกระแสเงนิสดส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563, 2562 และ 2561              

          งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะของบรษัิทฯ   

      2563   2562   2561     2563   2562   2561   

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน               

 ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได ้  4,354,840  3,654,734  814,765   3,025,874  2,876,815  921,130  

 ปรบักระทบยอดก าไรสทุธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรบั(จา่ย)จากกิจกรรมด าเนินงาน             

  คา่เสื่อมราคาและรายการตดัจ าหน่าย  1,050,468  874,626  1,001,210   257,672  198,275  267,723  

  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ( กลบัรายการ )  57,192  1,573  6,394   7,876  (3,786)  6,863  

  รายการปรบัลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมลูคา่สทุธิที่จะไดร้บั 627  (793,838)  782,446   (5,379)  (928,468)  935,401  

  ตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ที่จา่ย  20  248  0   0  0  0  

  ตดัจ าหน่ายคา่ความนิยม  0  0  0   0  0  0  

  เงินปันผลรบัจากบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม  0  0  0   (284,429)  (326,617)  (442,393)  

  ดอ้ยคา่ของอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ  67,900  0  0   0  0  0  

  (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไมเ่กิดขึน้จรงิ (22,841)  (149,455)  (31,776)   (42,572)  (63,336)  (16,251)  

  คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัยจ์ากเหตกุารณเ์พลิงไหมข้องบรษัิทยอ่ย 6,273  797  292,321   6,273  0  0  

  ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ  0  0  0   0  0  0  

  ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน  19,980  35,521  19,242   11,772  24,416  11,335  

  ก าไร(ขาดทนุ)จากการขายอปุกรณ ์     (16,940)  (9,319)  12,113   (16,150)  (18,119)  (5,611)  

  รายการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์     0  0  18,997   0  0  11,767  

  สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม     (118,323)  (132,822)  (98,199)   0  0  0  

  รายไดท้างการเงิน(ดอกเบีย้รบั)     (12,430)  (13,310)  0   (38,628)  (41,271)  0  

  ตน้ทนุทางการเงิน (ดอกเบีย้จา่ย)  119,187  165,651  153,177   83,886  118,096  99,281  

  ขาดทนุของสญัญาประกนัความเสี่ยงราคาสนิคา้ที่ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิ 0  0  0   0  0  0  

  การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมของสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ (6,095)  (5,779)  9,144   (1,149)  (1,288)  (1,271)  

  การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมของสญัญาประกนัความเสี่ยงราคาสินคา้ 90,681  310,954  (521,878)   90,681  310,953  (521,878)  

  การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืม 0  0  (735)   0  0  (890)  

 ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี้สินด ำเนินงำน 5,590,539   3,939,581   2,457,221     3,095,727   2,145,670   1,265,206   
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งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)               

          งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะของบรษัิทฯ   
      2563   2562   2561     2563   2562   2561   
                   
                   

 สินทรพัยจ์ากการด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง            

   ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น  1,790,456  (194,623)  (1,364,882)   1,960,569  (449,878)  (1,360,881)  
   สินคา้คงเหลือ  2,083,505  649,104  (4,383,179)   1,838,250  612,560  (4,154,740)  
   สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  (24,437)  (114,637)  (75,589)   (83,666)  (34,398)  (100,686)  
   สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น  4,892  (1,633)  27,833   609  (49)  (1,725)  
                   

 หนีส้ินจากการด าเนินงาน เพ่ิมขึน้ (ลดลง)            

   เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น  (3,265,608)  2,544,966  998,122   (2,143,928)  2,848,415  1,107,133  
   หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  (2,911)  (51,949)  38,275   (296)  (41,861)  21,773  
   หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น  (19,850)  (17,232)  (8,265)   (16,839)  (12,918)  (5,398)  
 เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน  6,156,586   6,753,577   (2,310,464)    4,650,426   5,067,541   (3,229,318)   
   จา่ยดอกเบีย้      (120,155)       (95,426)  
   จา่ยภาษีเงินได ้  (603,669)  (277,087)  (190,117)   (462,581)  (155,580)  (67,661)  
 เงนิสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 5,552,917   6,476,490   (2,620,736)    4,187,845   4,911,961   (3,392,405)   
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งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)               

          งบการเงินรวม       งบการเงินเฉพาะของบรษัิทฯ   

      2563   2562   2561     2563   2562   2561   

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน               

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดของบรษัิทยอ่ย ณ วนัรวมกิจการ 0  0  0   0  0  0  

 เงินสดจา่ยซือ้เงินกูย้ืมระยะยาวในบรษัิทยอ่ย  0  0  0   0  0  0  

 เงินสดจา่ยเพ่ือลงทนุในบรษัิทยอ่ยแหง่ใหม ่- สทุธิจากเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดที่ไดร้บั 0  0  0   0  0  0  

 เงินสดจา่ยซือ้เงินกูย้ืมระยะสัน้ในบรษัิทยอ่ยแหง่ใหมจ่ากกิจการที่เก่ียวขอ้งรว่มกนั 0  0  0   0  0  0  

 เงินสดจา่ยเพ่ือลงทนุในบรษัิทยอ่ย  0  0  0   0  (54,985)  (23,892)  

 เงินสดจา่ยเพ่ือลงทนุในบรษัิทรว่ม  0  0  (85,925)   0  0  (67,552)  

 เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย  0  0  0   0  0  0  

 เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั(เพ่ิมขึน้)ลดลง (127,000)  0  0   (142,000)  (13,000)  32,566  

 เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมขึน้  0  0  0   30,003  (464,516)  32,566  

 เงินสดรบัจากดอกเบีย้  12,367  13,309  0   30,845  11,656  0  

 เงินรบัจากการจ าหน่ายซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร ์  0  0  0   0  0  7  

 เงินปันผลรบัจากบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม  57,728  41,750  80,212   284,429  326,617  442,393  

 เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 0  0  0   0  0  0  

 เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร ์  (8,732)  (13,031)  (16,355)   (5,685)  (11,316)  (11,627)  

 เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้อปุกรณ ์  (698,371)  (1,333,694)  (574,128)   (84,037)  (213,354)  (159,951)  

 เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยที่ดินและอปุกรณ ์  23,848  85,470  32,466   19,169  21,002  6,946  

                   

                   

    เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (740,160)   (1,206,196)   (563,730)    132,724   (397,896)   251,456   
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งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)               

          งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะของบรษัิทฯ   
      2563   2562   2561     2563   2562   2561   

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน               

 เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินและกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (2,468,038)  (2,901,822)  4,970,382   (2,424,339)  (2,599,070)  4,580,392  
 เงินสดจา่ยซือ้ผูมี้สว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย (107,568)  (167,064)  0   (81,984)  (122,160)  0  
 เงินสดจา่ยช าระตามสญัญาเชา่การเงินเชา่ซือ้ทรพัยส์ิน  (99,369)  (127)  (265)   (26,602)  0  0  
 เงินสดรบัช าระคา่หุน้ของบรษัิท  0  17,951  0   0  0  0  
 เงินสดจา่ยคืนเงินกูย้ืมระยะยาว  (38,863)  (129,913)  (324,439)   0  0  0  
 เงินสดรบัรบัจากการเพิ่มทนุ  11,128  16,681  74,314   11,128  16,681  74,314  
 รบัเงินลว่งหนา้คา่หุน้สามญั  0  2,571  16,042   0  2,571  8,073  
 เงินปันผลจา่ยแก่ผูถื้อหุน้  (2,207,876)  (1,104,423)  (1,405,784)   (2,207,876)  (1,104,423)  (1,405,784)  
 เงินปันผลจา่ยผูมี้สว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 0  0  0   0  0  0  
 เงนิสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงนิ (4,910,586)   (4,266,146)   3,330,250    (4,729,673)   (3,806,401)   3,256,995   
ผลต่ำงของอัตรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ (13,825)  (108,443)  (67,484)   0  0  0  

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (111,654)  895,706  78,300   (409,104)  707,664  116,046  

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดต้นปี ณ 1 มกรำคม 1,999,417  1,103,711  1,025,411   977,613   269,949   153,903  

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดปลำยปี ณ 31 ธันวำคม 1,887,763   1,999,417   1,103,711    568,509   977,613   269,949   
                   

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ               

รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด               

    รำยกำรซือ้สินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงนิโดยกำรเช่ำซือ้ 0  0  0   0  0  0  

    รำยกำรซือ้อุปกรณท์ีย่ังไม่ได้จ่ำยช ำระ  18,452  31,014  28,055   0  0  0  

      รายการหกักลบเงินปันผลรบัจากบรษัิทยอ่ยกบับญัชีเจา้หนี ้ 0  0  0   0  0             0 
      รายการหกักลบเงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุกบัเงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 0  0  0   0  0  0  

      รายการหกักลบเงินรบัจากการเลิกกิจการของบรษัิทยอ่ยกบับญัชีเจา้หนี ้ 0   0   0    0   0   0   

     รำยกำรแปลงลูกหนีเ้ป็นเงนิลงทุนในบริษัทย่อย  0   0   0    0   0   0   

     เงนิโอนรับจำก Aras เป็นเงนิเพิ่มทุนโดยผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย 0   0   0    0   0   0   

     รำยกำรแปลงหนีเ้งนิใหกู้้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นเงนิลงทุน 0   0   0    0   0   0   

              



บริษัท ทปิโก้แอสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)   

  แบบ 56-1 

173 
 

(ค) ตำรำงสรุปอตัรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ  บริษัท ทปิโกแ้อสฟัลท ์จ ำกัด (มหำชน) บริษัทร่วมและบริษัทยอ่ย 
      2561 2562 2563 

อัตรำส่วนวดัสภำพคลอ่ง         
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Times)                         1.25                        1.32                        1.88  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (Times)                         0.54                        0.63                        0.89  
อตัราสว่นหมนุเวยีนของลกูหนีก้ารคา้ (Times)                         6.35                        7.18                        6.09  
ระยะเวลาในการเก็บหนี ้เฉลีย่ (Day)                       57.53                      50.83                      59.91  
อตัราสว่นหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอื (Times)                         4.51                        4.42                        3.21  
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (Day)                       80.99                      82.49                    113.84  
อตัราสว่นหมนุเวยีนของเจา้หนีก้ารคา้ (Times)                         7.22                        6.33                        4.41  
ระยะเวลาในการช าระหนีเ้ฉลีย่ (Day)                       50.55                      57.63                      82.81  
Cash Cycle (Day)                       87.96                      75.69                      90.94  
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำ
ก ำไร 

       

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 8.55% 11.32% 21.24% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 3.52% 10.26% 16.94% 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 2.02% 8.30% 13.56% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 4.48% 24.22% 25.43% 
อัตรำส่วนประสิทธิภำพ        
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (%) 4.50% 15.59% 19.25% 
อตัราการหมนุเวียนของสนิทรพัย ์ (Times)                         1.28                        1.52                        1.14  
อัตรำส่วนนโยบำยทำงกำรเงนิ        
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (Times)                         0.95                        0.87                        0.43  
อตัราสว่นความสามารถจ่ายดอกเบีย้ (Times)                         5.81                      18.90                      34.28  
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ข้อมูลต่อหุ้นและอตัรำกำรเจริญเติบโต บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน) บริษัทร่วม และบริษัทยอ่ย 
      2561 2562 2563 

ข้อมูลต่อหุ้น        
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุน้                          7.87                        8.50                        9.40  
ก าไรสทุธิตอ่หุน้                          0.36                        1.98                        2.28  
เงินปันผลตอ่หุน้                          0.30                        1.50                        1.60  
อัตรำกำรเติบโต        
สนิทรพัยร์วม (%) 24.30% 4.16%  (15.55%) 
หนีส้นิรวม  (%) 77.97%  (0.28%)  (45.96%) 
รายไดจ้ากการขายหรอืบรกิาร (%)  (2.22%) 33.52%  (29.11%) 
คา่ใชจ้า่ยด าเนินงาน (%) 0.73%  (6.89%) 15.90% 
ก าไรสทุธิ   (%)  (77.75%) 453.31% 15.00% 
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ตำรำงสรุปอัตรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)   

      2561 2562 2563 

อัตรำส่วนวดัสภำพคลอ่ง         
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Times)                         1.03                        1.07                        1.19  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (Times)                         0.42                        0.45                        0.48  
อตัราสว่นหมนุเวยีนของลกูหนีก้ารคา้ (Times)                         7.22                        6.75                        5.85  
ระยะเวลาในการเก็บหนี ้เฉลีย่ (Day)                       49.85                      54.04                      62.36  
อตัราการหมนุเวียนของสนิคา้คงเหลอื (Times)                         5.06                        4.78                        3.41  
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (Day)                       71.09                      76.31                    106.95  
อตัราหมนุเวียนของเจา้หนีก้ารคา้ (Times)                         7.70                        5.74                        3.52  
ระยะเวลาในการช าระหนี ้ (Day)                       46.78                      63.59                    103.78  
Cash Cycle (Day)                       74.16                      66.76                      65.54  
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร        
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 3.93% 8.29% 15.34% 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 4.10% 8.76% 13.46% 

อตัราก าไรสทุธิ (%) 3.16% 7.18% 10.61% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 7.47% 22.32% 21.20% 
อัตรำส่วนประสิทธิภำพ        
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (%) 4.62% 13.13% 14.49% 
อตัราการหมนุเวียนของสนิทรพัย ์ (Times)                         1.29                        1.51                        1.09  
อัตรำส่วนนโยบำยทำงกำรเงนิ        
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (Times)                         1.07                        1.04                        0.63  
อตัราสว่นความสามารถจ่ายดอกเบีย้ (Times)                         9.95                      24.01                      34.98  
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ข้อมูลต่อหุ้นและอตัรำกำรเจริญเติบโต  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)   

      2561 2562 2563 

ข้อมูลต่อหุ้น       

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุน้  7.87 6.80 7.32 

ก าไรสทุธิตอ่หุน้  0.36 0.51 1.58 

เงินปันผลตอ่หุน้  0.30 0.30 1.50 

อัตรำกำรเติบโต  
   

สนิทรพัยร์วม (%) 24.30% 29.45% 6.24% 

หนีส้นิรวม  (%) 81.74% 4.73% (37.33%) 

รายไดจ้ากการขายหรอืบรกิาร (%) (2.22%) 3.44% 36.29% 

คา่ใชจ้า่ยด าเนินงาน (%) 0.73% (5.97%) 10.68% 

ก าไรสทุธิ   (%) (59.91%) 208.80% 0.10% 
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14. กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 
กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษัทฯ ขอรายงานผลการด าเนินงานในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสทุธิรวมหลงัหกัภาษีจ านวน
3,592 ลา้นบาท ปรบัตวัสงูขึน้จ  านวน 469 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบ กบัก าไรสทุธิรวมหลงัหกัภาษีในปี 2562 
จ านวน 3,123 ลา้นบาท นบัเป็นผลประกอบการท่ีดีท่ีสดุเป็นล าดบัท่ี 2 นบัตัง้แตก่ลุม่บรษิัทฯ ไดด้  าเนินกิจการมา
เป็นเวลากวา่ 41 ปี 

รายไดจ้ากการขายและบริการจ านวน 26,155 ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 29 เม่ือเปรียบเทียบกับปี
ก่อน โดยมีสาเหตหุลกัจากยอดขายยางมะตอยในตลาดคา้สง่ตา่งประเทศท่ีลดลงอยา่งส าคญัจากผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ยอดขายยางมะตอยของตลาดในประเทศปรบัตวัสูงขึน้เป็น
อย่างมากเน่ืองจากความล่าชา้ในการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครฐัจากปี 2562 เป็นปี 2563 ส่งผลใหอ้ปุสงค์
ยางมะตอยปรบัตวัสงูขึน้อย่างมากในช่วงไตรมาส 2 และ 3 น ามาซึ่งสภาวะอปุทานยางมะตอยในประเทศขาด
แคลนแบบฉับพลนั บริษัทฯ สามารถตอบสนองอปุสงคด์งักล่าวไดเ้ป็นอย่างดีจากการน าเขา้ยางมะตอยจากโรง
กลั่นของกลุม่บรษิัทฯ นอกจากนี ้บรษิัทยอ่ยของกลุม่บรษิัทในประเทศเวียดนามและกมัพชูา ก็มียอดขายท่ีเติบโต
ในราคาขายยางมะตอยในตลาดคา้ปลีกท่ีดี 

ตน้ทนุขายและบริการในปี 2563 มีจ านวน 21,403 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 81.83 ของรายไดจ้าก
การขายและบริการ ตน้ทนุขายดงักล่าวเป็นยอดตน้ทุนท่ีไม่ไดร้วมผลกระทบจากการตัง้ส  ารองค่าเผ่ือการลดลง
ในมูลค่าของสินคา้คงเหลือและการป้องกันความเส่ียงจากการประกันราคาสินคา้ อตัราก าไรขัน้ตน้ท่ีสูงขึน้มี
สาเหตหุลกัมาจากยอดขายในตลาดคา้ปลีกท่ีสงูขึน้ รวมถึงราคาขายยางมะตอยในตลาดคา้ปลีกท่ีสงูขึน้ตามท่ี
ไดก้ลา่วไวแ้ลว้ขา้งตน้ นอกจากนี ้บรษิัทฯ ไดบ้นัทกึก าไรจากการท าสญัญาปอ้งกนัความเส่ียงราคาสินคา้จ านวน 
803 ลา้น ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน า้มนัดิบในตลาดโลกท่ีมีการปรบัตวัลดลงอย่างเป็นสาระส าคญัในช่วงไตรมาส
ท่ี 1 ของปี 2563 

คา่ใชจ้่ายในการขายและการบริหาร มีจ านวน 169 ลา้นบาท และ 1 ,209 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
0.7 และรอ้ยละ 4.6 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกบัคา่ใชจ้า่ยในการขายและ
การบริหารในปี 2562 ซึ่งมีจ  านวน 166 ลา้นบาท และจ านวน 1 ,086 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.5 และรอ้ย
ละ 2.9 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ตามล าดบั คา่ใชจ้่ายเหล่านีไ้ดมี้การควบคมุอย่างเขม้งวดเพ่ืออัตรา
ก าไรขัน้ตน้จากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ 
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ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนลดลงเป็น 77 ล้านบาท จาก 467 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน 
เน่ืองจากยอดสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศลดลงกอรปกบัทิศทางคา่เงินบาทท่ีอ่อนค่าเม่ือ
เปรียบเทียบกบัเงินดอลลารส์หรฐัฯ ในระหวา่งปี 

บริษัทฯ บนัทึกรายการคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัยจ์  านวน 74 ลา้นบาทในปี 2563 ซึ่งส่วนใหญ่มา
จากการลดลงของมลูคา่ตามราคาตลาดของท่ีดิน ส่งผลใหมี้การบนัทึกคา่เผ่ือการดอ้ยค่าของท่ีดินท่ีอ าเภอบาง
สะพานท่ีถือครองโดยบรษิัทยอ่ย คือ บรษิัท ไทยบทิเูมน จ ากดั เป็น จ านวน 68 ลา้นบาท 

บริษัท Kemaman Bitumen Company SDN. BHD. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไดร้ับค่าสินไหม
ทดแทนจากเหตกุารณเ์พลิงไหมจ้  านวน 174 ลา้นบาท จากบริษัทประกันภัยในปี 2563 ในขณะเดียวกนับริษัท
ย่อยดงักล่าว มีค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานเพิ่มเติมจ านวน 64 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเช่าถังเก็บ
น า้มนัดิบเพิ่มเติม คา่ใชจ้่ายจากการขนส่งน า้มนัดิบ รวมถึงคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยถงัเก็บน า้มนัดิบทัง้  3 
ถัง ท่ีเกิดความเสียหายจากเหตกุารณไ์ฟไหมใ้นปี 2561 ไดถู้กซ่อม สรา้ง และกลบัมาใชง้านไดต้ามปกติตัง้แต่
ไตรมาสท่ี 2 ของปี  2563 แลว้บรษิัทฯ บนัทกึรายการผลขาดทนุทางดา้นเครดิตจ านวน  57 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจาก
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งมีผลบงัคบัใชปี้ 2563 (มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9) 
มาถือปฏิบตัิคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดมี้จ านวน 757 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกับจ านวน 509 ลา้นบาทในปี 2562  
ซึ่งเกิดจากยอดก าไรก่อนภาษีเงินไดท่ี้เพิ่มสงูขึน้ในปีปัจจบุนัเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีส าหรบัปี 2563 มีจ านวน 3,592 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรตอ่หุน้ 2.28 บาท 
เปรียบเทียบกบัก าไรตอ่หุน้ 1.98 บาท ส าหรบัปี 2562  

กำรวิเครำะหด์้ำนกำรเงนิ 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ จ านวน 5,591 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบักระแส
เงินสดจากการด าเนินงานของกลุม่บรษิัทฯ ในปี 2562 จ านวน 3,940 ลา้นบาท 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงินปี 2563 อยูท่ี่ 131 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัคา่ใชจ้่ายทางการเงินจ านวน 204 
ลา้นบาทในปีก่อน คา่ใชจ้่ายท่ีลดลงมีสาเหตหุลกัจากอตัราดอกเบีย้ท่ีลดลง และยอดหนีร้ะยะสัน้ท่ีลดลงส าหรบั
เงินทนุหมนุเวียน 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมของกลุ่มบริษัทฯ หรือ D/E Ratio ยงัคงอยู่ในระดบัต ่าท่ี 0.42 
เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราส่วนปี 2562 ท่ีอยู่ท่ี 0.86 เน่ืองมาจากยอดเงินทุนหมุนเวียนท่ีลดลงและผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึน้ในปี 2563 
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ฐำนะกำรเงนิรวม 

การเปล่ียนแปลงในฐานะการเงินรวมของกลุม่บรษิัทฯ ณ วนัสิน้ปี 2563 เม่ือเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2562 สามารถ 
สรุปไดด้งันี ้

- การลดลงของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้นเน่ืองจากการปริมาณการขายยางมะตอยท่ีลดลงของตลาดใน
ตา่งประเทศ 

- การลดลงของสินคา้คงคลงัเน่ืองจากการลดลงของการจดัซือ้น า้มนัดิบ 
- การลดลงของอสังหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุนเน่ืองจากการลดลงของมูลค่าตามราคาตลาดของท่ีดิน 

สง่ผลใหมี้การบนัทึกคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของท่ีดนิท่ีอ าเภอบางสะพานท่ีถือครองโดยบรษิัทย่อย คือ บรษิัท 
ไทยบทิเูมน จ ากดั 

- การเพิ่มขึน้ของสินทรพัย ์สิทธิการใช ้และหนีส้ินตามสญัญาเช่า เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16) มาถือปฏิบตัิ 

- การลดลงของเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเน่ืองจากการลดลงของเงินกูร้ะยะสัน้ส าหรบัการซือ้
น า้มนัดบิในชว่งสิน้ปี เน่ืองจากการช าระคืนยอดหนีเ้งินกูร้ะยะสัน้ส าหรบัการจดัซือ้น า้มนัดบิ 

- การลดลงของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้นเน่ืองจากการลดลงของการจดัซือ้น า้มนัดบิ 
- การเพิ่มขึน้ของภาษีเงินไดค้า้งจา่ยเน่ืองจากก าไรท่ีสงูขึน้ 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิหลัก 

อตัราส่วนทางการเงินหลกัของกลุ่มบริษัทฯ ณ วนัสิน้ปี 2563 เม่ือเปรียบเทียบกบั ปี 2562 สามารถสรุป
ไดด้งันี ้

- อตัราก าไรสทุธิตอ่รายไดร้วมเพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 13.6 จากรอ้ยละ 8.3 
- อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 25.4 จากรอ้ยละ 24.2 
- อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ลดลงเป็น 0.42 จาก 0.86 
- ระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉล่ียของบริษัทในปี 2563 เทา่กบั 56 วนั ซึ่งอยูใ่นกรอบของระยะเวลาในการให้

สินเช่ือ ตามนโยบายของบริษัทฯ  

กระแสเงนิสด 

กระแสเงินสดของกลุม่บริษัทฯ ในปี 2563 สามารถสรุปไดด้งันี ้
- เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 5,553 ลา้นบาท เกิดจากผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ 
- เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุจ านวน 740 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากคา่ใชจ้า่ยในการก่อสรา้งถงั

เก็บน า้มนัดบิใหมท่ี่โรงกลั่น 
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- เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 4,911 ลา้นบาทสว่นใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินกูยื้ม
ระยะสัน้เพ่ือจดัซือ้น า้มนัดบิ รวมถึงการจา่ยเงินปันผล 

ปัจจัยหลักทีค่ำดว่ำจะมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ 

กลุม่บรษิัทฯ คาดว่าปัจจยัหลกัท่ีจะมีผลกระทบกบัการด าเนินงานในอนาคต ไดแ้ก่ 
(1) การเปล่ียนแปลงนโยบายภาครฐั และ/หรือหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบังบประมาณการก่อสรา้ง

และซอ่มถนน ซึ่งสง่ผลตอ่อปุสงคย์างมะตอย 
(2) ความสม ่าเสมอของอปุทานน า้มนัดบิท่ีเขา้มาท่ีโรงกลั่นของกลุม่บริษัทฯ ซึ่งสง่ผลตอ่ปรมิาณยางมะ

ตอยท่ีกลุม่บรษิัทฯ จะผลิตได ้
(3) ความผนัผวนของราคาน า้มนัดบิ ซึ่งเป็นตน้ทนุหลกัของกลุม่บรษิัทฯ 
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กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 

  
“บริษัทไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบับนีแ้ลว้ ดว้ยความระมดัระวัง 

บริษัทขอร ับรองว่า ขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื ่นส  าคัญผิด หรือไม่ขาดขอ้มูล 
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   นอกจากนี ้บริษัทขอรบัรองวา่ 

(1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  
ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแส เงินสด 
ของบริษัทและบริษัทย่อยแลว้  

(2)  บริษัทไดจ้ัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทไดเ้ปิดเผยข้อมูล  
ในส่วนที่เ ป็นสาระส าค ัญทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั ้งควบคุมดูแล  
ใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม  
ระบบดงักลา่ว และบริษัทไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2564 
ต่อผูส้อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว้ ซึ่งครอบคลมุถึงขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญั
ของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงิน 
ของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี ้ เ พ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับ ท่ีบริ ษัท  
ไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้ บริษัทไดม้อบหมายให้ นายธนพล เหล่าศิริพงศ ์เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากับเอกสารนี  ้
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ  นายธนพล เหล่าศิริพงศ์ ก ากับไว้ บริ ษัทจะถือว่า 
ไมใ่ช่ขอ้มลูที่บริษัทไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 

ช่ือ                             ต  าแหน่ง                                   ลายมือช่ือ** 

 

1.   นายชยัวฒัน ์ ศรีวรรณวฒัน ์         กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษัท        ............................................  
 

2.   นายจ๊าคส ์ มารแ์ชล                    กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษัท       .............................................. 
                                                

                      ช่ือ                                         ต  าแหน่ง                                  ลายมือช่ือ 

 

ผูร้บัมอบอ านาจ    นายธนพล เหลา่ศิริพงศ ์       เลขานกุารบริษัท                       .............................................. 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบในสำย
งำนบัญชีและกำรเงนิ ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบัญชี และ
เลขำนุกำรบริษัท 
 
นำยชำยน้อย เผ่ือนโกสุม 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ 
อาย ุ70 ปี 
วัน เดอืน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร 13 สิงหาคม 2558 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
•  ปรญิญาโท สาขาการบรหิาร สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศนิทร ์
แหง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

•  ปรญิญาตรี สาขาบญัชี California College of Commerce 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

กำรอบรม 
• หลกัสตูร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560 
• หลกัสตูร The Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 33/2557 
• หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน่ท่ี 3/2554 
• หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 63/2550 
หุ้นในบริษัท 
ตนเอง –ไมมี่– 
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ –ไมมี่– 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น –ไมมี่– 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บริษัทจดทะเบยีน 
ก.พ. 2563 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
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2561 – ก.พ. 2563  รองประธานกรรมการ 
บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาอยา่งยั่งยืน 
บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรตี์ ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
(ประเภทธุรกิจ : พฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทโรงงานและคลงัสินคา้ใหเ้ชา่) 

2559 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาก าหนดคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บรษิัท พรมิา มารีน 
จ ากดั (มหาชน) 
(ประเภทธุรกิจ : บรกิารเรือเพ่ือขนสง่ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และสนบัสนนุธุรกิจ
ส ารวจและขดุเจาะน า้มนัทางทะเล) 

2558 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทและหนว่ยงานอืน่ 
2560 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท ทรพัยท์ิพย ์จ ากดั 
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหนา่ยเอทานอล) 

2560 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ 
บรษิัท ทีอารเ์อ แลนด ์ดีเวลลอปเมน้ต ์จ ากดั 
(ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย)์ 

2553 – ปัจจบุนั  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรหิารความเส่ียงและอนกุรรมการปรบัปรุง
โครงสรา้งธุรกิจบรษิัท เนชั่นแนล เพาเวอร ์ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าและไอน า้) 
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นำยโก บัน เฮ็ง 
รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ 
อาย ุ72 ปี 
วัน เดอืน ปี ทีเ่ป็นกรรมกำร 1 กรกฎาคม 2554 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
• Post-Graduate Diploma in Business Administration, University of Singapore 
• ปรญิญาตรี in Applied Chemistry, University of Singapore 
กำรอบรม 
• 2562 SMU-SID Executive Certificate in Directorship programme 
• 2562 Leaders Insights with Economist Intelligence Unit 
• 2562 Grow Beyond Talk 2019 on August 23, 2019 
• 2561 Cybersecurity Governance, KCL Group 
• 2560 Leaders Insights - “Outlook for the Global Economies”, The 
Economist Intelligence Unit 
• 2560 SID’s AC Chapter - Pit Stop Series on “The Critical Role of ACs 
   in Valuation and Impairment of Assets 
• 2560 Governance, Risk, Compliance and Safety Programme 
• 2560 Seminar on audit committee, ACRA, SGX and Singapore 
   Institutes of Directors 
• 2559 Building a High Impact Board, Singapore Institutes of Directors 
• 2559 Cybersecurity for Directors, Singapore Institutes of Directors 
• 2559 Competition Law and Corporate Governance, KCL GRC 
หุ้นในบริษัท 
ตนเอง –ไมมี่– 
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิติภาวะ –ไมมี่– 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น –ไมมี่– 
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ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บริษัทจดทะเบยีน 
ก.พ. 2563 – ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2554 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2559 – 2560   รองประธานกรรมการ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทและหนว่ยงานอืน่ 
2558 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการท่ีไมใ่ชผู่บ้รหิาร และกรรมการตรวจสอบ  

บรษิัท Keppel Infrastructure Fund Management Pte. Ltd. 
(ประเภทธุรกิจ : ตวัแทนของผูถื้อหน่วยลงท่ีท าหนา้ท่ีรกัษาผลประโยชน)์ 

2557 – ปัจจบุนั   กรรมการ Chung Cheng High School Ltd., 
(ประเภทธุรกิจ : การศกึษา) 

2554 – ปัจจบุนั   ท่ีปรกึษา Malaysian KLSE listed company Dialog Group Bhd. 
(ประเภทธุรกิจ : ผูเ้ช่ียวชาญในธุรกิจตน้น า้และกลางน า้ดา้น น า้มนั ก๊าซธรรมชาต ิ
และปิโตรเคมี) 

2556 – ธ.ค. 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ 
บรษิัท Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd. 
(ประเภทธุรกิจ : บรหิารจดัการเงินลงทนุ) 

2558 – 2561   กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิัท Cue Energy Resources Limited 
(ประเภทธุรกิจ : ส ารวจและผลิตน า้มนัและก๊าซธรรมชาต)ิ 

2556 – 2558   กรรมการ บรษิัท Linc Energy Limited 
(ประเภทธุรกิจ : น า้มนั และก๊าซธรรมชาต)ิ 
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นำงสำวลักษณำ ทรัพยส์ำคร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท 
อาย ุ68 ปี 
วัน เดอืน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร 15 สิงหาคม 2556 
คุณวุฒกิำรศึกษำ 
• ปรญิญาโท บริหารธุรกิจ Wharton Business School University of Pennsylvania ประเทศสหรฐัอเมริกา 
• ปรญิญาตรี บญัชี (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
กำรอบรม 
• 2557 Director Certification Program (DCP) 
• 2557 Role of the Chairman Program (RCP) 
• 2555 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท 
ตนเอง 13,860,000 หุน้ (0.878%) 
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ –ไมมี่– 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น 
นอ้งสาวของนายสิทธิลาภ ทรพัยส์าคร 
และพี่สาวของภรรยา นายสมจิตต ์เศรษฐิน 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บริษัทจดทะเบยีน 
ก.พ. 2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ 

บรษิัท ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน) 
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตและสง่ออกสบัปะรดกระป๋องและน า้ผลไม)้ 

2561 – ก.พ. 2563  ประธานกรรมการ 
บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
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2556 – 2561 กรรมการ 
บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทและหนว่ยงานอืน่ 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษิัทและหนว่ยงานอ่ืน สามารถดไูด ้จากหนา้ 66 ของรายงานประจ าปี 

 

นำยพรีศิลป์ ศุภผลศิริ 
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ี 
อาย ุ67 ปี 
วัน เดอืน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร 14 พฤษภาคม 2556 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
• ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ Yokohama National University 
ประเทศญ่ีปุ่ น 
กำรอบรม 
• 2548 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท 
ตนเอง –ไมมี่– 
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ –ไมมี่– 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น –ไมมี่– 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บริษัทจดทะเบยีน 
2556 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2552 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ 

บรษิัท ฟู้ดแอนดด์ริง๊ส ์จ  ากดั (มหาชน) 
(ประเภทธุรกิจ : รบัผลิตอาหารและเครื่องดื่ม) 
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บริษัทและหนว่ยงานอืน่ 
2562 – ปัจจบุนั   กรรมการ 

บรษิัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากดั 
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสตกิโพลีพิลีน) 

2553 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ 
บรษิัท ไคเซ็น คอนซลัติง้ จ  ากดั 
(ประเภทธุรกิจ : ปรกึษาทางธุรกิจ) 

2552 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ 
บรษิัท ไทย-นิจิ เวนเจอร ์จ ากดั 
(ประเภทธุรกิจ : ท่ีปรกึษาทางธุรกิจ) 

2532 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ 
บรษิัท ศภุธนา จ ากดั 
(ประเภทธุรกิจ : ใหเ้ชา่ส านกังาน) 

 

นำยนพพร  เทพสิทธำ 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
อาย ุ67 ปี 
วัน เดอืน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร 27 เมษายน 2555 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
• ปรญิญาศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขาวิชาการจดัการ โลจิสติกสแ์ละโซ่อปุทาน มหาวิทยาลยัศรี    
   ปทมุ 
• ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ ์มหาวิทยาลยั 
กำรอบรม 
• 2563 หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders 
(RCL 21/2020) 



                                                                                                                                                        เอกสารแนบ 1 

บริษัท ทปิโก้แอสฟัลท ์จ ำกัด(มหำชน)                                                              แบบ 56-1 
 

195 
 

• 2563 หลกัสตูร Strategic Board Master Class (SBM 9/2020) 
• 2563 หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 10/2020) 
• 2563 หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 15/2020) 
• 2561 หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจและองคก์าร 

มหาชน สถาบนัพระปกเกลา้ รุน่ 19 
• 2561 Congko Business Dinner Talk 2018 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
• 2561 หลกัสตูร Sale Credit skills Development senior Credit ธนาคารเพ่ือการสสง่ออกและน าเขา้แหง่ 
            ประเทศไทยรว่มกบัสถาบนัฝึกอบรม Omega Performance (Moody’s Analysis) 
• 2555 Audit Committee Effectiveness Seminar 
• 2548 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท 
ตนเอง –ไมมี่– 
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ –ไมมี่– 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น –ไมมี่– 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บริษัทจดทะเบยีน 
2555 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2554 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
(ประเภทธุรกิจ : พฒันาอสงัหารมิทรพัย)์ 

2548 – 2561  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิัท ยเูนียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
(ประเภทธูรกิจ : น าเขา้และจดัจ าหนา่ยสินคา้ในกลุม่ผลิตภณัฑเ์คมี) 
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บริษัทและหนว่ยงานอืน่ 
2557 – 2562   กรรมการและประธานคณะกรรมการบรหิาร 

ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย 
(ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการดา้นการน าเขา้และสง่ออก) 

2561 – ปัจจบุนั   ท่ีปรกึษาสภาผูส้ง่สินคา้ทางเรือแหง่ประเทศไทย 
2561 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บรษิัท มีนาทรานสปอรต์ จ ากดั (มหาชน) 

(ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจการขนสง่) 
2556 – 2560   ประธานสภาผูส้ง่สินคา้ทางเรือแหง่ประเทศไทย 

 

นำยฌอง มำร ีเวอรบ์รู๊ซซ ์
กรรมกำร 
อาย ุ70 ปี 
วัน เดอืน ปี ทีเ่ป็นกรรมกำร 7 เมษายน 2563 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
• ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์Solvay Business School 
  เมืองบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยียม 
หุ้นในบริษัท 
ตนเอง –ไมมี่– 
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ –ไมมี่– 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น 
–ไมมี่– 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บริษัทจดทะเบยีน 
เม.ย. 2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัทและหนว่ยงานอืน่ 
ปัจจบุนั   กรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

บรษิัท บวิค-ไทย จ ากดั 
กรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้ริหาร 
บรษิัท BYMA (Myanmar) 
ท่ีปรกึษา คณะกรรมการ บวิค-ไทย 
(ประเภทธุรกิจ : รบัเหมาก่อสรา้งอาคาร) 

2537 – 2561   กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท บวิค-ไทย จ ากดั 
(ประเภทธุรกิจ : รบัเหมาก่อสรา้งอาคาร) 

2535 – 2537   ผูจ้ดัการทั่วไป บรษิัท บวิค-ไทย จ ากดั 
(ประเภทธุรกิจ : รบัเหมาก่อสรา้งอาคาร) 

2532 – 2534  ผูจ้ดัการโครงการ – Butter & Powder Milk Turnkey Project BOUYGUES 
ZIMBABWE 
(ประเภทธุรกิจ : รบัเหมาก่อสรา้งอาคาร) 

2530 – 2532  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน Far East (Far East Financial Manager) DRAGAGES ET 
TRAVAUX PUBLICS 

2528 – 2531   รองกรรมการผูจ้ดัการ บวิค สหพนัธส์าธารณรฐัไนจีเรีย 
2528 – 2530   ผูจ้ดัการสาขา บวิค ประเทศอิรกั 
2523 – 2528  ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการและการเงิน (Administrative & Financial Manager) บวิค 

ประเทศอิรกั 
2520 – 2523  หวัหนา้ฝ่ายขนสง่ ภาคพืน้ดิน (Head of Heavy Lifting & Transport Division – 

Onshore KHALIFA CO./ CONOCO สาธารณรฐัชาด 

2517 – 2520   ผูเ้ช่ียวชาญ UNIDO สาธารณรฐัชาด 
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นำยนิพนธ ์สุทธิมัย 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ี 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
อาย ุ62 ปี 
วัน เดอืน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร 16 กมุภาพนัธ ์2549 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
• ปรญิญาโท Operational Research London School of Economics 
สหราชอาณาจกัร 
• Licencede Droit (Law) Universite de Droit ลียง ประเทศฝรั่งเศส 
กำรอบรม 
• 2563 หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 10/2020) 
• 2560 Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and performance 
• 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles of the Board 
• 2549 Audit Committee Program (ACP) 
• 2549 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท 
ตนเอง –ไมมี่– 
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ –ไมมี่– 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น 
–ไมมี่– 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บริษัทจดทะเบยีน 
2549 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2560 – 2561  ผูอ้  านวยการใหญ่ฝ่ายบรหิารการจดัการความเส่ียงและรกัษาการผูอ้  านวยการแผนก 

Cargo sales 
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บรษิัท สายการบนินกแอร ์จ ากดั (มหาชน) 
(ประเภทธุรกิจ : สายการบนิ) 

2559 – 2560   ผูอ้  านวยการใหญ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ 
บรษิัท สายการบนินกแอร ์จ ากดั (มหาชน) 
(ประเภทธุรกิจ : สายการบนิ) 

2555 – 2558   ผูอ้  านวยการใหญ่ฝ่ายทรพัยากรมนษุย ์
บรษิัท สายการบนินกแอร ์จ ากดั (มหาชน) 
(ประเภทธุรกิจ : สายการบนิ) 

บริษัทและหนว่ยงานอืน่ 
2542 – 2562   Associate Director 

บรษิัท จีโอดีสโอเวอรซี์ส ์จ  ากดั 
(ประเภทธุรกิจ : บรกิารขนส่ง) 

2550 – 2556   กรรมการบรหิาร CLY International Limited 
(ประเภทธุรกิจ : ท่ีปรกึษาดา้นทรพัยากรบคุคล) 

2548 – 2551  ท่ีปรกึษา บรษิัท ไทยแอรค์าโก จ ากดั 
(ประเภทธุรกิจ : บรกิารขนส่งสินคา้ทางอากาศ) 

 

นำยอูกส ์เดอชองส ์
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท 
กรรมกำรบริหำร 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ – 
สำยธุรกิจกำรค้ำและปฏิบัตกิำรต่ำงประเทศ 
อาย ุ52 ปี 
วัน เดอืน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร 17 กมุภาพนัธ ์2563 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
• ปรญิญาโท สาขา Public and Maritime Works University of Nantes 
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• ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาโยธา University of Technology 
กำรอบรม 
• 2558 Director Certification Program (DCP) 
• 2556 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท 
ตนเอง 400,000 หุน้ ( 0.025%) 
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ –ไมมี่– 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น 
–ไมมี่– 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บริษัทจดทะเบยีน 
ก.พ. 2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2562 – ปัจจบุนั   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – สายธุรกิจการคา้และปฏิบตัิการตา่งประเทศ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2560 – 2562   รองกรรมการผูจ้ดัการ – ธุรกิจคา้สง่ตา่งประเทศ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2559   รองกรรมการผูจ้ดัการ ธุรกิจตา่งประเทศ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2554 – 2556   กรรมการ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทและหนว่ยงานอืน่ 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษิัทและหนว่ยงานอ่ืน สามารถดไูดจ้ากหนา้ 66 ของรายงานประจ าปี 
2554 – ปัจจบุนั   ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบตักิาร Colas Asia area 
2547 – 2554   กรรมการผูจ้ดัการ 

Colas South Africa (Pty) Ltd. 
2538 – 2547   ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบตักิาร COLAS Asia area 
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2533 – 2537   ผูจ้ดัการโครงการ Colas ประเทศ France, Morocco, India 

 

นำยสมจิตต ์ เศรษฐิน 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
อาย ุ68 ปี 
วัน เดอืน ปี ทีเ่ป็นกรรมกำร 29 เมษายน 2537 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
• ปรญิญาตรี บรหิารธุรกิจ Babson College, แมสซาชเูซตส ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
กำรอบรม 
• 2557 National Director Conference 
• 2557 Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) 
• 2556 Director Certification Program (DCP) 
• 2546 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท 
ตนเอง 31,900,000 หุน้ (2.021%) 
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 11,100,000 หุน้ (0.703%) 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น 
นอ้งเขยของนางสาวลกัษณา ทรพัยส์าคร 
และนายสิทธิลาภ ทรพัยส์าคร 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บริษัทจดทะเบยีน 
2548 – พ.ย 2562  กรรมการ 

บรษิัท ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน) 
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตและสง่ออกสบัปะรดกระป๋องและน า้ผลไม)้ 

2537 – ปัจจบุนั   กรรมการ 
บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
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2529 – ส.ค.2562  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทและหนว่ยงานอืน่ 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษิัทและหนว่ยงานอ่ืน สามารถดไูดจ้ากหนา้ 66 ของรายงานประจ าปี 

 

นำยเฟรเดริค กำรเ์ดส 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท 
อาย ุ49 ปี 
วัน เดอืน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร 11 พฤษภาคม 2561 
คุณวุฒกิำรศึกษำ 
• ปรญิญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั Bocconi (Milano) ประเทศอิตาลี 
• ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยั École Centrale de Paris and the Royal Institute of   
   Technology in Stockholm 
กำรอบรม –ไมมี่– 
หุ้นในบริษัท 
ตนเอง –ไมมี่– 
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ –ไมมี่– 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น 
–ไมมี่– 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บริษัทจดทะเบยีน 
2562 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ และ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ Colas Group 
(ประเภทธุรกิจ : ก่อสรา้งถนน) 

2561 – ปัจจบุนั   กรรมการ บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2561 – 2562   กรรมการผูจ้ดัการ ธุรกิจตา่งประเทศ Colas Group 
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2558 – 2561   รองกรรมการผูจ้ดัการ ภมูิภาคยโุรปเหนือและตะวนัออกกลาง Colas Group 
2556 – 2558   ผูจ้ดัการ ภมูิภาคมหาสมทุรอินเดีย Colas Group 
บริษัทและหนว่ยงานอืน่ 
2554 – 2556   ผูอ้  านวยการโครงการ GTOI บรษิัทย่อยของ Colas Group เกาะรียเูนียน 

(ประเภทธุรกิจ : ก่อสรา้งถนน) 
2545 – 2554   ผูอ้  านวยการโครงการ Saipem ประเทศรสัเซีย อิตาลี ฝรั่งเศส 

(ประเภทธุรกิจ : น า้มนั และก๊าซธรรมชาต)ิ 
2537 – 2545   วิศวกรโครงการ Bouygues Offshore ประเทศไนจีเรีย รสัเซีย 

(ประเภทธุรกิจ : น า้มนั และก๊าซธรรมชาต)ิ 
 
นำยจ๊ำคส ์ปำสตอร ์
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
อาย ุ66 ปี 
วัน เดอืน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร 1 สิงหาคม 2543 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
• Ecole Nationale Superieure d’ Arts et Metiers ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
กำรอบรม 
• 2556 Director Certification Program (DCP) 
• 2556 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท 
ตนเอง 1,650,000 หุน้ (0.105%) 
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ –ไมมี่– 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น 
–ไมมี่– 
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ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บริษัทจดทะเบยีน 
2544 – ปัจจบุนั   กรรมการบรหิาร 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทและหนว่ยงานอืน่ 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษิัทและหนว่ยงานอ่ืน สามารถดไูดจ้ากหนา้ 66 ของรายงานประจ าปี 
2563 – ปัจจบุนั   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โคลาสเอเชียแปซิฟิค อเมริกาใตแ้ละกลุม่บทิเูมน 

(ประเภทธุรกิจ : บรกิารดา้นท่ีปรกึษายางมะตอย) 
2536 – ปัจจบุนั   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

Colas Regional Office ภมูิภาคเอเชียแปซิฟิค 
(ประเภทธุรกิจ : บรกิารดา้นท่ีปรกึษายางมะตอย) 

2532 – 2535   กรรมการผูจ้ดัการ COLAS AJMC, มอรเิชียส Mauritius Island 
2529 – 2532   กรรมการผูจ้ดัการ 

Colas Mayotte, Comoro Island 
2526 – 2529   กรรมการผูจ้ดัการ Colas GTR, โมร็อกโก 
2523 – 2526   ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบตักิาร Colas Guinea Bissao, West Africa 
2521 – 2523  ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบตักิาร Colas TOGO and BENIN, West Africa 

 

นำยชัยวัฒน ์ศรีวรรณวัฒน ์
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ี 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
อาย ุ60 ปี 
วัน เดอืน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร 13 กมุภาพนัธ ์2545 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
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• ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัลิเวอรพ์ลู ประเทศองักฤษ 
กำรอบรม 
• 2560 Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth 
• 2557 National Director Conference 
• 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 
• 2546 Director Certification Program (DCP) 
หุ้นในบริษัท 
ตนเอง 3,000,000 หุน้ (0.190%) 
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ –ไมมี่– 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น 
–ไมมี่– 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บริษัทจดทะเบยีน 
ส.ค. 2562 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2545 – ส.ค. 2562  กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2542 – 2545   ผูอ้  านวยการสายการตลาด 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2538 – 2541   ผูจ้ดัการอาวโุสสายการตลาด 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2536 – 2538   ผูจ้ดัการอาวโุสสายการผลิต 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2535    ผูจ้ดัการกลุม่โรงงาน 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2526 – 2534   ผูจ้ดัการโรงงาน 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัทและหนว่ยงานอืน่ 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษิัทและหนว่ยงานอ่ืน สามารถดไูดจ้ากหนา้ 66 ของรายงานประจ าปี 

 

 

นำยจ๊ำคส ์ มำรแ์ชล 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ี 
อาย ุ55 ปี 
วัน เดอืน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร 27 เมษายน 2555 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
• ปรญิญาโท การเงินองคก์ร (Corporate Finance) มหาวิทยาลยั Dauphine ประเทศฝรั่งเศส 
• ปรญิญาตรี บรหิารธุรกิจ Nantes Business school ประเทศฝรั่งเศส 
• ปรญิญาตรี การเงินองคก์ร (Corporate Finance) มหาวิทยาลยั Dauphine ประเทศฝรั่งเศส 
กำรอบรม 
• 2557 Director Certification Program (DCP) 
• 2556 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท 
ตนเอง 1,200,000 หุน้ (0.076%) 
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ –ไมมี่– 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น 
–ไมมี่– 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บริษัทจดทะเบยีน 
2555 – ปัจจบุนั   กรรมการ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
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2543 – 2554   ผูจ้ดัการ สายการเงินตา่งประเทศ 
บรษิัท COLAS SA กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
(ประเภทธุรกิจ : ก่อสรา้งถนน) 

2539 – 2543   ผูช้ว่ยผูจ้ดัการสายการเงินตา่งประเทศ 
บรษิัท COLAS SA, กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
(ประเภทธุรกิจ : ก่อสรา้งถนน) 

บริษัทและหนว่ยงานอืน่ 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษิัทและหนว่ยงานอ่ืน สามารถดไูดจ้ากหนา้ 66 ของรายงานประจ าปี 

 
นำยสิทธิลำภ  ทรัพยส์ำคร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท 
กรรมกำรบริหำร 
อาย ุ69 ปี 
วัน เดอืน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร 25 เม.ย. 2544 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
• ปรญิญาตรี บรหิารธุรกิจ Babson College แมสซาชเูซตส ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
กำรอบรม 
• 2555 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท 
ตนเอง 17,250,000 หุน้ (1.093%) 
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ –ไมมี่– 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น 
พ่ีชายนางสาวลกัษณา ทรพัยส์าคร และพี่ชายภรรยาของ นายสมจิตต ์เศรษฐิน 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บริษัทจดทะเบยีน 
2555 – ปัจจบุนั   กรรมการ 

บรษิัท ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน) 
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(ประเภทธุรกิจ : ผลิตและสง่ออกสบัปะรดกระป๋องและน า้ผลไม)้ 
2544 – ปัจจบุนั   กรรมการบรหิาร 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทและหนว่ยงานอืน่ 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษิัทและหนว่ยงานอ่ืน สามารถดไูดจ้ากหนา้ 66 ของรายงานประจ าปี 

 

นำยปำนเฉลิม สุธำธรรม 
(ถึงแก่กรรม) 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

อาย ุ67 ปี 
วัน เดอืน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร 14 มิถนุายน 2547 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
• ปรญิญาโท บริหารธุรกิจ University of Bridgeport คอนเนตทิคตั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
• ปรญิญาตรี สาขาการบญัชี Babson College แมสซาชเูซตส ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
กำรอบรม 
• 2549 Audit Committee Program (ACP) 
• 2548 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท 
ตนเอง –ไมมี่– 
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ –ไมมี่– 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น 
–ไมมี่– 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บริษัทจดทะเบยีน 
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2556 – ธ.ค. 2563  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

2549 – ธ.ค. 2563  กรรมการตรวจสอบ 
บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

2548 – ธ.ค. 2563  กรรมการอิสระ 
บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทและหนว่ยงานอืน่ –ไม่มี– 

 

ผู้บริหำรบริษัท 

นำยโก๊ะ ไล้ ฮวด 
รองกรรมการผูจ้ดัการ – สายบญัชีและการเงิน 
อาย ุ61 ปี 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
• Chartered Association of Certified Accountant สหราชอาณาจกัร 
• ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ – สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 
กำรอบรม 
• 2563 หลกัสตูร Data privacy law and cyber security (7/2020) 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
• 2563 หลกัสตูร CFO’s role in strategic financial communications (8/2020) 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
• 2562 หลกัสตูร The CFO’s role in stakeholder communications 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
หุ้นในบริษัท 
ตนเอง 1,284,500 หุน้ (0.081%) 
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ –ไมมี่– 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น –ไมมี่– 
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ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บริษัทจดทะเบยีน 
2557 – ก.พ. 2564  รองกรรมการผูจ้ดัการ – บญัชีและการเงิน 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2553 – 2556   ผูอ้  านวยการสายบญัชีและงบประมาณ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทและหนว่ยงานอืน่ 
2552 – ปัจจบุนั   กรรมการบรหิารสายบญัชีและการเงิน 

บรษิัท Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd 
(ประเภทธุรกิจ : กิจการลงทนุ) 

2547 – 2551   Chief Financial Officer Seloga Holidings Bhd. 

(ประเภทธุรกิจ : กิจการลงทนุ) 

 
นำงกัญญำ เรืองประทปีแสง 
รองกรรมการผูจ้ดัการ สายบญัชีและการเงิน 
อาย ุ55 ปี 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
• 2538 ปรญิญาโท วิทยาศาสตร ์สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร ์
   มหาวิยาลยัอสัสมัชญั (MS CIS) 
• 2531 ปรญิญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบญัชี มหาวิยาลยัอสัสมัชญั 
กำรอบรม 
• 2564 หลกัสตูร CFO’s Orientation Course for New IPOs รุน่ท่ี 5 คดิเป็นชั่วโมง CPD 9 ชั่วโมง 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

• 2562 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู 2562 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 29 
• 2561 Design Thinking, SEAC – Stanford Executive Program 
• 2560 Leading in Disruptive World Program, Stanford Executive Program 
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            in Action #5 Adaptive Organization Design and Winning through 
            Value Chain Innovation, Stanford University, USA 
• 2554 Director Certification Program (DCP142/2011) 
            Audit Committee Program (ACT35/2011) 
            Monitoring the Internal Audit Function (MIA11/2011) 

Monitoring Fraud Risk Management (MFM6/2011) 
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR12/2011) 
Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) by Thai Institute of Directors 

• 2552 Executive Development Program (EDP4/2009) สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย 
หุ้นในบริษัท 
ตนเอง –ไมมี่– 
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิติภาวะ –ไมมี่– 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น –ไมมี่– 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บริษัทจดทะเบยีน 
มีนาคม 2564   รองกรรมการผูจ้ดัการ สายบญัชีและการเงิน 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
มิถนุายน 2563   ผูช้ว่ยรองกรรมการผูจ้ดัการ สายบญัชีและการเงิน 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทและหนว่ยงานอืน่ 
2558 – 2563   ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

บรษิัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
(ประเภทธุรกิจ : ขายอาหารและเครื่องด่ืม) 

2551 – 2557   รองประธานฝ่ายการเงิน เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
(ประเภทธุรกิจ : ขายอาหารและเครื่องด่ืม) 

2546 – 2551   ผูจ้ดัการทั่วไป บรษิัท ไมเนอร ์ดีควิ จ ากดั 
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(บรษิัทยอ่ยของ เดอะ ไมเนอร ์ฟู๊ ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)) 
(ประเภทธุรกิจ : ขายอาหารและเครื่องด่ืม) 

2542 – 2546   ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน, 
เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) – เดอะ พิซซา่ คอมปะนี 
(ประเภทธุรกิจ : ขายอาหารและเครื่องด่ืม) 

 
นำยเธียร่ี อแลง ซิมง เดอเฟรน 
รองกรรมการผูจ้ดัการ – สายงานบรหิารจดัการโลจิสตกิสแ์ละจดัหาจดัซือ้ 
อาย ุ50 ปี 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
• ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมโยธา ALES Mining school ประเทศฝรั่งเศส 
หุ้นในบริษัท 
ตนเอง 20,000 หุน้ (0.001%) 
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ –ไมมี่– 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น –ไมมี่– 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บริษัทจดทะเบยีน 
2562 – ปัจจบุนั   รองกรรมการผูจ้ดัการ – สายงานบรหิารจดัการโลจิสตกิสแ์ละจดัหาจดัซือ้ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2560 – 2562   รองกรรมการผูจ้ดัการ สายธุรกิจการคา้และพฒันาธุรกิจตา่งประเทศ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2548 – 2554   ผูอ้  านวยการสายการตลาดและขายตา่งประเทศ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทและหนว่ยงานอืน่ 
2555 – 2560   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ COLAS Australia Group (Pty) Ltd. 

ประเทศออสเตรเลีย 
(ประเภทธุรกิจ : ก่อสรา้งถนน) 
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2543 – 2547   กรรมการผูจ้ดัการ COLAS South Africa (Pty) Ltd. 
ประเทศอเมรกิาใต ้
(ประเภทธุรกิจ : ก่อสรา้งถนน) 

2541 – 2542   กรรมการผูจ้ดัการ COLAS East Africa Ltd. ประเทศเคนยา 
(ประเภทธุรกิจ : ก่อสรา้งถนน) 

 
นำยคริสตอฟ แบรน์ำร ์วอย 
กรรมการบรหิาร 
รองกรรมการผูจ้ดัการ – ธุรกิจการคา้และปฎิบตักิารตา่งประเทศ 
อาย ุ54 ปี 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
• Institute of Management Bouygues (IMB), HEC, France 
• ปรญิญาตรี สาขาบรหิารจดัการ SDSU, USA 
กำรอบรม 
• 2557 Director Certification Program (DCP) 
หุ้นในบริษัท 
ผูบ้รหิาร –ไมมี่– 
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ –ไมมี่– 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น –ไมมี่– 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บริษัทจดทะเบยีน 
2562 – 2563   รองกรรมการผูจ้ดัการ – ธุรกิจการคา้และปฎิบตักิารตา่งประเทศ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2559 – 2562  รองกรรมการผูจ้ดัการ – ธุรกิจคา้ปลีกตา่งประเทศ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัทและหนว่ยงานอืน่ 
2550 – 2558   ประธานกรรมการ Colas Companies 

ในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และสิงคโปร ์
(ประเภทธุรกิจ : ก่อสรา้งถนน) 

2548 – 2549   ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 
North & Central Europe, Shell International 
(ประเภทธุรกิจ : น า้มนั และก๊าซธรรมชาต)ิ 

2544 – 2547   ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 
Construction Specialties – Asia Pacific, Shell Oil Products 
(ประเภทธุรกิจ : น า้มนั และก๊าซธรรมชาต)ิ 

2540 – 2543   ผูอ้  านวยการทั่วไป Shell Bitumen Vietnam 
(ประเภทธุรกิจ : น า้มนั และก๊าซธรรมชาต)ิ 

2538 – 2539   ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ Shell Vietnam (Downstream) 
(ประเภทธุรกิจ : น า้มนั และก๊าซธรรมชาต)ิ 

 
นำงสำวอัชฌำ รัตนต์ระกูลทพิย ์
ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินองคก์ร 
อาย ุ73 ปี 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
• Mini MBA - บรหิารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร ์
• Mini MBA – บรหิารธุรกิจ สาขาพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น –ไมมี่– 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บริษัทจดทะเบยีน 
2545 – ปัจจบุนั   ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินสินเช่ือและกฎหมาย 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
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2544 – 2545   ผูจ้ดัการอาวโุส 
บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทและหนว่ยงานอืน่ -ไมมี่- 

นำยชำญชัย โลหะประธำน 
ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ 
อาย ุ53 ปี 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
• ปรญิญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั Victoria University เมลเบริน์ 
ประเทศออสเตรเลีย 
• ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาโยธา มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น –ไมมี่– 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บริษัทจดทะเบยีน 
2560 – ปัจจบุนั   ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2543 – 2549   ผูจ้ดัการฝ่ายขายดา้นเทคนิค 

บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทและหนว่ยงานอืน่ 
2555 – 2559   รองประธาน ฝ่ายการขายและบรกิาร 

บรษิัท สยามฮิตาชิ เอลลิเวเตอร ์จ ากดั 
2554 – 2555   กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท บางกอกโคมตัสเุซลส ์จ ากดั 
2551 – 2554   กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท บริษัท พิดไิลต ์แบมโก จ ากดั 
2549 – 2551   ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 

บรษิัท สยาม ซิตี ้คอนกรีต จ ากดั 
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นำยสุพัฒน ์พิพธิวรรณ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร 
อาย ุ51 ปี 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
• ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
กำรอบรม 
• Total Productive Maintenance, TPM Master Company Limited 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น –ไมมี่– 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บริษัทจดทะเบยีน 
2559 – ปัจจบุนั   ผูอ้  านวยการสายการผลิต 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทและหนว่ยงานอืน่ 
2544 – 2558   ผูจ้ดัการโรงงาน ประเทศไทย 

บรษิัท การเ์ดียนอินดสัทรีส จ ากดั 
(ประเภทธุรกิจ : ผูผ้ลิตกระจกโฟลต (float glass) และผลิตภณัฑก์ระจกแปรรูป 
(fabricated glass)) 

 
นำงอุดมพร พันธุแ์พทย ์
ผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล 
อาย ุ59 ปี 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
• ปรญิญาโท การจดัการมหาบณัฑิต สาขาการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
   วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 
• Mini - MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
• ปรญิญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาจิตวิทยาอตุสาหกรรม 
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   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
กำรอบรม 
• Asia Women’s forum during 18-20 กนัยายน 2562 
หุ้นในบริษัท 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น –ไมมี่– 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บริษัทจดทะเบยีน 
2554 – ปัจจบุนั   ผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2550 – 2553   ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2543 – 2549   ผูจ้ดัการกลุม่ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทและหนว่ยงานอืน่ -ไมมี่- 

 
นำยสรนำรถ นันทมนตรี 
ผูอ้  านวยการฝ่ายการคา้ระหวา่งประเทศ 
อาย ุ47 ปี 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
• ปรญิญาโท บริหารธุรกิจ Saint Louis University, มิสซูรี่ ประเทศสหรฐัอเมริกา 
• ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาโยธา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
กำรอบรม 
• 2562 Director Certification Program (DCP 283/2562) 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น –ไมมี่– 
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ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บริษัทจดทะเบยีน 
2558 – ปัจจบุนั   ผูอ้  านวยการสายการตลาดตา่งประเทศ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2557    ผูจ้ดัการโรงงานนครราชสีมา 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2555 – 2556   ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายขายผลิตภณัฑแ์อสฟัลตแ์ละฝ่ายขายผลิตภณัฑพ์ิเศษ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2553 – 2555   ผูจ้ดัการกลุม่ ฝ่ายขายและการตลาดตา่งประเทศ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2544 – 2557  เจา้หนา้ท่ีอาวโุสฝ่ายเทคนิค 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทและหนว่ยงานอืน่ 
2562 – ปัจจบุนั   กรรมการบรษิัท Tipco Asphalt Lao Co., Ltd. 
1 พ.ย. 2562  รองกรรมการผูจ้ดัการ – Commercial & Support of Construction Business Tipco 

Asphalt Group 
2547 – 2553   ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

KEMAMAN BITUMEN COMPANY SDN. BHD. (Malaysia) 
(ประเภทธุรกิจ : โรงกลั่นยางมะตอย) 

2538 – 2544   วิศวกรโยธา บริษัท ถนอมวงศบ์ริการ จ ากดั 
(ประเภทธุรกิจ : รบัเหมาก่อสรา้งและซอ่มบ ารุงทาง) 
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นำงพันธส์ิริ สุตเธียรกุล 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารภาพลกัษณอ์งคก์รและกิจกรรมเพ่ือสงัคม 
อาย ุ61 ปี 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
• ปรญิญาโท คณะภมูิสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนีย 
   ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
• ปรญิญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 
กำรอบรม 
• 2563 หลกัสตูรพืน้ฐานดา้นความยั่งยืนของธุรกิจ 
    ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
• 2563 หลกัสตูรกลยทุธด์า้นความยั่งยืนของธุรกิจ 
    ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
• 2563 หลกัสตูรการวิเคราะหค์วามเส่ียงและประเดน็ส าคญัดา้นความยั่งยืน 
    ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
• 2563 หลกัสตูรการประเมินผลและการจดัการขอ้มลูดา้นความยั่งยืน 
    ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
• 2563 หลกัสตูรการจดัท ารายงานความยั่งยืน 
    ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น –ไมมี่– 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บริษัทจดทะเบยีน 
2559 – ปัจจบุนั   ผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารภาพลกัษณอ์งคก์รและกิจกรรมเพ่ือสงัคม 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2559   ผูอ้  านวยการสายการตลาดในประเทศ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2554 – 2555   President Asia Pacific & Global Branding 

กลุม่บรษิัท มหพนัธไ์ฟเบอรซี์เมนต ์จ ากดั (มหาชน) 
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(ประเภทธุรกิจ : ผลิตสินคา้ในสายผลิตภณัฑไ์ฟเบอรซี์เมนต)์ 
บริษัทและหนว่ยงานอืน่ 
2556 – 2557   ผูจ้ดัการประจ าประเทศไทย 

บรษิัท วิลเลอรอย แอนด ์บอค (ประเทศไทย) จ ากดั 
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องสขุภณัฑเ์ซรามิก) 

2552 – 2553   ผูจ้ดัการทั่วไป บรษิัท โกรเฮ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(ประเภทธุรกิจ : ผูผ้ลิตเครื่องสขุภณัฑ)์ 

 
นำยหลุยส ์เฟรเดอริก ซัคส ์
ผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารกลุม่ธุรกิจเรือ 
อาย ุ46 ปี 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
• ปรญิญาโท วิทยาศาสตรก์ารเดนิเรือ Antwerp Maritime Academy แอนตเ์วิรป์ ประเทศเบลเย่ียม 
• ปรญิญาตรี บรหิารธุรกิจ NEOMA B.S. แรง็ส ์ประเทศฝรั่งเศส 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น –ไมมี่– 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บริษัทจดทะเบยีน 
2556 – ปัจจบุนั   ผูอ้  านวยการกลุม่ธุรกิจเรือ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทและหนว่ยงานอืน่ 
2555 – 2556   Senior Manager Cargo Underwriter & Project Cargo Trade Sector Manager 

สว่นภมูิภาค – เอเชีย AXA Corporate Solutions 
(ประเภทธุรกิจ : ท่ีปรกึษาดา้นความเส่ียง) 

2551 – 2555   ผูจ้ดัการบรหิารความเส่ียงทางทะเลสว่นภมูิภาค – เอเชีย 
AXA Corporate Solutions 
(ประเภทธุรกิจ : ท่ีปรกึษาดา้นความเส่ียง) 

2548 – 2551   ตน้เรือ LNG Tankers Gazocean GDF SUEZ 
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(ประเภทธุรกิจ : การขนสง่ทางทะเล) 
2539 – 2548   นกัเดนิเรือ EXMAR 

(ประเภทธุรกิจ : การขนสง่ทางทะเล) 

 

 

นำยธนพล เหล่ำศิริพงศ ์

เลขานกุารบรษิัทฯ 
อาย ุ36 ปี 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
• ปรญิ0ญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร ์แหง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
• ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
กำรอบรม 
• CGR workshop 2/2020 โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
• CAC Open House - Checklist 4.0  โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
• IR Role โดย สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 
• 2563 Smart Disclosure Program (SDP) คร้ังท่ี1/2563 
• 2562 CGR Workshop 2019 สถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
• 2561 Inaugural Corporate Governance Conference 2018, Bangkok 
• 2560 Sustainable Investment: Opportunity of Long Term Growth for Businesses and Investors 
• 2559 Anti-corruption: The Practical Guide (ACPG) 
• 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board 
• 2557 หลกัสตูรเลขานกุารบรษิัท (CSP) 
หุ้นในบริษัท -ไมมี่- 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น -ไมมี่- 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
บรษิัทจดทะเบียน 
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2558 – ปัจจบุนั   เลขานกุารบรษิัท ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดแูลกิจการองคก์ร 
บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

2557 – 2558      เจา้หนา้ท่ีอาวโุส – ฝ่ายกลยทุธอ์งคก์รและกิจการองคก์ร 
             บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

2555 – 2557      เจา้หนา้ท่ีอาวโุส – ฝ่ายกลยทุธธ์ุรกิจตา่งประเทศ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร) 

บรษิัทและหนว่ยงานอ่ืน –ไม่มี – 
 

นำงสำวณัฐมน  อิงคะประดษิฐ ์

ผูไ้ดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี (สมหุบ์ญัชี) 
อาย ุ38 ปี 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
• ปรญิญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  ์
• ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
กำรอบรมกำรพัฒนำควำมรู้ต่อเน่ืองด้ำนบัญชี 
• 2563 
- ตามติด Disclosure Form พรอ้มรบัหลกัเกณฑก์ าหนดราคาโอน จดัโดยสรรพากรสาสน์ จ านวน 7 ชั่วโมง 
- Update TFRS 9 และ TFRS 16 Overall รุน่ท่ี 1/63 จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

จ  านวน 6 ชั่วโมง 
• 2562  
- หลักสูตร กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ฉบับปรังปรุงใหม่ (Conceptual Framework) 

จ  านวน 3 ชั่วโมง 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัปรบัปรุง 2562 (BV 2019) ท่ีมีการปรบัปรุง/เพิ่มเติมหลกัการ (8 

ฉบบั) จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์จ  านวน 3 ชั่วโมง 
- อบรมหลกัสตูร กา้วทนัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม ่ท่ีจะน ามาใชใ้นปี 2562 และ 2563 รุน่ท่ี 

4/62 จดัโดยสว่นงานปฏิบตักิารอบรม สภาวิชาชีพบญัชี จ านวน 6 ชั่วโมง 
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หุ้นในบริษัท -ไมมี่- 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น -ไมมี่- 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำนด้ำนบัญชีหรือกำรเงนิ 5 ปีย้อนหลัง 
มิ.ย. 2561 – ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการอาวโุส - ฝ่ายบญัชีและการเงิน บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2560 – 2561             ผูจ้ดัการอาวโุส บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2554 – 2560             ผูจ้ดัการ บริษัท ส านกังาน  อีวาย จ ากดั 

 

หมายเหต:ุ กรรมการและผูบ้รหิารขา้งตน้ มิไดมี้ประวตัิการกระท าผิดตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูจ้ัดการของบริษัททิปโก้แอสฟัลท ์จ ากัด (มหาชน) ไดร้่วม

อนุมตัิแต่งตัง้นายโจเซฟ ซูเซ เขา้ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี  16 
กรกฏาคม 2555 เป็นตน้ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเก่ียวกับคณุสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งผูจ้ดัการอาวุโสฝ่าย
ตรวจสอบภายในนัน้มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอในการบริหารจดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน และดว้ย
ความท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายในรบัอนญุาตผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบตัิ
หนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งตามมาตรฐานของสมาคมผูต้รวจสอบภายใน โดยคณุสมบตัิ
ของผูด้  ารงต าแหนง่ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายในจะปรากฏดงัตารางขา้งลา่งนี ้
 

ชื่อ 
ประวัติกำรศึกษำ/ 
กำรฝึกอบรม/ 

ผ่ำนกำรรับรองโดย 

ประสบกำรณท์ ำงำนใน 5 ปีทีผ่่ำนมำ 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง – บริษัท 

นายโจเซฟ มกิูเลน 

ซูเซ มานิคแคม 

 

 

Certified Internal Auditor (CIA) 
Chartered Management 
Accountant (ACMA) 
Chartered Global 
Management 
Accountant (CGMA) 

2555 – ปัจจบุนั ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บรษัิททิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

2551 – 2555 

 

รองผู้อ  านวยการ ฝ่ายที่ปรึกษาด้าน

บริการ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ 

เอฟเอเอส จ ากดั 

 
ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุตัิ แตง่ตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน

ของบริษัทฯ จะตอ้งผ่านการอนมุตัิจากทัง้กรรมการผูจ้ดัการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                                                                       
นายพีรศลิป์ ศภุผลศริิ 

    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์น : 

 

 

 

-ไมมี่- 
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อื่นๆ 

 

 

 

 

-ไม่มี- 




