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 ส่วนที  

การประกอบธุรกจิ 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดก่้อตงัขึนตงัแต่ ปี  ปัจจุบนับริษทัฯ 
บริษทัยอ่ย  กิจการร่วมคา้และบริษทัร่วม  (“กลุ่มบริษทัฯ”)  เป็นผูน้าํในการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ยาง
มะตอยสําหรับนาํไปใชใ้นการก่อสร้างถนน และซ่อมบาํรุงผิวการจราจร ทางยกระดบั ผิวทางวิงขึนลงของ
สนามบิน ทงัในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคกลุ่มบริษทัฯ ยงัไดส่้งออกผลิตภณัฑไ์ปยงัผูน้าํเขา้และ
ผูรั้บเหมาก่อสร้างและซ่อมบาํรุงถนนในทวปีแอฟริกา โอชีเนีย และอเมริกาเหนือ 

นอกจากนีบริษทัฯ ยงัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์นาํมนั (Non Asphalt Products) เช่น Naphtha, Gas Oil, 

Fuel Oil ทีไดจ้ากโรงกลนัยางมะตอยใหแ้ก่ผูค้า้ยางมะตอย ผูรั้บเหมาในประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย 
ในช่วงปลายปี  กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ขา้สู่ธุรกิจก่อสร้างและซ่อมบาํรุงถนนโดยเขา้ซือหุ้นสามญัจาํนวนร้อย
ละ  จากบริษทัผูรั้บเหมาไทยและบริษทัยอ่ยซึงมีความชาํนาญในการซ่อมบาํรุงและสร้างแบบพิเศษ ทงัผิว
ถนน ทางยกระดบั และผวิทางวงิขึนลงของสนามบิน 

จากความร่วมมือกบั บริษทั Colas S.A. ซึงเป็นบริษทัชนันาํของโลกในการก่อสร้าง และซ่อมบาํรุง
โครงสร้างพืนฐานของระบบคมนาคม จากฝรังเศสซึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่รายหนึงของบริษทัฯ ทาํให้กลุ่ม
บริษทัฯ สามารถนาํเสนอผลิตภณัฑย์างมะตอยคุณภาพสูงและนวตักรรมใหม่ ๆ ใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเนือง  

ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

บริษทัฯก่อตงัขึนเมือวนัที  มิถุนายน พ.ศ.  ดว้ยทุนจดทะเบียนเริมแรก  ลา้นบาท โดยกลุ่ม
ตระกูล “ทรัพยส์าคร” เพือดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายยางแอสฟัลตอิ์มลัชนั (Asphalt Emulsion) หรือเรียกวา่ 
“ยางมะตอยนาํ” สําหรับใช้สร้างทางและซ่อมบาํรุงผิวทางหลวงและผิวจราจรด้วยกาํลงัการผลิตเริมตน้ 
60,000 ตนัต่อปี  ภายใตชื้อ “บริษทั ทิปโก ้จาํกดั” ต่อมาไดเ้ปลียนชือเป็น “บริษทั ทิปโกอิ้มลัชนั จาํกดั”  

และ “บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั” ตามลาํดบั  โดยบริษทัฯเป็นผูผ้ลิตยางมะตอยนาํรายแรกของประเทศ
ไทยทีได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 และผลิตภณัฑ์แอสฟัลท์ทุกชนิดได้รับอนุญาตให้แสดง
เครืองหมายมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมจากสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

 บริษัทฯได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมือว ันที   กันยายน  พ .ศ .   ทะเบียนเลขที 
 (เดิม บมจ. ) โดยเพิมทุนจดทะเบียนเป็น   ลา้นบาท และเปลียนชือเป็น “บริษทั ทิปโก้

แอสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน)”   
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ในปี  บริษทั  โคลาส เอสเอ ซึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจก่อสร้างและบาํรุงถนนในประเทศฝรังเศส 
เขา้มาร่วมถือหุ้นในสัดส่วนปัจจุบนัร้อยละ .  ทาํให้บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นหลกั  กลุ่ม คือ บริษทั โคลาส 
เอสเอ และ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) ปัจจุบนับริษทัฯ มีการประกอบธุรกิจในกลุ่มผลิตภณัฑ์ยาง  
มะตอย กลุ่มธุรกิจเรือ กลุ่มธุรกิจโรงกลนั กลุ่มบริษทัยอ่ยในจีนและกมัพูชา  

1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดําเนินงาน 
พนัธกิจ    : เราคือผูน้าํในธุรกิจดา้นยางมะตอยแบบครบวงจรและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมทีไดรั้บการยอมรับ

ในระดบัสากล  

วสิัยทศัน์ : มุ่งมนัสู่การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอยและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมใหไ้ด ้  ลา้นตนั ใน  ทวีป
หลกั ภายในปี  และใหค้วามสาํคญัต่อการรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งยงัยนื 

1.2 การเปลยีนแปลงและพฒันาการทสํีาคัญ 

มติทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครังที 1/2556 ประชุมเมือวนัที 5 เมษายน  อนุมติัแกไ้ข
เพิมเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 9 ( ) เรือง การถือหุน้สามญัโดยคนต่างดา้วเป็นดงันี 

ขอ้ 9 (2)  “คนต่างดา้วอาจไดม้าซึงหุน้สามญัใหม่เกินกวา่อตัราจาํกดัทีกาํหนดใน (1) ของขอ้บงัคบั
ขอ้นีไดอี้กไม่เกินร้อยละ .  ของจาํนวนหุ้นสามญัทีไดอ้อกจาํหน่ายแลว้ทงัหมดของบริษทัในขณะนนั  ๆ 
โดยการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัใหม่ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซึงออกและเสนอขายโดยบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และ
พนกังาน ตามมติทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครังที /  เมือวนัที  เมษายน  ครังที /  เมือ
วนัที  เมษายน  และครังที /  เมือวนัที  เมษายน  รวมถึงการไดรั้บหุน้ปันผลหรือหุน้
สามญัใหม่ทีไดอ้อกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัซึงไดหุ้น้มาจากการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัใหม่ตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิตาม ( ) ของขอ้บงัคบัขอ้นี” 

มติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 3/2556 เมือวนัที 13 พฤษภาคม 2556 แต่งตงันายพีรศิลป์  
ศุภผลศิริ  เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายชายนอ้ย  เผือนโกสุม ซึงลาออกโดยมีผล
ตงัแต่  พฤษภาคม   

มติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที 4/2556 เมือวนัที  สิงหาคม 2556 อนุมติัการจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลสําหรับปี  ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จาํนวน , ,  หุ้น ในอตัราหุ้นละ  บาท 
หรือคิดเป็นเงิน , ,  บาท โดยจ่ายจากกาํไรสะสม  ทงันี ผูถื้อหุ้นทีมีหน้าทีจ่ายภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลไดใ้นอตัราร้อยละ .  ซึงเป็นไปตามมาตรา  ของประมวล
รัษฎากร 
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โดยผูถื้อหุ้นทีมีชือในรายชือผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัที  สิงหาคม   เป็นผูที้มีสิทธิรับเงินปันผล
ระหวา่งกาล และใหร้วบรวมรายชือตามมาตรา  ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดย
วธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัที  สิงหาคม  รวมทงักาํหนดจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัที  กนัยายน 

 

ทงันีไดม้ติแต่งตงัคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ เพือปรับปรุงการปฏิบติัการกาํกบัดูแลกิจการของ
บริษทัฯโดยให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน โดยคณะกรรมการกาํกบั
ดูแลกิจการจะประกอบดว้ยกรรมการ 4  ท่าน   )ซึง  2  ท่านเป็นกรรมการอิสระและอีก  2  ท่านเป็นสมาชิกของ

คณะกรรมการบริหาร(  คือ นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ  นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์ (Mrs. Anne-Marie Machet    )  นาย
จา๊คส์ มาร์แชล  (Mr. Jacques Marechal) และนายชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์ 

 และเแต่งตงันางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร เป็นกรรมการแทนนางอนุรัตน์ เทียมทนั ซึงลาออกโดยมี
ผลตงัแต่วนัที   สิงหาคม  

มติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที  พฤศจิกายน  ครังที /  มีมติแต่งตงันางสาว
ลกัษณา ทรัพยส์าคร เป็นประธานกรรมการบริษทัและแต่งตงันายจา๊คส์  ปาสตอร์เป็นรองประธานกรรมการ
บริษทัฯ โดยทีแต่ละตาํแหน่งมีวาระ  ปี  และมีมติแต่งตงันายปานเฉลิม สุธาธรรม เป็นกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน แทนนายสมจิตต์  เศรษฐิน ทงันีคณะกรรมการฯ ไดมี้มติแต่งตงัคณะกรรมการ
เฉพาะกิจติดตามการพฒันาโครงการต่างๆในแผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ ซึงประกอบดว้ย  นางแอนน์ แมรี มาร์
เชท ์นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ นายโก บนั เฮง็  นายชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์ และ นายอูกส์ เดอ ชองส์   

บริษทัฯ ไดจ้า้งบริษทั  Fitch Ratings ใหเ้ขา้ทาํการจดัอนัดบัความน่าเชือถือของบริษทัฯ  ซึงบริษทัฯ
ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระยะยาวที BBB+ และอนัดบัความน่าเชือถือในระยะสันที F2   

เมือวนัที  กุมภาพนัธ์  คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัและแจง้วา่ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูถื้อ
หุ้นรายยอ่ยของบริษทั  Kemaman Oil Sdn Bhd (“KOC”) และบริษทั Kemaman Bitumen  Sdn Bhd 

(“KBC”) ไดเ้ซ็นสัญญายุติขอ้พิพาท (“Settlement Agreement”)  ลงวนัที  มีนาคม  ซึงมีรายละเอียด 
ดงันี 

ก) TASCO INTERNATIONAL (Hong Kong) Company Limited (“TIHK”  ถือหุ้นโดยบริษทัฯ
100%) จะซือหุ้นจาํนวนทีเหลือใน KOC และ KBC ซึงเป็นส่วนทีบริษทัฯและบริษทัย่อย 

(“กลุ่มบริษทัฯ”) ยงัไม่ไดถื้อหุ้น จาก Aras Jalinan Sdn Bhd (“AJSB”) Multi Strategies Sdn 

Bhd (“MSSB”) และ Specialist Oils & Emulsions Sdn Bhd (“SOE”) โดยเรียกวา่  “ARAS 
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GROUP” ในจาํนวนเงินรวมเจ็ดสิบห้าล้านริงกิต ( , ,  ริงกิต) โดยรายละเอียดการ
จ่ายเงินมีดงันี 

 

i. กลุ่มบริษัทฯได้จ่ายเงินจาํนวนสีสิบล้านสีแสนเจ็ดหมืนสองพนัแปดร้อยห้าสิบริงกิต 
( , , .  ริงกิต) เพือซือหุ้นใน KOC จาํนวน , ,  หุ้น หรือราคาหุ้นละ .  
ริงกิต (มีราคาตามบญัชีหุ้นละ .  ริงกิต) ซึงถือหุ้น . % โดย AJSB  ราคาซือหุ้น
คาํนวณจากราคาพาร์ของหุน้ ๆ ละ  ริงกิต บวกดว้ยตน้ทุนดอกเบีย 

ii. กลุ่มบริษทัฯได้จ่ายเงินจาํนวนสามสิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมืนเจ็ดพนัเจ็ดร้อยริงกิต 
( , , .  ริงกิต) เพือซือหุ้นใน KOC จาํนวน , ,  หุ้น หรือราคาหุ้นละ .  
ริงกิต (มีราคาตามบญัชีหุ้นละ .  ริงกิต) ซึงถือหุ้น . % โดย MSSB  ราคาซือหุ้น
คาํนวณจากราคาพาร์ของหุน้ๆ ละ  ริงกิต บวกดว้ยตน้ทุนดอกเบีย 

iii. กลุ่มบริษัทฯได้จ่ายเงินจํานวนสองล้านหกแสนสามหมืนเก้าพันสีร้อยห้าสิบริงกิต 
( , , .  ริงกิต) เพือซือหุ้นใน KOC จาํนวน , ,  หุ้น หรือราคาหุ้นละ .      
ริงกิต (มีราคาตามบญัชีหุ้นละ .  ริงกิต) ซึงถือหุ้น . % โดย SOE  ราคาซือหุ้นคาํนวณ
จากราคาตามบญัชีของ KBC ซึงเป็นตวัเลขในงบการเงินทีตรวจสอบแลว้ของปี   

ข) การยติุขอ้พิพาท 

ARAS GROUP และกลุ่มบริษทัฯไดต้กลงกนัอย่างไม่มีเงือนไข และรับรองว่าจะไม่ใช้สิทธิ
เรียกร้องใด ๆ ไม่กระทาํการใด ๆ ไม่เรียกร้องใด ๆ ในหนีสินอืนซึงอาจเกิดขึนจากการกระทาํ
ของฝ่ายใดฝ่ายหนึง และ/หรือ กรรมการ หรือตวัแทน ทีเกียวขอ้งกบัคดีความปัจจุบนั สัญญา
ยติุขอ้พิพาทฉบบัก่อนและสัญญาบริการฉบบัก่อน  นอกจากนนัทงัสองฝ่ายตกลงทีจะถอนหรือ
ยุติคดีความปัจจุบนั โดยปราศจากการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ และปราศจากการฟ้องร้องใด ๆ 
กนัอีก 

ค) วนัจ่ายชาํระเงิน 

กลุ่มบริษทัฯไดจ่้ายเงิน จาํนวน  ลา้นริงกิต ใหก้บั ARAS Group ในวนัที  มีนาคม   

เพือเป็นการซือหุ้นทีถือโดย ARAS Group ตามทีกล่าวขา้งตน้ 

1) รายการทีเกิดขึนดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นรายการทีเกียวโยงกนั 

2) อา้งถึงเกณฑก์ารคาํนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทน มีจาํนวน % สูงสด
ทีคาํนวณจากเงินลงทุนทีเพิมขึนและยอดสะสมรายการยอ้นหลงั  เดือนของเงินลงทุน คิดไดเ้ท่ากบั 

. % และ . % ตามลาํดบั 



 

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                  แบบ 56-1 

7 
 

3) โครงสร้างการถือหุน้ก่อนและหลงัจากการลงทุนครังนี 

 

ก่อนการลงทุนเพิม 

 

 

          . %      . % 

 

    . %  

           . %        . % 

หลงัการลงทุนเพิม 

 

 

 

               % 
 

 

       . % 

. % 

 

สัญญายติุขอ้พิพาทฉบบันีสามารถทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯเพิมสัดส่วนการถือหุ้นเป็น % ทงัใน  KOC 

และ KBC ซึงเป็นเจา้ของและผูด้าํเนินกิจการโรงกลนัยางมะตอยในประเทศมาเลเซีย นอกจากนนัคดีความ
ต่าง ๆ ไดถู้กถอนและยติุลงโดยทุกฝ่าย 

มติทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครังที /  ประชุมเมือวนัที  เมษายน  มีดงันี 

- อนุมติัโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที  (ESOP-W ) และอนุมติัมอบหมายให้
ประธานคณะกรรมการบริษทักาํหนดวนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทัที
จดัสรรใหแ้ก่กรรมการบริหารและ/หรือพนกังานของบริษทัและเงือนไขทีเกียวขอ้ง 

ARAS Group 

KOC 

KBC 

Tipco Asphalt Group 

Tipco Asphalt Group 

KBC 

KOC 
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- อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก , , ,  บาท เป็นทุนจดทะเบียน , , ,   

บาท โดยลดหุ้นสามญั จาํนวน ,  หุ้น มูลค่าทีตราไว ้  บาท จากการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
ทีจะซือหุน้สามญัของบริษทังวดที   และ  (ESOP-W , ESOP-W , ESOP-W ) 

- อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้   ของบริษทัฯ  ให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนเป็น
ดงันี 

“ขอ้ . ทุนจดทะเบียน    จาํนวน    , , ,   บาท  (หนึงพนัเจด็ร้อยเกา้ลา้นสอง 
               แสนสามหมืนสามพนัสองร้อยเกา้สิบ 

     บาท) 

 หุน้สามญั จาํนวน     , ,  หุน้    (หนึงร้อยเจด็สิบลา้นเกา้แสน 

              สองหมืนสามพนัสามร้อยยสิีบเกา้หุน้)” 

- อนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน , ,  บาท จากทุนจดทะเบียน 
, , ,  บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่  , , ,  บาท โดยการจดัสรรหุ้นสามญัใหม่
จาํนวน , ,  หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ  บาท 

- อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัใหม่จาํนวน , ,  หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ  บาท เพือรองรับการ
ใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัในโครงการค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว งวดที  
(ESOP-W )  

- อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้  ของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบียน เป็น
ดงันี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน    จาํนวน    , , ,  บาท (หนึงพนัเจ็ดร้อยยสิีบเอ็ดลา้นสองแสน        

      สามหมืนสามพนัสองร้อยเกา้สิบบาท) 

 หุน้สามญั จาํนวน     , ,  หุน้   (หนึงร้อยเจด็สิบสองลา้นหนึงแสนสอง 

     หมืนสามพนัสามร้อยยสิีบเกา้หุน้)” 

- อนุมติัแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้  ( ) เรือง การถือหุน้สามญัโดยคนต่างดา้วเป็นดงันี 

ข้อ  ( )  “คนต่างดา้วอาจไดม้าซึงหุน้สามญัใหม่เกินกวา่อตัราจาํกดัทีกาํหนดใน ( ) ของขอ้บงัคบัขอ้นี
ไดอี้กไม่เกินร้อยละ .  ของจาํนวนหุ้นสามญัทีไดอ้อกจาํหน่ายแลว้ทงัหมดของบริษทัในขณะนนัๆ 
โดยการใช้สิทธิซือหุ้นสามญัใหม่ตามใบสําคญัแสดงสิทธิซึงออกและเสนอขายโดยบริษทัให้แก่ผูถื้อ
หุน้และพนกังาน ตามมติทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ครังที /  เมือวนัที  เมษายน  ครัง
ที /  เมือวนัที  เมษายน  ครังที /  เมือวนัที  เมษายน  และครังที /  เมือ
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วนัที  เมษายน   รวมถึงการไดรั้บหุ้นปันผลหรือหุ้นสามญัใหม่ทีไดอ้อกให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัซึง
ไดหุ้น้มาจากการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัใหม่ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิตาม ( ) ของขอ้บงัคบัขอ้นี” 

- อนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ในการดาํเนินงานของบริษทัดงัต่อไปนี 

“ขอ้ . ประกอบกิจการ ให้คาํปรึกษา ตรวจสอบ ทดสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์ยางมะตอยหรือมี
ส่วนผสมยางมะตอยอืน และผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี และรับบริการ ให้คาํปรึกษา ทดสอบ สอบเทียบ 

เครืองมือทดสอบผลิตภณัฑด์งักล่าวหรือเครืองมือวดัอุตสาหกรรม” 

คณะกรรมการบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) ครังที /  เมือวนัที  พฤษภาคม 
ไดมี้มติเปลียนแปลง ขอบเขต หนา้ที ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดงัต่อไปนี 

. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตงั โยกยา้ย เลิกจา้ง
หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตงับุคคลซึงมีความเป็นอิสระต่อคณะกรรมการบริษทัเพือทาํหนา้ที
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอแนะค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทงัเข้าร่วม
ประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ  ครัง 

. พิจารณารายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนีเพือให้มันใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่ง
นอ้ยดงัต่อไปนี 

.  ความเห็นเกียวกบัความถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษทั 

.  ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
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.  ความเห็นเกียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

.  ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

.  ความเห็นเกียวกบัรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

.  จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน 

.  ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าที
ตามกฎบตัร (charter) 

.  รายการอืนทีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทวัไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ทีและความ
รับผดิชอบทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

. ปฏิบัติการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

เมือวนัที  กรกฎาคม  บริษทัฯ ไดมี้การลงนามในสัญญากบับริษทั SK Energy จาํกดั ประเทศ
เกาหลีใต ้เพือจดัตงับริษทัร่วมทุนในประเทศสิงคโปร์ในสัดส่วน :  เพือการดาํเนินธุรกิจคา้ขายยางมะ
ตอยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค นอกจากนนั บริษทัฯไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจกบับริษทั SK Energy 

จาํกดั เพือวตัถุประสงคใ์นการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนร่วมกนัในการผลิตและจดัจาํหน่ายยางมะ
ตอยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 

 สิงหาคม  บริษทัฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action 

Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

 พฤศจิกายน  คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี 
 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยจ่ายจากกาํไรสะสม ณ วนัที  กนัยายน  ในอตัราหุ้นละ  บาท 

คิดเป็นเงินจาํนวน , ,  บาท  จากหุน้จาํนวน , ,  หุน้ ในวนัที  ธนัวาคม  

13 มกราคม  คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้มีการเปลียนแปลงสัดส่วนของการถือหุ้นใน
บริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัฯ ตามรายละเอียด ดงันี 

1. บริษทัไดจ้าํหน่ายและซือหุ้นจากบริษทั ไทยบิทูเมน จาํกดั “TBC” หลงัจากการจาํหน่ายและซือหุ้น
จาก TBC  บริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นใน Kemaman Oil Sdn Bhd (“KOC”) เท่ากบั . % และ
สัดส่วนการถือหุ้นใน Kemaman Bitumen Sdn Bhd (“KBC”) เท่ากบั . % ส่วน TBC มีสัดส่วน
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การถือหุ้นใน KOC เท่ากบั . % และสัดส่วนการถือหุ้นใน KBC เท่ากบั . %  การปรับ
โครงสร้างการถือหุน้ภายในกลุ่มบริษทัฯมีวตัถุประสงคเ์พือการจาํหน่ายเงินลงทุนในอนาคต 

2. รายการทีเกิดขึนดงักล่าวขา้งตน้เป็นรายการทีเกียวขอ้งกบับริษทัย่อยซึงถือหุ้นโดยบริษทัฯ %  

ทงั KBC และ KOC ยงัคงเป็นบริษทัยอ่ยซึงถือหุน้โดยบริษทัฯ % 

3. โครงสร้างการถือหุน้ก่อนและหลงัจากการเปลียนสัดส่วนการถือหุน้ในครังนี 
 

ก่อนการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น 

 

         . % 
 

          . %      . % 

 

    . %  

  . %                                     . % 

 
 

หลงัการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ 
 

     . % 
 

   . %          . % 
 

 

       . % 

. %                         .06 

 

มติทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครังที 1/  เมือ  เมษายน   มีดงัต่อไปนี 

- อนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปีให้แก่ผูถื้อหุ้นสําหรับผลการดาํเนินงานปี  ในอตัราหุ้นละ 
.  บาท รวมเป็นเงิน .  ลา้นบาท  ในวนัที  เมษายน  

TBC 

KOC 

KBC 

บริษทัฯ 

บริษทัฯ 

KBC 

KOC 

TBC 
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- อนุมติัการเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯ จากเดิมมูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 10 

บาท ให้เป็นมูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ซึงจะส่งผลให้จาํนวนหุ้นสามญัของบริษทัฯเพิมขึนจาก
เดิม , ,   หุน้ เป็น , , ,  หุน้และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้  ของบริษทัฯ 

จากเดิม  

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน    จาํนวน     1,721,233,290 บาท  (หนึงพนัเจ็ดร้อยยสิีบเอด็ลา้นสองแสน        

       สามหมืนสามพนัสองร้อยเกา้สิบบาท) 

 หุน้สามญั จาํนวน      172,123,329    หุน้    (หนึงร้อยเจ็ดสิบสองลา้นหนึงแสนสอง 

       หมืนสามพนัสามร้อยยสิีบเกา้หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ                       10  บาท   (สิบบาท) ” 

เป็น 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน    จาํนวน    1,721,233,290 บาท  (หนึงพนัเจ็ดร้อยยสิีบเอด็ลา้นสองแสน        

                 สามหมืนสามพนัสองร้อยเกา้สิบบาท) 

 หุน้สามญั จาํนวน    1,721,233,290 หุน้   (หนึงพนัเจ็ดร้อยยสิีบเอด็ลา้นสองแสน        

       สามหมืนสามพนัสองร้อยเกา้สิบหุน้)” 

 มูลค่าหุน้ละ                        1 บาท  (หนึงบาท) 

 

ซึงส่งผลให้การเปลียนแปลงอตัราและราคาการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั
ของบริษทัฯ ทีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการบริหารและ/หรือพนกังาน (ESOP) เปลียนแปลงดงันี 

ชือยอ่หลกัทรัพย ์ ราคาใชสิ้ทธิเดิม 
(บาทต่อหุน้) 

ราคาใชสิ้ทธิใหม่ 
(บาทต่อหุน้) 

อตัราการใชสิ้ทธิเดิม
(สิทธิต่อหุน้) 

อตัราการใชสิ้ทธิใหม่
(สิทธิต่อหุน้) 

ESOP-WA 62.19 6.219 1:1 1:10 

ESOP-WB 49.13 4.913 1:1 1:10 

ESOP-WC 53.06 5.306 1:1 1:10 

ESOP-WD 49.41 4.941 1:1 1:10 
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- อนุมติัลดทุนจดทะเบียนจาก 1,721,233,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,566,735,570 บาท โดยลด
หุ้นสามญั จาํนวน 154,497,720 หุ้น มูลค่าทีตราไว ้1 บาท จากการสํารองหุ้นสามญัไวค้งเหลือจาก
การใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ TASCO-W3 และการออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั       
ESOP-W1 ESOP-W2 และ ESOP-W3  

จาํนวนหุ้นทีลดลง 
TASCO-W3 (หมดอาย)ุ 152,537,720 

ESOP-W1 616,000 

ESOP-W2  629,000 

ESOP-W3 715,000 

รวม 154,497,720 

และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

จากเดิม 

“ขอ้ . ทุนจดทะเบียน    จาํนวน    , , ,  บาท (หนึงพนัเจ็ดร้อยยสิีบเอด็ลา้นสองแสน        
              สามหมืนสามพนัสองร้อยเกา้สิบบาท) 
 หุน้สามญั จาํนวน    , , ,  หุน้   (หนึงพนัเจ็ดร้อยยสิีบเอด็ลา้นสองแสน        
              สามหมืนสามพนัสองร้อยเกา้สิบหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ                         บาท (หนึงบาท) ” 

เป็น 

“ขอ้ . ทุนจดทะเบียน    จาํนวน   , , ,  บาท (หนึงพนัหา้ร้อยหกสิบหกลา้นเจ็ดแสน        
              สามหมืนหา้พนัหา้ร้อยเจ็ดสิบบาท) 
 หุน้สามญั จาํนวน    , , ,  หุน้  (หนึงพนัหา้ร้อยหกสิบหกลา้นเจ็ดแสน        
              สามหมืนหา้พนัหา้ร้อยเจ็ดสิบหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ                         บาท (หนึงบาท) ” 

 

- อนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน  12,000,000 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิม 
1,566,735,570 บาท เป็นจาํนวนทุนจดทะเบียนใหม่ 1,578,735,570 บาท โดยการจดัสรรหุ้นสามญั
ใหม่จาํนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท สําหรับโครงการค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว 
งวดที  (ESOP-W ) และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทุน
จดทะเบียน 
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จากเดิม 

“ขอ้ . ทุนจดทะเบียน    จาํนวน   , , ,  บาท (หนึงพนัหา้ร้อยหกสิบหกลา้นเจ็ดแสน        
              สามหมืนหา้พนัหา้ร้อยเจ็ดสิบบาท) 
 หุน้สามญั จาํนวน    , , ,  หุน้ (หนึงพนัหา้ร้อยหกสิบหกลา้นเจ็ดแสน        
            สามหมืนหา้พนัหา้ร้อยเจ็ดสิบหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ                         บาท (หนึงบาท) ” 

เป็น 

“ขอ้ . ทุนจดทะเบียน    จาํนวน   , , ,  บาท (หนึงพนัหา้ร้อยเจ็ดสิบแปดลา้นเจ็ดแสน        
              สามหมืนหา้พนัหา้ร้อยเจ็ดสิบบาท) 
 หุน้สามญั จาํนวน    , , ,  หุน้ (หนึงพนัหา้ร้อยเจ็ดสิบแปดลา้นเจ็ดแสน        
            สามหมืนหา้พนัหา้ร้อยเจ็ดสิบหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ                         บาท (หนึงบาท) ” 

- อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัใหม่จาํนวน , ,  หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ  บาท เพือรองรับการใชสิ้ทธิ
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัในแผนค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว งวดที  (ESOP-W ) 

- อนุมติัแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 9 (2) เรือง การถือหุน้สามญัโดยคนต่างดา้ว 

จากเดมิ 
 “ขอ้ 9 (2)  “คนต่างดา้วอาจไดม้าซึงหุน้สามญัใหม่เกินกวา่อตัราจาํกดัทีกาํหนดใน (1) ของขอ้บงัคบัขอ้นีไดอี้ก
ไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจาํนวนหุน้สามญัทีไดอ้อกจาํหน่ายแลว้ทงัหมดของบริษทัในขณะนนัๆ โดยการใชสิ้ทธิซือ
หุน้สามญัใหม่ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซึงออกและเสนอขายโดยบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และพนกังาน ตามมติที
ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครังที 1/2554 เมือวนัที 5 เมษายน 2554  ครังที 1/2555  เมือวนัที 27 เมษายน 2555  
ครังที 1/2556 เมือวนัที 5 เมษายน 2556 และครังที 1/2557 เมือวนัที 4  เมษายน 2557   รวมถึงการไดรั้บหุน้ปันผล
หรือหุน้สามญัใหม่ทีไดอ้อกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัซึงไดหุ้น้มาจากการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัใหม่ตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิตาม ( ) ของขอ้บงัคบัขอ้นี” 

เป็น 

 “ขอ้ 9 (2)  “คนต่างดา้วอาจไดม้าซึงหุน้สามญัใหม่เกินกวา่อตัราจาํกดัทีกาํหนดใน (1) ของขอ้บงัคบัขอ้นีไดอี้ก
ไม่เกินร้อยละ .  ของจาํนวนหุน้สามญัทีไดอ้อกจาํหน่ายแลว้ทงัหมดของบริษทัในขณะนนั ๆ โดยการใชสิ้ทธิซือ
หุน้สามญัใหม่ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซึงออกและเสนอขายโดยบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และพนกังาน ตามมติที
ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครังที 1/2554  เมือวนัที 5 เมษายน 2554  ครังที 1/2555 เมือวนัที 27 เมษายน 2555 
ครังที 1/2556 เมือวนัที 5 เมษายน 2556 ครังที 1/2557 เมือวนัที 4 เมษายน 2557   และครังที 1/2558  เมือวนัที 7 
เมษายน 2558  รวมถึงการไดรั้บหุน้ปันผลหรือหุน้สามญัใหม่ทีไดอ้อกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัซึงไดหุ้น้มาจากการใช้
สิทธิซือหุน้สามญัใหม่ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิตาม ( ) ของขอ้บงัคบัขอ้นี” 
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13 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษทัมีมติดงันี 

- อนุมติัพนัธกิจ/วสิัยทศัน์ ปี 2563 และกลยทุธ์หลกัขององคก์ร 

- อนุมติัแต่งตงักรรมการ (นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์) ปฏิบติัหนา้ทีแทนเลขานุการบริษทั  
มติคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที   เมือวนัที  สิงหาคม  มีมติดงันี 

- แต่งตงันายชายนอ้ย  เผือนโกสุม เขา้เป็นกรรมการบริษทัแทนนายอูกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอชองส์ 
เดอแซงต-์เลเชร์ กรรมการบริษทัฯ ซึงลาออก โดยมีผลตงัแต่วนัที  สิงหาคม  เป็นตน้ไป 

- อนุมติัแต่งตงั นายธนพล เหล่าศิริพงศ ์ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั  
- อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี  ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในอตัราหุ้นละ .  

บาท จาํนวน , , ,  หุน้ คิดเป็นเงินจาํนวน , ,  บาท ในวนัที  กนัยายน  

มติคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที   เมือวนัที 13 พฤศจิกายน 2558 มีมติดงันี 

- มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลโดยจ่ายจากกาํไรสะสม ณ วนัที  กนัยายน  ในอตัรา
หุ้นละ .  บาท จาํนวน , , ,  หุ้น คิดเป็นเงินจาํนวน , ,  ในวนัที  ธันวาคม 

 
- อนุมติัการต่ออายปุระกนัความผดิทางธุรกิจสาํหรับกรรมการและเจา้หนา้ทีบริหาร (D&O) 

- เสนอการเขา้ซือหุ้นในธุรกิจยางมะตอยและธุรกิจทีเกียวขอ้ง จากบริษทั Colas S.A. ต่อทีประชุมผู ้
ถือหุน้วสิามญั ครังที 1/2559 และเสนอแต่งตงั บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จาํกดั เป็นทีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ 

- บริษทัฯ ไดจ้า้งบริษทั  Fitch Ratings ใหเ้ขา้ทาํการจดัอนัดบัความน่าเชือถือของบริษทัฯ  ซึงบริษทัฯ
ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระยะยาวที A- (tha)จากเดิม BBB+(tha) และอนัดบัความ
น่าเชือถือทางการเงินในระยะสันที F2(tha)   

มติทีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครังที /  เมือ วนัที  มกราคม  มีมติดงันี   
- การเพิมทุนจดทะเบียนจาก 1,578,735,570 บาท เป็น 1,579,343,570 บาท มูลค่าทีตราไว ้1 บาท 

สําหรับรองรับการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการค่าตอบแทนพนักงาน
ระยะยาว ESOP-W1 และ ESOP-W2 เนืองจากมีการลดหุ้นสามญัจากการรองรับการใช้สิทธิ
ใบสําคญัแสดงสิทธิของพนกังาน ESOP-W1 และ ESOP-W2 เกินไป 101,000 หุ้น  ลดเกินไป 
507,000 หุ้น ตามลาํดบั จึงตอ้งเพิมหุ้นสามญัเพือรองรับการใชสิ้ทธิฯจาํนวน 608,000 หุ้น มูลค่าที
ตราไว ้1 บาท และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัการเพิมทุนจด
ทะเบียน 
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“ขอ้ .ทุนจดทะเบียน จาํนวน  1,579,343,570 บาท  (หนึงพนัหา้ร้อยเจด็สิบเกา้ลา้นสาม  
   แสนสีหมืนสามพนัหา้ร้อยเจด็สิบบาท) 

         แบ่งออกเป็น  1,579,343,570 หุน้  (หนึงพนัหา้ร้อยเจด็สิบเกา้ลา้นสาม 

   แสนสีหมืนสามพนัหา้ร้อยเจด็สิบหุน้) 

   มูลค่าหุน้ละ            บาท  (หนึงบาท) 

โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั จาํนวน  1,579,343,570 หุน้   (หนึงพนัหา้ร้อยเจด็สิบเกา้ลา้นสาม 

           แสนสีหมืนสามพนัหา้ร้อยเจด็สิบหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ             - หุน้ (-)” 

- อนุมติัการใหบ้ริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ยเขา้ซือหุน้สามญัของบริษทัต่าง ๆ รวม 5 บริษทั (“บริษัท
เป้าหมาย”) จากโคลาส เอส.เอ. ซึงเป็นบุคคลทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ โดยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่   
ณ วนัที 1 ธนัวาคม 2558 ซึงเป็นวนัทีปิดสมุดทะเบียนล่าสุด   
ในวนัที 13 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัพนัธกิจและวิสัยทศัน์สําหรับปี 

2563 โดยพนัธกิจใหม่คือ “เราคือผูน้าํในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจรและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมทีไดรั้บ
การยอมรับในระดบัสากล” และวิสัยทศัน์ใหม่คือ “มุ่งมนัสู่การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ยางมะตอยและ
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมให้ได้ 6 ลา้นตนั ใน 5 ทวีปหลกั ภายในปี 2563 และให้ความสําคญัต่อการรับผิดชอบ
ต่อสังคมอยา่งยงัยนื” ทงันี หนึงในกลยุทธ์หลกัเพือให้บรรลุวิสัยทศัน์สําหรับปี 2563 คือ การขยายธุรกิจยาง
มะตอยปัจจุบนัไปยงัประเทศทีมีศกัยภาพในการเติบโตและทีทีบริษทัฯ  ไดมี้การทาํธุรกิจยางมะตอยอยูแ่ลว้
ตามทีกล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการเขา้ซือธุรกิจยางมะตอยและธุรกิจที
เกียวขอ้งจาํนวน 8 บริษทั ในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ จาก Colas S.A. เป็นจาํนวน
เงิน 61.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ทงันี 8 บริษทัดงักล่าวเกียวขอ้งกบัธุรกิจการขายยางมะตอย (ทงัขายปลีกและ
ขายส่ง) รวมถึงเรือขนส่งยางมะตอย การเขา้ซือธุรกิจดงักล่าวทาํให้บริษทัฯ สามารถเพิมยอดขายยางมะตอย
อีกราว 300,000 ตนัในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียในทนัที ซึงทงัสองประเทศนีเป็นประเทศทีมีการ
เติบโตอยา่งมาก 
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- อนุมติัการใหบ้ริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ยเขา้ซือหุน้สามญัของบริษทัต่าง ๆ รวม 5 บริษทั (“บริษัท
เป้าหมาย”) จากโคลาส เอส.เอ. ซึงเป็นบุคคลทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ โดยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่   
ณ วนัที 1 ธนัวาคม 2558 ซึงเป็นวนัทีปิดสมุดทะเบียนล่าสุด โดยมีรายละเอียดดงัขา้งล่าง 

- รายละเอียดของการเขา้ซือธุรกิจยางมะตอยและธุรกิจทีเกียวขอ้งมีดงันี 

ผู้ซือ บริษัทเป้าหมาย สัดส่วนการเข้าซือ 
มูลค่าหุ้นสามญั 

(ล้านเหรียญสหรัฐ) 

มูลค่าเงนิให้กู้ยืม 

(ล้านเหรียญสหรัฐ) 

ธุรกจิยางมะตอย 

บริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย 

บริษทั เรยโ์คลแอสฟัลทจ์าํกดั 
(“Raycol”) 

38 7.00 
 

PT Asphalt Bangun Sarana (“ABS”) 1/ 100 9.50 

Highway Resources Pte Ltd. (“HR”)2/ 100 20.0 

ธุรกจิเรือ 

บริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย 
AD Shipping Pte Ltd. (“ADS”) 100 12.0 4.5 

Reta Link Pte Ltd. (“RTL”) 100 0.8 8.0 

รวม 49.3 12.5 

1/ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน PT Saranaraya Reka Cipta (“SRC”) และร้อยละ 49 ใน PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara (“SDAN”) 

2/ ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษทัขายยางมะตอยในเวียดนาม Asphalt Distribution (“ADCo”) 

 

- ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที /  เมือวนัที  มกราคม  ได้อนุมติัการเขา้ซือหุ้นสามญั
ร้อยละ  ในบริษทั Raycol Asphalt Co., Ltd. (RY) ร้อยละ .  ในบริษทั PT Asphalt Bangun 

Sarana (ABS) และร้อยละ  ในบริษทั Highway Resources Pte Ltd. (HR) บริษทั AD Shipping 

Pte Ltd. (ADS) และบริษทั Reta Link Pte Ltd. (RTL) 

- มติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท์ จาํกดั (มหาชน)  ครังที 2/2559 ซึงประชุมเมือ
วนัที 17 กุมภาพนัธ์ 2559  อนุมติัแต่งตงั นายชายนอ้ย  เผอืนโกสุม กรรมการอิสระเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
ประธานกรรมการบริษทั และนายโก บัน เฮ็ง กรรมการอิสระเข้าดํารงตาํแหน่งรองประธาน
กรรมการบริษทั แทนประธานกรรมการบริษทัและรองประธานกรรมการบริษทัทีครบวาระ โดยมี
ผลตงัแต่วนัที  กุมภาพนัธ์  

- มติทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครังที /  ในวนัจนัทร์ที  เมษายน  อนุมติัการ
จ่ายเงินปันผลประจาํปีให้แก่ผูถื้อหุ้นสําหรับผลการดาํเนินงานปี  ในอตัราหุ้นละ .  บาท 
รวมเป็นเงิน .  ลา้นบาท  สําหรับรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที  มีนาคม   
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และใหร้วบรวมรายชือตามมาตรา  ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนในวนัที  มีนาคม  จ่ายเงินปันผลในวนัที  เมษายน   

- นายนิพนธ์  สุทธิมยั  กรรมการอิสระ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมือวนัที  
เมษายน   คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตงัคุณพีรศิลป์ ศุภผลศิริ กรรมการอิสระ ดาํรงตาํแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบแทน 

- ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที /  เมือวนัที  สิงหาคม  มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลสาํหรับปี  ให้แก่ผูถื้อหุ้นทีไดก้าํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที 

 สิงหาคม  และให้รวบรวมรายชือตาม ม.  ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวนัที  สิงหาคม  ในอตัราหุน้ละ .  บาท จาํนวน , , ,  หุ้น คิดเป็นเงิน
จาํนวน , ,  บาท  จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัที  กนัยายน   

- ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 6/2559 เมือวนัที 7 พฤศจิกายน 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้เขา้ซือ
หุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทั ไทยสเลอรี ซิล จาํกดั จาํนวน , ,  หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 

.  บาท ในราคาหุ้นละ .  บาท (มูลค่ารวม , ,  บาท) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ  ของบริษทั ไทยสเลอรีซิล จาํกดั 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
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1.4  ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ มี 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และครอบครัว

ทรัพยส์าคร ซึงเป็นผูก่้อตงับริษทัฯ และกลุ่มทีสองคือ บริษทั โคลาส ซึงเป็นบริษทัชนันาํของโลกในดา้น
การก่อสร้าง และซ่อมบาํรุงโครงสร้างพืนฐานของระบบคมนาคม จากฝรังเศส บริษทั โคลาส ไดก้ลายมา
เป็นผูถื้อหุ้นในปี 2543 โดยถือหุ้นจาํนวนร้อยละ 22.7 ปัจจุบนัไดเ้พิมขึนเป็นร้อยละ 31.599 จากการที 
บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากบับริษทั โคลาส ในการให้ความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค บริษทัฯ ไดรั้บความ
ช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคของผลิตภณัฑ์       ยางมะตอยอยา่งไม่มีขีดจาํกดั ซึงรวมถึงการเขา้ถึงขอ้มูลของ
ศูนยว์จิยัและพฒันาผลิตภณัฑที์ประเทศฝรังเศส และสูตรการผลิตของผลิตภณัฑพ์ิเศษและเทคนิคการใชง้าน
ต่าง ๆ 

 

1. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ 

ในปี  รายได้ทีตกลงนันสอดคล้องกบัราคานาํมนัดิบทีตกลง โดยร้อยละ .  ของรายได้
ทงัหมดเป็นรายไดจ้ากผลิตภณัฑ์ยางมะตอย และผลิตภณัฑ์ทีเกียวขอ้งกบัปิโตรเลียม สัดส่วนของปริมาณ
ยางมะตอยในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ .  และร้อยละ .  ของยอดขายรวม
ทงัหมดตามลาํดบั 

เมือมองภาพรวมงบการเงินรวมของบริษทัฯ เปรียบเทียบระหวา่งปี ,  และ  รายได้
ของแต่ละบริษทัฯ สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี 

 
 

สายผลติภัณฑ์ / กลุ่มธุรกจิ 

สัดส่วน 

การถือหุ้นของ
บริษทัฯ ร้อยละ 

2557 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1.  ธุรกจิยางมะตอยและผลติภัณฑ์ทีเกยีวข้องกบัปิโตรเลยีม 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน)  - 37,415.54 80.99 29,395.99 78.41 15,876.91 65.34 

บริษทั ไทยบิทูเมน จาํกดั 99.99 1,412.84 3.06 2,006.49 5.35 1,576.98 6.  

บริษทั เรยโ์คล แอสฟัลท ์จาํกดั 100.00 994.62 2.15 970.83 2.59 745.38 3.  

Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.  100.00 701.23 1.52 745.24 1.99 420.56 1.7  

Kemaman Oil Corp. Sdn. Bhd.  100.00 3,163.58 6.85 2,267.75 6.05 907.14 3.7  

Tasco International (Hong Kong) Ltd. 100.00 2,002.09 4.33 1,684.68 4.49 1,566.25 6.45 

Highway Resources Pte Ltd. 100.00 - - - - 1,786.82 7.36 



 

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                  แบบ 56-1 

21 
 

สายผลติภัณฑ์ / กลุ่มธุรกจิ 

สัดส่วน 

การถือหุ้นของ
บริษทัฯ ร้อยละ 

2557 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

PT Asphalt Bangun Sarana 100.00 - - - - 891.88 3.67 

รวม 45,689.90 98.90 37,070.98 98.88 23,771.92 97.83 

2. กลุ่มธุรกจิเรือ           

บริษทั ทิปโกม้ารีไทม ์จาํกดั 99.99 27.31 0.06 45.00 0.12 68.26 0.28 

บริษทั เดลตา้ชิปปิง จาํกดั 99.99 131.09 0.28 433.78 1.16 710.76 2.93 

บริษทั อลัฟ่ามารีไทม ์จาํกดั 99.99 138.58 0.30 259.87 0.69 249.90 1.03 

บริษทั บิทูเมนมารีน จาํกดั 99.99 246.34 0.53 209.17 0.56 324.52 1.34 

บริษทั ทาสโก ้ชิปปิง จาํกดั 99.99 357.57 0.77 340.94 0.91 341.95 1.41 

AD Shipping Pte. Ltd. 100.00 - - - - 124.34 0.51 

Reta Link Pte. Ltd. 100.00 - - - - 78.03 0.32 

หกั รายการระหวา่งกนั (863.49) (1.87) (1,222.97) (3.26) (1,631.91) (6.72) 

รวม 37.4 0.08 65.79 0.18 265.85 1.09 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 45,727.30 98.98 37,136.77 99.06 24,037.77 98.93 

รายไดอื้นๆ 472.91 1.02 355.53        0.94 256.98 1.06 

รวมรายได้ทงัหมด 46,200.21 100.00 37,492.30 100.00 24,294.75 100.00 

หมายเหตุ: ไม่รวมส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

ผลติภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท 

ผลิตภณัฑที์กลุ่มบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตไดแ้ก่: 

•  ยางมะตอยเอซีหรือแอสฟัลต์ซีเมนต์  (Asphalt Cement) โดยกลุ่มบริษทัฯ กลันยางมะตอยเอซีจาก
นาํมนัดิบชนิดหนกัและจดัซือเพิมเติมจากโรงกลนัยางมะตอยทงัในและต่างประเทศ 

•  ยางมะตอยนําหรือแอสฟัลต์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion) เป็นการนาํยางมะตอยเอซี นาํ และสารเคมีมา
ผสมเป็นเนือเดียวกนั  ในปี 2558 บริษทัฯ ไดพ้ฒันายางมะตอยนาํตวัใหม่ ชือ  อิมลัซิไฟล์แอสฟัลตไ์พร์ม 
(Emulsified Asphalt Prime) หรือ EAP โดย EAP นนัถูกพฒันาขึนเพือแทนยางมะตอยนาํมนัหรือคตัแบก
แอสฟัลต ์ (Cutback  Asphalt)  ซึงจะช่วยลดผลกระทบทางสิงแวดลอ้มจากการก่อสร้างถนน กลุ่มบริษทั
ฯ ได้ทาํให้ผลิตภณัฑ์มีความเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมมากยิงขึนด้วยการลดมลพิษจากการระเหยของ
นาํมนัก๊าดสู่บรรยากาศ  ทงันี กลุ่มบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตรายแรกในประเทศทีกรมทางหลวงให้การรับรอง
ผลิตภณัฑด์งักล่าว 
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•  ยางมะตอยนํามันหรือคัตแบคแอสฟัลต์  (Cutback  Asphalt) เป็นการนํายางมะตอยมาผสมกับ
สารละลายปิโตรเคมี (Petroleum Solvents) ให้เป็นเนือเดียวกนัซึงจะเหมาะกบังานไพร์มโคท (Prime 

Coat) ปัจจุบนัยางมะตอยชนิดนีไม่เป็นทีนิยมใชเ้พราะตน้ทุนสูงและไม่เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 

•  ยางมะตอยชนิดโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ (Polymer Modified Asphalt Cement) เป็นยางมะตอยเกรด
พิเศษ  ซึงไดจ้ากการผสมของสารประเภท Polymer กบัยางมะตอยเอซีให้เป็นเนือเดียวกนั ซึงจะทาํให้มี
คุณสมบติัทียืดหยุ่นมากกวา่ยางมะตอยทวัไป  ดว้ยคุณสมบติัทียืดหยุ่นดงักล่าวทาํให้เมือนาํมาใชท้าํผิว
ถนน ทาํผิวทางวิงขึนลงสนามบินแลว้ ทาํให้ถนนมีความแข็งแรง ทนทานและอายุการใชง้านทียาวนาน
กวา่เมือเปรียบเทียบกบัการใชย้างมะตอยทวัไป  นอกจากนี ในปี 2557 บริษทัฯได้พฒันาการนาํเอานาํ
ยางพาราธรรมชาติเขม้ขน้มาผสมเขา้ไปในยางมะตอยเอซีหรือแอสฟัลต์ซีเมนต์ หรือทีกรมทางหลวง
เรียกชืออย่างเป็นทางการว่า ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ ((Natural 

Rubber Modified Asphalt Cement หรือ พาราเอซี (Para AC) ซึงมีคุณสมบติัทางวิศวกรรมทีดีกว่า
คุณสมบติัของยางมะตอยเอซีธรรมดา เช่น จุดอ่อนตวั (Softening Point) สูงขึน, การยืดหยุน่ตวั (Elastic 

Recovery) มากขึน ความสามารถในการยึดเกาะตวั (Cohesion) และความแข็งแรง (Toughness and 

Tenacity) สูงขึน เป็นตน้ พาราเอซี (Para AC) นาํไปใช้ทาํผิวทางชนิดแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt 

Concrete) เหมาะสําหรับการก่อสร้าง ซ่อมแซมและบูรณะผิวทางทีมีปริมาณการจราจรสูง สามารถ
รองรับการใชง้านไดดี้กวา่ ผิวจราจรมีความแข็งแรงและมีอายุ-การใชง้านทีนานกวา่แอสฟัลตค์อนกรีตที
ใชย้างมะตอยเอซีทวัไป 

• มอดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชัน (Modified Asphalt Emulsion) หรือพาราแอสฟัลตอิ์มลัชนั (Natural Rubber 

Modified Asphalt Emulsion)  เป็นเทคโนโลยีการผลิตยางมะตอยนาํทีใช้นาํยางพาราเขม้ขน้ผสม 
นาํไปใชใ้นงานฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรีซีล (Para Slurry Seal) เหมาะสําหรับฉาบทบัรอยแตกและ
ปรับสภาพบนผวิจราจรทีลืนและไม่ปลอดภยัในการขบัขี การฉาบผิวดว้ยวิธีพาราสเลอรีซีล (Para Slurry 

Seal) จะช่วยทาํให้ผิวจราจรหยาบมากขึน มีความสามารถในการตา้นทานการลืนไถล (Skid Resistance) 

ทีสูงขึน ช่วยเพิมความฝืดและเพิมความสามารถในการขบัขีทีปลอดภยัมากขึน รวมถึงยงัสามารถเปิด
การจราจรได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง  ชัวโมง ในขณะทีการฉาบผิวทางแบบสเลอรีซีล (Slurry 

Seal) เดิมทีใชย้างมะตอยนาํทวัไป ใชเ้วลานานกวา่  ชวัโมง  

•  ยางมะตอยชนิดผสมสําเร็จ (Premix) เป็นผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปผสมเสร็จบรรจุถุงขายและสามารถนาํไปใช้
งานไดท้นัที ผลิตภณัฑ์นีเป็นส่วนผสมระหว่างหินทีผ่านการคดัขนาดกบัแอสฟัลต์อิมลัชนั และสารตวั
เติมทีมีคุณสมบติัพิเศษช่วยในการยึดเกาะ จึงทาํให้เหมาะสําหรับนาํไปใชง้านในการซ่อมแซมหลุมและ
ถนนเล็ก ๆ 
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•  Tipco Joint Sealer และ Tipco Joint Primer เป็นยางมะตอย ผสมมวลสารทีมีคุณสมบติัคงทนต่อ
สภาวะอากาศร้อนจดัและเยน็จดัมีความยืดหยุ่นตวัสูงสามารถเกาะติดรอยต่อคอนกรีตได้อย่างเหนียว
แน่น ใชห้ยอดรอยต่อระหวา่งช่วงถนนคอนกรีต เพือทาํหนา้ทีประสาน (seal) รอยต่อคอนกรีต 

ผลติภัณฑ์ทกีลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้จัดจําหน่าย 

• ยางมะตอยแอสฟัลตซี์เมนตที์สังซือจากทงัในและต่างประเทศ 

•  นาํมนัดีเซลหมุนเร็วและนาํมนัเตาทีสังซือจากโรงกลนันาํมนัและผูค้า้นาํมนั 

วตัถุดิบและการจัดหาวตัถุดิบ 

ยางมะตอยแอสฟัลตซี์เมนตเ์ป็นผลิตภณัฑ์ซึงไดจ้ากกระบวนการกลนันาํมนัดิบและบริษทัฯ โดย
ยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตยางมะตอยนาํ ยางมะตอยคตัแบค โพลิเมอร์
โมดิฟายด์แอสฟัลตแ์ละยางพาราแอสฟัลต์อิมลัชนั ปัจจุบนักลุ่มบริษทัฯ ผลิตยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์
จากโรงกลนัในประเทศมาเลเซีย และสังซือจากโรงกลนัอืน ๆ ทงัจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

ทงันีเพือเป็นการลดความเสียงในด้านการพึงพิงแหล่งยางมะตอยจากแหล่งใดแหล่งหนึงเพียงแหล่งเดียว 

ตลอดจนเพือการควบคุมตน้ทุนวตัถุดิบในการผลิตของบริษทัฯ 

วตัถุดิบการผลติอืน 

สารเคมีทีกลุ่มบริษทัฯ ใชใ้นการผลิตยางมะตอยนาํและโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลตน์าํเขา้มาจาก
ประเทศต่าง ๆ ประมาณร้อยละ 10 ของวตัถุดิบทงัหมดทีใช ้ ส่วนทีเหลือประมาณร้อยละ 90 จะสังซือจาก
ผูผ้ลิตภายในประเทศทีเชือถือไดท้งัในดา้นคุณภาพสินคา้ และความสามารถในการจดัส่งอย่างสมาํเสมอ 

นอกจากนีกลุ่มยงับริษทัฯ ไดจ้ดัซือนาํยางพาราภายในประเทศเพือมาใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตยางพารา
แอสฟัลตอิ์มลัชนั 

สารเคมีดังกล่าวแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

Solvent เป็นสารเคมีทีราคาจะผนัแปรไปตามระดับราคานํามันสามารถสังซือจากผู ้ผลิต
ภายในประเทศและไม่มีปัญหาเรืองการขาดแคลน 

Emulsifiers เป็นสารเคมีทีมีหลายประเภท สามารถสังซือทงัจากผผ้ ูลิตต่างประเทศโดยผา่นตวัแทน
จาํ หน่าย หรือสังซือภายในประเทศในระดบัราคาทีค่อนขา้งคงที 
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การดําเนินงาน 

โรงกลันยางมะตอยและการดําเนินการในมาเลเซีย 

ในปี 2558 โรงกลนัยางมะตอยซึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศมาเลเซีย Kemaman Bitumen Company 

Sdn. Bhd. (“KBC”) สามารถกลนันาํมนัดิบปริมาณ 9.7 ลา้นบาร์เรล โดยเป็นการผลิตยางมะตอยคุณภาพสูง
ได ้1.24 ลา้นตนั และผลิตภณัฑที์ไม่ใช่ยางมะตอย 289,000 ตนั โดยผลการดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที
วางไวซึ้งสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ของตลาด เหนือสิงอืนใด KBC ยงัคงมุ่งเนน้ในเรืองความปลอดภยัอยู่
เสมอ เป็นทีน่าภูมิใจว่าโรงกลนัของเรามีค่าความน่าเชือถือ (Plant reliability) อยู่ทีร้อยละ 99.7 และยงั
สามารถบรรลุเป้าในการทาํงานอยา่งต่อเนือง เป็นระยะเวลาถึง 4 ลา้นชวัโมงทาํงาน โดยไม่มีการหยุดชะงกั
อนัเป็นเหตุจากการเกิดอุบติัเหตุหรือการบาดเจบ็ และเราจะยงัคงรักษาและพฒันาการทาํงานเช่นนีต่อไป 

ในปีทีผา่นมา ไดมี้การลงทุนหลายโครงการเพือพฒันาประสิทธิภาพของโรงกลนัรวมถึงคุณภาพ
และความปลอดภยัของภาคการผลิตถงัจดัเก็บนาํมนัดิบ และถงัจดัเก็บยางมะตอยใหม่ อยา่งละ 2 ถงั รวมถึง
อุปกรณ์ทีเกียวขอ้งอืนๆ ทีไดติ้ดตงัเสร็จสินในสินปี 2558 นนัไดมี้การเริมการก่อสร้างในตน้ปี 2559 การเพิม
ปริมาณความจุจะช่วยเพิมความคล่องตวัให้กบัโรงกลนัในการผลิต และเพิมความสามารถในการบริหาร
จดัการสินคา้ในช่วงทีตลาดมีความผนัผวนไดดี้ยิงขึน โครงการติดตงัระบบทงัหมดทีเกียวกบัการติดตงัถงั
เก็บใหม่ ซึงประกอบไปดว้ย ระบบบาํบดันาํเสียซึงมีการควบคุมแบบระบบปิดก็ไดด้าํเนินการเสร็จสินแลว้ 

สําหรับโครงการทีอยู่ในระหว่างดาํเนินการประกอบด้วย การสร้างจุดขนถ่ายยางมะตอยจุดทีสองและ 

marine loading arm 

ในปี 2559 ความตอ้งการยางมะตอยในตลาดมาเลเซียนนัอยูใ่นระดบัทีตาํ สาเหตุมาจากโครงการ
การก่อสร้างถนนทียงัถูกจาํกดั ธุรกิจการก่อสร้างถนนยงัคงตอ้งพึงพิงโครงการใหม่และยงัคงเป็นไปตามวฎั
จกัร อยา่งไรก็ตาม จากแนวโนม้การฟืนตวัของความตอ้งการยางมะตอยในช่วงสินปี 2559 กอปรแนวโนม้
กบัการเติบโตทีชดัเจนของตลาดยางมะตอย บริษทั KBCT มีความมนัใจในการรองรับการเติบโตนีทงัใน
ระยะกลางและระยะยาว 

ตลาดภายในประเทศ 

ปริมาณความตอ้งการยางมะตอยของตลาดภายในประเทศในปี 2559 มีจาํนวนทงัสิน 1,275,000 ตนั 

โดยแบ่งเป็นแอสฟัลตซี์เมนตจ์าํนวน 983,000 ตนั เป็นยางมะตอยหนกัและยางมะตอยชนิดอืน ๆ อาทิเช่น 
คตัแบคแอสฟัลต์ โพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลตแ์ละยางพาราแอสฟัลตอิ์มลัชนั จาํนวน 292,000 ตนั โดย
ความตอ้งการยางมะตอยนนัเติบโตร้อยละ 12 เมือเทียบกบัปี 2558 เนืองจากงบประมาณทีสูงขึนจากการ
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ลงทุนสาธารณูปโภคพืนฐาน การลงทุนในพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษและงบกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาลที
ออกมา โดยเฉพาะอยา่งยงินโยบายการสร้างถนนทีใชย้างพาราธรรมชาติผสมยางมะตอย 

ในฐานะผูน้าํดา้นการผลิตยางมะตอย บริษทัฯ ประสบความสําเร็จเป็นอยา่งสูงในการสร้างความ
เชือมนั ให้กบัลูกคา้ จากคุณภาพสินคา้ทียอดเยียม การนาํเสนอเทคโนโลยีและสินคา้ใหม่สู่ตลาด บริการที
เหนือชนั รวมถึงการส่งมอบสินคา้ทีตรงต่อเวลา ทาํให้บริษทัฯไดรั้บความไวว้างใจจากหน่วยงานราชการ 

เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นตน้ เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายยาง 
มะตอยชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงยางพาราแอสฟัลตอิ์มลัชนัมาใชใ้นงานก่อสร้าง ซ่อมแซมและบูรณะถนน 

โครงการสาํคญัๆ ทีกลุ่มบริษทัฯ ไดน้าํเทคนิคต่างๆ ไปใชส้าํหรับงานก่อสร้างและบูรณะทาง ในปี 

2559 มีดงัต่อไปนี 

การฉาบผวิทางแบบ PARA SLURRY SEAL 

•  ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน - ปากเกร็ด) 

•  ทางยกระดบัดอนเมือง 

•  ถนนวงแหวนรอบนอก (กาญจนาภิเษก) 

เทคนิค COLORED PARA SLURRY SEAL 

•  เส้นทางจกัรยานเพือส่งเสริมการท่องเทียว ถนนอุดรกิจ (สีแยกตลาดเก่า - ประติมากรรมปูดาํ) จงัหวดั
กระบี 

•  โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์และถนนภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี 

เทคนิคยางมะตอยเกรดพเิศษ (PREMIUM GRADE ASPHALT) 

•  โครงการซ่อมและบูรณะผวิทางขบั ทางวงิ และหลุมจอดสนามบินสุวรรณภูมิ จงัหวดัสมุทรปราการ 

•  โครงการบูรณะทางหลวงสายหลกัดว้ยยางมะตอยแอสฟัลตซี์เมนต ์(Asphalt Cement) เกรด -  ของ
กรมทางหลวงอาทิเช่น ทางหลวงหมายเลข  บา้นบึง - แกลง 

•  โครงการฟืนฟูสภาพทางแบบแอสฟัลตค์อนกรีตโดยใชโ้พลิเมอร์โมดิฟายดแ์อสฟัลตซี์เมนต ์(Polymer 

Modified Asphalt Cement) หรือ PMA ของกรมทางหลวง อาทิเช่น ถนนกาญจนาภิเษก ทางหลวง
หมายเลข  ม่วงค่อม – ชยับาดาล 

• โครงการซ่อมบาํรุงทางหลวงชนบท ดว้ยยางพาราแอสฟัลตอิ์มลัชนั (Natural Rubber Modified 

Asphalt Cement) หรือ Para AC ของกรมทางหลวงชนบท อาทิเช่น ทางหลวงชนบท พง.  บา้น
คลองเคียน จงัหวดัพงังา ทางหลวงชนบท นภ  บา้นโนนงาม จงัหวดัหนองบวัลาํภู 
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•  โครงการเสริมผิวทางแบบพอรัสแอสฟัลต์คอนกรีตบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข  
กรุงเทพ – ชลบุรี กลุ่มบริษทัฯ มีโรงงานผลิตและคลงัเก็บยางมะตอยทีตงัอยูใ่นจุดศูนยก์ลางของแต่ละ
ภูมิภาค เช่น ทีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

นครราชสีมา ระยอง พิษณุโลกและสุราษฏร์ธานี เพือความพร้อมในการให้บริการอย่างทวัถึงและ
รองรับความตอ้งการของลูกคา้ในทุกภูมิภาค การมีโรงงานทีกระจายไปทวัภูมิภาคเช่นนี ทาํให้กลุ่มบริษทัฯ 
สามารถส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ในประเทศและประเทศเพือนบา้นไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว ดว้ยรถขนส่งยางมะ
ตอยของกลุ่มบริษทัฯ มากกวา่  คนัอีกดว้ย การจดัการดา้นโลจิสติกส์ทีเป็นเลิศ มีส่วนสําคญัทีทาํให้กลุ่ม 
บริษทัฯ คงความเป็นผูน้าํไวไ้ดใ้นตลาดในประเทศ 

ทีมขายและการตลาดในประเทศของทิปโก้แอสฟัลท์รับผิดชอบดูแลลูกค้ามากกว่า  ราย 
ครอบคลุมทุกภูมิภาคทวัประเทศ ดว้ยประสบการณ์มากกวา่  ปี ดว้ยทีมพนกังานขายทีมีความชาํนาญและ
สามารถใหค้าํแนะนาํสินคา้แก่ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงทีมเทคนิคบริการทีมีความชาํนาญทางดา้นงานทาง 
คอยช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้ ณ จุดทีลูกคา้ทาํงาน และประสานงานตรวจเช็คเครืองจกัร เพือให้การ
ทาํงานของลูกคา้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและนาํไปสู่ผลลพัธ์ทีดี 

นอกจากนี  กลุ่มบริษัทฯ  ย ังได้นําวิธีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  (Customer Relationship 

Management) มาใชศึ้กษาเพอืใหท้ราบถึงความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวมถึงนาํมาวาง
แผนการขายและโปรแกรมการใหบ้ริการทีตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ แต่ละกลุ่มจอ่างแทจ้ริงในการทีจะ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัลูกคา้เพือใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามทีตอ้งการร่วมกนัในปี  กลุ่มบริษทัฯ ได้
ติดตงัระบบ GPS และกลอ้งวงจรปิดกบัรถขนส่งทุกคนัของบริษทัฯ โดยมีการควบคุมการใชค้วามเร็วไม่เกิน 

กว่าทีกฎหมายกาํหนด เพือให้มนัใจว่าการจดัส่งสินคา้เป็นไปดว้ยความปลอดภยัและลูกคา้จะไดรั้บสินคา้
ถูกตอ้ง ครบจาํนวน ตรงตามเวลาทีตอ้งการ 

นอกจากนี กลุ่มบริษัทฯ ได้มีเสริมจาํนวนรถบรรทุกยางมะตอยใหม่โดยทะยอยปรับเปลียน
รถบรรทุกยางมะตอยมาตงัแต่ปี  จนครบจาํนวน  คนัในปี  ให้มีความทนัสมยัและสมรรถนะ
สูงในการขนส่ง เพือการใหบ้ริการทีครอบคลุมพืนทีทวัประเทศ เพอืพฒันาการให้บริการไปสู่ความพึงพอใจ
ระดบัสูงสุดสาํหรับลูกคา้ต่อไป 

 

 

 



 

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                  แบบ 56-1 

27 
 

 

ตลาดต่างประเทศ 

ปี 2559 เป็นปีทีไม่สดใสสําหรับตลาดต่างประเทศเมือเทียบกบัปี 2558 ทีโดดเด่นเป็นประวติัการณ์ 

สาเหตุหลกัมาจากความตอ้งการยางมะตอยทีนอ้ยลงในตลาดส่งออกหลกั ๆ ซึงส่งผลให้ราคายางมะตอยนนั
ตาํลงตามไปดว้ย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัไดรั้บประโยชน์จากตลาดใหม่ เช่น อินเดีย บงัคลาเทศ โดย
ยอดขายในตลาดต่างประเทศสาํหรับผลิตภณัฑย์างมะตอยอยูที่ 1.5 ลา้นตนั ในปี 2559 

การลงทุนของรัฐบาลจีนสําหรับโครงสร้างพืนฐานและถนนนนัไม่เป็นไปตามทีวางไว ้ กอปรกบั
การส่งออกยางมะตอยไปยงัจีนนนัตอ้งเผชิญการแข่งขนักบัยางมะตอยจากประเทศเกาหลีใตแ้ละโรงกลนัใน
ประเทศจีนเองทีมีการผลิตอย่างเต็มกาํลงั ทาํให้ความตอ้งการยางมะตอยอยู่ในระดบัทีตาํ ขณะเดียวกนั
ปริมาณยางมะตอยในคลงัก็อยู่ในระดบัทีสูง ทาํให้เกิดการแข่งขนัดา้นราคาอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางสภาวะทีไม่เป็นใจ ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัยอ่ย ในประเทศจีนยงัเติบโตเมือเทียบกบัผล
การดาํเนินงานในปี 2558 รายไดแ้ละกาํไรจากการขายยางมะตอยชนิดพิเศษสูงขึน ซึงเป็นผลมาจากการ
พฒันาธุรกิจอยา่งต่อเนือง 

รัฐบาลอินโดนีเซียไดมี้การตดัทอนงบประมาณเกียวกบัถนนส่งผลให้ยอดขายของกลุ่มบริษทัฯ ใน
ประเทศอินโดนีเซียลดลงนอกไปจากนนัการเลือกตงัในประเทศเวียดนามก็ส่งผลให้ความล่าช้าของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ส่งผลให้ยอดขายของกลุ่มบริษทัฯ ในประเทศเวียดนามนนัลดลงอยา่งมาก อยา่งไรก็
ตามยอดขายทีลดลงในสองประเทศนนัสอดคลอ้งกบัสภาพตลาด ทงัสองประเทศนียงัถือว่าเป็นประเทศ
ส่งออกทีสาํคญัเนืองจากมีความตอ้งการยางมะตอยในระดบัทีสูง อีกทงัรัฐบาลยงัสนบัสนุนการใชผ้ลิตภณัฑ ์

ยางมะตอยชนิดพิเศษ กลุ่มบริษทัฯ สามารถใชป้ระสบการณ์และความชาํนาญดา้นผลิตภณัฑย์างมะตอยชนิด
พิเศษและการจดัการระบบจดัส่ง ถ่ายทอดใหบ้ริษทัยอ่ยในสองประเทศนี 

ตลาดออสเตรเลียยงัเป็นตลาดส่งออกหลกัของกลุ่มบริษทัฯ โดยในปี 2559 มียอดขายทีใกลเ้คียงกบั
ปี 2558 การขายไปยงัประเทศออสเตรเลียนนัจะถูกขายผา่นบริษทัยอ่ยในออสเตรเลียของบริษทัโคลาส กลุ่ม
บริษทัฯ ไดเ้ริมขายยางมะตอยไปยงัผูน้าํเขา้รายใหม่ในปี 2559 ท่ามกลางการแข่งขนัทีรุนแรงจากผูค้า้หลกั 

(trader) ในปี 2559 กล่มุ บริษทัฯ ไดมี้การส่งออกยางมะตอยไปยงัทวีปเอเชียใต ้ ซึงส่วนใหญ่ไปทีประเทศ
อินเดียและบางส่วนทีบงัคลาเทศ ความตอ้งการยางมะตอยทงัประเทศอินเดียนนัประมาณ 4.5-5 ลา้นตนั โดย
ตอ้งมีการนาํเขา้ราว 1 ลา้นตนั จากการเป็นผูผ้ลิตยางมะตอย Naphthenic ในภูมิภาคแต่เพียงผูเ้ดียวทีได้
มาตรฐาน VG-30 และ VG-40 ซึงเป็นมาตรฐานในประเทศอินเดีย ทาํให้กลุ่มบริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบใน
ตลาดอินเดีย 
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ความตอ้งการยางมะตอยในประเทศกมัพูชามีการหดตวัลงเป็นครังแรกในปี 2559 โดยเฉพาะครึงปี
หลงัของปี 2559 ทีมีฝนตกอยา่งยาวนาน อยา่งไรก็ตามบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัฯ (TAC) ยงัสามารถมี
สัดส่วนทางการค้าทีเพิมขึนเล็กน้อยท่ามกลางสภาวะทียากลําบากเป็นผลมาจากระบบขนส่งทีมี
ประสิทธิภาพและการเปิดใชง้านอยา่งเต็มรูปแบบของท่า Kheopos บริษทั Asia Bitumen trading Pte. Ltd. 

(ABT) บริษทักิจการคา้ร่วมระหวา่งกลุ่มบริษทัฯ และบริษทั SK Energy ของประเทศเกาหลีใต ้ มีผลการ
ดาํเนินงานตามเป้าหมาย โดยมียอดขายมีการเติบโตเป็นอยา่งมาก จากการทีเป็นบริษทัคา้ร่วม ABT สามารถ
เขา้ถึงอุปทานยางมะตอยไดท้งัจากโรงกลนัของกลุ่มบริษทัฯ และจากประเทศเกาหลีใต ้

นอกเหนือจากทีกล่าวมาขา้งตน้ กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีการส่งออกยางมะตอยไปยงัอีกหลายประเทศไม่
วา่จะเป็น สหรัฐอาหรับเอมิเรตน์ นิวซีแลนด ์บรูไนและพม่า 

ธุรกจิเรือ 

กลุ่มธุรกิจเรือเป็นหน่วยงานหลกั ซึงสนบัสนุนการเติบโตของกลุ่มบริษทัฯ ดว้ยการวางกลยุทธ์ดา้น
การจดัส่งสินคา้ทางเรือทีชดัเจนเพือตอบโจทยค์วามตอ้งการดา้นการขนส่งภายในของกลุ่มบริษทัฯ 

กลุ่มธุรกิจเรือรับผดิชอบการบริหารและดาํเนินงานของเรือบรรทุกยางมะตอย ทงัหมดจาํนวน  ลาํ 
รวมขนาดบรรทุกทงัหมด ,  ตนั และในปี  กองเรือจะเพิมจาํนวนเป็นทงัหมด  ลาํ จากการส่ง
มอบเรือลาํใหม่ขนาดระวาง ,  ตนั ต่อโดยบริษทั Hyundai Mipo Shipyard ในประเทศเกาหลี ซึงเรือลาํ
ใหม่นีจะส่วนช่วยให้กลุ่มบริษทับรรลุพนัธกิจ  โดยการเพิมขีดความสามารถในการขนส่งสินคา้ไปยงั
จุดหมายทีไกลขึน 

ทีมงานในกลุ่มธุรกิจเรือบริหารและดาํเนินงานกองเรือภายใต้ระบบการจดัการทีได้มาตรฐาน
ระดบัสูงและแนวทางปฎิบติัทีเป็นเลิศทางอุตสาหกรรม โดยมีตวัชีวดัผลการดาํเนินงานหลกั (KPIs) ตาม
แนวทางการประเมินตนเองด้านการบริหารจดัการเรือบรรทุกสินคา้ (Tanker Management and Self-

Assessment) และตามมาตรฐานการตรวจเรือของ OCIMF/VIQ guidelines  

การดาํเนินงานของฝ่ายเช่าเรือทาํให้มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ของกองเรือบรรทุกยางมะตอยสูง
มากกวา่ร้อยละ  ในปี  ซึงสนบัสนุนใหเ้กิดการเติบโตของยอดขายในเขตเอเชียแปซิฟิคเป็นอยา่งมาก 

ดว้ยนโยบายทีรอบคอบ กลุ่มธุรกิจเรือ ใชก้าํลงัการขนส่งร้อยละ -  ของกาํลงัการขนส่งทงัหมด
สําหรับความตอ้งการของกลุ่มบริษทัฯ โดยเช่าเรือจากภายนอกสําหรับส่วนทีเหลือ และในปี  กลุ่ม
ธุรกิจเรือ ไดท้าํสัญญาเช่าเรือระยะยาวกบัเรือบรรทุกยางมะตอยนอกทงัหมด 3 ลาํ 
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โรงงานผลติ คลงันํามันและยางมะตอย 
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3. การบริหารความเสียงและปัจจัยความเสียง 

การบริหารความเสียง 
กลุ่มบริษทัทิปโกแ้อสฟัลท์ มุ่งเนน้การพฒันาและปรับปรุงกรอบการบริหารจดัการความเสียงของ

องคก์ร (Enterprise Risk Management Framework) ให้มีความสมบูรณ์ยิงขึน โดยยงัคงดาํเนินงานเชิงรุกใน
ด้านการระบุและบ่งชีความไม่แน่นอนซึงเกียวโยงกับกลยุทธ์ (Strategies) และวตัถุประสงค์ในการ
ดาํเนินงาน (Business objectives) ของบริษทัฯ  

คณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk Management Committee) ไดด้าํเนินงานตามหลกัการกาํกบั
ดูแลกิจการทีดี ทงันีนโยบายในการบริหารความเสียงไดถู้กกาํหนดขึนเพือรับประกนัวา่ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่ายได้ปฏิบติัตามหลักการบริหารความเสียงด้วยความรอบคอบและมีความพร้อมในการรับมือกับทุก
สถานการณ์ทีอาจเกิดขึน 

ในการบริหารความเสียงของกลุ่มบริษทัฯ คณะกรรมการบริหารความเสียงได้จดัตงัหน่วยงาน
บริหารความเสียง (Risk Management Officer) ขึน โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพือกาํหนดแนวทางและ
ดาํเนินงานติดตามดูแลการบริหารความเสียงขององค์กรอย่างถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอในแต่ละ
หน่วยงานทีเกียวขอ้ง ทงันีหน่วยงานบริหารความเสียงมีหนา้ทีในการร่วมประสานงานกบัหวัหนา้แผนกของ
แต่ละหน่วยงานในบริษทัฯ รวมไปถึงเจา้หนา้ทีผูไ้ดรั้บการแต่งตงัเป็นผูดู้แลและประสานงานดา้นความเสียง 
(Risk Champions & Risk Officers) อยา่งใกลชิ้ด ทงันี หน่วยงานบริหารความเสียงดาํเนินงานภายใตก้าํหนด
กรอบการบริหารจดัการความเสียงระดบัองคก์ร และมีหนา้ทีรายงานผลแก่คณะกรรมการบริหารความเสียง 

หน้าทขีองคณะกรรมการบริหารความเสียง 

• กําหนดกรอบการบริหารจัดการความเสียงขององค์กร (Enterprise Risk Management 

Framework) ของกลุ่มบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลทเ์พือใหค้ณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนุมติั 

• เฝ้าสังเกต ติดตามการพฒันาขอบข่ายกระบวนการบ่งชี ประเมินและ การบริหารจดัการความ
เสียง 

• พฒันาและวางแผนการบริหารจดัการความเสียงองคก์รของกลุ่มบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์เพือให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนุมติั 

• ทาํหนา้ทีเป็นผูป้ระสานงานติดต่อกบัทีปรึกษาทางกฎหมายเพือนาํเสนอแนวทางปฏิบติัทีดีทีสุด
ในการดาํเนินการบริหารจดัการความเสียงระดบัองคก์รตามความเหมาะสม 

• ให้การสนับสนุนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และกรรมการผูจ้ดัการเกียวกบักิจกรรมการจดัการ
บริหารความเสียงในภาวะวกิฤติ 
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• ตรวจสอบและทบทวนทะเบียนข้อมูลความเสียงขององค์กรพร้อมรายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารในหวัขอ้ความเสียงทีตรงกบัปัญหาทีสุด 
• ประสานงานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในเพืออาํนวยความสะดวกด้านการพฒันาวิธีการ

ตรวจสอบภายในตามฐานความเสียง 
•  รับผิดชอบดูแลเมือมีการพิจารณาแต่งตงั ผูป้ระสานงานดา้นความเสียง (Risk Champion) และ 

เจา้หนา้ทีความเสียง (Risk Officers) ของกลุ่มบริษทัฯ 

•  ให้การสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค รวมไปถึง การอบรม ให้แก่ผูป้ระสานงานดา้นความเสียง 

(Risk Champion) และ เจา้หนา้ทีความเสียง (Risk Officers) ของกลุ่มบริษทัฯ 

ปัจจัยความเสียง 

ความเสียงทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ มีความเสียงทางการเงินหลายดา้น ซึงรวมทงัความเสียงดา้นสินเชือ สภาพคล่อง อตัรา
แลกเปลียน อตัราดอกเบียและความเสียงจากความผนัผวนของราคานาํมนั ทีผา่นมากลุ่มบริษทัฯ ไดน้าํตรา
สารเครืองมือทางการเงินหลายประเภทมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการความเสียงเหล่านี โดยมิใช่เพือ
วตัถุประสงคใ์นการเก็งกาํไร 

ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษทัฯ ให้ความช่วยเหลือฝ่ายงานต่าง ๆ อาทิ เช่น ให้คาํแนะนาํเกียวกบัการ
บริหารเงิน (Treasury advice) การจดัหาแหล่งเงินทุน (Funding) รวมไปถึงการประสานงานกบัตลาดการเงิน
และบริหารความเสียงทางการเงินอนัเกียวขอ้งกบัผลการดาํเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษทัฯ เพือให้มนัใจ
ไดว้า่ ไดบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ดว้ย อนึงการนาํตราสารทางการเงินมาใชไ้ดถู้กควบคุมอยา่งเขม้งวด
ตามนโยบายทีได้รับการอนุมติัโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ ซึงมีการกาํหนดแนวทางการบริหารความ
เสียงทางการเงินรวมถึงการประกนัความเสียงของราคาสินคา้โภคภณัฑ์ต่าง ๆ (Commodity Hedging) อตัรา
แลกเปลียน อตัราดอกเบีย การปล่อยสินเชือ รวมถึงความเสียงทางดา้นสภาพคล่อง 

ความเสียงทางด้านสินเชือ 

กลุ่มบริษทัฯ มีการทบทวนนโยบายความเสียงด้านสินเชือและประเมินโอกาสทีความเสียงอาจ
เกิดขึน อยา่งสมาํ เสมอ ซึงรวมถึงการทบทวนและประเมินผลความเสียงดา้นสินเชือกบัลูกคา้กลุ่มบริษทัฯ มี
ขนัตอนการกาํหนดอาํนาจอนุมติัอยา่งชดัเจน ทงันีในปี 2559 กลุ่มบริษทัฯ มีความเสียงทางดา้นสินเชือนอ้ย
มากขณะทีการเรียกชาํระหนีจากลูกหนีการคา้ของหนึงในบริษทัลูกทีประเทศจีนสามารถเรียกเก็บไดดี้ขึน
ตามเป้า  กลุ่มบริษทัฯ มีการปรับปรุง นโยบายความเสียงทางดา้นสินเชืออยา่งสมาํเสมอรวมถึงไดเ้พิมความ
พยายามเป็นสองเท่าในการติดตามเรียกเก็บชาํระหนีจากลูกหนี และเพือลดความเสียงทีอาจจะเกิดขึนจาก
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การใช้ตราสารและเครืองมือทางการเงิน กลุ่มบริษัทฯ  เลือกใช้บริการจากธนาคารทีมีชือเสียงทัง
ภายในประเทศและต่างประเทศรวมถึงกลุ่มสถาบนัการเงินพนัธมิตรอืน ๆ นนั 

ความเสียงด้านสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยใช้วงเงินสินเชือเพือการค้าและสินเชือหมุนเวียนระยะสันทีไม่มี
หลกัประกนั ทีมีกบัธนาคารไทยและธนาคารต่างชาติทีมีชือเสียงซึงมีวงเงินรวมกว่า 48,000 ลา้นบาท หรือ 
1,350 ลา้นเหรียญสหรัฐ จากการทีราคานาํมนัดิบทรงตวัอยู่ในระดบัตาํทาํให้กลุ่มบริษทัฯ มีความตอ้งการ
สินเชือสําหรับนาํมนัดิบน้อยลง นอกจากนี กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานทีแข็งแกร่ง (อนัเนืองมาจาก
เครดิตทางการคา้ 90 - 120 วนั) ส่งผลใหค้วามตอ้งการแหล่งเงินทุนระยะสันและความเสียงดา้นสภาพคล่อง
ของกลุ่มบริษทัฯ อยูใ่นระดบัตาํ 

ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

กลุ่มบริษทัฯ มีความเสียงดา้นเงินตราต่างประเทศ ซึงเกิดขึนจากการจดัซือวตัถุดิบและยอดขายจาก
การส่งออกเป็นเงินสกุลต่างประเทศความเสียงนีไดถู้กบริหารไปแลว้บางส่วน ผ่านกลยุทธ์การกู้เงินและ
รายไดก้ารจากส่งออกอยู่ในเงินสกุลเดียวกนั อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ มีสัญญาซือขายล่วงหน้าสําหรับ
ยอดเงินกูแ้ละตน้ทุนทีอยูใ่นรูปของเงินตราสกุลต่างประเทศ ซึงทงัหมดมีอายนุอ้ยกวา่ 6 เดือน 

ความเสียงจากอตัราดอกเบีย 

กลุ่มบริษทัฯ ใชเ้ครืองมือทางการเงิน Interest Rate Swap เพือเปลียนอตัราดอกเบียเงินกูร้ะยะยาวให้
เป็นอตัราดอกเบียคงที และบริษทัยอ่ยยงัมีโอกาสทีจะเขา้ทาํสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียอีกสําหรับเงินกู้
ระยะยาวอืนในอนาคต 

ความเสียงจากความผนัผวนของราคานํามัน 

ราคาของผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมลดลงอยา่งมากในช่วงปีทีผา่นมาสอดคลอ้งกบัราคานาํมนัดิบทีปรับ
ลดลงมาอยู่ในระดบั 28-57 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล นโยบายประกนัความเสียงของบริษทัฯ นับไดว้่ามี
ประสิทธิภาพ สามารถช่วยสนบัสนุนผลกาํไรการดาํเนินงานของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งต่อเนืองขณะป้องกนัความ
เสียงจากตลาดเหล่านีได ้และเพือป้องกนัความผนัผวนของมูลค่าสินคา้ทงันาํมนัดิบและผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป
กลุ่มบริษทัฯ จะประเมินกลยุทธ์การบริหารความเสียงอยา่งรอบคอบสําหรับสินคา้นาํเขา้นาํมนัดิบในแต่ละ 
cargo การใช ้4-Way Collar เป็นเครืองมือการป้องกนัความเสียงทีบริษทัฯ เลือกใชใ้นกรณีความเสียงตน้ทุน
ของนํามนัดิบทีสูงขึน ในขณะทีความเสียงของรายได้ของผลิตภณัฑ์ทีไม่ใช่ยางมะตอยในกรณีขาลงจะ
ป้องกนัความเสียงผา่นการขาย SWAP 
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ความเสียงของแหล่งผลตินํามันดิบหนัก 

การจดัส่งนาํมนัดิบภายใตส้ัญญาซือขายนาํมนัดิบระยะยาวในปี 2557 ยงัเป็นไปอยา่งต่อเนืองและมี
ประสิทธิภาพ ซึงทาํให้โรงกลันยางมะตอยของกลุ่มบริษทัฯ มีวตัถุดิบในการผลิตเพือตอบสนองความ
ตอ้งการไดอ้ย่างต่อเนือง นอกเหนือไปจากนนั กลุ่มบริษทัฯ มีไดพ้ยายามกระจายแหล่งซือนาํมนัดิบไปใน
หลายแหล่งเพือลดความเสียงจากการพึงพาการนาํเขา้นาํมนัดิบจากแหล่งใดแหล่งหนึงโดยเฉพาะ ดยบริษทัฯ 
ไดมี้การกาํหนดประเภทของนาํมนัดิบทีเลือกใชท้าํให้สามารถเขา้ถึงแหล่งขายนาํมนัดิบใหม่ๆ รวมถึงกลุ่ม
ซัพพลายเออร์ทีกวา้งขึน นอกจากนีบริษทัฯ ยงัไดพ้ิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพืนฐานของโรงกลนั เพือ
ปรับปรุงเพิมความสามารถในการรองรับและกลนันาํมนัดิบไดห้ลายประเภทมากขึน ผลิตสินคา้ทีไดรั้บการ 

ยอมรับในเชิงพาณิชยเ์พือตอบสนองความตอ้งการของตลาดไดห้ลากหลายมากขึน 

ความเสียงด้านโรงกลนั 

การดาํเนินงานของโรงกลนั KBC มกัมีความเสียงทีหลีกเลียงไม่ไดอ้ยูห่ลายประการ ทีผา่นมากลุ่ม
บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัในเรืองของวธีิการจดัการและบริหารความเสียง โดยมุ่งเนน้ทีการจดัการประเด็น
ความเสียงของธุรกิจโดยรวมในส่วนการดาํเนินการของโรงกลนั 

ความปลอดภยัเป็นประเด็นหลกัทีพนกังานของโรงกลนั KBC ทุกคนให้ความสําคญัอยา่งมากทีสุด 
การดาํเนินงานของโรงกลนัทงัหมดจะเนน้ไปที ความปลอดภยัของพนกังานและทรัพยสิ์นขององคก์ร ในปี 
2559 ทีผ่านมา โรงกลัน KBC ได้ดาํเนินการซ่อมบาํรุงปรับปรุงโรงงานและเครืองจกัรอย่างสมาํเสมอ 
นอกจากนีทางโรงกลนัยงัได้มีการริเริม โครงการใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นไปทีความปลอดภยัในกระบวนการ
ทาํงานเพือลดความเสียงดงักล่าว และผลทีไดคื้อ เมือวนัที 3 กนัยายน 2559 ทางโรงกลนัสามารถผา่น 4 ลา้น
ชวัโมงการทาํงานโดยปราศจากการเกิดอุบติัเหตุทีทาํให้เกิดการบาดเจ็บจนสูญเสียเวลาทาํงาน นบัเป็นสถิติ
ใหม่ไม่เพียงแต่ขององคก์ร แต่ยงัรวมถึงอุตสาหกรรมโรงกลนัดว้ย 

จากการมุ่งเน้นและพฒันาอย่างต่อเนืองในเรืองของกิจกรรมซ่อมบาํรุง รวมถึงการลงทุนใน
เทคโนโลยใีหม ่ๆ โรงกลนั KBC สามารถดาํเนินการผลิตโดยมีเสถียรภาพ (Reliability) โดยในปี 2559 KBC 

มีreliability อยู่ทีร้อยละมากกว่า 99% และตามรายงานเดือน กนัยายน ในปี 2558 ทีผ่านมาใน KBC ได้
รับรองระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมISO 18000 และ ISO 14000 หลงัจากผ่านการตรวจสอบจากทีม
ตรวจสอบรับรองคุณภาพเพียงแค่ครังเดียว นอกจากนีโรงกลนัยงัไดรั้บการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
ISO18000 ISO14000 และ9000 อย่างต่อเนืองในปี 2559 โดยปราศจากประเด็นข้อสงสัยใด  ๆ (Non-

conformities) จากทีมตรวจสอบรับรองคุณภาพ 

 



 

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                  แบบ 56-1 

34 
 

 

ความเสียงด้านการจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์ 

ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบถือเป็นปัจจยัเสียงทีสําคญัมากกลุ่มบริษทัฯ ไดพ้ยายามอยา่งต่อเนือง
ทีจะลดความเสียงดา้นนีโดยการสร้างและรักษาความสัมพนัธ์ระยะยาวทีดีกบัทุกโรงกลนัในทวีปเอเชียโดย
การติดต่ออย่างสมาํเสมอ ในปัจจุบนัความเสียงด้านการจดัหายางแอสฟัลต์ได้ลดลงเพราะกลุ่มบริษทัฯ 
สามารถจดัหายางแอสฟัลตซี์เมนตไ์ดโ้ดยตรงจากโรงกลนัยางมะตอยของกลุ่มบริษทัฯ ในประเทศมาเลเซีย 
ประกอบกบัการขยายเครือข่ายพนัธมิตร ส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ สามารถจดัซือจากแหล่งวตัถุดิบใหม่ ๆ ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ในราคาเหมาะสม 

ความเสียงของตลาดภายในประเทศ 

อุปสงคย์างมะตอยในประเทศขึนอยูก่บังบประมาณและนโยบายของรัฐบาลเป็นสําคญั ดงันนั ความ
มีเสถียรภาพของรัฐบาลจึงมีบทบาทสาํคญักบัความตอ้งการของตลาดยางมะตอย 

ในปี 2558 รัฐบาลอนุมติักรอบวงเงินงบประมาณประจาํปีจาํนวน 147,000 ลา้นบาท สําหรับงาน
ก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนและงบประมาณอยูใ่นระดบัสูงในปี 2559 นอกจากนีงบประมาณในปี 2560 ได้
ถูกเร่งเบิกจ่าย ตงัแต่ไตรมาส 4 ในปี 2559 

ความเสียงด้านตลาดต่างประเทศ 

ปี 2559 เป็นปีทีทา้ทายอีกปีหนึงสําหรับฝ่ายขายต่างประเทศ เนืองมาจากอุปสงค์ของยางมะตอยที
ลดลงของภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิงตลาดประเทศจีน เวียดนามและอินโดนีเซีย ฝ่ายขายต่างประเทศตอ้ง
เผชิญกบัการแข่งขนัทางตลาดทีทวีความรุนแรงจากบริษทัคา้นาํมนัทงัในภูมิภาคและระดบัโลก โดยในปี 
2558 โรงกลนันาํมนัขนาดใหญ่หลายแห่งไดเ้พิมกาํลงัการผลิตยางมะตอยเนืองจากมีกาํไรสูง ส่งผลให้เกิด
อุปทานส่วนเกินของยางมะตอย นอกจากนีราคายางมะตอยทีปรับตวัลดลงตงัแต่ตน้ปีทาํให้การประมาณการ
ยอดขายและการจดัสรรปริมาณยางมะตอยทาํได้ยากขึน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกรรมด้านการขาย 
อยา่งไรก็ดีเป็นทีคาดการณ์วา่ราคายางมะตอยทีชะลอตวัลงจะเป็นเพียงปรากฏการณ์ระยะสัน ทงันีดูไดจ้าก
ความตอ้งการของตลาดซึงเริมปรับตวัดีขึนตงัแต่ช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2559 

ทงันีจากการทีบริษทัฯ ได้ดาํเนินการเฝ้าติดตามความตอ้งการในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนือง 
ประเด็นความเสียงดา้นกลยุทธ์และดา้นการดาํเนินธุรกิจสามารถควบคุมไดผ้่านกลยุทธ์การกระจายธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทัฯ ไปยงัหลายประเทศ การขยายตวัของยอดขายในตลาดแถบเอเซียใต ้เช่น อินเดีย และ 
บงักลาเทศ เป็นตวัอย่างทีดีทีสะทอ้นให้เห็นถึงการจดัการความเสียงโดยการกระจายธุรกิจไปยงัตลาดที
หลากหลาย ในขณะทีตลาดเดิมทีมีอยู่แล้วบริษทัฯสามารถรักษายอดขายให้โตอย่างต่อเนืองในระยะยาว 



 

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                  แบบ 56-1 

35 
 

นอกจากนียงัมีวิธีการอืน ๆ ในการควบคุมความเสียงด้านการดาํเนินธุรกิจอาทิเช่น การใช้สัญญาขายที
แตกต่างออกไปตามความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละตลาดเพือเป็นการลดความผนัผวนระหว่างฤดูกาล
ทางดา้นอุปสงค์และราคา ความพยายามเหล่านีไดช่้วยให้ทีมขายต่างประเทศสามารถจดัการควบคุมความ
เสียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและยงัคงความเป็นผูน้าํในตลาดในการส่งมอบสินคา้และบริการทีมีคุณภาพแก่
ลูกคา้ 

ความเสียงด้านธุรกจิขนส่งทางเรือ 

กลุ่มบริษทัฯ เป็นทงัเจา้ของ และบริหารจดัการกองเรือขนส่งยางมะตอยทงัหมด 9 ลาํ และจะขยาย
เพิมอีกภายในปี 2560 หลงัจากเรือขนาดระวาง 12,000 ตนั จากประเทศเกาหลีใตต่้อเสร็จสมบูรณ์  กลุ่ม
บริษทัฯ เรือ ให้ความสําคญัในเรืองของคุณภาพบริการขนส่งสินคา้ทางเรือ ตามกลยุทธ์ของการขนส่งทาง
เรือและกิจกรรมกระบวนการขายและจดัซือของกลุ่มบริษทัฯ การบริการขนส่งสินคา้ทางเรือทีทนัสมยัของ
กลุ่มบริษทัฯ มีส่วนสําคญัอย่างยิงในการสนับสนุนยอดขายในแถบเอเซียแปซิฟิก และออสเตรเลีย ซึง
สามารถช่วยลดความเสียงทีเกียวกบัขอ้จาํกดัทางการขนส่ง 

กลุ่มบริษทัฯ เรือ ดาํเนินงานอยา่งรอบคอบระมดัระวงั โดยมีเป้าหมายเพือลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุ
รวมถึงการบาดเจบ็และการรัวไหลของนาํมนัลงสู่ทะเลใหเ้ป็นศูนย ์นอกจากนีสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัฯ เรือ
ยงัไดรั้บความคุม้ครองความเสียงจากกลุ่มบริษทัประกนัภยัชนัหนึง 

อยา่งไรก็ตาม ความทา้ทายทีสาํคญัทีสุดในธุรกิจนี คือ การขาดแคลนบุคลากรทีไดผ้า่นการฝึกอบรม
อยา่งดี ซึงกลุ่มบริษทัฯ ไดพ้ยายามอยา่งต่อเนืองในการจดัฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรเพือให้มีความพร้อม
สามารถรับมือกบัความทา้ทายในอุตสาหกรรมนีไดเ้ป็นอยา่งดี 
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4. ทรัพย์สินทใีช้ในการประกอบธุรกจิ 

.   สินทรัพย์ถาวรหลกัของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วนัท ี  ธันวาคม     

  ประเภททรัพย์สิน  
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

 กรรมสิทธิ  ภาระผูกพนั 
(ล้านบาท) 

ทีดิน  ประกอบดว้ย :                      460.79      

  บริษัท ทปิโก้ แอสฟัลท์ จาํกดั (มหาชน)       

   สาํนกังานใหญ่ 1.93  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงานนครราชสีมา      

    เนือที 9 ไร่  งาน  ตารางวา 34.70  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงานพิษณุโลก      

    เนือที 29 ไร่ 14 ตารางวา 9.43  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงานเพชรบุรี      

    เนือที 70 ไร่ 60 ตารางวา 70.11  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงานพระประแดง      

    เนือที 13 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา 143.76  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงานสุราษฎร์ธานี (พนุพิน)      

    เนือที 32 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา 14.50  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงานสุราษฎร์ธานี (ท่าทอง)      

    เนือที 48 ไร่ 1 งาน 78.4 ตารางวา 51.54  TPA  ไม่มี 

    
บริษัท ไทยบิทูเมน จาํกดั 

           เนือที  ไร่  งาน .  ตารางวา   129.32 TBC ไม่มี 
    สาํนกังานใหญ่- เรยโ์คล แอสฟัลท ์ 5.50  RAYCOL  ไม่มี 

  ค่าพฒันาทีดิน 75.24   เป็นเจา้ของ  ไม่มี 

  อาคารและสิงปลูกสร้าง 306.74  เป็นเจา้ของ  ไม่มี 

  เครืองจกัร เครืองมือและอุปกรณ์ 4,439.65  เป็นเจา้ของ  ไม่มี 

  เครืองตกแต่งเครืองใชส้าํนกังานและยานพาหนะ 754.70  เป็นเจา้ของ  ไม่มี 

  เรือเดินทะเล 2,561.25  เป็นเจา้ของ  ไม่มี 

  รวม   8,598.37  เป็นเจา้ของ  ไม่มี 

 ทรัพยสิ์นระหวา่งก่อสร้าง 302.26  เป็นเจา้ของ  ไม่มี 

  รวม ทดีนิ อาคารและอุปกรกณ์ (สุทธิ)  8,900.63  เป็นเจา้ของ  ไม่มี 
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สัญญาดําเนินการอืน  
สัญญาเช่าอาคารสํานักงานใหญ่   
บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าอาคารและบริการ ทิปโกท้าวเวอร์ กบับริษทั ทิปโก ้ทาวเวอร์ จาํกดั เพือใช้

เป็นสาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ โดยมีกาํหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี นบัแต่วนัที 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 
2561 ในราคาค่าเช่าและบริการ ตารางเมตรละ 622 บาทต่อเดือน พืนทีเช่ารวม 2,484.85 ตารางเมตร เป็นเงิน
รวม 18,547,004 บาทต่อปี 

สัญญาเช่าพืนท ี   
 บริษัทฯได้ทําสัญญาเช่าพืนทีบางส่วนของอาคารทิปโก้ทาวเวอร์  กบับริษทั ทิปโก ้ ทาวเวอร์ 

จาํกดั  เพือใช้เก็บเอกสาร  พืนทีประมาณ  69.00 ตารางเมตร  อายุสัญญา 3 ปี นบัตงัแต่วนัที 1 
มกราคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 อตัราค่าเช่า 17,250 บาทต่อเดือน  โดยกาํหนดชาํระค่าเช่า
ภายในวนัที 5 ของทุก ๆ เดือน   

 บริษัทฯได้ทําสัญญาเช่าพืนทีโกดังพิชัย  เลขที 195/3 ถนนอาํนวยสงคราม แขวงถนนนครไชย
ศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  กบับริษทั ถนอมวงศ์บริการ จาํกดั  เพือใชใ้นการเก็บเอกสาร 
พืนทีประมาณ  408.28 ตารางเมตร  อายุสัญญา 3 ปี นับตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2559 ถึง 31 
ธันวาคม 2561 อตัราค่าเช่า 81,656 บาทต่อเดือน โดยกาํหนดชาํระค่าเช่าภายในวนัที 5 ของ    
ทุก ๆ เดือน   
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) ประกอบดว้ย   

 จาํนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

ค่าซอฟทแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

57,264,905 นโยบายตดัจาํหน่ายโดยใชเ้กณฑเ์ส้นตรงดว้ยระยะเวลา  ปี 

สิทธิการเช่า 375,084,549 -  บริษทัฯได้เข้าทาํสัญญาเช่าทีดินในประเทศจีน ซึงสัญญาเช่า
ดงักล่าวมีระยะเวลา 30 ปี ซึงจะสินสุดในปี  และไดจ่้ายค่า
เช่าล่วงหนา้เป็นจาํนวนเงินรวม .  ลา้นเรนมินบิ 

-  บริษทัย่อยสามแห่งในประเทศจีน ไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าทีดินเป็น
ระยะเวลา  ปี  ปี และ  ปี ซึงจะสินสุดในปี  และ 

 และ  ตามลําดับ และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็น
จาํนวนเงินรวม .  ลา้นเรนมินบิ 

-   บริษทัย่อยแห่งหนึงในประเทศมาเลเซีย ได้เขา้ทาํสัญญาเช่า
ทีดินสองแห่งเป็นระยะเวลา  ปี ซึงจะสินสุดในปี  และ 

 ตามลาํดบั และไดจ่้ายค่าเช่าล่วงหนา้เป็นจาํนวนเงินรวม 
.  ลา้นริงกิต 
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ปัจจัยสําคัญทมีีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจํากดัการประกอบธุรกจิ  

1. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ทีสาํคญั
บางประการสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี 

                                                                                การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิตาม
จาํนวนทีกาํหนดเป็นเวลา 8 ปี นบัจากวนัที 

บริษัท บิทูเมน มารีน จํากดั  

การขนส่งมวลชนและสินคา้ขนาดใหญ่ 15 มิถุนายน 2558 

บริษัท ทาสโก้ ชิปปิง จํากดั  
การขนส่งมวลชนและสินคา้ขนาดใหญ่ 24 พฤษภาคม 2554 

19 ธนัวาคม 2555 

บริษัท อลัฟ่า มารีไทม์ จํากดั  
การขนส่งมวลชนและสินคา้ขนาดใหญ่ 28 มิถุนายน 2554 

9 ตุลาคม 2557 

 นอกจากนี Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd ไดรั้บสิทธิลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใน
ประเทศมาเลเซียจากจาํนวนเงินลงทุนตามเงือนไขทีกาํหนด 

2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับกจิการพาณชิย์นาวี 
 บริษทัย่อยสองแห่งคือ บริษทั เดลต้า ชิปปิง จาํกัด และบริษทั บิทูเมน มารีน จาํกดั ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางดา้นภาษีหกั ณ ทีจ่าย ตามคาํสังกรมสรรพากรที ป. 110/2545 เนืองจากเป็นผูป้ระกอบกิจการ
ใหบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศโดยเรือเดินทะเล โดยหกัภาษี ณ ทีจ่ายสาํหรับรายไดจ้ากการ
ขนส่งในอตัราร้อยละ 1 ของรายได ้นอกจากนนับริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ําหรับรายได้
จากการขนส่งสินคา้ทางทะเลระหวา่งประเทศตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกียวกบัภาษีเงินได ้ฉบบัที 
72 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

บริษทัฯ มีหนีสินทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจ
ในการประเมินผลของคดีทีถูกฟ้องร้องแล้วและเชือมันว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึนจึงไม่ได้บนัทึก
ประมาณการหนีสินดงักล่าว ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
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6. ข้อมูลทวัไปและข้อมูลสําคัญอืน 

6.1 ข้อมูลบริษัท 

ทตีงัสํานักงานใหญ่ 

อาคารทิปโก ้เลขที /  ถนนพระราม  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท ์+    

โทรสาร +    

E-mail: info@tipcoasphalt.com 

เวปไซต:์ www.tipcoasphalt.com 

ทตีงัโรงงาน 

โรงงานนครราชสีมา 

เลขที  ซอย รพช.  ถนนมิตรภาพ ตาํบลนากลาง อาํเภอสูงเนิน 

จงัหวดันครราชสีมา  

โทรศพัท ์+   - , +    กด  

โทรสาร +   -  ต่อ , +    

โรงงานพิษณุโลก 

เลขที  หมู่ที  บา้นวงักุ่ม อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก  

โทรศพัท ์+   - , +    กด  

โทรสาร +   -  กด  

โรงงานท่าทอง 

(บริษทัยอ่ย)    หมู่ที  ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ ์ตาํบลบางกุง้ อาํเภอเมือง 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

โทรศพัท ์+    , +    +    กด  

โทรสาร +   , +    กด  

โรงงานระยอง 

(บริษทัยอ่ย)   เลขที  หมู่ที  ตาํบลมะขามคู่ กิงอาํเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง  

โทรศพัท ์+   -  

โทรสาร +    
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คลงันํามันและคลงัยางมะตอย 

โรงงานพระประแดง 

เลขที  หมู่ที  ถนนสุขสวสัดิ ตาํบลบางจาก อาํเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ  

โทรศพัท ์+   - , +66 2817 5111-4, +    กด  

โทรสาร +    

โรงงานท่าทอง 

(บริษทัยอ่ย)   เลขที  หมู่ที  ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ ์ตาํบลบางกุง้  
อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

โทรศพัท ์+   - , +    กด  

โทรสาร +   , +    กด  

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

นิติบุคคลทีบริษทัฯ ถือหุน้ตงัแต่ร้อยละ 10 ขึนไป 

บริษัทย่อยในประเทศ 

บริษัท ไทยบิทูเมน จํากดั 

ประเภทกิจการ  ผลิตและจาํหน่ายยางมะตอย 

ทีตงัสาํนกังานใหญ่  118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66 2273 6000 โทรสาร +66 2273 6030 

ทีตงัโรงงานท่าทอง  123 หมู่ที 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ตาํบลบางกุง้ อาํเภอเมือง 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84000 

โทรศพัท ์+66 7722 4683-5, +66 2273 6000 กด 7 

โทรสาร +66 7792 2575, +66 2273 6749 กด 7 

จาํนวนหุ้นสามญั  3,750,000 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน   375 ลา้นบาท 

สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 99.99 
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บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จํากดั 

ประเภทกิจการ  ผลิตและจาํหน่ายยางมะตอย 

ทีตงัสาํนกังานใหญ่  118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66 2273 6000 

โทรสาร +66 2273 6030 

ทีตงัโรงงาน   93 หมู่ 5 ตาํบลมะขามคู่ กิงอาํเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 21180 

โทรศพัท ์+66 3889 3641-5 

โทรสาร +66 3889 3640 

จาํนวนหุ้นสามญั  11,000,000 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน   111 ลา้นบาท 

สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 99.99 

บริษัท บิทูเมน มารีน จํากดั 

ประเภทกิจการ  เรือขนส่งเเละขนถ่ายสินคา้ 
ทีตงัสาํนกังานใหญ่  118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66 2273 6000 ต่อ 6774 

โทรสาร +66 2271 3370 

จาํนวนหุ้นสามญั  1,500,000 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน   150 ลา้นบาท 

สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 99.99 

บริษัท เดลต้า ชิปปิง จํากดั 

ประเภทกิจการ  เรือขนส่งและขนถ่ายสินคา้ 
ทีตงัสาํนกังานใหญ่  118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66 2273 6000 ต่อ 6774 

โทรสาร +66 2271 3370 

จาํนวนหุ้นสามญั  800,000 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน   80 ลา้นบาท 

สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 99.99 
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บริษัท อลัฟ่า มารีไทม์ จํากดั 

ประเภทกิจการ  เรือขนส่งเเละขนถ่ายสินคา้ 
ทีตงัสาํนกังานใหญ่  118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66 2273 6000 ต่อ 6774 

โทรสาร +66 2271 3370 

จาํนวนหุ้นสามญั  1,430,000 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน   143 ลา้นบาท 

สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 99.99 

บริษัท ทปิโก้มารีไทม์ จํากดั 

ประเภทกิจการ  บริหารเรือเเละจดัการเเทนเจา้ของเรือ 

ทีตงัสาํนกังานใหญ่  118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66 2273 6000 ต่อ 6774 

โทรสาร +66 2271 3370 

จาํนวนหุ้นสามญั  20,000 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน   2 ลา้นบาท 

สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 99.99 

บริษัท ทาสโก้ ชิปปิง จํากดั 

ประเภทกิจการ  เรือขนส่งและขนถ่ายสินคา้ 
ทีตงัสาํนกังานใหญ่  118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66 2273 6000 ต่อ 6774 

โทรสาร +66 2271 3370 

จาํนวนหุ้นสามญั 2,900,000 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน   290 ลา้นบาท 

สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 99.99 
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บริษัทย่อยในต่างประเทศ 

Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. 

ประเภทกิจการ  โรงกลนัยางมะตอย และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ละปิโตรเลียม 

ในประเทศมาเลเซีย 

ทีตงัสาํนกังาน   A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang Jalan SS16/1, SS16 47500 

Subang Jaya Selangor, Malaysia 

โทรศพัท ์+603 5635 0998 

โทรสาร +603 5635 0993 

E-mail: info@kbc.com.my Website: www.kbc.com.my 

ทีตงัโรงงาน   Plot PT 7195, Telok Kalong Industrial Area 24000 Kemaman 

Terengganu, Malaysia 

ทุนจดทะเบียน   500 ลา้นริงกิต  

สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 99.99  

KBC Energy Pte. Ltd.  

ประเภทกิจการ ผูค้า้นาํมนัดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  
ทีตงัสาํนกังาน  , Raffles Place # - , UOB Plaza, Singapore  

   โทรศพัท ์+    

   โทรสาร +    

จาํนวนหุ้นสามญั ,  

ทุนจดทะเบียน  ,  เหรียญสหรัฐอเมริกา 

สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ  โดย Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. 

Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. 

ประเภทกิจการ  กิจการลงทุนในโรงกลนัยางมะตอยและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ละ 

ปิโตรเลียมในประเทศมาเลเซีย 

ทีตงัสาํนกังาน   A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang Jalan SS16/1, SS16 

47500 Subang Jaya Selangor, Malaysia 
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ทุนจดทะเบียน   255.7 ลา้นริงกิต ทุนเรียกชาํระแลว้ 151.96 ลา้นริงกิต 

สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 100  

TASCO International (Hong Kong) Ltd. 

ประเภทกิจการ  กิจการลงทุนในประเทศจีน 

ทีตงัสาํนกังาน   Room 1 A, 1st Floor, O.T.B. Building, 259-265 Des Voeux Road 

Central, Hong Kong. 

ทุนจดทะเบียน   30.97 ลา้นเหรียญฮ่องกง 

สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 100 

Zhenjiang Tipco Asphalt Co., Ltd. 

ประเภทกิจการ  ผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอย  
ทีตงัสาํนกังาน   Dongfang Dagang, Zhenjiang, Jiangsu, China   

จาํนวนหุ้นสามญั - 
ทุนจดทะเบียน   ลา้นเรนมินบิ 

สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ  โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd.   

Langfang Tongtai Road Material Co., Ltd. 

ประเภทกิจการ  ผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอย 

ทีตงัสาํนกังาน  No. , Quanxing Road, Langfang Economic Technology Development 

Zone, Hebei Province, P.R.China  

จาํนวนหุ้นสามญั - 
ทุนจดทะเบียน  .  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ  โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd.   

Tipco Asphalt (Xinhui) Co., Ltd 

ประเภทกิจการ  ผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอย 

ทีตงัสาํนกังาน  - , Central Zone, Jinguzhou Economic Development Experimental 

Zone, Xinhui, Guangdong, P.R.China   

จาํนวนหุ้นสามญั - 
ทุนจดทะเบียน   ลา้นเรนมินบิ 

สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ  โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd. 
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Guang Zhou Tipco Asphalt Trading Co., Ltd. 

ประเภทกิจการ ผูด้าํเนินธุรกิจดา้นการคา้ผลิตภณัฑย์างมะตอยและสัญญาซือขาย 
ยางมะตอยล่วงหนา้ใน Shanghai Bitumen Exchange 

ทีตงัสาํนกังาน  , /F Yian Plaza,  Jianshe  Road, Guangzhou, Guangdong 

Province,  China 

จาํนวนหุ้นสามญั  - 
ทุนจดทะเบียน   , ,  เรนมินบิ 

สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ  โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd. 

Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.  

ประเภทกิจการ  ผูค้า้ผลิตภณัฑย์างมะตอย 

ทีตงัสาํนกังาน  , Temasek Boulevard, # - , Suntec Tower One, Singapore   
   โทรศพัท ์ +        
   โทรสาร  +    

จาํนวนหุ้นสามญั ,  

ทุนจดทะเบียน  ,  เหรียญสิงคโปร 

สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ  โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd.   

Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd. 

ประเภทกิจการ  ผลิตและจาํหน่ายยางมะตอยในประเทศกมัพูชา 
ทีตงัสาํนกังาน   No. 67, St. 322, Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Chamkamon, 

Phnom Penh, Cambodia 

มือถือ +855 1273 9988 โทรศพัท:์ +855 2399 7991 

โทรสาร: +855 2399 7992 

E-mail: tac@tipcoasphalt.com 

ทุนจดทะเบียน   20 ลา้นเรียว 

สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
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PT Asphalt BangunSarana 

ประเภทกิจการ  Distributor of asphalt products, PMB, and Emulsion to the Road  

constructor in Indonesia 

ทีตงัสาํนกังาน   Head Office Gedung Graha Pratama, 19th Floor, Jl. Mt. HaryonoKav. 

15, Jakarta 12810, Indonesia 

โทรศพัท ์+62-2183709516 

โทรสาร +62-2183709517 

เวปไซต ์: www.pt-abs.co.id/ 

ทุนจดทะเบียน   58,450,080,000 อินโดนีเซียรูเปีย 

สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 100 บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.98 และนาย Ilham Mardanis ถือ
หุน้ร้อยละ 0.02 

Highway Resource Pte. Ltd. 

ประเภทกิจการ  ผลิตและจาํหน่ายยางมะตอย 

ทีตงัสาํนกังาน   300 Beach Road #26-07, The Concourse, Singapore 199555 

โทรศพัท ์+65-62249808 

โทรสาร +65-62249228 

ทุนจดทะเบียน   4,780,000 เหรียญสิงคโปร์ 

สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 100 

AD Shipping Pte. Ltd. 

ประเภทกิจการ  ขนส่งยางมะตอยทางเรือ 

ทีตงัสาํนกังาน   300 Beach Road #26-07, The Concourse, Singapore 199555 

โทรศพัท ์+65-62249808 

โทรสาร +65-62249228 

ทุนจดทะเบียน   7,125,000 เหรียญสิงคโปร์ 

สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 100 
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Reta Link Pte Ltd. 

ประเภทกิจการ  ขนส่งยางมะตอยทางเรือ 

ทีตงัสาํนกังาน   300 Beach Road #26-07, The Concourse, Singapore 199555 

โทรศพัท ์+65-62249808 

โทรสาร +65-62249228 

ทุนจดทะเบียน   50,000 เหรียญสิงคโปร์ 

สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 100 

Pacific Bitumen Shipping PTE LTD. 

ประเภทกิจการ  ขนส่งยางมะตอยทางเรือ 

ทีตงัสาํนกังาน   7 Temasek Boulevard #20-06 Suntec Tower One Singapore, 038987 

ทุนจดทะเบียน   10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 100 

ข้อมูลบริษัทร่วม 

Colasie Co., Ltd. 

ประเภทกิจการ  กิจการลงทุนซึงลงทุนในธุรกิจยางมะตอยนาํและยางมะตอยชนิด 

Polymer Modified Asphalt ในประเทศอิน เดีย 

ทีตงัสาํนกังาน   7, Place Rene Clair F-92653 Boulogne- Billancourt France Cedex 

ทุนจดทะเบียน   1 ลา้นยโูร 

สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 40 

 

KBC Trading Sdn Bhd (KBCT) 

ประเภทกิจการ  ผูจ้ดัเก็บ จดัหา และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและนาํมนั 

ทีตงัสาํนกังาน  A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang, Jalan SS16/1, SS16,                                  

47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia 

   โทรศพัท ์ +603 5635 0998 

               โทรสาร  +603 5635 0993 

จาํนวนหุ้นสามญั 300,000    

ทุนจดทะเบียน  300,000 ริงกิต      
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สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 30 (ถือหุน้ร้อยละ 20 โดย Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. 

และร้อยละ 10 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd.) 

บริษัท ไทยสเลอรี ซิล จํากดั 

ประเภทกิจการ  สร้างและซ่อมแซมถนน 

ทีตงัสาํนกังานใหญ่  /  ถนนพระราม  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  

โทรศพัท ์+    

โทรสาร +    

จาํนวนหุ้นสามญั  4,973,334 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน   497,333,400 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ .  

ข้อมูลสําคัญอืน ๆ 

ชือยอ่หลกัทรัพย ์ TASCO (จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - SET) 

เลขทะเบียนบริษทั  0107535000044 

ทุนจดทะเบียน   1,579,343,570 บาท 

ทุนเรียกชาํระ   1, , ,  บาท 

จาํนวนหุ้นสามญั  1, , ,  หุน้ 

   เวบ็ไซต ์  www.tipcoasphalt.com 

บุคคลอ้างองิ 

นายทะเบียนหุน้  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานทูตจีน) 

เลขที 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66 2009 9388  

โทรสาร +66 2009 9476 

ผูส้อบบญัชี   นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 3930 และ / หรือ 

นางสาวศิราภรณ์ เอืออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที 3844 และ / หรือ 

นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที 4498 
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บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

อาคารเลครัชดา ชนั 33 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์+66 2264 0777, +66 2661 9190  

โทรสาร +66 2264 0789-90, +66 2661 9192 

ทีปรึกษาทางกฎหมาย  นายปรมะ เสาวภา 
บริษทั อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

937 อาคารเพรสซิเดน้ทท์าวเวอร์ ชนั 12 

Units 12A - 12F ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์+66 2656 1991  

โทรสาร +66 2656 0833 

นายธวชัชยั จรณะกรัณย ์

สาํนกังานทนายความ ช. ชนะสงคราม 

เลขที 52/3 ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ 

โทรศพัท ์+66 2282 2955 

ทีปรึกษาทางการเงิน  บริษทั แอดไวเซอรีพลสั จาํกดั 

1550 อาคารธนภูมิ ชนั 10 

ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสัน  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66 2652 7858-65 โทรสาร+66 2652 7867 

ทีปรึกษาหรือผูจ้ดัการ 

ภายใตส้ัญญาการจดัการ  ไม่มี 

ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัฯ เพิมเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี          
(แบบ 56-1) ของบริษทัฯ ทีแสดงไวใ้น www.sec.or.th หรือเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

www.tipcoasphalt.com 
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ส่วนท ี  

การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

  บริษทัมีทุนจดทะเบียน , .  ลา้นบาท ทุนชาํระแลว้ , .  ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 
, , ,  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายชือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

กลุ่มผูถื้อหุน้ทีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัที  ธนัวาคม  มีดงันี 

ลาํดบัที ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 

1. BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) PTE LTD - FOR COLAS 490,731,040 31.599 

2. บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จาํกดั (มหาชน) 369,881,660 23.817 

3. ตระกลูทรัพยส์าคร 116,444,220 7.498 

4. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 67,316,704 4.335 

5. นายพิชิต  เลิศตาํหรับ 8,049,900 0.518 

6. AIA Company Limited-APEX 8,000,000 0.515 

7 
NORTRUST NOMINEES LIMITED-BRITISH COLUMBIA INVESTMENT 

MANAGEMENT CORPORATION 
7,840,000 0.505 

8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 7,531,300 0.485 

9. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 7,443,650 0.479 

10. HSBC BANK PLC-SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SEC ACCOUNT A 7,406,100 0.477 

11. อืน ๆ 462,353,496 29.772 

 รวม 1,552,998,070 100.000 

  
ขอ้มูล ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษทัถือหุ้นรวมร้อยละ 4.488 ของจาํนวนหุ้นทงัหมด 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน 

1) เมือวนัที  เมษายน  ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือ
หุ้นสามญัของบริษทัฯ ครังที 3 (TASCO-W3) ชนิด ระบุชือผูถื้อและสามารถเปลียนมือได้จาํนวน 
15,254,766 หน่วย จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ (Right Offerings) ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม  
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หุ้นต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีทีมีเศษให้ปัดทิง จาํนวนหุ้นสามญัทีออกเพือรองรับใบสําคญั
แสดงสิทธิ 15,254,766 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไวหุ้้นละ 10 บาท อตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ 
สามารถใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนได ้1 หุ้น   เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิ ราคาใช้
สิทธิ 62.19 บาทต่อหุน้ อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3 ปีนบัจากวนัทีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ผลกระทบทีมี
ต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้น (Dilution Effect) . % ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิของ
บริษทัฯไดม้าใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญัคงเหลือ , 3,  หน่วย และหุ้นสามญัรองรับการ
ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมคงเหลือ , ,  หุน้ 

2) เมือวนัที  เมษายน  ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่
กรรมการบริหารและ/หรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ESOP-W1) ประเภทใบสําคญัแสดงสิทธิที
จะซือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ชนิดระบุชือผูถื้อ และไม่สามารถเปลียนมือได ้จาํนวน 1,200,000 หน่วย 
จดัสรรโดยตรงให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนกังาน (ไดแ้ก่ พนกังานระดบั Key managers และ 
พนกังานทีมีศกัยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย จาํนวน ไม่เกิน  ราย 
หุ้นสามญัทีออกเพือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ จาํนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 
ราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย อตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัเพิม
ทุนได ้ 1 หุ้น   เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิ ราคาใชสิ้ทธิ 62.19 บาทต่อหุ้น อายุของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 5 ปีนบัจากวนัทีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price 

Dilution) เนืองจากราคาใชสิ้ทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิใน
การออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) เท่ากบั . % 

3) เมือวนัที  เมษายน  ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่
กรรมการบริหารและ/หรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ESOP-W2) ประเภทใบสําคญัแสดงสิทธิที
จะซือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ชนิดระบุชือผูถื้อ และไม่สามารถเปลียนมือได ้จาํนวน 1,200,000 หน่วย 
จดัสรรโดยตรงให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนกังาน (ไดแ้ก่ พนกังานระดบั Key managers และ 
พนกังานทีมีศกัยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย จาํนวน ไม่เกิน  ราย 
หุ้นสามญัทีออกเพือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ จาํนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 
ราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย อตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัเพิม
ทุนได ้ 1 หุ้น   เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิ ราคาใชสิ้ทธิ .  บาทต่อหุ้น อายุของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 5 ปีนบัจากวนัทีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price 

Dilution) เนืองจากราคาใชสิ้ทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิใน
การออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) เท่ากบั . % 
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4) ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครังที /  วนัศุกร์ที  เมษายน พ.ศ.  มีมติอนุมติัโครงการ
ค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว งวดที  (ESOP-W3) ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทัฯ
ทีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการบริหารและ/หรือพนกังาน (ไดแ้ก่ พนกังานระดบั Key managers และ พนกังานทีมี
ศกัยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จาํนวนไม่เกิน  ราย โดยออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน , ,  หน่วย จาํนวนหุน้สามญัทีออกเพือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

, ,  หุน้ มูลค่าหุน้ทีตราไวหุ้น้ละ  บาท หรือคิดเป็นร้อยละ .  ของจาํนวนหุน้ทีเรียกชาํระแลว้
ทงัหมดของบริษทัฯ ราคาเสนอขาย 0 บาท ต่อหน่วย อตัราใชสิ้ทธิ  หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้
สิทธิซือหุน้สามญัเพิมทุนได ้  หุน้ ราคาใชสิ้ทธิ .  บาทต่อหุ้น อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 5 ปีนบัจาก
วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ เงือนไขการใชสิ้ทธิผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิในการซือหุน้ตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิไดห้ลงัจากปีที  นบัจากวนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของ
หุน้ (Price Dilution) เนืองจากราคาใชสิ้ทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร
หรือสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) เท่ากบั 0.78% 

5) ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2557 วนัศุกร์ที 4 เมษายน พ.ศ. 2557 มีมติอนุมติัโครงการ
ค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว งวดที 4 (ESOP-W4) ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทัฯ
ทีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการบริหารและ/หรือพนกังาน (ไดแ้ก่ พนกังานระดบั Key managers และ พนกังานทีมี
ศกัยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จาํนวนไม่เกิน 60 ราย โดยออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 1,200,000 หน่วย จาํนวนหุน้สามญัทีออกเพือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

, ,  หุน้ มูลค่าหุน้ทีตราไวหุ้น้ละ  บาท หรือคิดเป็นร้อยละ . 8 ของจาํนวนหุน้ทีเรียกชาํระแลว้
ทงัหมดของบริษทัฯ ราคาเสนอขาย 0 บาท ต่อหน่วย อตัราใชสิ้ทธิ  หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้
สิทธิซือหุน้สามญัเพิมทุนได ้  หุน้ ราคาใชสิ้ทธิ 49.41 บาทต่อหุ้น อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 5 ปีนบัจาก
วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ เงือนไขการใชสิ้ทธิผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิในการซือหุน้ตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิไดห้ลงัจากปีที  นบัจากวนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของ
หุน้ (Price Dilution) เนืองจากราคาใชสิ้ทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร
หรือสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) เท่ากบั 0.78% 

6) ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครังที /  วนัองัคารที  เมษายน พ.ศ.  มีมติอนุมติัโครงการ
ค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว งวดที 5 (ESOP-W5) ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทัฯ
ทีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการบริหารและ/หรือพนกังาน (ไดแ้ก่ พนกังานระดบั Key managers และ พนกังานทีมี
ศกัยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จาํนวนไม่เกิน 0 ราย โดยออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน , ,  หน่วย จาํนวนหุน้สามญัทีออกเพือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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, ,  หุน้ มูลค่าหุน้ทีตราไวหุ้้นละ  บาท หรือคิดเป็นร้อยละ .  ของจาํนวนหุน้ทีเรียกชาํระแลว้
ทงัหมดของบริษทัฯ ราคาเสนอขาย  บาท ต่อหน่วย อตัราใชสิ้ทธิ  หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้
สิทธิซือหุน้สามญัเพิมทุนได ้  หุน้ ราคาใชสิ้ทธิ .  บาทต่อหุ้น อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  ปีนบัจาก
วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ เงือนไขการใชสิ้ทธิผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิในการซือหุน้ตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิไดห้ลงัจากปีที  นบัจากวนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของ
หุน้ (Price Dilution) เนืองจากราคาใชสิ้ทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร
หรือสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) เทา่กบั . % 

ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครังที /  ประชุมเมือวนัที  เมษายน  มีมติอนุมติัการ
เปลียนแปลงมูลค่าทีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯ จากเดิมมูลค่าทีตราไวหุ้้นละ  บาท ให้เป็นมูลค่าที
ตราไวหุ้้นละ  บาท ซึงส่งผลให้อตัราและราคาการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ ทีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการบริหารและ/หรือพนกังาน (ESOP) เปลียนแปลงดงันี 

 

ชือยอ่หลกัทรัพย ์ ราคาใชสิ้ทธิเดิม 
(บาทต่อหุน้) 

ราคาใชสิ้ทธิใหม่ 
(บาทต่อหุน้) 

อตัราการใชสิ้ทธิเดิม
(สิทธิต่อหุน้) 

อตัราการใชสิ้ทธิใหม่
(สิทธิต่อหุน้) 

ESOP-WA 62.19 6.219 1:1 1:10 

ESOP-WB 49.13 4.913 1:1 1:10 

ESOP-WC 53.06 5.306 1:1 1:10 

ESOP-WD 49.41 4.941 1:1 1:10 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล   
 นโยบายการจ่ายปันผล 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการในแต่ละงวดบญัชี ทงันีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึนอยู่กบักระแสเงินสด แผนการลงทุน
ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เงือนไข และขอ้กาํหนดในสัญญาต่าง ๆ ทีบริษทัฯ ผกูพนัอยู ่

รายละเอียดของการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุน้) ในระยะเวลา 5 ปีทีผา่นมามีดงันี  

 หน่วย: บาท 2555 2556 2557 2558 2559 

ปันผล/หุน้ - 0.10 0.20 0.90 0.901/ 

2555 - 2557 ตวัเลขปรับตามมูลค่าทีตราไวที้ 1 บาท ต่อหุ้น 
1/รวมปันผลประจาํปีทีเสนอต่อการประชุมผูถื้อหุน้ ครังที 1/2560 ทีอตัรา 0.60 บาทต่อหุ้น
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8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ   

คณะกรรมการบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประกอบดว้ยกรรมการทงัหมด 
 ท่าน ดงันี 

1. นายชายนอ้ย เผือนโกสุม   ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

2. นายโก บนั เฮง็    รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

3. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ   กรรมการอิสระ 

4. นายนพพร เทพสิทธา   กรรมการอิสระ 

5. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์  กรรมการอิสระ 

6. นายปานเฉลิม สุธาธรรม   กรรมการอิสระ 

7. นายนิพนธ์ สุทธิมยั    กรรมการอิสระ 

8. นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร   กรรมการ 

9. นายแอร์ฟเว ่เลอ บุค    กรรมการ 

10. นายจา๊คส์ ลีออสท ์   กรรมการ 

11. นายจา๊คส์ ปาสตอร์    กรรมการบริหาร 

12. นายจา๊คส์ มาร์แชล    กรรมการบริหาร 

13. นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร   กรรมการบริหาร 

14. นายสมจิตต ์เศรษฐิน    กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

15. นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์   กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการทมีีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัท  

ชือและจาํนวนกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชือแทนบริษทัฯ คือ กรรมการคนใดคนหนึงของ
กรรมการกลุ่มทีหนึง และกรรมการคนใดคนหนึงของกรรมการกลุ่มทีสอง ลงลายมือชือร่วมกนัและ
ประทบัตราสําคญัของบริษทัฯ กรรมการกลุ่มทีหนึง ไดแ้ก่ นายแอร์ฟเว ่ เลอ บุค นายจ๊าคส์ ลีออสท ์         

นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ และนายจ๊าคส์ มาร์แชล กรรมการกลุ่มทีสอง ไดแ้ก่ นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร       

นายสมจิตต ์เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร และนายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์ 
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องค์ประกอบและการแต่งตัง 

1. คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สิบคนและไม่เกินกวา่สิบห้า
คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทังหมดต้องมีถินทีอยู่ใน
ราชอาณาจกัรไทย 

2. ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทงัหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

3. คณะกรรมการบริษทัฯ เลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการคน
หนึงเป็นรองประธานกรรมการโดยรองประธานกรรมการมีหน้าทีตามข้อบงัคบับริษทัซึง
ประธานกรรมการมอบหมาย 

4. ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพือให้มีการแบ่งแยก
บทบาทและความรับผดิชอบอยา่งชดัเจนและมีการถ่วงดุลอาํนาจในการดาํเนินงาน 

5. การแต่งตงักรรมการบริษทัฯ ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและชัดเจนและจะตอ้งเป็นไปตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบทีเกียวขอ้ง 

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

ในการคดัเลือกบุคคลทีจะแต่งตงัเป็นกรรมการของบริษทัฯ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนจะเป็นผูท้าํการกลนักรองและเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสม ทงันี คุณสมบติัทีพึง 

ประสงคข์องกรรมการบริษทัฯ มีดงันี 

1. มีความน่าเชือถือและความรับผดิชอบ 

2. เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจดา้นการเงิน หรือการพาณิชยกรรมหรือการอุตสาหกรรม และมี
ทักษะ/ความสามารถในด้านความเข้าใจกลยุทธ์องค์กรและกําหนดทิศทางในการ
ดาํเนินงาน 

3. เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการบริหารจดัการองคก์ร 

4. มีมนุษยสัมพนัธ์ดี และมีทกัษะในการสือความทีดี 

5. ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 

6. กรรมการอิสระมีคุณสมบติัตามทีไดร้ะบุไวใ้นนิยามกรรมการตามแนวทางของสํานกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละคาํนิยามของบริษทัฯ 

กรรมการสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั โดยทีไม่ไดส่้งผล
กระทบต่อการปฎิบติัหนา้ทีของการดาํรงตาํแหน่งกรรมการทีบริษทัฯ 
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วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. ในการประชุมผูถื้อห้นุ สามญัประจาํปีทุกครัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึง
ในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให้ออก
โดยจาํนวนใกลที้สุดกบัส่วนหนึงในสาม กรรมการซึงพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกตงั
ใหม่ได ้

2. ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลซึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 ของ
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน 

มติของคณะกรรมการจากขอ้ความดา้นบนตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของ
จาํนวนกรรมการทียงัเหลืออยู ่

บุคคลซึงเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระทียงัเหลืออยูข่องกรรมการซึงตน
แทน 

3. ประธานกรรมการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี 

4. นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งเมือ 

4.1 ตาย 

4.2 ลาออก 

4.3 ขาดคุณสมบติั มีลกัษณะตอ้งหา้มกฎหมาย 

4.4 ทีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติให้ออก 

4.5 ศาลมีคาํสังใหอ้อก 

5. เกษียณอายเุมืออายคุรบ 75 ปีบริบูรณ์ 

6. กรรมการยงัคงมีสภาพเป็นกรรมการหลงัจากปีทีอายุครบ  75 ปี จนครบกาํหนดตามวาระ  
(3 ปี) ของการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

7. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ให้ยืนใบลาออกต่อบริษทัฯ การลาออกมีผล
นบัตงัแต่วนัทีใบลาออกไปถึงบริษทัฯ 
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หน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ในการดูแลการบริหารจดัการของบริษทัฯ ให้เป็นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของผูถื้อหุ้น (Fiduciary 

Duties) ซึงในการปฏิบติัตาม FiduciaryDuties นนั กรรมการแต่ละท่านยึดมนัและดาํรงตนในการปฏิบติั
หนา้ทีสาํคญั ไดแ้ก่ 

a. การปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรับผดิชอบระมดัระวงั (Duty of Care) 

b. การปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความซือสัตยสุ์จริตเพือรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น (Duty 

of Loyalty) 

c. การปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มติคณะกรรมการ และมติทีประชุมผูถื้อหุ้น 

(Duty of Obedience) 

d. การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใสและทนัต่อเหตุการณ์ (Duty of 

Disclosure) 

นอกจากนี คณะกรรมการบริษทัฯ จะกาํหนดและทบทวนวิสัยทศัน์พนัธกิจ นโยบายกลยุทธ์ อืน ๆ 

และประเมินผลงานโดยเปรียบเทียบกบัตวัชีวดัและงบประมาณ 

หนา้ทีความรับผิดชอบหลกัของคณะกรรมการบริษทัฯ การพิจารณาคือการใชดุ้ลยพินิจทางธุรกิจ
บนผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และการเติบโตอยา่งยงัยนืของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ทีควบคุมให้
กรรมการปฎิบติัหนา้ทีโดยไม่ขดักบักฎหมายและขอ้บงัคบักาํหนดไว ้นอกเหนือไปจากนนั คณะกรรมการ
บริษทัฯ จะตอ้ง 

1. กาํหนด พิจารณา อนุมติั และทบทวน วิสัยทศัน์ พนัธกิจ คุณค่าองคก์ร นโยบาย แผนระยะยาวและ
กลยทุธ์ อยา่งสมาํเสมอ 

2. ทบทวน พิจารณาและอนุมติั งบประมาณและประมาณการทางการเงิน รวมถึงการจดัสรรทรัพยากร
และงบประมาณการลงทุน 

3. ทบทวนฐานะการเงินของบริษทัฯ และผลประกอบการของบริษทัฯ และปรับเปลียนกลยุทธ์ให้มี
ความเหมาะสมต่อสภาพการณ์อยา่งสมาํเสมอ 

4. ทบทวน พิจารณาและอนุมติั โครงสร้างองคก์ร หนา้ทีของผูบ้ริหารระดบัสูงและแผนการสืบทอด
กาํลงัคน 

5. ทบทวน พิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม 

6. ปฎิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ และติดตามผล 
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7. ทบทวนและประเมินถึงความมีประสิทธิภาพของนโยบายบริษทัฯ  และขนัตอนการปฎิบตังาน บน
พืนฐานของระบบควบคุมภายใน การประเมินความเสียงและการบริหารความเสียง 

8. ทบทวนนโยบายบริษทัฯ และความคืบหนา้ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 

9. จดัให้มีการประเมินตนเองประจาํปีของคณะกรรมการ  รวมถึงนําผลลัพธ์ทีได้มาประชุมใน
คณะกรรมการเพือหาแนวทางการพฒันา 

10. ทบทวนผลปฎิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และอนุมติัค่าตอบแทนตามทีคณะกรรมการ 
บริษทัฯ เห็นสมควร 

11. ทบทวน 1) ประเด็นขอ้พิพาทหลกัของบริษทัฯ   2) การเปลียนแปลงทางกฎหมายทีกระทบกบั
บริษทัฯ และ 3) การกาํกบัดูแลกิจการทีดี อยา่งนอ้ยปีละครัง 

12. ปฎิบติัหนา้ทีอืนๆ ตามมติคณะกรรมการและมติการประชุมผูถื้อหุน้ 

หน้าทีและความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ตามตารางการประชุมทีไดก้าํหนดไวล่้วงหนา้ หรือดาํเนินการ
อืนใดตามความจาํเป็น 

2. เป็นประธานทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

3. เสริมสร้างมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของคณะกรรมการบริษทัฯ 

4. เป็นประธานทีประชุมผูถื้อหุน้ และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระทีกาํหนดไวแ้ละ
สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบับริษทัฯ 

5. ปฏิบติัหนา้ทีตามทีกฎหมายและขอ้บงัคบั 

หน้าทีและความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

1. บริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการทีเกียวขอ้งกบัการบริหารงานทวัไปของบริษทัฯ 

เพือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กฎหมาย  พ.ร.บ. 
บริษทัมหาชน และพ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2. นาํเสนอแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ
พิจารณาอนุมติั 

3. มีอาํนาจในการอนุมติัตามผงัอาํนาจอนุมติัของบริษทัฯ 

4. การดาํเนินงานใด ๆ ทีไดรั้บมอบหมายตามมติทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติทีประชุมผูถื้อ
หุน้ของบริษทัฯ 
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การถ่วงดุลของกรรมการทไีม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีจาํนวน 15 ท่าน ประกอบดว้ย 

กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร   5 ท่าน 

กรรมการทีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร  3 ท่าน 

กรรมการทีเป็นอิสระ   7 ท่าน 

มีกรรมการทีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจาํนวน 3 ท่าน คือ นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร นายแอร์ฟเว ่เลอบุค 

และนายจา๊คส์ ลีออสท ์ทีมีประสบการณ์การทาํงานทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที 
ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่เพือเป็นการแบ่งแยกหนา้ทีใน

การกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกบัการบริหารงานประจาํ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 5 ครัง บริษทัฯ ไดจ้ดัหนงัสือเชิญ
ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร ประกอบการประชุมเพือเป็นขอ้มูลให้คณะกรรมการ
บริษทัฯ ประกอบการพิจารณาก่อนการประชุมบริษทัฯ ไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการ ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การจดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรทุกครังและจดัเก็บรายงาน
การประชุมทีผ่านการรับรองซึงได้รับการอนุมติัโดยกรรมการแลว้และพร้อมให้ตรวจสอบได้ในสถานที
ปลอดภยัทีชนั 25 อาคารทิปโก ้118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายเกียวกบัจาํนวนองคป์ระชุมขนัตาํ ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 23 กาํหนด
ไม่นอ้ยกวา่สิบเอ็ดคน ซึงมากกวา่ 2 ใน 3 จึงทาํให้การลงมติในทีประชุมคณะกรรมการมีกรรมการอยูไ่ม่
นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดตารางการประชมุ คณะกรรมการทุก
คณะล่วงหนา้เป็นประจาํทุกปีก่อนการประชุมในปีถดัไป 
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การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี และการประชุมผูถื้อหุ้นในปี  กรรมการแต่ละ
ท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุม ดงันี 

 

หมายเหตุ : 1. นายโก บนั เฮ็ง ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทางไกลผา่นระบบโทรศพัท ์2 ครัง ในการประชุมฯ ครังที 1/2559 เมือวนัที 5 กุมภาพนัธ์ 2559 และครังที   
                       2/2559 เมือวนัที 17 กุมภาพนัธ์ 2559 

2. นายนิพนธ์ สุทธิมยั กรรมการอิสระ ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตงัแต่ วนัที 15 เมษายน 2559 เป็นตน้ไป 

3. นายจา๊คส์ มาร์แชล ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทางไกลผา่นระบบโทรศพัท ์1 ครัง ในการประชุมฯ ครังที 4/2559 เมือวนัที 12 พฤษภาคม 2559 

 

 

 

 

รายชือ ตําแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม (ครัง) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 

กํากับดูแลกิจการทีดี 

การประชุม 

ผู้ถือหุ้น 

นายชายนอ้ย เผอืนโกสุม ประธานกรรมการ /  - - - /  

นายโก บนั เฮ็ง  รองประธานกรรมการ 5/6 - - - /  

นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร กรรมการ /  - - - 2/2 

นายจา๊คส์  ปาสตอร์ กรรมการบริหาร /  - /  - 2/2 

นายนิพนธ์  สุทธิมยั2 กรรมการอิสระ /  2/4   2/2 

นายปานเฉลิม  สุธาธรรม กรรมการอิสระ /  11/11 /  - - 

นายนพพร  เทพสิทธา  

กรรมการอิสระ 

(ประธานคณะกรรมการ    

สรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน) 

6/6 10/11 /  - - 

นายพีรศิลป์  ศุภผลศิริ 

กรรมการอิสระ 

(ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการ
กาํกบัดูแลกิจการทีดี) 

6/6 11/11 - 4/4 1/2 

นางแอนน์  แมรี มาร์เชท ์ กรรมการอิสระ 4/6  - - 1/2 

นายแอร์ฟเว ่เลอบุค กรรมการ 1/6 - - - 0/2 
นายจา๊คส์  ลีออสท ์ กรรมการ 2/6 - - - 0/2 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการบริหาร 6/6 - - - 2/2 

นายสมจิตต ์ เศรษฐิน 
กรรมการบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

6/6 - - 
- 2/2 

นายชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์ 
กรรมการบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการ 

6/6 - - 
4/4 2/2 

นายจา๊คส์ มาร์แชล3 กรรมการบริหาร 6/6 - - 4/4 2/2 
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8.2 ผู้บริหาร 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีจาํนวน 15 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายสมจิตต ์เศรษฐิน   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2. นายจา๊คส์ ปาสตอร์   กรรมการบริหาร 

3. นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์  กรรมการผูจ้ดัการ 

4. นายกษิดิศ เจริญชลวานิช (เกษียณ) รองกรรมการผูจ้ดัการประเทศไทย 

5. นายอูกส์ เดอชองส์   รองกรรมการผูจ้ดัการต่างประเทศ 

6. นายโก๊ะ ไล ้ฮวด   รองกรรมการผูจ้ดัการบญัชีและการเงิน 

7. นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร  กรรมการบริหาร 

8. นายจา๊คส์ มาร์แชล   ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและกฎหมายระหวา่งประเทศ 

9. นางสาวอชัฌา รัตน์ตระกูลทิพย ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินสินเชือและกฎหมาย 

10. นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซคัส์  ผูอ้าํนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ 

11.  นายชาญชยั โลหะประธาน  ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ 

12. นายสุพฒัน์ พิพิธวรรณ  ผูอ้าํนวยการสายการผลิตในประเทศ 

13. นางพนัธ์สิริ สุตเธียรกุล  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารภาพลกัษณ์องคก์รและกิจกรรม 

เพือสังคม 

14. นายสรนารถ นนัทมนตรี   ผูอ้าํนวยการสายการตลาดต่างประเทศ 

15. นางอุดมพร พนัธ์แพทย ์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประเมินการทาํงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ผูบ้ริหารระดบัสูงอืน ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษทัฯ การปฏิบติัตามนโยบายคณะกรรมการ
บริษทัฯ การวดัผลการปฏิบติังานตาม Balanced Scorecard (BSC) และสภาพแวดลอ้ม ทางเศรษฐกิจและ
สังคม หลงัจากนนัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่และกรรมการบริหาร และนาํเสนอจาํนวนค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั 

ทงันี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ชแ้บบประเมินตนเองของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทีถูกจดัทาํและ
เผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพือใชป้ระเมินการปฏิบติัหนา้ทีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการใหญ่ประกอบด้วย 3 หมวด คือ 

1. ความคืบหนา้ของแผนงาน 

2. การวดัผลการปฏิบติังาน 

3. การพฒันา CEO 

8.3 เลขานุการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตงันายธนพล เหล่าศิริพงศ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการและวางแผนองคก์ร 

เป็นเลขานุการบริษทัฯ เมือวนัที 13 สิงหาคม 2558 มีหนา้ทีรับผิดชอบตามทีกฎหมายกาํหนดไว ้เลขานุการ
บริษทัฯ จะรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการ ทงันี ประวติัของเลขานุการ
บริษทัฯ จะอยูใ่นส่วนประวติักรรมการและผูบ้ริหาร 

บทบาทของเลขานุการบริษัทฯ 

เลขานุการบริษทัฯ มีบทบาททีสาํคญัในคณะกรรมการและในบริษทัฯ ดงันี 

• เป็นทีปรึกษาและเลขานุการของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย 

• เป็น Corporate Governance and Compliance Officer 

• เป็น Corporate Communication Officer โดยเป็นศูนยก์ลางของการสือสารระหวา่งกรรมการ
บริษทั ผูบ้ริหาร และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

• เป็น Controller of Management Functions โดยติดตามว่ามติของคณะกรรมการไดมี้การ
นาํไปปฏิบติั 

• เป็นผูป้ระสานงานกบั ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 

หน้าทคีวามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัทฯ 

• ดูแลเรืองการกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance) 

• วางแผนการประชุมและเสนอวาระการประชุมทีเกียวขอ้ง 

• จัดการเรืองการประชุมคณะกรรมการและประสานงานกับผูบ้ ันทึกการประชุมให้เป็นตาม
กฎระเบียบและแนวทางปฏิบติัทีดี 

• จดัการเรืองการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

• ดูแลและให้คาํปรึกษาในการปฏิบติัตามกฎหมาย พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ระเบียบ
ขอ้บงัคบัและกฎหมายต่างๆทีเกียวขอ้งกบับริษทัจดทะเบียน รวมถึงขอ้บงัคบัและวตัถุประสงค์
ของบริษทั 
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• ติดตามการนาํมติคณะกรรมการไปปฏิบติัและกาํหนดเป็นนโยบาย 

• เป็นศูนยก์ลางในการติดต่อใหข้อ้มูลกบักรรมการและบุคคลภายนอก 

• งานทะเบียนหุน้และจดัเก็บเอกสารของบริษทัฯ 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1. ค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงินในปี 2559 แบบคงทีเป็นเงิน 5,820,000 บาท แบบผนัแปรเป็นเงิน 

3,812,500 บาท และแบบผนัแปรพิเศษเป็นเงิน 4,682,500 บาท ซึงไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้น 

ดงันี 

รายชือ ขอบเขตหน้าที 
2558 (บาท) 2559 (บาท) 

คงที ผนัแปร คงที ผนัแปร 
ผนัแปร
(พเิศษ) 

1. นายชายน้อย เผือนโกสุม ประธานกรรมการบริษทั   
กรรมการอิสระ 

- 

62,500 

- 

- 

437,500 

- 

62,500 

- 

62,500 

- 

2. นายโก บนั เฮง รองประธานกรรมการบริษทั 

 กรรมการอิสระ 

- 

250,000 

- 

250,000 

250,000 

- 

250,000 

- 

250,000 

- 

3. นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร ประธานกรรมการบริษทั (2558) 500,000 500,000 - - - 

 กรรมการ - - 312,500 500,000 500,000 

4. นายนิพนธ์  สุทธิมยั กรรมการอิสระ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ (2558) 500,000 - 125,000 - 500,000 

5. นายนพพร  เทพสิทธา กรรมการอิสระ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

  กรรมการตรวจสอบ 400,000 - 400,000 - 400,000 

  

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

20,000 - 20,000 - 20,000 

6. นายปานเฉลิม  สุธาธรรม กรรมการอิสระ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

  กรรมการตรวจสอบ 400,000 - 400,000 - 400,000 

  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 20,000 - 20,000 - 20,000 

7. นายพีรศิลป์  ศุภผลศิริ
  

  

  

กรรมการอิสระ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ (2559) - - 475,000 - 400,000 

กรรมการตรวจสอบ (2558) 400,000 - - - - 

ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 100,000 - 100,000 - 100,000 

8. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์ กรรมการอิสระ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 20,000 - 20,000 - 20,000 

  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 80,000 - 80,000 - 80,000 

9. นายจ๊าคส์  ปาสตอร์ กรรมการบริหาร 250,000 250,000 250,000 250,000 - 

  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 20,000 - 20,000 -  20,000 

10. นายจ๊าคส์ มาร์แชล กรรมการบริหาร 250,000 250,000 250,000 250,000 - 

  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 80,000  80,000 -  80,000 
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รายชือ ขอบเขตหน้าที 
2558 (บาท) 2559 (บาท) 

คงที ผนัแปร คงที ผนัแปร 
ผนัแปร
(พเิศษ) 

11. นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์ กรรมการบริหาร 250,000 250,000 250,000 250,000 - 

  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 80,000 - 80,000 -  80,000 

12. นายแอร์ฟเว ่เลอ บุค กรรมการ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

13. นายจ๊าคส์  ลีออสท ์ กรรมการ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

14. นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการบริหาร 250,000 250,000 250,000 250,000 - 

15. นายสมจิตต ์ เศรษฐิน กรรมการบริหาร 250,000 250,000 250,000 250,000 - 

รวม 5,932,500 3,750,000 5,820,000 3,812,500 4,682,500 

กรรมการออกจากตาํแหน่งปี 2558 

16. นายอูกส์ เดอชองส์ กรรมการบริหาร 187,500 - - - - 

รวมทงัสิน 6,120,000 3,750,000 5,820,000 3,812,500 4,682,500 

 

หมาเยเหตุ  : 
- ทีประชุมคณะกรรมการวนัที 17 กุมภาพนัธ์ 2559 แต่งตงันายชายนอ้ย เผือนโกสุม กรรมการอิสระ เป็นประธาน

กรรมการบริษทั แทนนางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร ทีครบวาระ และแต่งตงันายโก บนั เฮ็ง เป็นรองประธาน
กรรมการบริษทั 

- นายนิพนธ์ สุทธิมยั กรรมการอิสระ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมือวนัที 11 เมษายน 2559 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตงันายพีรศิลป์ 

ศุภผลศิริ ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทน 

- ค่าตอบแทนกรรมการแบบผนัแปร เป็นค่าตอบแทนทีคณะกรรมการทงัคณะไดรั้บไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทน
คงทีของผลประกอบการในปี 2558 โดยในปี 2558 บริษทัฯ มีกาํไร จึงชาํระค่าตอบแทนแบบผนัแปร จาํนวน 

3,812,500 บาท 

- ค่าตอบแทนกรรมการแบบผนัแปรพิเศษสําหรับคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย อนุมติัโดยทีประชุมผูถื้อหุน้ครังที 1/2559 จาํนวน 4,682,500 บาท เนืองจากผลประกอบการ
ของบริษทัฯในปี 2558 นนัเติบโตสูงสุดเป็นประวติัการณ์ 

2. ในปี  ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนทีไม่เป็นตวัเงินแก่กรรมการ 

3. ค่าตอบแทนอืน 

-ไม่มี- 

4. บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่ กรรมการบริหารและผูอ้าํนวยการขึนไปจาํนวน  ท่านในรูป
เงินเดือน โบนสั เงิน ชดเชยกรณีเกษียณอายุ และกองทุนสํารองเลียงชีพ เป็นจาํนวนเงิน  ลา้น
บาท และ  ลา้นบาท ในปี  และ  ตามลาํดบั 
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ประกนัภัยทางธุรกจิสําหรับกรรมการและผู้บริหาร 

กลุ่มบริษทัฯ มีการประกนัความผิดทางธุรกิจสําหรับกรรมการและผูบ้ริหาร โดยกรมธรรมมี์วงเงิน
ครอบคลุมที ,  ล้านบาท ซึงคุ้มครองกรรมการและผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ จากการถูกฟ้องร้อง
เนืองจากการกระทาํผดิ 

ประวตัิการถูกลงโทษของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม 

บริษทัฯ ไม่มีประวติัการทาํผิดกฎหมายของคณะกรรมการมาเป็นเวลานานถึง 16 ปี 

ในช่วง  ปีทีผ่านมากรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อนาจควบคุม ไม่มีการกระทาํความผิดใด ๆ ตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.  หรือพระราชบญัญติัสัญญาซือขายล่างหนา้ พ.ศ. 

 

8.5 ทรัพยากรบุคคล 

บุคลากรและค่าตอบแทนพนักงาน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีพนกังาน ทงัสิน 553 คน ประกอบดว้ยพนกังานปฏิบติัการ 383 

คน พนกังานบริหาร 58 คน พนกังานในสาํนกังานใหญ่ 112 คน บริษทัฯ ไดจ่้ายผลตอบแทนให้แก่พนกังาน 
จาํนวนทงัสิน 531 ล้านบาท ซึงผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ  เงิน
โบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ เป็นตน้  นอกจากนี 
บริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 712 ล้านบาท ดัง
รายละเอียดต่อไปนี 

  

ทปิ
โก้แ

อส
ฟัล

ท์ 

ไท
ยบ

ิทูเม
น 

เรย์
โคล

แอ
สฟั

ลท์
 

อลั
ฟ่า

มา
รีไท

ม์ 

ทา
สโก้

ชิป
ปิง

 

บิทู
เมน

มา
รีน

 

เดล
ต้าชิ

ปปิ
ง 

ทปิ
โก้ม

ารีไ
ทม์

 

บริ
ษัท

ย่อ
ยใน

กมั
พชู

า 

บริ
ษัท

ย่อ
ยใน

จีน
 

บริ
ษัท

ย่อ
ยใน

มา
เลเ
ชีย

 

รวม
 

พนักงานปฎบิัตกิาร /บริการ  (คน) 383 87 60 36 40 40 23 39 93 39 165 1,005 

พนักงานบริหาร )คน(  58 1 2 - - - - 8 3 4 15 91 

พนักงานในสํานักงานใหญ่ )คน(  112 8 5 - - - - 26 - 26 24 201 

รวม )คน(  553 96 67 36 40 40 23 73 96 69 204 1,297 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 531   47 29  34  35  34  18  45 19  45  151  988  
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นโยบายการพฒันาบุคลากร 

กลุ่มบริษทัฯ มีหลกัการบริหารทีมุ่งเนน้การลงทุนอยา่งต่อเนืองเพือพฒันาดา้นทุนมนุษย ์ (Human 

Capital) ให้มีภาวะผูน้าํทีดี และมีประสิทธิภาพทีจะสนบัสนุนเป้าหมายการขยายธุรกิจ กลุ่มบริษทัฯ ได้
พฒันาและปรับปรุงกระบวนการและเครืองมือในการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพใน
หลายดา้น ไดแ้ก่ 

การดึงดูดและได้มาซึงคนเก่ง (Attract & acquire great people) 

- เพือตอบสนองต่อพนัธกิจในปี 2563 ขององค์กรทีมุ่งไปสู่การเป็นผูน้าํในธุรกิจยางมะตอยและ
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจรทีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล  อนัจะนาํมาซึงการเติบโต
อยา่งมากในการดาํเนินการและโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอนัใกล ้กลุ่มบริษทัฯ จึงไดมุ้่งพฒันากล
ยุทธ์การสรรหาและว่าจ้าง ทีมีเป้าหมายในการเข้าถึงบุคลากรในตลาดแรงงานทีมีกําลัง
ความสามารถและทกัษะระดบัสูงตลอดจนมีความสามารถในการทาํงานในวฒันธรรมองค์กรของ
กลุ่มบริษทัฯ ไดดี้ นโยบายและกระบวนการสรรหาวา่จา้งทีครอบคลุมกิจการในระดบันานาชาติจึง
ได้รับการจดัทาํให้สอดคล้องกับรูปแบบทางธุรกิจและการบริหารทรัพยากรมนุษย  ์ ตงัแต่การ
กาํหนดกลยุทธ์ในการเขา้ถึงกลุ่มผูส้มคัร การพฒันาฐานขอ้มูลผูมี้ความสามารถการคดัสรรช่อง
ทางการสรรหาสําหรับบริษทัยอ่ยในกลุ่มเพือเขา้ถึงผูมี้ความสามารถในตลาดขา้มชาติ การทบทวน
และปรับปรุงเครืองมือการประเมินเพือการคดักรองผูส้มคัรนานาชาติ  ได้แก่แบบทดสอบด้าน
เทคนิค การทดสอบผา่นศูนยป์ระเมินสําหรับตาํแหน่งระดบับริหาร และการสัมภาษณ์เชิงทศันคติ 

“Right Hire Right Match” สาํหรับผูจ้ดัการฝึกหดัและผูบ้ริหาร 

การเพมิประสิทธิภาพของพนักงานทวัไปและเพมิขีดความสามารถสูงสุดให้กบัพนักงานระดับดีมาก (“A”) 

(Build up staff capabilities and maximize “A” player)  

- แผนพฒันาซึงออกแบบจากพืนฐานของโมเดลความสามารถในการเป็นผูน้ํา (Leadership 
Competencies) ของกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บการนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัฝึกอบรมอยา่งต่อเนือง
ให้กบัเหมาะสมกบัพนกังานในแต่ละระดบังาน พนกังานทีมีศกัยภาพเป็นผูสื้บทอดตาํแหน่งของ
ระดบับริหารตงัแต่ระดบักลางถึงระดบัสูงจะไดรั้บการพฒันาให้มีความสามารถในการตอบสนอง
ธุรกิจ ซึงพนกังานกลุ่มนีจดัวา่เป็นระดบั “A” ตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการพฒันาพนกังานทีมี
ศกัยภาพสูง (Talent Management Program for High Potential) พนกังานทีมีผลงานสูง (High 

Performer) และผูจ้ดัการฝึกหดั (Management Trainee) โดยรวมแลว้กลุ่มบริษทัฯ กาํหนดเป้าหมาย
จาํนวนชวัโมงการฝึกอบรมและพฒันาพนกังานทีอยา่งนอ้ย 24 ชวัโมงต่อคนต่อปี ซึงเป็นเป้าหมาย
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ทีประสบความสาํเร็จมาอยา่งต่อเนือง และมีอตัราส่วนการเขา้ถึงการฝึกอบรมพฒันาของพนกังานที
ครบร้อยละ 100 ในปี 2559 

การวางแผนการสืบทอดตาํแหน่งนีเป็นกลไกหลกัต่อการดาํเนินธุรกิจอยา่งมนัคงและยงัยืน ดว้ยการ
ใชแ้ผนการพฒันารายบุคคลเป็นกรอบในการระบุตวัพนกังานทีมีศกัยภาพสูง  ให้ไดรั้บการพฒันาเป็นผูสื้บ
ทอดตาํแหน่งในหนา้ทีงานทีสาํคญัของแต่ละหน่วยงาน 

กลุ่มบริษทัฯ นาํวิธีการเรียนรู้และการพฒันาแบบทีเรียกวา่กรอบการเรียนรู้ 70:20:10 มาปฏิบติั 

ไดแ้ก่ ตวัอยา่งเช่น หลกัสูตรการพฒันาสําหรับพนกังานทีมีศกัยภาพสูง ประกอบดว้ย 2 รายวิชา ไดแ้ก่ 
“Building Business Acumen” และ “Project Management” จากนนัผูเ้ขา้เรียนจะไดรั้บมอบหมายงาน
โครงการ โดยนาํแนวคิดและทฤษฎีจากชนัเรียนมาประยุกตใ์ช ้ ดงันนัร้อยละ 70 ของการเรียนรู้จึงเกิดจาก
ประสบการณ์ในงานทีเกียวขอ้ง ร้อยละ 20 เกิดจากความช่วยเหลือของบุคคลรอบ ๆ ตวั หรือจาก
ความสัมพนัธ์กบัผูที้เราไดร่้วมงานดว้ย เช่น ผูฝึ้กสอน ผูใ้ห้คาํปรึกษา ผูจ้ดัการ และเพือนร่วมงานทีแสดง
ความคิดเห็นและให้โอกาสพนกังานดว้ยการสะทอ้นคิดสิงทีไดเ้รียนรู้ และร้อยละ 10 เกิดจากรูปแบบอยา่ง
เป็นทางการของการเรียนรู้ เช่น การฝึกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ 

การรักษาและให้พนักงานมีความผูกพนัต่อองค์กร (Retain & engage employees)  

- จากผลการสํารวจความคิดเห็นของพนกังาน (Employee Effectiveness Survey) ชีให้เห็นวา่ระดบั
ความ ผกูพนัต่อองคก์รและระดบัการสนบัสนุนพนกังานโดยรวมของกลุ่มบริษทัทิปโกแ้อสฟัลทอ์ยู่
เหนือกวา่องคก์รอืนๆ ทีดาํเนินงานอยูใ่นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยร้อยละ 72 ของพนกังานจดัอยูใ่น
กลุ่มทีมีความผูกพนัต่อองคก์ร คือมีความกระตือรือร้นในการทาํงาน ทุ่มเท และพร้อมทีจะทาํงาน 

หนกัขึนเพือช่วยให้กลุ่มบริษทัฯ ประสบความสําเร็จ และร้อยละ 73 ของพนกังานจดัอยูใ่นกลุ่มที
ไดรั้บการสนบัสนุน กล่าวคือ งานและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเอืออาํนวยให้พนกังานเหล่านี
ทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริษทัฯ ไดพ้ฒันาแผนกลยุทธ์เพือทีจะจัดทาํโครงการและ
กิจกรรมส่งเสริมความผูกพนัธ์ต่อองค์กรและสนบัสนุนให้พนกังานมีความสามารถในการทาํงาน
สูงขึน 

การส่งเสริมคุณค่าหลกัขององค์กร T-I-P-C-O 

- เรามีความเชือมนัว่าคุณค่าหลกัของกลุ่มบริษทัฯ ทีเรียกว่า T-I-P-C-O เป็นส่วนสําคญัของ
ความสาํเร็จในธุรกิจของเรา การส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและพนกังานสร้างแนวทางในการทาํงาน  และ
มีความเขา้ใจในการนาํคุณค่าหลกั T-I-P-C-O (ทีมเด่น (Teamwork) เนน้คุณธรรม (Integrity) ปฏิบติั
รอบคอบ (Prudence) มอบรักษาคาํมนั (Commitment) และสร้างสรรคเ์ปลียนแปลง (Open Mind)) 

มาใช้ในหน้าทีประจาํวนัเป็นกลยุทธ์สําคญั เพือให้พนกังานของเรามีมาตรฐานในการจดัลาํดบั
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ความสําคญั และเห็นคุณค่าของ “วิธีการ” ทาํงาน ซึงเสมือนเป็นเข็มทิศให้กบัทุกคนในเรืองการ
ตดัสินใจและการประพฤติปฏิบติั 

ในปี 2559 เราไดท้บทวนกลุ่มพฤติกรรมทีตอบสนองต่อคุณค่าหลกัองคก์รให้มีความชดัเจนมากขึน 

เพือเป็นแนวทางให้พนกังานทุกคนร่วมกนัปฏิบติัตาม สร้างความสําเร็จตามพนัธกิจและวิสัยทศัน์ ปี 2563 

และส่งเสริมความแขง็แกร่งขององคก์ร 

ในลําดับต่อไปเราจึงจะสือสารและผนวกคุณค่าหลักตามกลุ่มพฤติกรรมใหม่นีเข้ามาสู่การ
บริหารงาน คณะผูบ้ริหารจะยงัคงทาํหนา้ทีในการเป็นแบบอยา่งทีดี (Leading by example) เพือกระตุน้ให้
พนกังานปฏิบติัตาม และการแนะนาํคุณค่าหลกัให้เขา้ถึงพนกังานใหม่ (Integrating the values into new 

employees) ดว้ยการถ่ายทอดเรืองราวทีมาของคุณค่าหลกัแต่ละขอ้ และความคาดหวงัในเชิงพฤติกรรมที
สอดคลอ้งกบัคุณค่าหลกันนัๆ รวมถึงการยกย่องชมเชย (Recognizing and reinforcing) พนกังานทีได้
แสดงออกถึงพฤติกรรมทีดีตามคุณค่าหลกั 

กระบวนการทงัหมดนีเป็นการผนวกคุณค่าหลกัในชีวิตประจาํวนัของการทาํ งาน ซึงเรามนัใจว่า
พนกังานของกล่มุบริษทัฯ จะสามารถแสดงออกถึงการประพฤติปฏิบติัตามคุณค่าหลกัขององคก์รไดเ้ป็น 

อยา่งดี 

ทศิทางในการพฒันาบุคลากรในปี 2560 

กลุ่มบริษทัฯ ไดพ้ฒันาการบริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งเป็นระบบจากการศึกษาวิสัยทศัน์ทางธุรกิจ 

และกลยทุธ์เพือจดัรูปแบบใหก้ารบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถผลกัดนัให้เกิดความเจริญเติบโตทางธุรกิจ
ไดอ้ยา่งยงัยนื ขอบเขตการบริหารทุนมนุษยข์องกลุ่มบริษทัฯเริมตงัแต่การสรรหา ฝึกอบรม บริหาร จนถึง
การรักษาพนักงานทีเอืออาํนวยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างประสิทธิภาพขององค์กรการพฒันาและ
บริหารพนกังานรายบุคคลทีสอดคลอ้งกบัความรับผิดชอบหลกัไม่เพียงส่งเสริมให้พนกังานเป็นทรัพยากรที
มีคุณค่าในอนาคต แต่ยงัสร้างกาํลังใจให้พนักงานเกิดความทุ่มเทในการทาํงานเพือองค์กรอย่างเต็ม
ความสามารถ ในปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีโครงการหลกัดงัต่อไปนี 

1. การปรับเปลียนโครงสร้างองค์กรเพือตอบสนองต่อกลยุทธ์ธุรกิจ (Redesign organizational 

structure to support business strategy) ไดแ้ก่ การออกแบบโครงสร้างระดบัหน่วยงานในกลุ่ม
บริษทัฯ ให้สอดคลอ้งตามโครงสร้างระดบัมหภาค และตอบสนองวิสัยทศัน์ พนัธกิจปี 2563 (ในปี 

2559 ทีผา่นมาฝ่ายทรัพยากรบุคคลไดด้าํเนินการ ร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงในการปรับโครงสร้าง
ระดบัมหภาคขององคก์ร กระบวนการทาํงาน และการประเมินค่างานของกลุ่มบริษทัทิปโกแ้อส
ฟัลทซึ์งรวมถึงบริษทัยอ่ยทุกแห่ง) 
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2. การพฒันาความมนัคงของระบบขอ้มูลทรัพยากรบุคคล (Develop HR Systems Reliability) ไดแ้ก่
การนาํระบบใหม่มาใช้จดัการขอ้มูลทรัพยากรบุคคล โดยมีเป้าหมายในการรวมศูนยฐ์านขอ้มูล
พนักงานของทงักลุ่มบริษทัฯ ซึงจะช่วยให้การบริหารกาํลงัคนและการสนับสนุนบริษทัย่อยมี
ประสิทธิภาพมากขึน 

3. การสร้างทีมงานทีมีประสิทธิภาพสูง (Grow a High Performing Team) ไดแ้ก่ การออกแบบเส้นทาง
อาชีพ (Career Model) ตามโครงสร้างองค์กรฉบบัใหม่ ซึงจะเป็นแนวทางการทาํแผนพฒันา
รายบุคคล การบริหารพนกังานทีมีศกัยภาพสูง และแผนการสืบทอดตาํแหน่ง จากการทีเราสามารถ
กาํหนดประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถทีจาํเป็นของแต่ละตาํแหน่งงาน 

4. การบริหารจดัการความรู้ขององคก์ร (Organizational Knowledge Management) ไดแ้ก่ การจดัทาํ
ระบบการจดัการความรู้ในองคก์ร โดยมีวตัถุประสงคเ์พือการรักษาและพฒันาศูนยร์วมความรู้ทีมี
อยูภ่ายในกลุ่มบริษทัฯ เป็นระบบทีรักษาความรู้ทีมีคุณค่าต่อการบริหารจดัการและธุรกิจ โดยให้
พนกังานสามารถเขา้ถึงไดเ้พือพฒันาการปฏิบติัหนา้ทีและพฒันาตนเอง 

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเกียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและ

ลิขสิทธิ โดยกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ 

• บนัทึก รายงานขอ้มูลต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง สมบูรณ์ ตามขอ้เทจ็จริง 

• เก็บรักษาขอ้มูล ดาํเนินการตามกาํหนดเวลาและหลกัเกณฑ์ทีบริษทัฯ กาํหนดภายใตข้อ้บญัญติัของ
กฎหมาย 

• ใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ตามนโยบายและ
ระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และเพือประโยชน์ของบริษทัฯ เท่านนั ห้ามใช้เพือ
ประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตวัของตนเอง หรือเพือผลประโยชน์อืนใดทีเกียวขอ้งกบัการเมือง 

• เก็บรักษา และไม่ยนิยอมใหผู้อื้นใชร้หสัผา่นสาํหรับเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษทัฯ 

• บริษทั มีสิทธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็ดทรอนิกส์ ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ เช่น การรับส่งขอ้มูล การเก็บขอ้มูลโดยไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บอนุญาต 

• ปกป้องและดูแลรักษา ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ ให้พน้จากการนาํไปใช้ หรือเผยแพร่โดย
ไม่ไดรั้บอนุญาต 
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• ผลงานทีเกิดจากการปฏิบติังานตามหน้าทีถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ เวน้แต่กรณีทีบริษทัฯ ได้
อนุญาตอยา่งชดัเจนวา่ใหถื้อเป็นผลงานของผูคิ้ดคน้ ผูป้ระดิษฐ ์ผูว้จิยั หรือบุคคลอืนใด 

• ในการทาํงานพนกังานตอ้งดูแลรักษารายงาน ขอ้มูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ และ
ขอ้เทจ็จริงต่างๆ ทีเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ ไม่ใหถู้กล่วงละเมิด 

• พนกังานจะตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นทางปัญญาต่างๆ คืนให้แก่บริษทัฯ ทงัหมด ซึงรวมถึง ทรัพยสิ์น
ทางปัญญา เมือพน้สภาพจากการเป็นพนกังาน หรือเมือไดรั้บการร้องขอจากบริษทัฯ 

• ปฎิบติัตามกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศทีบริษทัฯ  เขา้ไปดาํเนินธุรกิจ โดยปรึกษา
ผูเ้ชียวชาญทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ เพือความเขา้ใจทีถูกตอ้ง 

• ไม่เปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ต่อบุคคลภายนอก 

• ไม่ใหค้าํแนะนาํในการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

• ห้ามพนกังานและบุคคลทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูล เปิดเผยหรือส่งผ่านขอ้มูลหรือความลบัของบริษทัฯ 

ไปยงับุคคลทีไม่เกียวขอ้งซึงรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพีนอ้ง เพือนฝงู เป็นตน้ 

9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การจดัตงัคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี เพือทาํหนา้ที
พฒันาดา้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ โดยยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดีประกอบดว้ยกรรมการ 4 คน (กรรมการอิสระ 2 คนและกรรมการบริหาร 

2 คน) ดงันี 

1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ   ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

3. นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์   กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

4. นายจา๊คส์ มาร์แชล   กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

อาํนาจหน้าทีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทดีี 
1. เสนอแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีดีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

2. ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทัฯ ในเรืองเกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

3. ดูแลการปฏิบติังานของกรรมการ และฝ่ายจดัการ เพือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี
และนโยบาย 

4. ทบทวนแนวทางหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัฯ โดยยึดตามขอ้แนะนาํของสํานกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีทีจะทาํให้บริษทัฯ 

เติบโตไดอ้ยา่งยงัยนืและเพิมมูลค่าแก่ผูถื้อหุ้น รวมทงัจะเสริมสร้างความเชือมนัแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายซึง
รวมถึงผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้ หุ้นส่วนทางธุรกิจคู่แข่งและเจา้หนี ดงันนั คณะกรรมการบริษทัฯ และ
ผูบ้ริหารจึงมีการ ส่งเสริมในบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม อนัเป็นผลให้บริษทัฯ ไดรั้บการจดัอนัดบั
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยปี 2559 ในระดบั “ดีมาก” นอกจากนนั บริษทัฯ ยงัไดรั้บ
คดัเลือกใหอ้ยูใ่น 100 บริษทั ทีอยูใ่น ESG100 

9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการกลุ่มบริษทัฯ มีความมุ่งมนัในการกาํกบัดูแลกิจการทีดีอยา่งต่อเนือง เพือให้กลุ่มบริษทัฯ เกิด
การพฒันาอย่างยงัยืนเคารพต่อผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ มี
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ เพือให้
คณะกรรมการกลุ่มบริษทัฯ ผูบ้ริหารและพนกังาน ยดึถือเป็นแนวปฏิบติั ดงันี 

1. คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูน้าํทางจริยธรรม โดยกาํหนดแนวทางของจรรยาบรรณในการบริหาร
จดัการ และกาํกบัดูแลใหก้ลุ่มบริษทัฯ ประพฤติปฏิบติัตามแนวทางของจรรยาบรรณทีกาํหนดไว ้

2. คณะกรรมการบริษทัฯ มีบทบาทสาํคญัในการพฒันา กาํกบัดูแล กลยทุธ์ นโยบายและแผนงานที
สาํคญั โดยพิจารณาถึงปัจจยัเสียงและวางแนวทางการบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม 

3. คณะกรรมการบริษทัฯ มีความมุ่งมนัในการสร้างมูลค่าเพิมแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานดว้ย
ความรอบคอบและระมดัระวงัรับผิดชอบต่อการดาํเนินการ เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น 
พร้อมมีส่วนร่วมในความสําเร็จของผูมี้ส่วนไดเ้สียควบคู่ไปกบัการรับผิดชอบต่อสังคมในระดบั
สูงสุดตลอดเวลา 

4. ส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิของตน โดยตระหนกัอยูเ่สมอวา่เป็นหนา้ทีและความรับผิดชอบของ
กลุ่มบริษัทฯ ทีจะส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ้น ใช้สิทธิในความเป็นเจ้าของผ่านกระบวนการแต่งตัง
คณะกรรมการ ใหท้าํหนา้ทีแทนตน และมีสิทธิในการตดัสินใจเปลียนแปลงทีสาํคญัของบริษทัฯ 

5. ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายรวมถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 

6. ดาํเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของกลุ่มบริษทัฯและผูมี้ส่วนได้เสียทงัใน
ปัจจุบนัและความคาดหวงัในอนาคตเพือประโยชน์ร่วมกนัอยา่งยงัยนื 
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7. ดาํเนินการเปิดเผยสารสนเทศของกลุ่มบริษทัฯ ทงัในเรืองการเงินและไม่ใช่การเงิน อย่างถูกตอ้ง
เพียงพอ ทนัเวลา โปร่งใสและตรวจสอบได ้ผา่นช่องทางการสือสารแบบสองทางทีเหมาะสมเพือ
ประโยชน์ในการตดัสินใจแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย ) ไดอ้าํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้น
และนักลงทุนให้ไดรั้บสิทธิพืนฐานต่างๆ รวมถึงขอ้มูลเกียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทีควรไดรั้บ ) 
ประธานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพือสือสารประเด็นต่างๆ และ ) 
โครงสร้างการถือหุ้นการถือหุ้นของบริษทัฯ เป็นไปตามกฏเกณฑ์และหลกัธรรมภิบาลทีดี โดยในปี  
บริษทัฯ ไดรั้บการประเมินเกียวกบัการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทีร้อยละ .  โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุน
ไทย โดยสิทธิของผูถื้อหุน้หลกัๆ ประกอบดว้ย ดงันี 

• มีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผล 

• มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม กรรมการเพือการแต่งตงัและอนุมติัวาระต่าง ๆ ตามอาํนาจ
อนุมติั 

• ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นทีเขา้ประชุมภายหลงัจากประธานในทีประชุมเปิดการประชุมแลว้สามารถ
ออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระทีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติและนบัเป็น
องคป์ระชุมตงัแต่วาระทีไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป 

• ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิทีจะเสนอวาระในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครังที /  และส่งคาํถามล่วงหน้าโดยบริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อ
หุ้นเสนอและส่งได้ตังแต่วนัที  กันยายน  จนถึงวนัที  ธันวาคม  เพือให้
คณะกรรมการพิจารณาโดยในกรณีทีบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษทัฯ จะแจง้ในหนงัสือเชิญ
ประชุมว่า เป็นวาระทีกาํหนดโดยผูถื้อหุ้น ส่วนในกรณีทีคณะกรรมการบริษทัฯ ปฏิเสธไม่รับ
เรืองทีผูถื้อหุ้นเสนอเพือให้บรรจุเป็นวาระ บริษทัฯ จะชีแจงเหตุผลให้ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปีทราบ นอกจากนีในช่วงเวลาเดียวกนับริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิ
เสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทัฯ ล่วงหน้าโดยในกรณีนี
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาเพือสรรหารวมกบับุคคลอืน
ตามหลกัเกณฑ์การสรรหาบุคคลเขา้เป็นกรรมการบริษทัฯ จากนนัจะไดเ้สนอรายชือบุคคลที
เห็นวา่เหมาะสมใหค้ณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาก่อนเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณา
อนุมติัต่อไป 
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• ในวนัประชุมผูถื้อหุ้นไดจ้ดัให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โคด้ทีแสดงถึงเลขทะเบียน
ของผูถื้อหุ้นแต่ละรายทีไดจ้ดัพิมพไ์วบ้นแบบลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉันทะเพือให้ผูถื้อ
หุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุมและทาํให้ขนัตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว นอกจากนีในการใชสิ้ทธิออกเสียงแต่ละวาระไดใ้ช้วิธีเก็บบตัรยืนยนัลงคะแนนของผู ้
ถือหุ้นเฉพาะบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงทีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงเพือคาํนวณหกัออก
จากผูที้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทงัหมด และสําหรับวิธีการนับคะแนน บริษทัฯ ใช้ระบบ
บาร์โคด้เพือใหเ้กิดความรวดเร็วสามารถประกาศผลคะแนนไดท้นัทีหลงัจากจบการพิจารณาแต่
ละวาระโดยเมือจบการประชุมผูถื้อหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ้

• ในการประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการทีครบรอบออกตามวาระจาํนวน  ใน  ของ
จาํนวนคณะกรรมการทงัหมดซึงจะมีการเลือกตงัในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ในกรณี
ทีมีบุคคลไดรั้บการเสนอชือเป็นกรรมการมีจาํนวนเกินกวา่จาํนวนกรรมการทีพึงมี ให้ผูถื้อหุ้น
เลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล ทงันีในทีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอชือ
บุคคลใหเ้ขา้รับการเลือกตงัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

• ในการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ หรือตงัคาํถามในวาระ
ต่าง ๆ อยา่งอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ ในการประชุมผูถื้อหุ้นเพือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบ
ขอ้มูลรายละเอียดในเรืองดงักล่าวอย่างเพียงพอ ทงันีในวาระทีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยขอ้ซักถาม 
บริษัทฯ  ได้จัดเตรียมบุคลากรทีเกียวข้องเป็นผู ้ให้ค ําตอบภายใต้ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทัฯ 

• กาํหนดใหมี้วาระเกียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการเพือชีแจงใหผู้ถื้อหุ้นไดพ้ิจารณาอนุมติัเป็น
ประจาํทุกปี และเพือทราบจาํ นวนและประเภทของค่า ตอบแทนทีกรรมการแต่ละคนไดรั้บโดย
แบ่งเป็นเบียประชุมและโบนสักรรมการบริษทัฯ 

• หนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้นประกอบด้วยข้อมูลทีถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจ 
นอกจากนนัรายงานการประชุมอธิบายถึงวิธีการการนบัคะแนน ผลการนบัคะแนน คาํถามและ
ขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ 

• ประธานคณะกรรมการชุดย่อยเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพือรายงานผูถื้อหุ้นเกียวกบั
สถานการณ์ต่างๆ 

• โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัฯ เป็นไปตามหลกัการกาํ กบัดูแลกิจการทีดี เช่น การถือหุ้นของ
คณะกรรมการรวมกนัไม่เกินร้อยละ  ของจาํนวนหุน้จดทะเบียนทีชาํระแลว้ 
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

• การสร้างความเท่าเทียมกนัใหเ้กิดขึนกบัผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผู ้
ถือหุน้ส่วนนอ้ย นกัลงทุนสถาบนัหรือ ผูถื้อหุน้ต่างชาติ เป็นเรืองทา้ทายทีบริษทัฯ คาํนึงถึงและ
พยายามสร้างเครืองมือทีช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกนัอย่างแทจ้ริง โดยเฉพาะกบัผูถื้อหุ้นส่วน
นอ้ยดงันี 

• ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนหุ้นทีถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึง
เสียง และไม่มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษทีเป็นการจาํกดัสิทธิของผูถื้อหุน้รายอืน 

• รายการทีเกียวโยงทีเป็นรายการธุรกิจปกติได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็น
ประจาํทุกปี รายการทีเกียวโยงกนัทีนอกเหนือจากนีตอ้งเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุนที ทจ. /  เรืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเกียวโยงกนั 

• ผูถื้อหุน้มีสิทธิในการเสนอรายชือกรรมการเพือการเลือกตงัผา่นทางช่องทางของบริษทัฯ 

• ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บขอ้มูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 
 วนัเพือผูถื้อหุ้นจะได้มีเวลาในการเตรียมตวัเข้าประชุม โดยบริษทัฯ ได้เผยแพร่ข้อมูล

หนงัสือเชิญประชุมบนเวบ็ไซตแ์ละส่งให้ผูถื้อหุ้นก่อนวนัประชุม  วนัและ  วนั ตามลาํดบั 
โดยหนงัสือเชิญประชุมไดถู้กจดัทาํทงัภาษาไทยและองักฤษ 

• ในกรณีทีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองบริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนไดโ้ดยใช้หนงัสือมอบ
ฉันทะแบบหนึงแบบใดทีได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัทฯ ได้จัดทาํ
หนงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบทีผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนไดต้าม
แบบทีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด และผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสือมอบฉนัทะผา่น
ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ได ้และบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีอากรแสตมป์ไวบ้ริการผูถื้อหุ้นสําหรับปิด
หนงัสือมอบฉนัทะอีกดว้ย 

• บริษทัฯ มีโครงสร้างการถือหุน้ทีชดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุน้ไขวก้บัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จึงไม่
ทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง โดยไดเ้ปิดเผยโครงสร้างการถือ
หุ้นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไวใ้นรายงานประจาํปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือ
หลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งครบถว้น 
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• มีการแบ่งแยกหน้าทีความรับผิดชอบอย่างชดัเจนระหว่างคณะกรรมการบริษทัฯ ฝ่ายบริหาร 
และผูถื้อหุ้น จึงทาํให้ปราศจากการกา้วก่ายหน้าทีความรับผิดชอบในกรณีทีกรรมการบริษทัฯ 
หรือผูบ้ริหารคนใดคนหนึงมีส่วนไดเ้สียกบัผลประโยชน์ในเรืองทีกาํลงัพิจารณาผูมี้ส่วนไดเ้สีย
นนัก็จะไม่เขา้ร่วมประชุมหรืองดออกเสียงเพือให้การตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัฯ และ 
ผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งยติุธรรมเพือประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 

• มีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไวใ้นอาํนาจดําเนินการและ
ขอ้บงัคบัพนกังานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีบทกาํหนดโทษชดัเจนกรณีทีผูบ้ริหารหรือ
พนกังานนาํขอ้มูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนาํไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน 

• จรรยาบรรณบริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเพิมเติมสําหรับการห้ามพนกังานใช้ทรัพยสิ์นของ 
บริษทัฯ หรือใช้เวลาทาํงานในการคน้หาขอ้มูลติดต่อ หรือซือขายหลกัทรัพยอ์ย่างเป็นประจาํ
เพือประโยชน์สําหรับตนเองหรือบุคคลอืน โดยไม่มีเหตุอนัควรและไม่เป็นไปเพือประโยชน์
ของบริษทัฯ 

• ภายใตจ้รรยาบรรณของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯฝ่ายจดัการบริษทัฯ และพนกังาน ใน
หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลรวมทงัคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว 
ห้ามซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  วนัก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจาํปี (Blackout Period) นอกจากนี คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้การติดตามผลการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานดงักล่าว โดยกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายจดัการบริษทัฯ ได้รายงานการ
เปลียนแปลงการถือหลกัทรัพยใ์ห้ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบโดยกาํหนดเป็นวาระ
หนึงในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกไตรมาส 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัต่อบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกๆ กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น 
พนกังาน ลูกคา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบเจา้หนี คู่คา้รวมไปถึงคู่แข่งทางการคา้เนืองจากแต่ละกลุ่มเป็นแรงสนบัสนุน
ใหบ้ริษทัฯ สามารถเกิดการแข่งขนัสร้างกาํไร สร้างความสาํเร็จดว้ยกนัโดยยึดหลกัจรรยาบรรณของบริษทัฯ 
และยึดถือหลกัการทีจะตอ้งปฏิบติัอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาคาํมนัสัญญาในฐานะนิติบุคคลที
จะตอ้งรักษาความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงันี 
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ผู้ถือหุ้น 

นอกจากสิทธิพืนฐาน สิทธิทีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนด กฎหมาย กฎระเบียบ สัญญาและขอ้ตกลง  
ต่าง ๆ ทีทาํขึนระหวา่งกนั เช่น สิทธิในการไดรั้บผลตอบแทนทีเป็นธรรมสิทธิในการไดรั้บใบหุ้น สิทธิใน
การตรวจสอบจาํนวนหุน้ สิทธิในการเขา้ประชุมและออกเสียง เป็นตน้ 

ผูถื้อหุ้นทุกท่านจะไดรั้บขอ้มูลเกียวกบัการประชุมก่อนการประชุมโดยขอ้มูลดงักล่าวจถูกเผยแพร่
บนเวบไซต์บริษทัฯ ก่อนเป็นเวลา  เดือน และถูกจดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า  วนัก่อนการประชุม
โดยสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงจะถูกระบุอย่างชดัเจนในหนงัสือเชิญ
ประชุมของบริษทัฯ 

บริษทัฯ เชือว่าผูถื้อหุ้นเป็นเจา้ของบริษทัฯ จึงให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ 
เกียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในฐานะเจา้ของบริษทัฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ขอ้คิดเห็นจะ
ไดรั้บการกลนักรองเพือเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป 

พนักงาน 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัพนกังานโดยถือวา่เป็นทรัพยากรทีมีค่าและมีการตรวจสอบเพือให้มนัใจ
วา่พนกังานทุกท่านมีความภูมิใจและเชือมนัในองค์กรใน ในปี 2559 มีการส่งเสริมกิจกรรมของบริษทัฯ 
เกียวกบัสภาพแวดลอ้มในการงานร่วมกนั เพือนาํไปสู่นวตักรรมและเพิมความสามารถ เพือรองรับการ
ทาํงานแบบโลกาภิวตัน์ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจทีผนัผวน 

ในเวลาเดียวกนับริษทัฯ มุ่งมนัส่งเสริมสถานทีทาํงานให้น่าอยู ่โดยใส่ใจกบัสุขภาพ ความปลอดภยั 

สภาพแวดลอ้มการทาํงาน และผลตอบแทนทีเหมาะสมและเพือส่งเสริมพนกังานให้มีการออมเงินระยะยาว
จึงจดัให้มีกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนกังานซึงบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี 
พรินซิเพิล จาํกดั 

ลูกค้า 
เพือรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ให้มีความยงัยืนและมุ่งมนัทีจะให้ลูกคา้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดทงั

ดา้นการบริการ คุณภาพสินคา้และราคา จึงได้จดัให้มีหน่วยงานรับผิดชอบขึนเพือให้บริการดา้นขอ้มูล
ความรู้ดา้นเทคนิคเกียวกบัผลิตภณัฑ์และการนาํไปใชง้านแกไ้ขปัญหารับขอ้ร้องเรียนและขอ้แนะนาํต่างๆ 

จากลูกคา้เพือนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดกบัลูกคา้ 

เจ้าหนี 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามเงือนไขการกูย้มืเงินตามขอ้ตกลงและหนา้ทีทีพึงมีต่อเจา้หนี 
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คู่ค้า 
บริษทัฯ รักษาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจทีเป็นธรรมต่อคู่คา้ภายใตจ้รรยาบรรณของบริษทัฯ ยดึถือการ

ปฏิบติัตามสัญญาคาํมนัทีให้ไวก้บัคู่คา้รวมถึงคุณภาพของสินคา้และการขนส่งตรงตามกาํหนดเวลา 

คู่แข่งทางการค้า 
บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมภายใตก้รอบกฎหมายและจรรยาบรรณของ

บริษทัฯ โดยการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ไม่เคยมีขอ้พิพาทใดๆ กบัคู่แข่งทางการคา้ 

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเกียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและ

ลิขสิทธิ โดยกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท 

• บนัทึก รายงาน ขอ้มูลต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้ง สมบูรณ์ ตามขอ้เทจ็จริง 

• เก็บรักษาขอ้มูล ดาํเนินการตามกาํหนดเวลาและหลกัเกณฑ์ทีบริษทั กาํหนดภายใตข้อ้บญัญติั
ของกฎหมาย 

• ใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ตามนโยบาย
และระเบียบในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และเพือประโยชน์ของบริษทั เท่านนั ห้ามใชเ้พือ
ประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตวัของตนเอง หรือเพือผลประโยชน์อืนใดทีเกียวขอ้งกบัการเมือง 

• เก็บรักษา และไม่ยนิยอมใหผู้อื้นใชร้หสัผา่นสาํหรับเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของ
บริษทั 

• บริษทั มีสิทธิตรวจสอบการใชง้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ เช่น การรับส่งขอ้มูล การเก็บขอ้มูลโดยไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บอนุญาต 

• ปกป้องและดูแลรักษา ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัให้พน้จากการนาํไปใช้ หรือเผยแพร่โดย
ไม่ไดรั้บอนุญาต 

• ผลงานทีเกิดจากการปฏิบติังานตามหนา้ทีถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั เวน้แต่กรณีทีบริษทั ได้
อนุญาตอยา่งชดัเจนวา่ใหถื้อเป็นผลงานของผูคิ้ดคน้ ผูป้ระดิษฐ ์ผูว้จิยั หรือบุคคลอืนใด 

• ในการทาํงานพนกังานตอ้งดูแลรักษารายงาน ขอ้มูล สูตรสถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ 

และขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ทีเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั ไม่ใหถู้กล่วงละเมิด 



 

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                  แบบ 56-1 

81 
 

 

• พนกังานจะตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นทางปัญญาต่าง ๆ คืนให้แก่บริษทัทงัหมด เมือพน้สภาพจาก
การเป็นพนกังาน หรือเมือไดรั้บการร้องขอจากบริษทั 

• ปฎิบติัตามกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศทีบริษทั เขา้ไปดาํเนินธุรกิจ โดยปรึกษา
ผูเ้ชียวชาญทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั เพือความเขา้ใจทีถูกตอ้ง 

• ไม่เปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ต่อบุคคลภายนอก หรือ
ผูที้ไม่เกียวขอ้ง 

• ไม่ให้คาํแนะนาํในการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั เวน้แต่เป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัหนา้ทีการ
งานทีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 

• หา้มพนกังานและบุคคลทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูล เปิดเผยหรือส่งผา่นขอ้มูลหรือความลบัของบริษทั
ไปยงับุคคลทีไม่เกียวขอ้ง ซึงรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพีนอ้ง เพือนฝงู เป็นตน้ 

ข้อพงึระวงั 

1. การบอกกล่าว นาํเสนอ หรือเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารของบริษทัในรูปแบบใด ๆ แก่บุคคลที
ไม่เกียวขอ้งทงัในและนอกบริษทั 

2. การวา่จา้งหรือร่วมงานกบับุคคล หน่วยงาน หรือนิติบุคคลนอกบริษทัโดยไม่ไดมี้การตกลง
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเรืองของสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาและผลประโยชน์ทีเกิดจาก
ทรัพยสิ์นทางปัญญานนัตามนโยบายทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั ก่อนดาํเนินการ 

3. การทาํซาํ ดดัแปลง แกไ้ขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุสมควร 

4. การเปิดเผยขอ้มูล หรือส่งผา่นขอ้มูลไปยงับุคคลหรือสถานทีอืนทีไม่มีหนา้ทีรับผดิชอบ 

5. การใหข้อ้มูลทีเป็นข่าวลือ หรือขอ้มูลทีเป็นผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัทิปโกแ้อสฟัลท ์

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส โดยการเปิดเผยขอ้มูลตอ้ง
ถูกเปิดเผยอยา่งถูกตอ้ง สมบูรณ์ โปร่งใสและตรงเวลา ขอ้มูลทีเปิดเผยประกอบดว้ย โครงสร้างการถือหุ้น 
ประวติักรรมการ ผลประกอบการและความเสียง รวมถึงเรืองอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 
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• บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งรายงานประจาํปี แบบรายงาน -  ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั
ฯ และเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยซึ์งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทีกาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ขอ้มูลทีเปิดเผยประกอบดว้ย โครงสร้างการถือหุ้น ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ การถือหุ้น
ของกรรมการและผูบ้ริหารพนัธกิจและวิสัยทศัน์ ผลประกอบการของแต่ละหน่วยงานรวมถึง
ความเสียง นอกจากนียงัรวมถึง ประวติักรรมการ สถิติการเขา้ร่วมประชุม การอบรม การถือหุ้น
และค่าตอบแทน 

• ผูบ้ริหารทีมีหนา้ทีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต่์อ สํานกังานก.ล.ต. เมือมีการซือ ขาย และ
โอนหุ้นของบริษทัฯ ตามประกาศเรือง การจดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์อง
กรรมการ ผู ้บริหารและผู ้สอบบัญชี ที  สจ .  /  โดยรายงานจะถูกส่งให้ประธาน
คณะกรรมการบริษทัและประธานคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 

• กรรมการและผูบ้ริหารทีมีหนา้ทีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามขอ้กาํหนดของสํานกังาน 
ก.ล.ต. โดยให้เลขานุการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบทีจะให้กรรมการและผูบ้ริหารนาํส่งขอ้มูล
ส่วนได้เสียของตนและผูเ้กียวข้องภายในเวลา โดยเลขานุการบริษทัฯ ลงนามรับทราบและ
จดัส่งรายงานใหป้ระธาน 

คณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษทัฯ  ภายใน  วนัหลงัจากไดรั้บรายงาน 
ตามประกาศของบริษัทฯ  เรือง หลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู ้บริหาร               
ที /  ลงวนัที  สิงหาคม  

กจิกรรมนักลงทุนสัมพนัธ์ 

บริษทัฯ มีความยนิดีตอ้นรับในการนดัพบกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุนนกัวเิคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน ซึงใน
ปี 2559 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมพบปะเพือแลกเปลียนขอ้มูลต่าง ๆ ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

• เขา้ร่วมกิจกรรมทีจดัโดย SET ประกอบดว้ย งาน Opportunity Day เมือวนัที 1 มีนาคม 2559 

วนัที 16 พฤษภาคม 2559 และวนัที 21 พฤศจิกายน 2559 งาน Thailand Corporate Day วนัที 8 

มีนาคม 2559 

• จดัประชุมนกัวิเคราะห์ 4 ครัง เมือวนัที 23 กุมภาพนัธ์ 2559วนัที 12 พฤษภาคม 2559 วนัที 15 

สิงหาคม 2559 และวนัที 16 พฤศจิกายน 2559 

• ประชุมกบัผูจ้ดัการกองทุนในประเทศจดัโดยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น Non-Deal Roadshow โดย 

KGI วนัที 19 กุมภาพนัธ์ 2559 งาน DBS Corporate Day วนัที 26 มิถุนายน 2559 งาน Tisco 
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Corporate Day วนัที 30 มิถุนายน 2559 งาน KGI Corporate Day วนัที 4 กรกฎาคม 2559 และ
งาน Thailand Focus 2016 “A New Growth Strategy” จดัโดยหลกัทรัพยภ์ทัร วนัที 2 กนัยายน 

2559 

• ร่วม Roadshow ต่างประเทศสองครัง คือ 1) Thailand’s new Drive in HongKong ทีประเทศ
ฮ่องกง จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหวา่งวนัที 23-24 พฤษภาคม 2559 และ 2) 

ASEAN C-SUITE Forum 2016 ทีประเทศสิงคโ์ปร์ จดัโดย Citi Bank ณ วนัที 1 กรกฎาคม 

2559 

• มีการอัพเดทข้อมูลกฎระเบียบและคําแนะนําของนักลงทุนตอ่ผู ้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดีอยา่งสมาํเสมอเพือการพฒันาอยา่งต่อเนือง 

• จดัให้มีผูรั้บผิดชอบงานนักลงทุนสัมพนัธ์  เพือเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกบันกัลงทุน ผู ้
ตอ้งการทราบขอ้มูลโดยติดต่อทีโทรศพัท ์ +66 2273 6642 โทรสาร +66 2271 1601 หรือทาง  
E-mail: investors@tipcoasphalt.com 

นโยบายการร้องเรียน 

กลุ่มบริษทัทิปโกแ้อสฟัลท์ คาดหมายว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกนัสอดส่องดูแลการปฏิบติัตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยสนับสนุนให้มีการ
สอบถามกรณีมีขอ้สงสัย หรือขอ้งใจเกียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ รวมทงัเปิดโอกาสให้พนกังาน
ทุกคนร้องเรียนเมือพบพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมหรือขดัต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ หรือสอบถามขอ้
ขอ้งใจไดที้ฝ่ายกิจการและวางแผนองค์กร เลขานุการบริษทัฯ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

มีการแจง้เรืองการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณให้พนกังานทุกคนทราบ ใน
กรณีทีพนกังานพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามขอ้สงสัย หรือส่งขอ้
ร้องเรียนรายงานผา่นทางโทรศพัท ์อีเมลล ์จดหมาย หรือแจง้เป็นการส่วนตวั ยงับุคคลดงัต่อไปนี 

1. กรรมการบริษทั 

2. ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

3. ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน 

4. เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
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เมือบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ได้รับขอ้ร้องเรียน จะตอ้งแจง้ให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และหรือ
กรรมการผูจ้ดัการทราบ ภายใน 24 ชวัโมงบริษทัฯ จะเริมดาํเนินการสอบสวนเรืองร้องเรียนทงัหมดอยา่ง
รวดเร็วและเป็นความลบัเท่าทีสามารถทาํได ้

กลุ่มบริษทัฯ คาดหวงัวา่พนกังาน จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนโดยชอบดว้ยกฏหมายต่อขอ้
กล่าวหาวา่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

มาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหาย 

ผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน หรือผูที้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงจะไดรั้บความคุม้ครอง
ตามหลกัเกณฑ ์นโยบายการเปิดโปงความผดิทีบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้ดงันี 

• สามารถเลือกทีจะเปิด เผยหรือไม่เ ปิดเผยตนเองได ้ในส่วนของผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน หรือ ผูใ้ห้
ความร่วมมือในการรายงานหากควรจะเปิดเผยตนเองต่อผูส้อบสวนทีไดรั้บมอบหมายหน้าที
จากบริษทัฯ เพือประโยชน์ของการสอบสวนนนั ๆ 

• บริษทัฯ จะถือวา่ขอ้มูลทีไดรั้บการรายงานหรือร้องเรียนมาเป็นความลบั หรืออาจเปิดเผยเท่าที
จาํเป็น โดยจะไม่ใหก้ระทบถึงผูร้ายงาน ผูร้้องเรียนหรือ ผูที้ใหค้วามร่วมมือ 

• มาตรการคุม้ครองทีเหมาะสม จะถูกนาํมาใช้ หากผูร้ายงานผูร้้องเรียน ผูที้ให้ความร่วมมือ เห็น
วา่อาจจะไดรั้บความไม่ปลอดภยั 

• ผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน ผูที้ใหค้วามร่วมมือ จะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายดว้ยความเป็นธรรม 

หากตนเองไดรั้บความเดือดร้อน 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดย้ดึมนัต่อหนา้ทีตามหลกั Fiduciaries duties ในการบริหารจดัการเพือ
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้เป็นหลกั 

• โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที
ดี คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการทีมีความรู้จากอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีกรรมการอิสระ 

7 คน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ หนา้ทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารไดมี้การกาํหนดอยา่งชดัเจนและเผยแพร่ผา่นรายงานประจาํ ปี เงือนไขและขอ้กาํหนด
ของการดาํรงตาํแหน่งการเป็นกรรมการสอดคล้องกบัหลักการกาํกับดูแลกิจการทีดี เช่น 

กรรมการไม่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืนเกิน 5 บริษทั 
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• คณะกรรมการไดมี้การอนุมติันโยบายกาํกบัดูแลกิจการทีดี รายงานประจาํปี และจรรยาบรรณ
บริษทั ซึงไดมี้การเผยแพร่บนเวบ็ไซตค์ณะกรรมการไดม้อบหมายให้คณะกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการทีดีติดตามเรืองเกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณบริษทัพร้อมทงัรายงานต่อ
คณะกรรมการอยา่งสมาํเสมอ 

• คณะกรรมการไดก้าํหนดและทบทวนพนัธกิจและวิสัยทศัน์ พร้อมทงัมีการทบทวนกลยุทธ์
องคก์รประจาํปีหรือแลว้แต่เห็นสมควร 

• คณะกรรมการไดมี้การแต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบในการดูแลควบคุมระบบควบคุมภายใน
ของบริษทัฯ 

• คณะกรรมการไดมี้การแต่งตงัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดตอบแทนในการดูแลควบคุม 

การแต่งตงักรรมการ การกาํหนดค่าตอบแทน และแผนการสืบทอดผูบ้ริหาร 

• คณะกรรมการไดส้นบัสนุนให้กรรมการให้เขา้ร่วมการอบรมอยา่งต่อเนือง ในปี 2559 นาย
ชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ เขา้ร่วมงาน “SET100 ผนึกกาํลงัประชารัฐ” กบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• ตงัแต่ปี 2558 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดีไดมี้การเสนอคณะกรรมการเกียวกบัการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรมการชุดยอ่ยทงัรายคณะและรายบุคคล 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการชุดยอ่ยเพือช่วยศึกษาและกลนักรองโดยเฉพาะใน
ดา้นต่าง ๆ ปัจจุบนับริษทัฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยทีไดรั้บการแต่งตงัโดยคณะกรรมการบริษทัฯ มี  ชุด 
ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

1. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้จดัตงัคณะกรรมการบริหารเพือทาํหน้าทีแทนคณะกรรมการบริษทัฯ 

เพือใหเ้กิดความคล่องตวัในการบริหารและดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

1. นายสมจิตต ์เศรษฐิน   ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นายจา๊คส์ ปาสตอร์   กรรมการบริหาร 

3. นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์  กรรมการบริหาร 
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4. นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร  กรรมการบริหาร 

5. นายอูกส์ เดอชองส์   กรรมการบริหาร 

6. นายโก๊ะ ไล ้ฮวด   กรรมการบริหาร 

7. นายคริสตอฟ วอย   กรรมการบริหาร 

8. นายจา๊คส์ มาร์แชล   กรรมการบริหาร/เลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารจะทาํหนา้ทีบริหารงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทีคณะกรรมการ
บริษทัฯ ได้กาํหนดไวโ้ดยมีประธานคณะกรรมการบริหารเป็นเจา้หน้าทีบริหารสูงสุดในการกาํหนด
นโยบายการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ ในขณะทีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอาํนาจใน
การนาํนโยบายไปปฏิบติั 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ตามมติของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริหารมีหนา้ที ดงันี 

1. เสนอวาระการประชุมสาํหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทีจะมีขึนและให้คาํปรึกษาแก่
คณะกรรมการบริษทัฯ เกียวกบัการตดัสินใจในเรืองทีมีความสาํคญั 

2. กาํหนดนโยบายและวธีิปฏิบติัในการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

3. บริหารจดัการและกาํหนดแนวทางของธุรกิจและกิจการของบริษทัฯ และตดัสินใจในเรืองต่างๆ 

ตามทีกาํหนดไวใ้นกฎและขอ้บงัคบัวา่ดว้ยคณะกรรมการบริหารของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์

จาํกดั (มหาชน)  

เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอืนในกฎและขอ้บงัคบัของคณะกรรมการบริหาร การดาํเนินการใด ๆ 

ของคณะกรรมการบริหารจะตอ้งได้รับความเห็นชอบโดยร้อยละ  75 ของกรรมการบริหารทงัหมด 

(กรรมการบริหารส่วนใหญ่) และการตดัสินใจใดๆ ของคณะกรรมการบริหารตามกฎและขอ้บงัคบัของคณะ
กรรมการบริหาร (เวน้แต่การตดัสินใจซึงจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัโดยผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ตามทีกาํหนดไว้
โดยชดัเจนในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือในพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั หรือซึงจะตอ้งไดรั้บอนุมติั
โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ตามทีกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในกฎและขอ้บงัคบันี) ให้มีผลผูกพนับริษทัและ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ คณะกรรมการบริหารอาจยืนคาํขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการบริษทัเป็น
ครังคราว โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารส่วนใหญ่ เพือขอให้คณะกรรมการบริษทัฯ ให้สัตยาบนั
คาํยนืยนัหรือการอนุมติัในเรืองหนึงเรืองใด หรือในเรืองต่างๆ ตามทีคณะกรรมการบริหารไดร้้องขอหรือได้
ดาํเนินการ 
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เรืองซึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจในการตัดสินใจ 

1. การเข้าทําสัญญาให้สิทธิในทางการค้าใดๆ  แก่ผู ้จ ําหน่ายหรือผู ้ขายไม่เกินจํานวนที
คณะกรรมการบริษทัฯ จะกาํหนดขึน 

2. การวา่จา้ง การเลือนตาํแหน่ง และการเลิกจา้งบุคลากรซึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง 

3. จดัเตรียมและนาํเสนอขอ้เสนอเกียวกบัการควบรวมบริษทักบัองคก์รทางเศรษฐกิจอืน ๆ หรือ
การก่อตงับริษทั หรือห้างหุ้นส่วนในลกัษณะทีเป็นการร่วมทุนระหวา่งบริษทัและองคก์รใด ๆ 
ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั 

4. นโยบายเกียวกบัเงินเดือน และค่าจา้งของเจา้หนา้ทีและลูกจา้งของบริษทัฯ รวมทงัทีเกียวกบั
ผลประโยชน์และสวสัดิการ 

5. นโยบายดา้นการตลาดและการขาย 

6.  จดัเตรียมและนาํเสนองบประมาณดา้นกาํไรและขาดทุนประจาํปีประมาณการกระแสเงินสด
ประจาํปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และแผนดา้นการลงทุนและการจาํหน่ายจ่าย
โอนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั 

7. การเขา้ทาํธุรกรรมใดๆ โดยบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยใดภายใตง้บประมาณดา้นกาํไรและขาดทุน
ประจาํปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ หรือนโยบายการเงินซึงได้รับอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ 

8. การเขา้ทาํธุรกรรมใดๆ โดยบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยใดภายใตแ้ผนด้านการลงทุนและการ
จาํหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ซึงไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุน้ 

9. การแต่งตงัและการถอดถอนกรรมการของบริษทัยอ่ยบริษทัหนึงบริษทัใดของบริษทัฯ 

10. การยนืและเขา้ร่วมในการประกวดราคา การลงนามในสัญญาจดหมายโตต้อบ หรือเอกสารซึงมี
ผลผกูพนับริษทัฯ 

11. การเป็นผูแ้ทนของบริษทัฯ และดาํเนินการในนามของบริษทัฯ กบับุคคลภายนอก บุคคล
สาธารณะหรือบุคคลธรรมดา กระทรวงฝ่ายปกครอง และชุมชนทอ้งถินต่าง ๆ 

12. การมอบหมายต่อแก่ผูรั้บประโยชน์พร้อมวิธีการหรือเครืองมือความชาํนาญ และอาํนาจที
จาํเป็น ตามทีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นวา่เพือให้ทนักาล ทนัเวลาสําหรับระยะเวลาที
คณะกรรมการบริหารจะกาํหนดอนัเกียวขอ้งกบักฎและขอ้บงัคบัขอ้ใดขอ้หนึงหรือส่วนหนึง
ส่วนใดทีใชบ้งัคบัในปัจจุบนั และ 
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13. กระทาํการใด ๆ ทีจาํเป็นต่อการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎและขอ้บงัคบัทีใชบ้งัคบัในปัจจุบนั 

ยกเวน้การอนุมติัในกรณีดงัต่อไปนีใหน้าํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

• การเขา้ทาํรายการทีเกียวโยงกนั ซึงเขา้ข่ายทีจะตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์ทีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

• การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงสินทรัพยที์สาํคญัซึงเขา้ข่ายทีจะตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์
ทีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

• รายการใด ๆ ทีกฎหมายกาํหนดให้คณะกรรมการบริษทัฯ หรือทีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผู ้
พิจารณาอนุมติั 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทัฯ มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมธุรกิจ โดยแต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบซึงมาจาก
กรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่านดงันี 

1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายปานเฉลิม สุธาธรรม   กรรมการตรวจสอบ 

3. นายนพพร เทพสิทธา   กรรมการตรวจสอบ 

นายโจเซฟ ซูเซ    เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทาํหน้าทีในการ
สอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน โดยนายปานเฉลิม สุธาธรรม จบการศึกษาดา้นบญัชี (B.S. 

Accounting) จาก Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา 

วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยตรง มีวาระการทาํงาน 3 ปี 

จะแต่งตงัคณะกรรมการใหม่แทนและ/หรือ จะแต่งตงัคณะกรรมการเดิมโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมือครบ
กาํหนดวาระ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ทีตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯ ดงันี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
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2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตงั โยกยา้ย เลิกจา้ง
หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือก หรือเลิกจา้ง บุคคลซึงมีความเป็นอิสระเพือทาํหน้าทีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พร้อมทงัสอบทานค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว 

ในการนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทงัเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง 

5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทงันี เพือให้มนัใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั  ซึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่ง
นอ้ย ดงัต่อไปนี 

6.1 ความเห็นเกียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษทั 

6.2 ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

6.3 ความเห็นเกียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

6.4 ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

6.5 ความเห็นเกียวกบัรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6.6 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน 

6.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ทีตาม
กฎบตัร (charter) 
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6.8 รายการอืนทีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทวัไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าทีและความ
รับผดิชอบทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบัติการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

1. ให้คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตงัคณะกรรมการบริษทัอิสระจาํนวนอยา่งนอ้ย 3 ท่าน เป็น
กรรมการตรวจสอบโดย 1 ท่าน ควรมีความรู้ดา้นบญัชี และให้คณะกรรมการตรวจสอบ
คดัเลือกกนัเองเป็นประธานกรรมการ 1 ท่าน 

2. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

3. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการดาํเนินงานและขึนตรงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบจะพน้สภาพเมือ ตาย ลาออก พน้จากตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ หรือ
ถึงคราวออกตามวาระ 

5. คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บเงินค่าตอบแทนตามทีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด 

6. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบจดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 ครัง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ 

3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีจาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการบริหาร 1 

ทา่น และกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยแต่งตงัให้ 1 ในกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

1. นายนพพร เทพสิทธา  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายปานเฉลิม สุธาธรรม กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

4. นายจา๊คส์ ปาสตอร์  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณาคดัเลือกและกลนักรองบุคคลทีมีคุณสมบติั เหมาะสมเป็นกรรมการบริษทัฯ และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพือนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาคดัเลือกและกลันกรองบุคคลทีมีคุณสมบติั เหมาะสมเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหารเพือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

3. พิจารณากลนักรองและเสนออตัราค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ทีดาํรงตาํแหน่งอยูเ่สนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณา
อนุมติั 

4. พิจารณากลนักรองหลกัเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือนและเงินโบนสัของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหารทีดาํรงตาํแหน่งอยู่ เพือเสนอแนะให้คณะกรรมการ
บริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

แผนการสืบทอดตําแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้
รับผดิชอบเรืองความต่อเนืองในการบริหาร โดยเฉพาะอยา่งยิงในการสร้างความมนัใจวา่บริษทัฯมีแผนการ
สืบทอดตาํแหน่งและความต่อเนืองในการบริหารทีเหมาะสมสําหรับตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงอืน ๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพืออนุมติั ทงันี
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัเป็นอย่างมากในการสรรหาผูน้าํทีมีคุณสมบติัทีเหมาะสมเพือ
บริหารงานบริษทัฯใหม้นัคงและกา้วหนา้อยา่งต่อเนือง 

4. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทดีี 
คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตงัคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดีเพือปรับปรุงการปฏิบติัการกาํกบั

ดูแลกิจการทีดีของบริษทัฯ โดยให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน
คณะกรรมการดงักล่าวประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน (ซึง 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระและอีก 2 ท่านเป็น
สมาชิกของคณะกรรมการบริหาร) ดงันี 

1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ   ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

3. นายจา๊คส์ มาร์แชล    กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 
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4. นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทดีี 
1. ให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดีอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถไดรั้บเลือกให้

เป็นกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดีอีก 

2. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดีจะพน้สภาพเมือ ตาย ลาออกพน้จากตาํแหน่งกรรมการ
บริษทัหรือถึงคราวออกตามวาระ 

3. เมือกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดีครบวาระการดาํรงตาํแหน่งหรือมีเหตุใดทีกรรมการกาํกบั
ดูแลกิจการทีดีไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีไดจ้นครบวาระ ซึงมีผลให้จาํนวนกรรมการนอ้ยกว่า
จาํนวนกรรมการทีกาํหนด คือ 3 คน คณะกรรมการบริษทัฯ ควรแต่งตงักรรมการกาํกบัดูแล
กิจการทีดีใหม่ใหค้รบอยา่งชา้ภายใน 3 เดือน โดยบุคคลทีเขา้เป็นกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี
แทนอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระทีเหลืออยูข่องกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดีทีดีซึงตนแทน 

อาํนาจหน้าทีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทดีี 
1. เสนอแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีดีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

2. ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทัฯ ในเรืองเกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

3. ดูแลการปฏิบติังานของกรรมการ และฝ่ายจดัการ เพือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ
ทีดีและนโยบาย 

4. ทบทวนแนวทางหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัฯ โดยยดึตามขอ้แนะนาํของสํานกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

9.3 การสรรหาและการแต่งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

(1) คณะกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน 7 ท่าน มีรายชือดงันี 

1. นายชายนอ้ย เผือนโกสุม 

2. นายโก บนั เฮง็ 

3. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ 

4. นายนพพร เทพสิทธา 
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5. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์

6. นายปานเฉลิม สุธาธรรม 

7. นายนิพนธ์ สุทธิมยั 

นิยาม “กรรมการอสิระ” ของบริษัทฯ 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดนิยามของกรรมการบริษทัฯ ไวต้ามหลกัเกณฑ์ 
เรือง “กรรมการอิสระ” ซึงกาํหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดย “กรรมการอิสระ” ของบริษทัฯ หมายถึงกรรมการทีมีคุณสมบติัดงันี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วมผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยนบัรวมการถือหุ้นของ
ผูที้เกียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังานทีปรึกษาทีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทงัในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการ
แต่งตงัเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พีนอ้ง และบุตรรวมทงัคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอืนผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลทีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น รายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่ง
อิสระ รวมทงัไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ กบั
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

ทงัในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

โดยความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกียวกบัสินทรัพยห์รือบริการหรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คาํประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิน รวมถึง
พฤติการณ์อืนทาํนองเดียวกนั ซึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนีทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึงตงัแต่
ร้อยละ  ของสินทรัพยที์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตงัแต่  ลา้นบาทขึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกวา่ 
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ตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการที เกียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน โดยให้นบั
รวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหวา่ง  ปี ก่อนวนัทีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนัดว้ย 

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วมผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนยั (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ  ของจาํนวน
หุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัฯ โดยนบัรวมผูที้เกียวขอ้งดว้ย) ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชีซึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วมผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่ทงัในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บ 
การแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่  ปี 

6. ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือ ทีปรึกษา
ทางการเงิน ซึงได้รับค่าบริการเกินกว่า  ล้านบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนยั ผูมี้
อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนนัดว้ย ทงัในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บ
การแต่งตงั เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่  ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึงเป็นผูที้เกียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนัยกบักิจการ ของบริษทัฯ 
หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังานทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ  ของ
จาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัอืนซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ 

หลกัเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอสิระ  

คณะกรรมการอิสระไดรั้บการแต่งตงัตามหลกัเกณฑ์ขอ้กาํหนดของ สํานกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงันี  

1. บุคคลตอ้งมีคุณสมบติัของกรรมการตรงตามทีกาํหนดไว ้เป็นกรรมการทีสามารถปฏิบติัหนา้ที
แสดงความคิดเห็นโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและมีจริยธรรมโดยยึดถือ
ประโยชน์ขององคก์รเป็นหลกัโดยไม่ไดค้าํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นราย
ยอ่ยหรือตนเอง 
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2. มีคุณสมบติัครบถว้นตามทีตลาดหลกัทรัพยฯ์ และการกาํกบัดูแลกิจการทีดีดงัต่อไปนี  

2.1 ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดในบริษทัฯ บริษทัในเครือ 

บริษทัร่วม หรือบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (นบัรวมบุคคลที เกียวขอ้งกนั
ตามมาตรา 258 ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์  

2.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทงัไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีไดรั้บเงินเดือน
ประจาํหรือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลทีอาจ
มีความขดัแยง้โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  

2.3 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

ทงัในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลที
อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะทีจะทาํใหข้าดความเป็นอิสระ 

2.4 ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วมหรือ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตังมาให้ เป็นตัวแทนเพือรักษา
ผลประโยชน์ของกรรมการผูถื้อหุน้รายใหญ่  

2.5 เปิดเผยความสัมพนัธ์ใด ๆ ทีอาจทาํใหข้าดความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการบริษทัฯ  

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้
รับผดิชอบเรืองความต่อเนืองในการบริหาร โดยเฉพาะอยา่งยิงในการสร้างความมนัใจวา่บริษทัฯ มีแผนการ
สืบทอดตาํแหน่งและความต่อเนืองในการบริหารทีเหมาะสมสําหรับตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูงอืน ๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพืออนุมติั ทงันี
คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ให้ความสําคญัเป็นอย่างมากในการสรรหาผูน้าํทีมีคุณสมบติัทีเหมาะสมเพือ
บริหารงานบริษทัฯ ใหม้นัคงและกา้วหนา้อยา่งต่อเนือง 

.     การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยการส่ง
ตวัแทนบริษทัไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารในบริษทันนั ๆ ตามเอกสารแนบ  

 

 



 

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                  แบบ 56-1 

96 
 

 

.   การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider 

Trading) ของบุคคลทีเกียวขอ้งซึงหมายถึง คณะกรรมการบริษทัฯ ฝ่ายจดัการบริษทัฯ และพนกังาน ใน
หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลรวมทงัคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว หา้มบุคคลที
เกียวขอ้งซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจาํปี (Blackout Period) นอกจากนี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การติดตามผลการปฏิบติัตาม
มาตรฐานดงักล่าว โดยกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายจดัการบริษทัฯ ไดร้ายงานการเปลียนแปลงการถือ
หลกัทรัพยใ์ห้ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบ โดยกาํหนดเป็นวาระหนึงในการประชุมคณะกรรมการ 

บริษทัฯ ทุกไตรมาส 

มาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชข้อ้มูลภายในเพือหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผูอื้นในทางมิชอบ โดยคณะกรรมการกาํหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษทัและ
แนวทางป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรกาํหนดนโยบายเรืองการซือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัและวธีิการรายงานเพือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทีมีส่วนรู้ขอ้มูลภายในใชเ้ป็นแนวปฏิบติั 

กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารทีมีหน้าทีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามขอ้กาํหนดของ
สาํนกังาน ก.ล.ต. จดัส่งรายงานดงักล่าวต่อคณะกรรมการเป็นประจาํ มีการแจง้แนวทางและนโยบายขา้งตน้
ให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบติั ติดตามผลการปฏิบติัอย่างสมาํเสมอ การเปิดเผยขอ้มูลส่วนได้เสียของ
กรรมการ ผูบ้ริหารและผูเ้กียวขอ้งต่อคณะกรรมการ กาํหนดแนวทางใหก้รรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้กียวขอ้งต่อคณะกรรมการ เพือให้คณะกรรมการสามารถตดัสินใจเพือประโยชน์
โดยรวมของบริษทั สอดคลอ้งกบัลกัษณะของธุรกิจและขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์

กาํหนดให้เลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบทีจะให้กรรมการและผูบ้ริหารนาํส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สีย
ของตนและผูเ้กียวขอ้งภายในเวลา โดยเลขานุการบริษทัฯลงนามรับทราบและจดัส่งรายงานให้ประธาน
คณะกรรมการบริษทัและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัหลงัจากไดรั้บรายงาน ตามประกาศ 

เรือง หลกัเกณฑ์การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ที 006/2552 ลงวนัที 18 สิงหาคม 

2552 
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การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและการดาํเนินการต่าง ๆ ดงันี 

1. บริษทัฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นทีชดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขวก้บัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จึง
ไม่ทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง โดยไดเ้ปิดเผยโครงสร้างการ
ถือหุ้นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไวใ้นรายงานประจาํปีอยา่งละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการ
ถือหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งครบถว้น 

2. มีการแบ่งแยกหน้าทีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจนระหว่างคณะกรรมการบริษทัฯ ฝ่ายบริหาร 

และผูถื้อหุ้น จึงทาํให้ปราศจากการกา้วก่ายหนา้ทีความรับผิดชอบในกรณีทีกรรมการบริษทัฯ 

หรือผูบ้ริหารคนใดคนหนึงมีส่วนไดเ้สียกบัผลประโยชน์ในเรืองทีกาํลงัพิจารณาผูมี้ส่วนไดเ้สีย
นนัก็จะไม่เขา้ร่วมประชุมหรืองดออกเสียงเพือใหก้ารตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัฯ และ 

ผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งยติุธรรมเพือประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 

3. การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไวใ้นอาํนาจดําเนินการและ
ขอ้บงัคบัพนกังานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีบทกาํหนดโทษชดัเจนกรณีทีผูบ้ริหารหรือ
พนกังานนาํขอ้มูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนาํไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน 

4. จรรยาบรรณบริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเพิมเติมสําหรับการห้ามพนกังานใชท้รัพยสิ์นของ 

บริษทัฯ หรือใชเ้วลาทาํงานในการคน้หาขอ้มูลติดต่อ หรือซือขายหลกัทรัพยอ์ยา่งเป็นประจาํ
เพือประโยชน์สําหรับตนเองหรือบุคคลอืน  โดยไม่มีเหตุอนัควรและไม่เป็นไปเพือประโยชน์
ของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั โดยบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทีไม่สามารถเขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหผู้อื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได ้

การกาํหนดใหก้รรมการอิสระเป็นผูมี้หนา้ทีดูแลผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยกรณีทีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ  เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ
แทนได้ และผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนไปยงัประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงผา่น E-mail: ind_dir@tipcoasphalt.com เพือพิจารณาดาํเนินการตามความ
เหมาะสมในแต่ละเรือง 
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บริษัทกําหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการซือ-ขายหุ้น/ถือครอง
หลกัทรัพยข์องบริษทัใหที้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทุกๆ ไตรมาสบริษทัฯ ไดอ้อกประกาศ เรือง 

หลกัเกณฑ์การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ที 006/2552 ลงวนัที 18 สิงหาคม 2552 

โดยทีมาตรา 89/14 แห่งพระบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 ซึงแกไ้ขเพิมเติมโดย
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที 4) พ.ศ. 2551 กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้ง
รายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลทีมีความเกียวขอ้ง ซึงเป็นส่วนไดเ้สียที
เกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อยทงันี เพือให้บริษทัมีขอ้มูลประกอบการ
ดาํเนินการตามขอ้กาํหนดเกียวกบัการทาํรายการทีเกียวโยงกนัซึงเป็นรายการทีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์และอาจนาํไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทัและบริษทัย่อยได ้ นอกจากนี การที
กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความระมดัระวงัและซือสัตยสุ์จริต  (Fiduciary Duties) ซึงตอ้ง
ตดัสินใจโดยไม่มีส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มในเรืองทีตดัสินใจ ขอ้มูลในรายงานดงักล่าว จึงเป็น
ประโยชน์ต่อการติดตามดูแลใหก้ารทาํหนา้ทีของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการดงักล่าวดว้ย 

ทงันี กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานภายใน 3 สัปดาห์หลงัจากดาํรงตาํแหน่ง และรายงานการ
เปลียนแปลงขอ้มูล ภายใน 15 วนัทาํการ โดยเลขานุการบริษทัฯ ลงนามรับทราบและจดัส่งรายงานให้
ประธานคณะกรรมการบริษทัและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัหลงัจากไดรั้บรายงาน 

การเปลียนแปลงการถือครองหุน้บริษทัของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงมีรายละเอียดต่อไปนี   

 

ลาํดบั รายชือ ตาํแหน่ง 

จํานวนหุ้นทถืีอ 
ณ วนัท ี31  

ธันวาคม 2558 
 

จํานวนหุ้นทถืีอ ณ 
วนัท ี31 ธันวาคม 

2559 

จํานวนหุ้นที
เปลยีนแปลง

เพมิขนึ/(ลดลง) 
ในปี 2559 

สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท  

(ร้อยละ) 
จํานวน 

1,552,998,070 หุ้น  

1. นายชายนอ้ย เผือนโกสุม ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการอิสระ - - - - 

2. นายโก บนั เฮง รองประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการอิสระ 50,000 - (50,000) - 

3. นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร กรรมการ 14,000,000 13,000,000 (1,000,000) 0.84 

4. นายพีรศิลป์  ศุภผลศิริ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการทีดีกรรมการอิสระ 

- - - - 

5. นายนิพนธ์  สุทธิมยั กรรมการอิสระ - - - - 
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6. นายนพพร  เทพสิทธา 

ประธานกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

                      -                        - - - 

7. นายปานเฉลิม  สุธาธรรม 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 

                      - - -                  - 

8. นางแอนน ์แมรี มาร์เชท ์

กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 
กรรมการอิสระ 

- - - - 

9. นายแอร์ฟเว ่เลอ บุค กรรมการ - - - - 
10. นายจ๊าคส์  ลีออสท ์ กรรมการ - - - - 

11. นายจ๊าคส์  ปาสตอร์ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

500,000 1,000,000 500,000 0.06 

12. นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการบริหาร 12,200,000 15,400,000 3,200,000 0.992 

13. นายจ๊าคส์ มาร์แชล 

กรรมการบริหาร 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน และ
กฎหมายระหวา่งประเทศ 

- - - - 

14. 
นายสมจิตต ์ เศรษฐิน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 28,000,000 28,600,000 600,000 

2.518 
คู่สมรส - 10,000,000 10,500,000 500,000 

15. นายชยัวฒัน ์ ศรีวรรณวฒัน ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 1,200,000 1,200,000 - 0.077 

16. นายกษิดิศ เจริญชลวานิช รองกรรมการผูจ้ดัการ - 
ประเทศไทย 268,000 545,500 277,500 0.035 

17. นายอูกส์  เดอชองส์ รองกรรมการผูจ้ดัการ - 
ต่างประเทศ - 250,000 250,000 0.016 

18. นายโก๊ะ ไล ้ฮวด รองกรรมการผูจ้ดัการ - บญัชี
และการเงิน 800,000 800,000 - 0.051 

19. นางสาวอชัฌา  รัตนต์ระกูล
ทิพย ์

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 
สินเชือและกฎหมาย 415,000 751,000 336,000 0.048 

20. นายสุพฒัน ์พิพิธวรรณ ผูอ้าํนวยการสายการผลิต - - - - 
. นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซคัส์ ผูอ้าํนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ - - - - 

22. นางอุดมพร พนัธ์แพทย ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 502,000 667,000 165,000 0.043 

23. นางพนัธ์สิริ  สุตเธียรกุล ผูอ้าํนวยการสายการขายและ
การตลาดในประเทศ - - - - 

. นายสรนารถ นนัทมนตรี ผูอ้าํนวยการสายการตลาด
ต่างประเทศ 90,000 90,000 - 0.006 
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะและรายบุคคล 
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ จดัทาํและเผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย เพือใชป้ระเมินการปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยแบบ
ประเมินดงักล่าวประกอบดว้ย  1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัแบบรายคณะ 2) แบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัแบบรายบุคคล วตัถุประสงคห์ลกัของแบบประเมินตนเอง คือ เพือ
ประเมินการทาํหนา้ทีของคณะกรรมการบริษทัโดยรวมทงัคณะและกรรมการแต่ละท่านแบบรายบุคคล เพือ
ทบทวนการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัการควบคุมดูแลกิจการทีดี โดยมีกระบวนการดงันี 

  คณะกรรมการบริษทัประเมินตนเองผา่นแบบประเมินทีจดัทาํโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1. เลขานุการบริษทัสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทั
ทุกท่าน 

2. เลขานุการบริษทัรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั และดาํเนินการปรับปรุงการ 

ดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน 

โดยแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัรายคณะและรายบุคคลประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ คือ 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล) 

2. บทบาท หนา้ที และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล) 

3. การประชุมคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล) 

4. การทาํหนา้ทีของกรรมการ (แบบรายคณะ) 

5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ (แบบรายคณะ) 

6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร (แบบรายคณะ) 

โดยผลการประเมินคณะกรรมการบริษทัรายคณะและรายบุคคล มีคะแนนเฉลียเท่ากบั .  คะแนน 

จาก 4 คะแนน และ .  คะแนน จาก  คะแนน ตามลาํดบั 
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกับดูแล
กิจการทีดีเพือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประเมินการกาํกบัดูแลกิจการทีดีแบบใหม่ตามมาตรฐานกลาง
ของตลาดทุนในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Corporate Governance Scorecard) โดยไดก้าํหนดให้มีการ
ประเมินผลปีละ 1 ครัง  แบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 รูปแบบ ประกอบด้วย การประเมินผลของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยรายคณะ และการประเมินผลของกรรมการชุดยอ่ยรายบุคคล ซึงมีกระบวนการดงันี 

1)  คณะกรรมการชุดย่อยจดัทาํแบบประเมินผลตามหลักการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และแนวทางการดาํเนินการของคณะกรรมการชุด
ยอ่ย 

2)  เลขานุการบริษทัสรุปและรายงานผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยและ
ดาํเนินการปรับปรุงการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน 

3)  เลขานุการบริษทัรายงานผลประเมินของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่อคณะกรรมการชุดยอ่ย  

หัวข้อประเมินของแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคลมี
รายละเอียดดงันี  

หัวข้อ 

แบบรายคณะ แบบรายบุคคล 

กรรมการบริหาร กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา
และกาํหนด
ค่าตอบแทน 

กรรมการ
กาํกบัดูแล
กจิการทีด ี

กรรมการบริหาร กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา
และกาํหนด
ค่าตอบแทน 

กรรมการ
กาํกบัดูแล
กจิการทีด ี

1. โครงสร้างและคุณสมบติั
ของคณะกรรมการ / / / / / / / / 

2. บทบาท หนา้ที และความ
รับผดิชอบของ
คณะกรรมการ /               

3. การประชุมคณะกรรมการ / / / / / / / / 
4. การทาํหนา้ทีของ
คณะกรรมการ  / / / / / / / / 

5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ /               
6. การพฒันาตนเองของ
กรรมการและการพฒันา
ผูบ้ริหาร /               
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โดยผลการประเมินของคณะกรรมการชุดยอ่ย ปี 2559 ทุกชุดสามารถสรุปไดด้งันี 

คณะกรรมการชุดย่อย ผลการประเมนิของคณะกรรมการชุดย่อย 

แบบรายคณะ แบบรายบุคคล 

1. คณะกรรมการบริหาร .  .  
2. คณะกรรมการตรวจสอบ .  .  
3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน .  .  
4. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี .  .  

 

ทงันีบริษทัฯ ไดส้รุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ และผลการประเมินของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยและรายงานใหค้ณะกรรมการทุกท่านรับทราบดว้ย 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพือใหก้รรมการใหม่รับทราบถึงนโยบาย
ธุรกิจโครงสร้างเงินทุน โครงสร้างผูถื้อหุ้น ผลประกอบการธุรกิจ ระบบขอ้มูลและระเบียบขอ้บงัคบัและ
กฎหมายทีเกียวขอ้ง นอกจากนีกรรมการใหม่แต่ละคนจะไดรั้บคู่มือกรรมการและขอ้มูลอืนๆ โดยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่และกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูอ้ธิบายสรุปนโยบายบริษทัฯ และข้อมูลทีเกียวข้อง (รวมถึง
โครงสร้างผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น ผลงานและกระบวนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ) กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
การอธิบายโดยสรุป ดา้นการตลาดและการดาํเนินงานและผลประกอบการล่าสุด 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าอบรมและการให้ความรู้แก่
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ เพือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานและพฒันาความรู้อย่างต่อเนือง 
บริษทัฯ ได้มีการส่งกรรมการและผูบ้ริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย สภาวิชาชีพบญัชี สมาคมผูต้รวจ
สอบภาย ในแ ห่ งประ เทศไทย  และชมรมนักลง ทุนสั มพัน ธ์ แ ห่ งประ เทศไทย  ใน ปี                              
นายชัยวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ เข้าร่วมงาน “SET  ผนึกกาํลังประชารัฐ” กบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนทีจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 
รายการ

ที 

ชือบริษทัผูจ่้าย ชือผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชี (บาท) 

1 บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั              
(โดยคุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

2,250,000.- 

2 บริษทั เรยโ์คล แอสฟัลท ์จาํกดั บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั              
(โดยคุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

570,000.- 

3 บริษทั ไทยบิทูเมน จาํกดั บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั              
(โดยคุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

1,050,000.- 

4 บริษทั บิทูเมน มารีน จาํกดั บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั              
(โดยคุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

330,000.- 

5 บริษทั ทิปโกม้ารีไทม ์จาํกดั บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั              
(โดยคุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

270,000.- 

6 บริษทั อลัฟ่า มารีไทม ์จาํกดั บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั              
(โดยคุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

250,000.- 

7 บริษทั เดลตา้ ชิปปิง จาํกดั บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั              
(โดยคุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

270,000.- 

8 บริษทั ทาสโก ้ชิปปิง จาํกดั บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั              
(โดยคุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

290,000.- 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 5,280,000.- 
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ค่าบริการอืน (non-audit fee) 

รายการ
ท ี

ชือบริษัทผู้จ่าย ประเภทของงานบริการ
อืน (non-audit service) 

ชือผู้สอบบญัชี 

ค่าตอบแทนของงานบริการอืน 

ส่วนทจ่ีายไปใน
ระหว่างปีบญัชี 

ส่วนทต้ีอง 

จ่ายใน
อนาคต 

 บริษทั อลัฟ่า มารีไทม ์

จาํกดั 

สอบทานการปฏิบติัตาม
เงือนไขของบตัรส่งเสริม
การลงทุน 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั    
(โดยคุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

- 90,000.- 

 

 บริษทั ทาสโก ้ชิปปิง จาํกดั 
สอบทานการปฏิบติัตาม
เงือนไขของบตัรส่งเสริม
การลงทุน 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั    
(โดยคุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

- 90,000.- 

1  บริษทั บิทูเมน มารีน จาํกดั 

สอบทานการปฏิบติัตาม
เงือนไขของบตัรส่งเสริม
การลงทุน 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั    
(โดยคุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

- 45,000.- 

12 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์
จาํกดั (มหาชน) ทีปรึกษาดา้นภาษีอากร บริษทั อีวาย คอร์ปอเรท 

เซอร์วสิเซส จาํกดั 
575,000.- 250,000.- 

รวมค่าตอบแทนสําหรับงานบริการอืน (non-audit fee) 575,000.- 475,000.- 

ขอ้มูลขา้งตน้  
ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ทงันี ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ไม่มีขอ้มูลการใหบ้ริการอืนทีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ สาํนกั
งานสอบบญัชีทีขา้พเจา้สงักดั และบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัขา้พเจา้และสาํนกังานสอบบญัชีทีขา้พเจา้สงักดัทีขา้พเจา้
ทราบและไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

 ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น กล่าวคือ ………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                 เมือปรับปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี) แลว้ ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ ขอ้มูลทงัหมดในแบบฟอร์มนีแสดงค่าตอบแทนสอบ
บญัชี และค่าบริการอืนทีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ สาํนกังานสอบบญัชีทีขา้พเจา้สงักดั และบุคคลหรือกิจการ ที
เกียวขอ้งกบัขา้พเจา้และสาํนกังานสอบบญัชีดงักล่าวทีถูกตอ้งครบถว้น 

 

                                                                       
ลงชือ ...................................................................... 

(ศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 
สงักดั บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

ผูส้อบบญัชีของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 
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1.7 การปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทดีีในเรืองอืน ๆ  
บริษัทฯ  มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีตามแนวทางทีตลาดหลักทรัพย ์                

แห่งประเทศไทยกําหนด  และได้มีการรายงานและเปิดเผยต่อประชาชนบนเว็บไซต์ของบริษัทที   
http://www.tipcoasphalt.com/th_investor_corporategovernance.aspx    

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม  

10.1 นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม 

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมันและให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจด้วยความ
รับผดิชอบต่อสังคมในระดบัสูงสุดตลอดเวลา  เพือให้เกิดการพฒันาทียงัยืนทงัในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
สิงแวดลอ้ม ดว้ยการคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมในความสําเร็จของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีเกียวขอ้ง โดยมีกรอบการ
ทาํงานทีสอดคลอ้งกบัแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมในระดบัมาตรฐานสากล เพือให้คณะกรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนกังาน ยดึถือเป็นแนวปฏิบติั ดงันี  

1. บริหารงานตามหลกัการกาํกบักิจการทีดีและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

2. เคารพ สนบัสนุน ส่งเสริม การปฏิบติังานตามหลกัสิทธิมนุษยชน ทงัในส่วนพนกังานและผูมี้
ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่า และไม่สนบัสนุนกิจการทีละเมิดสิทธิมนุษยชน 

3. พฒันาและปรับปรุง การดาํเนินงานดา้นทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งต่อเนือง โดยเฉพาะงานดา้นความ
ปลอดภยั    อาชีวอนามยัและสิงแวดลอ้มของพนกังาน 

4. มุ่งมนัปรับปรุงสมรรถนะการดาํเนินงานดา้นสิงแวดลอ้มอย่างมีกลยุทธ์และต่อเนือง เพือลด
ผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มอยา่งยงัยนื  

5. ปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม โดยการนาํจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจไปใชก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
6. รับผดิชอบต่อลูกคา้และผูบ้ริโภคปัจจุบนัและอนาคต โดยคาํนึงถึงความคาดหวงัและดาํเนินการ

อยา่งเป็นธรรมต่อลูกคา้และผูบ้ริโภค 

7. ดาํเนินการให้มีส่วนร่วมและพฒันาชุมชนเป้าหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถ พิจารณา
ร่วมกบัการดาํเนินการดา้นสิงแวดลอ้มอยา่งยงัยนืของกลุ่มบริษทัฯ  

8. บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงกลยุทธ์  ในการตัดสินใจทางธุรกิจและทุก
กระบวนการของการทาํงาน เพือใหเ้กิดการเชือมโยงทงัห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษทัฯ 

9. ทบทวนและบริหารจดัการผลกระทบในการดาํเนินธุรกิจและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
อยา่งสมาํเสมอเพือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไป 
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10. สือสารเกียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งครบถว้น ทนัเวลา ต่อเนืองอยา่งเป็นระบบ เพือ
ยกระดบัความตระหนกั ความสมคัรใจในความรับผดิชอบต่อสังคมให้เกิดขึนในพนกังานและผู ้
มีส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษทัฯ 

กลุ่มบริษทัฯ เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-

DIW) ซึงจดัขึนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนืองตงัแต่ปี 2551 และเมือปลายปี 2555 กลุ่ม
บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตยางมะตอยรายแรกของประเทศไทยทีไดรั้บการทวนสอบตามมาตรฐานสากลระบบ ISO 

26000:2010 (Social Responsibility) หรือ มอก. 26000-2553 (แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม) โดย
สถาบนัรับรองมาตรฐาน ISO (MASCI) และเพือสะทอ้นให้เห็นถึงความมุ่งมนัในการรักษามาตรฐานและ
พฒันาปรับปรุงงานอยา่งต่อเนือง การทวนสอบโดย MASCI ไดด้าํเนินการ ทุก 2 ปี คือปลายปี 2557 และ ปี 

2559 กลุ่มบริษทัฯ ไดขึ้นทะเบียน บุคลากรเฉพาะดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมประจาํโรงงาน ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนนั ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัที 13 มกราคม 2558 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติังบประมาณจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 1 ของค่าเฉลียของกาํไรสุทธิ ในช่วง
เวลา 3 ปีก่อนหนา้นีสําหรับโครงการและกิจกรรมทีเกียวกบัความรับผิดชอบของสังคม (“CSR”) โดยมีผล
บงัคบัใชต้งัแต่ปี 2558 

กลุ่มบริษทัฯ กาํหนดนโยบายดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

เพือควบคุมและป้องกนัความเสียงทีอาจจะทาํให้เกิดความเจ็บป่วยและอนัตรายแก่พนกังานและผูมี้ส่วนได้
เสียอยา่งต่อเนือง รวมทงักาํหนดค่าดชันีความปลอดภยั (Safety Index) ปรากฎผลประจาํปี 2557 เป็นศูนย์
หมายถึง ปลอดอุบติัเหตุทีทาํให้เกิดการบาดเจ็บถึงขนัหยุดงาน (Loss Time Incident) รวมทงัการปฏิบติังาน
ของพนกังานและการขบัขียานพาหนะบนทอ้งถนนทีไม่มีอุบติัเหตุ และโรงงานทุกโรงงานได้รับรางวลั
สถานประกอบการกิจการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานระดบัประเทศ
อยา่งต่อเนือง อาทิเช่น โรงงานระยอง ไดรั้บรางวลัจากการดาํเนินการอยา่งต่อเนืองถึง 10 ปี จนถึงปัจจุบนั 

ในปี 2559 กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บการรับรอง ISO 9001:2015 และISO 14001:2015 และระบบการ
จดัการแบบบูรณาการ รวมทงัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการให้ไดรั้บการรับรอง ISO 39001:2012 ระบบการจดัการ
ความปลอดภยัการจราจรทางถนน (Road Traffic Safety Management System) ในปี 2560 เพือเป็นเครืองมือ
ในการบริหารจดัการเหตุการณ์ทีเกียวขอ้งกบัอุบติัเหตุจากการจราจรทางถนน ซึงรวมพนกังานขบัรถและ
ผูใ้ชถ้นน เป็นการแสดงความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอีกกลุ่มหนึง 
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มาตรฐานระบบงานทไีด้รับการรับรอง 

ระบบการจดัการ มาตรฐานสากล มาตรฐานไทย โรงงานทไีด้รับการรับรอง 
คุณภาพ ISO 9001:2015 มอก.9001–255  ทุกโรงงานในประเทศ  

สิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 มอก.14001–25  ทุกโรงงานในประเทศ  
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001:2007 มอก.18001–2554 ทุกโรงงานในประเทศ 
ระบบการจดัการแบบบูรณาการ  IMS R-100 ทุ ก โ ร ง ง าน ในประ เ ท ศ 

ยกเวน้ โรงงานท่าทอง 
หอ้งปฏิบติัการทดสอบและสอบ
เทียบ 

ISO/IEC17025:2005 มอก.17025–2548 โรงงานนครราชสีมา  

ความรับผิดชอบของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อ
สงัคม 

 CSR-DIW 2559 ทุกโรงงานในประเทศ 

การจดัการความปลอดภยั
การจราจรทางถนน 

ISO 39001 : 2012 มอก.  -  โรงงานพิษณุโลก 

 

กลุ่มบริษทัฯ ใชร้ะบบบริหารการจดัการ (Management System) เช่น ISO ต่าง ๆ เป็นเครืองมือช่วย
ผลักดันให้ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นส่วนหนึงของการดาํเนินธุรกิจปกติ เป็นไปตามกลยุทธ์ CSR 

“Good Works Good Citizen” โดยใชท้งัระบบบริหารจดัการเพือให้ผลงานออกมาดี และใชกิ้จกรรม (CSR 

activities and CSR after process ) เพือสร้างคนใหเ้ป็นพลเมืองทีดี มีจิตอาสา  

10.2 การดําเนินธุรกจิและการจัดทาํรายงาน 

10.2.1 กระบวนการจัดทาํรายงาน 
เพือให้การรายงานผลความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผลลพัทจ์ากการกระบวนการทาํงานทีเกิดจาก

การปฏิบัติเป็นปกติธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ จึงใช้ระบบการบริหารจัดการ (Management System ) 
มาตรฐานสากล ระบบ ISO  :  หรือ มอก. -  เพือบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทวั
ทงับริษทั โดยกาํหนดให้เป็นส่วนหนึงของวิสัยทศัน์ และเป็นหนึงในกลยุทธ์  กาํหนดเป็นนโยบายความ
รับผดิชอบต่อสังคมทีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ซึงประกอบดว้ย การพิจารณาบริบทภายในและ
บริบทภายนอกทีเป็นสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (Environmental scan) ควบคู่ไปกบัการชีบ่งและสานสัมพนัธ์
กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือผูที้ไดรั้บประโยชน์และผลกระทบจากการทาํธุรกิจ เช่น พนกังาน ลูกคา้ ผูบ้ริโภค      
คู่คา้ ชุมชนโดยรอบโรงงาน ผูถื้อหุน้ เป็นตน้  
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การชีบ่งผูมี้ส่วนไดเ้สีย ถูกกาํหนดเป็นขนัตอนการทาํงานทีไดต้ามมาตรฐานสากลการสานสัมพนัธ์
กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Engagement) เพือประเมินผลประโยชน์และผลกระทบ ทาํการจดัลาํดบั
ความสําคญั โดยใช้หลกัสารัตถภาพ (Materiality) เพือให้ครอบคลุม ทงัดา้นเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอ้ม  
เช่น แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงาน ลูกคา้ ชุมชนโดยโรงงาน จะทบทวนสถานะเริมตน้ สาน
เสวนากาํหนดเป็นโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม ติดตามและทบทวนผลงานทีปฏิบติัต่อชุมชนเป้าหมาย
รอบโรงงาน 

ความคาดหวงัความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทุกกลุ่มจะถูกตอบสนอง ติดตาม ทบทวนผลงาน
และนาํผลทีไดม้าปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ผา่นการประชุม CSR management review อยา่งนอ้ยปีละ 

 ครัง และเพือให้กระบวนการรายงานเป็นการรายงานเพือความยงัยืนตามมาตรฐานสากล บริษทัจึงใช้
แนวทางทีอา้งอิงมากจาก GRI (Global Report Initiative) ควบคู่ไปกบั ISO 26000 

. .  การดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายทีบริษัทเปิดเผยไว้  เช่น นโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคม นโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการจัดซือจดัหาอย่างยงัยืน 
นโยบายสิทธิมนุษยชน เป็นตน้ กลุ่มบริษทั ใช ้ISO 26000 (ควบคู่ไปกบั ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

และอืนๆ)  รวมทงั เขา้ร่วม โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-

DIW) ซึงจดัขึนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาอยา่งต่อเนืองตงัแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั และเพือพฒันา
ปรับปรุงงานอยา่งต่อเนือง การทวนสอบ ISO 26000 โดย MASCI ไดด้าํเนินการทุก  ปี คือ ปลายปี 2557 

และปลายปี  เพือนําข้อเสนอแนะทีได้รับมาดําเนินการปรับปรุงแก้ไข ป้องกัน รวมทังปรับปรุง
สมรรถนะและประสิทธิผลของระบบบริหารจดัการ  

ในปี  โรงงานพิษณุโลก ได้รับการทวนสอบระบบการจดัการความปลอดภยัการจราจรทาง
ถนน (ISO 39001) จาก Class NK ประเทศญีปุ่น ระบบนีสนบัสนุนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่ง
ยงัยนื ครอบคลุมการบริหารจดัการพนกังานขบัรถ รถขนส่งสินคา้ เส้นทางการขนส่ง และการรับมือกบัเหตุ
ฉุกเฉิน เพือช่วยป้องกนัและลดอุบติัเหตุของผูใ้ช้ถนนและพนกังาน โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 

 เมือวนัที  กุมภาพนัธ์   

การบริหารจัดการสิงแวดล้อม 

กลุ่มบริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การ
ป้องกนัและการลดมลพิษ รวมถึงปัญหาเกียวกบัการเปลียนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ โดยมีโครงการการ
รักษาสิงแวดลอ้มอยา่งต่อเนือง ปรับปรุงคุณภาพของชีวติของผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกั รวมถึงพนกังาน ผูรั้บเหมา
และชุมชนทีตงัอยูใ่กลก้บัโรงงานต่าง ๆ ตามมาตรฐาน ISO  ซึงรวมถึงการพฒันาแผนงานทีจะลดการ
ใชเ้ชือเพลิงฟอสซิลในการผลิตผลิตภณัฑย์างมะตอย นอกจากนี เพือสร้างความตระหนกัในเรืองสิงแวดลอ้ม
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อย่างยงัยืน กลุ่มบริษทัฯ ใช้กระบวนการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบติัการและการฝึกอบรมในงานมาสร้าง
วฒันธรรม โดยกาํหนดเป็นชวัโมงอบรมประเด็นด้านสิงแวดล้อมไม่น้อยกว่า  ชัวโมงต่อคนต่อปี ในปี 

 มีชวัโมงอบรมจาํนวน ,  ชวัโมง โดยมากกวา่เป้าหมายทีตงัไว ้ ,  ชวัโมง 

กลุ่มบริษทัฯ ยงัลดการใชน้าํมนัเชือเพลิงในการผลิตโมดิฟายด์แอสฟัลต์ในโรงงานต่าง ๆ ดว้ยการ
กาํจดัตะกรันคาร์บอนบนผิวท่อเปลียนถ่ายความร้อนภายในของถังเก็บโมดิฟายด์แอสฟัลต์ ทาํให้การ
แลกเปลียนความร้อนเร็วขึน ทาํให้ประหยดัการใช้นาํมนัเชือเพลิงเพือทีจะมุ่งเนน้ในการรักษาสิงแวดลอ้ม 
กลุ่มบริษทัฯ เสาะแสวงหาและคิดคน้วิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนืองในการลดการใช้พลงังาน ลดการปล่อย
มลพิษและก๊าซเรือนกระจกอยา่งต่อเนืองโดยไดเ้ปลียนวธีิการใหค้วามร้อนยางมะตอยวตัถุดิบเพือเตรียมการ
ผลิตผลิตภณัฑ์โมดิฟายด์แอสฟัลตจ์ากถงัเก็บ ดว้ยการให้ความร้อนโดยตรง (Direct fire) ทดแทนการให้
ความร้อนผา่นตวักลางนาํมนัร้อน (Hot oil heat transfer) ในช่วงเริมตน้กระบวนการ ซึงทาํให้ประสิทธิภาพ
การให้ความร้อนทาํไดดี้กวา่ โดยสามารถลดการใชพ้ลงังานลงจากปี  กวา่ร้อยละ  จากกระบวนการ
แบบเดิม 

นอกจากนี กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงให้ความสําคญักบัการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพโดยดาํเนิน
โครงการต่างๆ ไดแ้ก่ 

• การปรับปรุงการผลิตเพือใช้ตวัทาํละลาย (Solvent) ให้น้อยลงแต่ยงัคงรักษาคุณภาพของ
ผลิตภณัฑไ์ว ้

• ลดการใช้นาํมนัเชือเพลิงดว้ยการเปลียนมาใชร้ถและเรือขนส่งยางมะตอยขนาดใหญ่ ช่วยลด
จาํนวนเทียวในการเดินทางสาํหรับการจดัส่งสินคา้และใชว้สัดุกนัความร้อนระสิทธิภาพสูง เพือ
ลดการสูญเสียพลงังานความร้อนระหวา่งการขนส่ง 

• ปรับเปลียนจากการใชน้าํมนัเตาใน Hot oil boiler มาเป็นนาํมนัดีเซล เพือช่วยลดการปลดปล่อย
มลพิษ 

• ลดการใชน้าํมนัเชือเพลิงโดยติดตงั GPS ในรถขนส่งยางมะตอยเพือใชว้างแผนเส้นทางเดินรถที
สันทีสุด 

• การประหยดัพลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดยการบํารุงรักษาเชิงป้องกันทีมี
ประสิทธิภาพ 

• เพิมการใช้พลังงานสะอาด โดยการใช้ก๊าซแอลพีจี แทนไม้ฟืนในการให้ความร้อนกับ
ผลิตภณัฑใ์นรถขนส่ง 
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ถึงแมว้า่กระบวนการผลิตของกลุ่มบริษทัฯ จะยงัไม่สามารถทาํใหก้ารปล่อยมลพิษเป็นศูนยไ์ด ้แต่
กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงมุ่งมนัในการลดมลพิษตามมาตรการกาํจดัตามลาํดบัขนัอยา่งต่อเนือง เช่น 

• การปรับปรุงกระบวนการบาํบดันาํเสียเพือใหส้ามารถนาํนาํเสียในการผลิตแอสฟัลตอิ์มลัชนั
กลบัมาใชไ้ดใ้หม่ 

• การนาํสารหล่อลืนจากรถขนส่งยางมะตอยทีออกมาไปเป็นวตัถุดิบป้อนเขา้สู่กระบวนการผลิต
ยางมะตอย 

• การลดปริมาณไนโตรเจนออกไซด ์ซึงเป็นพิษต่ออากาศลงโดยระบุประเภทของเครืองยนตต์าม
มาตรฐาน “Tier ” ในสัญญาการก่อสร้างเรือลาํใหม่ 

การปกป้องสิงแวดล้อม และการฟืนฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
กลุ่มบริษทัฯ  เห็นความสําคญัของการสร้างความตระหนกัในการสร้างป่าเพือฟืนฟูระบบนิเวศน์ 

สนบัสนุนการปลูกป่าอยา่งยงัยนืโดยการร่วมกบัชุมชนปลูกตน้ไมแ้บบผสมผสานทงัพืชเศรษฐกิจและไมย้ืน
ต้นเนือแข็ง มุ่งเน้นให้เป็นวฒันธรรมกลุ่มบริษทัฯ และเพิมอตัราการรอดของต้นไม้ ตงัแต่ปี  จึง
กาํหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังานปลูกตน้ไม ้  ตน้ ต่อคนต่อปี ดูแลต่อเนือง  ปี ในพืนทีทีลงนามร่วมกบั
กรมป่าไมห้รือหน่วยงานของรัฐ เช่น ชุมชนบา้นนาใต ้จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และชุมชนวดับางกระสอบ 
จงัหวดัสมุทรปราการ และปี  ทีสวนบึงตะเคร็ง จงัหวดัพิษณุโลก 

10.3 การดําเนินธุรกจิทมีีผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม  
กลุ่มบริษทั ไม่มีการดาํเนินธุรกิจทีมีผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 

10.4   กจิกรรมเพือประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้อม  
การต่อต้านคอร์รัปชัน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนัเพือป้องกนัการคอร์รัปชนัในทุก
กิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าและเพือให้การตดัสินใจและการดาํเนินการทางธุรกิจทีอาจมีความเสียงดา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชนัไดรั้บการพิจารณาและปฏิบติัอยา่งรอบคอบนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนั 

กลุ่มบริษทัทิปโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมนัในการกาํกบัดูแลกิจการทีดีอย่างต่อเนือง เพือให้กลุ่ม
บริษทัฯ เกิดการพฒันาอยา่งยงัยนื จึงกาํหนดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนัเพือป้องกนัการคอร์รัปชนัในทุก
กิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่า 
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คํานิยามคอร์รัปชัน 

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้หรือรับ 
สัญญามอบให้ ให้คาํมนัเรียกร้องซึงเงินทรัพย์สิน ของขวญั หรือประโยชน์อืนใดซึงไม่เหมาะสมกับ
เจา้หนา้ทีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจา้หนา้ทีของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน หรือผูมี้หนา้ที ไม่
วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพือให้บุคคลเหล่านนักระทาํหรือละเวน้การฏิบติัหนา้ทีอนัเป็นการให้ไดม้า
หรือรักษาไวซึ้งธุรกิจ หรือแนะนาํธุรกิจใหก้บับริษทัโดยเฉพาะ หรือเพือให้ไดม้าซึงผลประโยชน์อืนใดทีไม่
เหมาะสมทางธุรกิจความเสียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชนัไดรั้บการพิจารณาและปฏิบติัอยา่งรอบคอบ ดงันี 

1. หา้มคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินการหรือยอมรับหรือส่งเสริม
การคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ 

2. คณะกรรมการบริษทัฯ มุ่งมนัส่งเสริมให้มีการกาํหนดแนวทางการต่อตา้นคอร์รัปชนั และเป็น
แบบอยา่งของการต่อตา้นคอร์รัปชนั 

3. คณะกรรมการบริษทัฯ กํากับดูแลการบริหารจดัการของกลุ่มบริษทัฯ ให้เป็นไปตามแนว
ทางการต่อตา้นคอร์รัปชนั และสือสารการปฏิบติัตามแนวทางการต่อตา้นการคอร์รัปชนัให้กบั
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทราบ ผา่นช่องทางการสือสารต่าง ๆ 

4. สนบัสนุนส่งเสริมเพือสร้างความตระหนกัในนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนัให้แก่พนกังาน
และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งต่อเนือง 

5. ส่งเสริมให้มีการทบทวน สอบทาน และปรับปรุงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและ
แนวทางการต่อตา้นการคอร์รัปชนัเพือให้สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของขอ้กฎหมายและ
การดาํเนินธุรกิจตลอดเวลาประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริตบริษทัฯ ไดจ้ดัให้กรรมการเขา้อบรมหลกัสูตร Anti-Corruption for Executive 

(ACEP) และพนกังานไปร่วมอบรมสัมมนา “การสือสารและขนัตอนการกาํหนดนโยบายที
เกียวขอ้งกบัการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทัจดทะเบียน” ทีจดัโดย ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

เพือใหก้ารดาํเนินการของบริษทัฯ เป็นไปตามนโยบายต่อตา้นคอรัปชนั จึงกาํหนดเป็นขนัตอนการ
ทาํงาน ทีทุกหน่วยงานจะตอ้งชีบ่งความเสียงของการคอร์รัปชนั ทีเกิดจากกระบวนการทางธุรกิจ โดยในปี 

 ทุกหน่วยธุรกิจไดท้าํ Workshop ชีบ่งความเสียงของการคอร์รัปชนั  (ตวัชีวดั คือ % ของจาํนวน
หน่วยธุรกิจทีได้รับการวิเคราะห์เพือหาความเสียงการคอร์รัปชัน ) รวมทงัสร้างความตระหนักให้กับ
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พนักงาน ผ่านการทบทวนจรรยาบรรณทีเกียวขอ้ง  เช่น การต่อตา้นคอร์รัปชัน การรับหรือให้ทรัพยสิ์น 
ของขวญั ของทีระลึก หรือประโยชน์ใด ๆ ทีอาจสร้างแรงจูงใจในการตดัสินใจ  

ในปี  บริษทัฯ ไดเ้ซ็นประกาศเจตนารมยเ์ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทย
ในการต่อตา้นการทุจริตเมือวนัที  สิงหาคม  บริษทัฯ ไดส่้งตวัแทนเขา้ร่วมสัมมนา “โครงการบูรณา
การและประสานความร่วมมือดา้นการป้องกนัและปราบปรามทุจริต” ซึงจดัโดย สํานกังาน ป.ป.ช. และ
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

ในปี  บริษัทฯ  ได้เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน  กรรมสนองโกง  ณ  สนามหลวง 
กรุงเทพมหานคร จดัโดยหอการคา้ไทยและและสภาหอการคา้ไทย นอกจากนีบริษทัฯ ยงัไดย้ืนแบบประเมิน
ตนเองแก่สถาบนั IOD เพือขอรับรองตนเองทา้ยสุด บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินระดบัการพฒันาความ
ยงัยืน (Sustainable Development) จากสถาบนัไทยพฒัน์ ดา้นการป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัคอร์รัปชนั 
(Anti-Corruption progress indicator) ระดบั  มีมาตรการป้องกนั (Established) 

การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชนอย่างต่อเนือง 

ในปี  พนกังานของกลุ่มบริษทัฯ ทงัทีสํานักงานใหญ่และโรงงานทุกแห่ง มีส่วนร่วมในการ
พฒันาชุมชนในหลายๆ ดา้น คือการศึกษา กีฬา วฒันธรรม และการพฒันาสภาพแวดลอ้มและเศรษฐกิจของ
ชุมชน เช่น 

• ทาํกิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนในระดบัชันมธัยมต้นถึงมธัยมปลายทีอาศยั
บริเวณรอบ ๆ โรงงานของกลุ่มบริษทัฯ ในประเทศไทย  โรงเรียน เป็นจาํนวน .  ลา้นบาท 

• เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบนัต่างๆ เขา้เยียม หรือ ให้คณะครูและนกัเรียน ชุมชนรอบ
โรงงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรม “สัปดาห์แห่งความปลอดภยั” หรือ “Open House” ของโรงงาน
อยา่งสมาํเสมอ 

• ดาํเนินโครงการต่อเนืองกบัคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยันเรศวร เพือพฒันาวิชาการดา้น
ผลิตภณัฑ์ยางมะตอยทีจะนาํไปสู่ความเป็นเลิศทางดา้นวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรมเพือ
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยัและประเทศต่อไป เช่น เป็นอาจารยพ์ิเศษ ร่วมปรับปรุงหลกัสูตร 
รวมทงัร่วมดาํเนินการพฒันาหอ้งปฏิบติัการทดสอบการพฒันางานทางดว้ยยางมะตอย 

• ดว้ยความเชือมนัว่า การทาํงานร่วมกนัเป็นภาคีเครือข่ายทางการศึกษา จะช่วยเพิมคุณค่าและ
นําไปสู่การเปลียนแปลงในวงกวา้ง ในปี  กลุ่มบริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ทํา
โครงการ “ฮีโร่เยาวชน” เพือส่งเสริมองคค์วามรู้และทกัษะแก่เยาวชน และพฒันาครู 
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• ดว้ยเล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาและสืบสานไวซึ้งศิลปวฒันธรรมไทย กลุ่มบริษทัฯ จึงรับบา้น
เรียนละครมรดกใหม่ซึงเป็นโรงเรียนศิลปการละครเข้ามาอยู่ในความอุปถัมภ์ โดยการ
ประชาสัมพนัธ์และจัดการแสดงละครเพือหารายได้จากการแสดงและบ ริจาคโดยไม่หัก
ค่าใชจ่้าย ปี  รวมรายได ้ .  ลา้นบาท 

• หนึงในแนวทางการพฒันาอยา่งยงัยืนของกลุ่มบริษทัฯ คือการส่งเสริมให้พนกังานจิตอาสาได้
ใชค้วามเชียวชาญดา้นเทคนิคของกลุ่มบริษทัฯ ทาํโครงการ “  โรงงาน  ผลิตภณัฑ์” ต่อเนือง
หลายปีกบัชุมชนใกลเ้คียง เพือส่งเสริมรายได ้เช่น ส่งเสริมการตลาดขา้วกลอ้งบา้นโป่งหมอ้
ขา้ว จงัหวดัพิษณุโลก การเพิมศกัยภาพการผสมปุ๋ยเพือเกษตรกร ตาํบลท่าโรงช้าง จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี เป็นตน้ 

• กลุ่มบริษทัฯ มุ่งเน้นทีจะใช้ความรู้ความชาํนาญในธุรกิจยางมะตอยทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 
ร่วมกบัลูกคา้เพือช่วยเหลือใหน้กัเรียนเดินทางไปโรงเรียนดว้ยความสะดวกปลอดภยั โดยจดัทาํ
เป็นโครงการ “ร่วมกนัสร้างถนนสีเขียวไปสู่โรงเรียน” ในจงัหวดัทีโรงงานตงัอยู ่เช่น โรงเรียน
จตุรคาม สามคัคี จงัหวดันครราชสีมา โรงเรียนนิคม  จงัหวดัระยอง โรงเรียนบา้นบางแก้ว 
จงัหวดัพิษณุโลก 

ชัวโมงจิตอาสาเพือชุมชน 

เพือดาํรงไวซึ้งจิตอาสาอยา่งยงัยืนให้เป็นส่วนหนึงของวฒันธรรมกลุ่มบริษทัฯ ตงัแต่ปี  กลุ่ม
บริษทัฯ ได้กาํหนดชัวโมงจิตอาสาเพือชุมชนอย่างน้อยคนละ  ชัวโมงต่อปี ให้ผูบ้ริหารและพนักงาน
ร่วมกนัออกไปทาํกิจกรรมร่วมกบัชุมชนเพือสร้างสาธารณประโยชน์ปี  ผูบ้ริหารและพนกังานไดร่้วม
ทาํกิจกรรมเพือชุมชนดว้ยจิตอาสาเป็นจาํนวน ,  ชวัโมง โดยมากกวา่เป้าหมายชวัโมงจิตอาสาทีตงัไว ้

,  ชวัโมง 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง 

การควบคุมภายใน 

ระบบการควบคุมภายในทีใช้ในบริษทัฯ มีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบของการควบคุมภายในตาม
แนวทางของ Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (หรือ“COSO”) และมี
สภาพแวดลอ้มของการควบคุมทีเหมาะสมซึงไดถู้กกาํหนดแนวทางไวต้ามค่านิยมขององค์กร 5 ขอ้หลกั 

(ไดแ้ก่ ทีมเด่น เนน้คุณธรรมปฏิบติัรอบคอบ มอบรักษาคาํมนั และ สร้างสรรคเ์ปลียนแปลง)  

สภาพแวดลอ้มของการควบคุมไดถู้กส่งเสริมและสนบัสนุนจากโครงสร้างองคก์รทีถูกออกแบบมา
เพือรองรับกบัวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ของบริษทัฯ และเป็นไปตามวิสัยทศัน์ปี 2563 ทงันีโครงสร้างองคก์ร
จะถูกทบทวนและปรับปรุงอยา่งสมาํ เสมอ เพือสนบัสนุนต่อการเติบโต และการบรรลุเป้าหมายของบริษทั 

โดยมีการแสดงสายการบงัคบับญัชาอยา่งชดัเจนในขณะทียงัคงส่งเสริมการประสานงานระหวา่งแผนกต่างๆ 

อีกทงับริษทัฯ ยงัมีการกาํหนดผงัอาํนาจการอนุมติั (ทีมีการสอบทานและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัอย่าง
สมาํเสมอ) และกาํหนดขอบเขตอาํนาจการอนุมติัไวส้ําหรับแต่ละระดบัของการดาํเนินงานเพือให้สามารถ
บรรลุถึงวตัถุประสงคใ์นระดบัองคก์ร 

หนึงในคุณค่าหลกัองคก์รทีสําคญั คือ ปฏิบติัรอบคอบ ไดถู้กใชเ้ป็นแนวทางสําหรับหลกัธรรมาภิ
บาลทีดีของบริษทัฯ โดยหนึงในรากฐานของเรืองนีคือ การนาํกระบวนการบริหารความเสียงมาใชอ้ยา่งเป็น
ระบบ (หรือ ERM) สิงนีเกียวขอ้งกบัการระบุปัญหาเชิงรุกการประเมินและ การจดัการกบัโอกาส และ
อุปสรรคทีอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ การแต่งตงัคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ (อนุกรรมการของฝ่าย
บริหาร) ไดเ้นน้ยาํถึงคุณค่าของหลกัธรรมาภิบาลทีดีของบริษทัฯ ในทางปฏิบติั การกาํกบัดูแลกิจการ และ 

ERM จะถูกผลกัดนัโดยกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ ความเสียงของบริษทัฯ ในทุกระดบัไดถู้กบริหาร
จดัการผา่นระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพซึงไดรั้บการปรับปรุงอยา่งสมาํเสมอเพือให้สอดคลอ้ง
กบัภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีเปลียนแปลงไป โดยระบบการควบคุมภายในนีได้ถูกระบุไวใ้นคู่มือการ
ปฎิบติังานและอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน สุดทา้ยนี กระบวนการสารสนเทศ
และการสือสารทีเหมาะสม (ผา่นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีเกียวขอ้งตามความจาํเป็น) พร้อมทีจะช่วย
อาํนวยความสะดวกให้กบัหัวหน้าฝ่ายปฏิบติัการและผูบ้ริหารอาวุโสของบริษทัฯ ในการตรวจสอบการ
ดาํเนินงานและการควบคุมทีสาํคญัต่าง ๆ 

การตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ มีความม่งุ มนัทีจะปฏิบติังานตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน (“มาตรฐาน”) ทีออกโดยสมาคมผูต้รวจสอบภายใน โดยได้ทาํการรวบรวม
มาตรฐานไวใ้นกฎบตัรการตรวจสอบภายในฉบบัล่าสุดของบริษทัฯ (ทีไดรั้บอนุมติัในปี 2555) 
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ตงัแต่ปี 2555 เป็นตน้มา ฝ่ายตรวจสอบภายในไดมี้การพฒันาการอยา่งไม่หยุดยงัจากการตรวจสอบ
การปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) มาเป็นการเนน้การตรวจสอบตามฐานความเสียง (Risk-

based Auditing) ในปัจจุบนั (ซึงอาจรวมการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ถา้จาํเป็น) โดยฝ่ายตรวจสอบภายในไม่ 

เพียงใหค้วามคิดเห็นเกียวกบัประสิทธิภาพของการควบคุมทีมีอยูแ่ต่ยงัรวมถึงความเพียงพอของการควบคุม
เหล่านีเพือใหส้ามารถติดตามความเสียงขององคก์รทีมีการเปลียนแปลงได ้

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีบทบาททีสําคญัในการติดตามการรับรู้ของผูบ้ริหารในเรืองความเสียงและ
การควบคุม ซึงทาํให้บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการความเสียงทีมีอยู ่ (โดยเฉพาะความเสียงทีปรากฎใน
รายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน) และเตรียมความพร้อมขององคก์รในการบรรลุความทา้ทายของเป้าหมาย
ทางกลยทุธ์ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในกําหนดแผนตรวจสอบตามฐานความเสียงซึงจะได้รับการอนุมัติโดย
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี ทงันีแผนงานตรวจสอบตามความเสียงจะพิจารณาจากปัจจยัเสียง 

หลาย ๆ ประการ ยกตวัอยา่งเช่น ขนาดของการดาํเนินงานของหน่วยงาน กระบวนการต่าง ๆ ทีอยู่ใน
ขอบเขตการตรวจสอบ (“audit universe”) ของบริษทัฯ ความเสียงขององคก์ร วตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ของ
บริษทัฯ และยงัรวมถึงผลของการตรวจสอบภายในทีผา่นมาอีกดว้ย ซึงแผนการตรวจสอบนีจะถูกหารือกบั
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  ใน
ทา้ยทีสุด 

ในแต่ละงานสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีวตัถุประสงคมุ์่งเนน้ไปทีความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดาํเนินงานความน่าเชือถือของรายงานทางการเงินและการบริหาร การปฏิบติัตาม
เกณฑ์และกฎหมายทีเกียวข้อง และการดูแลรักษาทรัพย์สินผลการสอบทานดังกล่าวจะนําเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ (โดยปกติจะจดัการประชุมทุกเดือน)  

ประการสุดทา้ย ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการนําเสนอสถานะการตรวจสอบเทียบกับแผนงาน
ตรวจสอบตามฐานความเสียงอยา่งสมาํเสมอ และสรุปสถานะการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
อีกครังในช่วงสินปี 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์ จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
จาํนวน  ท่าน ซึงเป็นผูที้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ดา้น การบริหารธุรกิจ การบญัชี การจดัการ และ
วิศวกรรม โดยมี นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ เป็นประธานกรรมการ และ นายปานเฉลิม สุธาธรรม    นายนพพร 

เทพสิทธา เป็นกรรมการ ในระหวา่งปี 2559 มีการเปลียนแปลงในคณะกรรรมการตรวจสอบ คือ นายนิพนธ์ 

สุทธิมยัไดล้าออกจากตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 

ในปีนี คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าทีตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

รวมถึงการยดึมนัตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบซึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ตลท.)  

เนืองจากกิจการของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) มีการเติบโตอยา่งแขง็แกร่งในปีทีผา่นๆ 

มา และประกอบกบัการเป็นผูน้าํในการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความ
สนใจในเรืองดงัต่อไปนี 

 การควบคุมในเชิงป้องกนั เช่นเดียวกบัการส่งเสริมให้ใชว้ิธีปฏิบติัเยียงธุรกิจชนันาํในการ
ปฏิบติังานตรวจสอบเพือให้เกิดการพฒันาในการปฏิบติังานทีดีขึน (โดยเฉพาะในการลดขอ้ผิดพลาด
ใหเ้หลือนอ้ยทีสุด) 

ส่งเสริมแนวปฏิบติัในการตรวจสอบภายในของบริษทัให้เป็นไปตามการตรวจสอบตามฐาน
ความเสียง (risk-based approach) 

โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม 11 ครัง ซึงเป็นการประชุมร่วมกบั
ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามสรุปขา้งล่างนี 

 เขา้ร่วมประชุมโดย 

 
ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ตรวจสอบภายใน 

การประชุมประจาํเดือน 
 - 7 

การประชุมประจาํไตรมาส 
3 3 3 

การประชุมประจําไตรมาส 

(โดยไม่มีผูบ้ริหาร) 1N1 1 1 
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N1 การเขา้ร่วมประชุมโดยผูบ้ริหารเป็นการประชุมสาํหรับวาระพิเศษ และแยกกบัช่วงการประชุมส่วนตวักบั
ทางผูส้อบบญัชี 

การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินของบริษทั  ทิปโกแ้อส
ฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี อีกทงัไดห้ารือกบัผูส้อบบญัชี
เพือยืนยนัความถูกตอ้งและครบถว้นของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบญัชีทีสําคญั ความเพียงพอของ
วิธีการบนัทึกบญัชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอ และความเป็น
อิสระของผูส้อบบญัชี เพือให้มนัใจวา่การจดัทาํงบการเงินของบริษทัฯเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและ
ระเบียบทีเกียวขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจในระบบบญัชีและงบการเงินวา่มีความถูกตอ้งและ
เชือถือได ้รวมทงัมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอและทนัเวลา เพือเป็นประโยชน์กบันกัลงทุนหรือผูใ้ชง้บ
การเงิน 

การบริหารความเสียง 

กระบวนการบริหารความเสียงองคก์ร (ERM) ของบริษทัฯ ในปัจจุบนัไดถู้กพฒันาในปี 2556 และมี
การพฒันาอยา่งต่อเนืองเพือให้บรรลุเป้าหมายของบริษทัฯ ซึงกระบวนการนีจะรวมถึงการสร้างกรอบการ
บริหารความเสียงอยา่งเป็นทางการ ประกอบดว้ยนโยบายการบริหารความเสียงและขนัตอนการปฏิบติังานที
เกียวขอ้ง ทงันีระดบัความเสียงขององค์กรทีไดถู้กระบุและถูกประเมินในระหว่างกระบวนการนีจะเป็น
ขอ้มูลสาํคญัสาํหรับการพฒันาแผนการตรวจสอบภายในตามฐานความเสียง (risk-based internal audit plan) 

ซึงจะนาํไปใชใ้นปี 2560 เป็นตน้ไป ตามทีคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและอนุมติั 

สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยในปี 2559 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจทีระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ นอกจากนียงัไดมี้การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน
ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และมีความเห็นว่าบริษทัฯ มีการใช้
ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในทีเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

การสอบทานการกาํกบัดูแลกจิการทดีี 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจทีบริษทัฯ มีการปฏิบติัตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง กฎระเบียบ 

(รวมทงัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) ขอ้ผูกพนัทีบริษทัฯ มีไวก้บับุคคลภายนอกและ
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รายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัทีสําคญัซึงไดเ้ปิดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยค์ณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวา่รายการทางธุรกิจเป็นไป
ตามเกณฑที์ตกลงกนัในการดาํเนินธุรกิจตามปกติ 

การกาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน  ซึงในระหวา่งปี 2559 ไดเ้นน้ที
หน่วยงานปฏิบติัการโรงงานในประเทศไทยและประเทศจีน รวมถึงหน่วยงานขายและการตลาดในประเทศ
ไทย นอกจากนีฝ่ายตรวจสอบภายในยงัสอบทานความสําเร็จของแผนการแกไ้ขทีตกลงร่วมกนักบัผูบ้ริหาร
เพือติดตามขอ้ตรวจพบทีไดเ้คยรายงานไปแลว้  

การพจิารณาแต่งตงัผู้สอบบัญชีประจําปี 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแต่งตงับริษทัสํานกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ 
บริษทัฯ อีก 1 ปี รวมถึงค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2560 โดยนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ
พิจารณาและขอขออนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ต่อไป 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดด้าํเนินการอย่างครอบคลุมและสอดคลอ้งตามกฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบทีไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
มนัใจวา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการจดัทาํงบการเงินอยา่งถูกตอ้ง มีการดาํเนินธุรกิจทีดี มีการใชร้ะบบการ
ควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยฯ ไดป้ฎิบติัเป็นไปตามกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจนมี
การเปิดเผยรายการระหว่างกนัภายใตก้ารกาํกบัดูแลทีดีทีเน้นความโปร่งใสและน่าเชือถือ และนอกจากนี
บริษทัฯ และบริษทัย่อยยงัคงมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้ดียิงขึนไปอยู่เสมอทงัในแง่ของ
คุณภาพและความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของบริษทัฯ                                                               

 

                                                                                                

นายพีรศิลป์  ศุภผลศิริ 

                                                                                   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ดํารงตําแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) ไดร่้วม
อนุมติัแต่งตงันายโจเซฟ ซูเซ เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีผลตงัแต่วนัที 16 

กรกฏาคม 2555 เป็นตน้ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเกียวกบัคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการอาวุโสฝ่าย
ตรวจสอบภายในนนั มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน และดว้ย
ความทีเป็นผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตผู ้จดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมทีจะ
ปฏิบติัหนา้ทีดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งตามมาตรฐานของสมาคมผูต้รวจสอบภายใน โดย
คุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจะปรากฏดงัตารางขา้งล่างนี 

ชือ ประวตัิการศึกษา/ 
การฝึกอบรม/ 

ผ่านการรับรองโดย 

ประสบการณ์ทาํงานใน  ปีทีผ่านมา 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง – บริษัท 

นายโจเซฟ มูกิเลน ซูเซ 
มานิคแคม 

 

ผู ้จ ั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) 

 - ปัจจุบนั ผู ้จ ัด ก า ร อ า วุ โ ส  ฝ่ า ย
ตรวจสอบภายใน บริษทั
ทิปโก้แอสฟัลท์  จํากัด 
(มหาชน) 

 -  รองผู ้อ ํานวยการ  ฝ่ายที
ปรึกษาดา้นบริการ บริษทั 
ไพ ร้ซวอ เ ตอ ร์ เ ฮ า ส์ คู
เปอร์ส เอฟเอเอส จาํกดั 

ทงันี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตงั ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการอาวุโสฝ่าย
ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ จะตอ้งผ่านการอนุมติัจากทงักรรมการผูจ้ดัการบริษทัและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

                                                                                          
                                                                                          นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      
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12. รายการระหว่างกัน 

บุคคลทมีีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกนั 

รายการทีเกิดขึนกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั โดยเกณฑ์การพิจารณาความเป็นกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

ไดแ้ก่ การถือหุน้ระหวา่งกนั หรือการมีผูถื้อหุน้หรือกรรมการ หรือผูบ้ริหารบางท่าน 

บางบริษทัเป็นลูกคา้ของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) บางบริษทัเป็น Supplier ให้บริการ
ขนส่งสินคา้หรือวตัถุดิบโดยทีราคาของสินคา้ทีขายให้หรืออตัราค่าบริการทีบริษทัดงักล่าวคิดกบับริษทัจะ
เป็นราคาตลาด (Market Price) และไม่มีสัญญาผูกพนัระหว่างกนั โดยคณะกรรมการของบริษทัมีส่วนได้
ส่วนเสียในฐานะกรรมการหรือเป็นผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

1.  นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร 

2.  นายสมจิตต ์ เศรษฐิน 

3.  นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร 

4.  นายจา๊คส์ ปาสตอร์ 

5.  นายจา๊คส์ มาร์แชล 

6.  นายแอร์ฟเว ่เลอ บุค 

7.  นายจา๊คส์ ลีออสท ์

8.  นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์     

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 6. ลูกหนีการคา้ 7. รายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั   

รายการระหวา่งกนัไดมี้การกาํหนดเป็นนโยบายดงันี 

ลกัษณะรายการค้า นโยบายในการกาํหนดราคา 
รายการคา้ระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย วธีิราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิมโดยฝ่ายบริหารเป็นผู ้

กาํหนดอตัรากาํไรส่วนเพิม อตัราดอกเบียรับร้อยละ  1.4 - 

2.5 ต่อปี 

รายการคา้ระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยกบั
บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

วธีิราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิมโดยฝ่ายบริหารเป็นผู ้
กาํหนดอตัราส่วนเพิมและวธีิเปรียบเทียบกบัราคาทีมิไดมี้
การควบคุม (ราคาตลาด) โดยใกลเ้คียงกบัรายการคา้กบั
ลูกคา้ระดบัชนัดีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษทั ทิป
โกแ้อสฟัลท ์ จาํกดั (มหาชน) รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินทีปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงิน
ดงักล่าวจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิดการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีทีเหมาะสม และถือปฏิบติั
อยา่งสมาํเสมอและใชดุ้ลพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการทีดีทีสุดในการจดัทาํ รวมทงัให้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลทีสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและนักลงทุน
ทวัไปอยา่งโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบด้วยกรรมการอิสระทีเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิ มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพือดูแลและสอบ
ทานให้บริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ รวมทงัมีการเปิดเผยรายการทีเกียวโยงกนั มีระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกียวกบัเรืองนี ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึงแสดงไวใ้น
รายงานประจาํปีแลว้ 

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สินสุดวนัที 31 

ธนัวาคม 2559 ทีผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหารไดส้อบทาน
แล้ว ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัโดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

                                                                                        
                   (นายชายนอ้ย เผือนโกสุม)                                            (นายชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์)  
                     ประธานกรรมการบริษทั                                                     กรรมการผูจ้ดัการ 
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ส่วนท ี  

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงินทสํีาคัญ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(กลุ่มบริษทั) ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที  ธนัวาคม  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสําคญั และไดต้รวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที  ธันวาคม  ผลการดาํเนินงาน
และกระแสเงินสด สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และเฉพาะของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน   

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว้
ในส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระ   จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภา
วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั
ตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอืนๆตามทีระบุในขอ้กาํหนดนนัดว้ย ขา้พเจา้เชือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที
ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรืองสําคัญในการตรวจสอบ  

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้      ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทงันี ขา้พเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืองเหล่านี   

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบทีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึงไดร้วมความรับผิดชอบทีเกียวกบัเรืองเหล่านีดว้ย การ
ปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วมวิธีการตรวจสอบทีออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสียงจาก
การแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึง
ไดร้วมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรือง เหล่านีดว้ย ไดใ้ช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบ
การเงินโดยรวม 

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรืองมีดงัต่อไปนี 

การรับรู้รายได้ 

เนืองจากรายไดจ้ากการขายเป็นรายการทีมีมูลค่าทีเป็นสาระสําคญัในงบการเงินสําหรับปี  และ
เป็นรายการทีส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัโดยตรง ดงันนัขา้พเจา้จึงให้ความสําคญัเป็น
พิเศษต่อการรับรู้รายได ้ทงันีเพือใหม้นัใจวา่รายไดจ้ากการขายถูกรับรู้ในบญัชีถูกงวด 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเหมาะสมและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษทั ทีเกียวขอ้งกบัวงจรรายได ้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายทีเกิดขึนในระหว่างปี
และขยายขอบเขตการตรวจสอบในช่วงใกล้สินรอบระยะเวลาบญัชี ตรวจสอบใบลดหนีทีกลุ่มบริษทัออก
หลงัวนัสินรอบระยะเวลาบญัชี วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกย่อย เพือตรวจสอบความ
ผิดปกติทีอาจเกิดขึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีทีทาํผ่านใบสําคญั
ทวัไป 
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การประมาณมูลค่าสุทธิทคีาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ 

การประมาณมูลค่าสุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือจาํเป็นตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ค่อนขา้งมาก เนืองจากการประมาณการดงักล่าวตอ้งใชส้มมติฐานทีสําคญัซึงอา้งอิงกบัราคาตลาดของนาํมนั
และผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมซึงมีความผนัผวนตามสภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จึงมีผลต่อการประมาณ
มูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะได้รับของสินคา้คงเหลือและส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินคา้คงเหลือทีแสดงอยู่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน 

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจเกียวกบัวิธีการในการบนัทึกการประมาณมูลค่าสุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บของ
สินคา้คงเหลือ และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์ในการพิจารณาและสมมติฐานทีสําคญัทีฝ่ายบริหารใช้
ในการประมาณมูลค่าสุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ ตรวจสอบความสมาํเสมอในการใชเ้กณฑ์ใน
การพิจารณาและสมมติฐานดังกล่าว ทดสอบการคาํนวณมูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะได้รับ รวมถึงวิเคราะห์
เปรียบเทียบขอ้มูลอายุของสินคา้คงเหลือและการเคลือนไหวของสินคา้คงเหลือเพือระบุถึงกลุ่มสินคา้ทีมีขอ้
บ่งชีวา่มีการหมุนเวยีนของสินคา้ทีชา้กวา่ปกติ 

การรวมธุรกจิ 

ในระหว่างปี  บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหนึงไดล้งทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมแห่งใหม่ 
ณ วนัทีซือกิจการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้และวดัมูลค่าสินทรัพยที์ระบุไดที้ไดม้าและหนีสินทีรับมา
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ตลอดจนรับรู้ค่าความนิยมทีเกิดขึนจากการรวมธุรกิจจากการวดัมูลค่าตามวิธีซือ ขา้พเจา้
ให้ความสําคญักบัรายการซือธุรกิจนีเนืองจากเป็นรายการทีมีสาระสําคญัต่องบการเงินโดยรวมและฝ่าย
บริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์ไดม้าและหนีสินทีรับมา
ดงักล่าวซึงมีผลต่อการรับรู้และวดัมูลค่าของสินทรัพยที์ระบุไดที้ไดม้าและหนีสินทีรับมารวมถึงค่าความนิยม 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ตกลงและเงือนไขในสัญญาซือขายธุรกิจ และสอบถามกบัฝ่ายบริหารถึง
ลกัษณะและวตัถุประสงคใ์นการเขา้ทาํรายการซือดงักล่าวเพือประเมินวา่รายการซือธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
คาํนิยามของการรวมธุรกิจภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที  (ปรับปรุง ) เรือง การรวม
ธุรกิจหรือไม่ นอกจากนี ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบมูลค่าการซือธุรกิจกบัเอกสารประกอบการซือธุรกิจและการ
จ่ายเงินเพือประเมินวา่มูลค่าดงักล่าวสะทอ้นมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีโอนให้และไม่รวมถึงตน้ทุนที
เกียวขอ้งกบัการซือธุรกิจ ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์ระบุไดที้ไดม้าและหนีสินทีรับมา ทีระบุใน
เอกสารการวดัมูลค่าตามวิธีซือซึงจดัทาํโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาวิธีการและขอ้สมมติต่างๆที
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สําคญัทีผูป้ระเมินราคาอิสระใชใ้น  การคาํนวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสิน รวมถึงพิจารณา
ความรู้ ความสามารถและความเทียงธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระ และพิจารณาเหตุผลสนบัสนุนค่าความ
นิยม ทีกลุ่มบริษทับนัทึกไว ้ตลอดจนตรวจสอบการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัรายการซือธุรกิจดงักล่าวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน 

การวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเครืองมือทางการเงินเพือป้องกนัความเสียงจากความผนัผวนของราคา
วตัถุดิบและราคาสินคา้สาํเร็จรูป อตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และอตัราดอกเบียเงินกูย้ืม กบัคู่สัญญา
จาํนวนหลายราย และแสดงมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินดงักล่าวในงบแสดงฐานะการเงิน ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินดังกล่าว ฝ่ายบริหารอา้งอิงเทคนิคและแบบจาํลองการ
ประเมินมูลค่าทีแนะนาํโดยคู่สัญญา ซึงขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลทีสามารถ
สังเกตไดใ้นตลาดทีเกียวขอ้ง ดงันนัความแตกต่างของสมมติฐานทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลทีใชใ้นการคาํนวณ จึงมี
ผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมทีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจเกียวกบัการเขา้ทาํรายการและการบนัทึกมูลค่ายุติธรรมสําหรับเครืองมือ
ทางการเงิน พร้อมทงัทดสอบการคาํนวณ การส่งหนงัสือยืนยนัยอดกบัคู่สัญญาเพือประเมินความครบถว้น
ของการบนัทึกรายการ การสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการทีเกิดขึนในระหวา่งปีและหลงัวนัสินรอบ
ระยะเวลาบญัชี นอกจากนี ขา้พเจา้ไดท้ดสอบความเหมาะสมของมูลค่ายติุธรรมโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
มูลค่ายุติธรรมทีกิจการใช้กบัขอ้มูลทีมีอยู่ในตลาดทีสามารถหาได้ และไดต้รวจสอบความเหมาะสมและ
ความครบถว้นของขอ้มูลทีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อมูลอืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ซึงรวมถึงขอ้มูลทีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั 
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีแสดงอยูใ่นรายงานนนั) 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให ้    
ความเชือมนัในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอืนนนั 



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 

 

128 

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ขอ้มูลอืนนัน มีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักับงบการเงินหรือกับความรู้ทีได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอืนแสดงขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ หากในการ
ปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้า่ขอ้มูลอืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัแลว้ ขา้พเจา้จะตอ้ง
รายงานขอ้เทจ็จริงนนั ทงันี ขา้พเจา้ไม่พบวา่มีเรืองดงักล่าวทีตอ้งรายงาน 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทใีนการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น
เพือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ดาํเนินงานต่อเนือง การเปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนืองในกรณีทีมีเรืองดงักล่าว  และการใช้
เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการทีดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุด
ดาํเนินงานหรือไมส่ามารถดาํเนินงานต่อเนืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพือให้ได้ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือมนัอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชือมนัในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัทีมีอยู่ไดเ้สมอไป 
ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมือคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลไดว้า่รายการทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยยีง ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนีดว้ย 

 ระบุและประเมินความเสียงทีอาจมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบ
การเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและ
เหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจาก
ขอ้ผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด           การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเข้าใจเกียวกับระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบ
วิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็น
ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งทีผูบ้ริหารจดัทาํ 

 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการทีดาํเนินงานต่อเนืองของ
ผูบ้ริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบญัชีทีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัที
เกียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้เ กิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความ
ไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
ถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นทีเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบ
บญัชีทีได้รับจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนืองได ้
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 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที
เกียวขอ้ง ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยถูกตอ้งตามที
ควรหรือไม่  

 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของ
กิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม 
ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่ม
บริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียง    ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนยัสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนยัสําคญัในระบบ
การควบคุมภายในซึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณ
ทีเกียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมด
ตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจา้เชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรืองทงัหลายทีสือสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสําคญั
ทีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้
อธิบายเรืองเหล่านีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ให้เปิดเผยเรืองดงักล่าว
ต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงาน
ของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวา่ผลประโยชน์ทีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการสือสารดงักล่าว 
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ผูส้อบบญัชีทีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันีคือ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 

 

                                                           

ศุภชยั ปัญญาวฒัโน  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  

           บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

          กรุงเทพฯ:  กุมภาพนัธ์  
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   ข. ตารางสรุปงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557 
สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2559 % 2558 % 2557 % 2559 % 2558 % 2557 %

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,333,229 6.84 1,353,521 8.02 276,988 1.83 234,077 1.48 667,293 5.61 24,641 0.20
เงินลงทนุชัว่คราว 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลูกหน้ีตัว๋เงินรับการคา้ 3,565,023 18.28 3,657,567 21.68 4,266,727 28.17 2,584,747 16.30 3,276,839 27.55 4,132,581 33.68
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 456,244 2.34 474,566 2.81 282,978 1.87 379,728 2.39 425,612 3.58 73,552 0.60
ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้สุทธิ 3,108,779 15.94 3,183,001 18.87 3,983,749 26.30 2,205,019 13.91 2,851,227 23.97 4,059,029 33.08
สินคา้คงเหลือ 3,769,636 19.33 2,402,519 14 3,817,829 25.21 3,106,107 19.59 1,999,512 16.81 3,443,866 28.07
ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,874 0.06 88,775 1 34,195 0.23 97,241 0.61 75,378 0.63 31,220 0.25
ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 371,696 1.91 0 0 0 0.00 351,144 2.21 0 0.00 0 0.00
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 6,179 0.05 5,644 0.05
เงินลงทนุในหุ้นบริุมสิทธิของกิจการร่วมคา้ 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1,322 0.01 458 7,801 1,520 0.01 1,322 0.01 458 0.00 1,517 0.01
ลูกหน้ีตามสญัญาและสญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ 514,321 2.64 1,674,980 27,359 199,322 1.32 514,321 3.24 1,674,980 14.08 199,321 1.62
ลูกหน้ีกรมสรรพากรและอ่ืน ๆ 251,074 1.29 103,973 150,395 95,864 0.63 29,576 0.19 16,391 0.14 39,002 0.32

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 9,360,931 48.00 8,807,227 52.21 8,409,467 55.53 6,538,807 41.24 7,291,418 61.31 7,804,240 63.60
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย ร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 466,038 2.39 147,696 0.88 124,002 0.82 7,579,047 47.80 3,675,986 30.91 3,725,830 30.36
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 199,433 1.02 199,433 1.18 199,433 1.32 99,838 0.63 99,838 0.84 100,106 0.82
เงินลงทนุในหุ้นบริุมสิทธิของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินลงทนุในหุ้นบริุมสิทธิของบริษทัยอ่ยของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนสุทธิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 636,652 4.01 210,295 1.77 0 0.00
สินทรัพยร์อการขาย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 8,690,382 44.56 7,075,695 41.94 5,652,536 37.32 885,156 5.58 552,045 4.64 460,266 3.75
สินทรัพย์ไม่มตีัวตนสุทธิ 228,849 1.17 31,541 0.19 28,933 0.19 53,722 0.34 30,498 0.26 28,317 0.23
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 งบดุล (ต่อ)
สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 2559 % 2558 % 2557 % 2559 % 2558 % 2557 %

ค่าความนิยม 146,294 0.00 146,294 0.00 146,294 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สิทธิการเช่า - สุทธิ 375,085 1.92 399,247 2.37 382,414 2.52 3,191 0.02 3,418 0.03 3,646 0.03
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 25,116 0.13 1,630 0.01 192,922 1.27 56,428 0.36 25,383 0.21 144,106 1.17
อ่ืน ๆ 10,488 0.05 60,538 0.36 9,117 0.06 4,233 0.03 3,983 0.03 4,086 0.03

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 10,141,685 52.00 8,062,074 47.79 6,735,651 44.47 9,318,267 58.76 4,601,446 38.69 4,466,357 36.40
รวมสินทรัพย์ 19,502,616 100.00 16,869,301 100.00 15,145,118 100.00 15,857,074 100.00 11,892,864 100.00 12,270,597 100.00
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 งบดุล (ต่อ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2559 % 2558 % 2557 % 2559 % 2558 % 2557 %

หนีสิ้นหมุนเเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,468,288 7.53 36,088 0.21 4,094,131 27.03 1,269,831 8.01 0 0.00 3,900,734 31.79
เจา้หน้ีและตัว๋เงินจ่ายการคา้ 3,012,910 15.45 1,530,163 9.07 880,671 5.81 3,317,418 20.92 1,618,205 13.61 1,397,490 11.39
เจา้หน้ีและเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 377,856 1.94 436,653 2.59 783,842 5.18 0 0.00 0 0.00 352,500 2.87
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 647 0.00 2,719 0.02 4,173 0.03 386 0.00 2,172 0.02 3,288 0.03
เงินรับจากผูร่้วมทนุเดิม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 224,789 1.15 468,999 2.78 206,816 1.37 150,579 0.95 397,282 3.34 193,233 1.57
สญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ 50,331 0.26 819,832 4.86 242,628 1.60 50,331 0.32 819,044 6.89 242,628 1.98
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 2,901 0.01 636 0.00 1,110 0.01 2,022 0.01 631 0.01 1,108 0.01
เจา้หน้ีอ่ืน 1,040,278 5.33 723,462 4.29 433,711 2.86 800,587 5.05 358,251 3.01 195,270 1.59
อ่ืน ๆ 133,656 0.69 100,334 0.59 36,348 0.24 42,275 0.27 41,269 0.35 14,518 0.12

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 6,311,656 32.36 4,118,886 24.42 6,683,430 44.13 5,633,429 35.53 3,236,854 27.22 6,300,769 51.35

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 777,903 3.99 2,044,858 12.12 2,214,432 14.62 0 0.00 0 0.00 420,000 3.42
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 391 0.00 1,033 0.01 4,020 0.03 0 0.00 286 0.00 2,601 0.02
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมและเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,108 0.10 27,097 0.18 30,584 0.20 9,538 0.06 19,023 0.16 22,542 0.18
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 130,487 0.77 112,941 0.75 87,635 0.58 87,497 0.55 92,746 0.78 72,800 0.59

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 925,889 4.75 2,185,929 12.96 2,336,671 15.43 97,035 0.61 112,055 0.94 517,943 4.22
รวมหนีสิ้น 7,237,545 37.11 6,304,815 37.37 9,020,101 59.56 5,730,464 36.14 3,348,909 28.16 6,818,712 55.57
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 งบดุล (ต่อ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2559 % 2558 % 2557 % 2559 % 2558 % 2557 %

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน
หุ้นสามญั 1,579,343,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,579,344 1,578,736 1,721,233 1,579,344 1,578,736 1,721,233

ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
หุ้นสามญั 1,552,998,070 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,552,998 7.96 1,543,850 9.15 1,532,780 10.12 1,552,998 9.79 1,543,850 12.98 1,532,780 12.49

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,008,954 5.17 969,634 5.75 916,250 6.05 1,008,954 6.36 969,634 8.15 916,250 7.47
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยโดยไม่สูญเสียอ านาจควบคุม (570,311) (2.92) (308,455) (1.83) (308,455) (2.04) 0 0.00 0 0.00 0 0.00

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 4,826 0.02 554 0.00 7,748 0.05 4,826 0.03 554 0.00 7,748 0.06
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
    ท่ีบริษทัฯซ้ือในราคาท่ีต  ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี 6,238 0.05 6,238 0.06 6,238 0.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 119,382 0.61 75,457 0.45 38,433 0.25 119,382 0.75 75,457 0.63 38,433 0.31
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม
    จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 172,123 0.88 172,123 1.02 172,123 1.14 172,123 1.09 172,123 1.45 172,123 1.40
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 9,873,734 50.63 7,843,967 46.50 3,711,759 24.51 7,268,327 45.84 5,782,337 48.62 2,785,748 22.70
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (13,504) (0.07) 25,501 0.15 (121,554) (0.80) 0 0.00 0 0.00 (1,197) (0.01)

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 12,154,440 62.32 10,328,869 61.23 5,955,322 39.32 10,126,610 63.86 8,543,955 71.84 5,451,885 44.43
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 110,631 0.57 235,617 1.40 169,695 1.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 12,265,071 62.89 10,564,486 62.63 6,125,017 40.44 10,126,610 63.86 8,543,955 71.84 5,451,885 44.43
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 19,502,616 100.00 16,869,301 100.00 15,145,118 100.00 15,857,074 100.00 11,892,864 100.00 12,270,597 100.00
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ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

2559 % 2558 % 2557 % 2559 % 2558 % 2557 %
รายไดจ้ากการขายและบริการ 24,037,770 100.00 37,136,767 100.00 45,727,305 100.00 19,111,117 100.00 34,265,588 100.00 42,956,607 100.00
ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้ริการ 19,348,225 80.49 29,632,808 79.79 43,722,786 95.62 16,705,730 87.41 28,798,860 84.05 42,099,318 98.00
ก าไรขั้นต้น 4,689,545 19.51 7,503,959 20.21 2,004,519 4.38 2,405,387 12.59 5,466,728 15.95 857,289 2.00
ค่าใชจ่้ายการขายและบริหาร 1,304,854 5.43 1,145,075 3.08 797,289 1.74 674,311 3.53 659,727 1.93 460,258 1.07

ก าไรจากการขายและให้บริการ 3,384,691 14.08 6,358,884 17.12 1,207,230 2.64 1,731,076 9.06 4,807,001 14.03 397,031 0.92
รายได้อ่ืน

ดอกเบ้ียรับ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ดอกเบ้ียรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจากการจ่ายช าระค่าสินคา้ล่าชา้ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินปันผลรับ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 969,938 5.08 203,340 0.59 168,669 0.39
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 65,674 0.27 268,924 0.72 409,440 0.90 72,667 0.38 240,506 0.70 402,166 0.94
ค่าชดเชยรับจากขอ้เรียกร้องค่าเสียหาย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อ่ืน ๆ 191,309 0.80 86,605 0.23 63,466 0.14 223,132 1.17 128,058 0.37 105,659 0.25

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ค่าใช้จ่ายอ่ืน

หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ) (153,033) (0.64) 176,912 0.48 165,723 0.36 (45,884) (0.24) 352,060 1.03 (2,480) (0.01)

ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 134,547 0.31
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8,300 0.04 57,120 0.17 0 0.00
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (97,720) (0.41) (87,811) (0.24) (48,851) (0.11) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของท่ีดินและอ่ืนๆ 0 0.00 89,236 0.24 7,967 0.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ก าไรจากการด าเนนิงาน 3,892,427 16.19 6,536,076 17.60 1,555,297 3.40 3,034,397 15.88 4,969,725 14.50 941,458 2.19
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ตารางสรุปงบก าไรขาดทุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2559 % 2558 % 2557 % 2559 % 2558 % 2557 %

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3,892,427 16.19 6,536,076 17.60 1,555,297 3.40 3,034,397 15.88 4,969,725 14.50 941,458 2.19
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 110,044 0.46 151,113 0.41 221,838 0.49 32,527 0.17 70,281 0.21 143,792 0.33
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 655,139 2.73 1,188,690 3.20 176,350 0.39 432,568 2.26 958,979 2.80 128,593 0.30

ก าไร(ขาดทุน)หลงัภาษเีงินได้ 3,127,244 13.01 5,196,273 13.99 1,157,109 2.53 2,569,302 13.44 3,940,465 11.50 669,073 1.56

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 17,110 0.07 117,509 0.32 (43,325) (0.09) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ก าไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมตามปกติ 3,110,134 12.94 5,078,764 13.68 1,200,434 2.63 2,569,302 13.44 3,940,465 11.50 669,073 1.56
รายการพิเศษสุทธิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ก าไร ( ขาดทุน )สุทธิ 3,110,134 12.94 5,078,764 13.68 1,200,434 2.63 2,569,302 13.44 3,940,465 11.50 669,073 1.56

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 34.24% 59.00%
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 2.01 0.00 3.30 0.00 0.78 0.00 1.66 0.00 2.56 0.00 0.44 0.00
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั(หุ้น) 1,552,998 0.00 1,543,850 0.00 1,532,780 0.00 1,552,998 0.00 1,543,850 0.00 1,532,780 0.00
EBIT 3,875,317.00
ROA for road map 53.54%
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั(หุ้น) 1,552,998 1,543,850 1,532,780 1,552,998 1,543,850 1,532,780
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2559 2558 2557 2559 2558 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น

หุ้นสามญั
ยอดตน้งวด 1,543,850 1,532,780 1,525,809 1,543,850 1,532,780 1,525,809
ออกหุ้นเพ่ิมทนุ 9,148 11,070 6,971 9,148 11,070 6,971
ยอดปลายงวด 1,552,998 1,543,850 1,532,780 1,552,998 1,543,850 1,532,780

ส่วนเกินทนุ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ยอดตน้งวด 969,634 916,250 887,824 969,634 916,250 887,824
ลดส่วนเกินหุ้นสามญัเพ่ือลา้งขาดทนุสะสมและออกหุ้นเพ่ิมทนุ 39,320 53,384 28,426 39,320 53,384 28,426
ยอดปลายงวด 1,008,954 969,634 916,250 1,008,954 969,634 916,250

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น
ยอดตน้งวด 554 7,748 0 554 7,748 0
ค่าหุ้นเพ่ิมทนุรับล่วงหนา้ 4,272 (7,194) 7,748 4,272 (7,194) 7,748
ยอดปลายงวด 4,826 554 7,748 4,826 554 7,748

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัซ้ือในราคาท่ีต  ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี
ยอดตน้งวด 6,238 6,238 6,238 0 0 0
ก าไรสะสมส่วนของบริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัซ้ือส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยในบริษทัยอ่ยฯ 0 0 0 0 0 0
ยอดปลายงวด 6,238 6,238 6,238 0 0 0

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
ยอดตน้งวด 25,501 (120,357) (54,856) 0 0 0
เพ่ิมระหว่างงวด (39,004) 145,858 (65,501) 0 0 0
ยอดปลายงวด (13,503) 25,501 (120,357) 0 0 0

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
ยอดตน้งวด 0 (1,196) (3,649) 0 (1,196) (3,649)
เพ่ิมระหว่างงวด 0 1,196 2,453 0 1,196 2,453
ยอดปลายงวด 0 0 (1,196) 0 0 (1,196)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2559 2558 2557 2559 2558 2557

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม
จดัสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย
ยอดตน้งวด 172,123 172,123 162,053 172,123 172,123 162,053
รายการจดัสรรส ารอง 0 0 10,070 0 0 10,070
ยอดปลายงวด 172,123 172,123 172,123 172,123 172,123 172,123

งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ยอดตน้งวด 7,843,967 3,711,759 2,682,129 5,782,338 2,785,749 2,289,093
ก าไร (ขาดทนุ) ประจ าปี 3,110,134 5,078,764 1,200,434 2,569,302 3,940,465 669,073
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 2,945 (21,808) (7,458) 0 (19,128) (9,071)
เงินปันผลจ่าย (1,083,312) (924,748) (153,276) (1,083,312) (924,748) (153,276)
ส ารองตามกฎหมาย 0 0 (10,070) 0 0 (10,070)
ยอดปลายงวด 9,873,734 7,843,967 3,711,759 7,268,328 5,782,338 2,785,749

ส่วนของผู้มส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบริษทัย่อย
ยอดตน้งวด 235,618 169,695 649,231 0 0 0
เงินปันผลจ่ายออกหุ้นสามญัในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ 0 1,854 0 0 0 0
เงินปันผลจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (7,443) (52,000) (22,750) 0 0 0
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 8,112 116,069 (51,080) 0 0 0
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัในบริษทัยอ่ยโดยไม่เสียการควบคุม (125,656) (405,706) 0 0 0
ยอดปลายงวด 110,631 235,618 169,695 0 0 0

การเปลีย่นแปลงส่วนได้เสียของบริษทัในบริษทัย่อยโดยไม่เสียการควบคุม (570,311) (308,455) (308,455) 0 0 0
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 119,382 75,456 38,432 119,382 75,456 38,432

(450,929) (232,999) (270,023) 119,382 75,456 38,432
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,265,072 10,564,486 6,125,017 10,126,611 8,543,955 5,451,886
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2559 2558 2557 2559 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 3,782,383 6,384,963 1,333,460 3,001,870 4,899,444 797,666
ปรับกระทบยอดก าไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ าหน่าย 825,694 575,594 493,205 111,476 81,214 74,345
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ ( กลบัรายการ ) (157,147) 176,912 165,723 (45,884) 352,060 (2,480)
รายการปรับลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (197,244) (86,220) 358,043 (188,040) (61,888) 424,365
ตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 138 352 0 0 0
ตดัจ าหน่ายค่าความนิยม 525 0 0 0 0 0
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 0 0 0 (969,938) (203,340) (168,669)
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์และสิทธิการเช่า 0 89,236 7,967 0 0 0
(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 17,289 34,694 26,900 36,607 (23,414) 3,088
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าและขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 0 0 0 8,300 57,120 134,547
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนแลว้จากการแกไ้ขสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาว 0 0 0 0 0 0
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 17,091 10,383 14,092 9,869 8,398 10,398
ก าไร(ขาดทนุ)จากการขายอุปกรณ์ 5,410 (1,972) 6,748 (1,465) (3,411) (1,510)
รายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 43,925 37,024 15,178 35,129 29,749 12,356
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในกิจการร่วมคา้และบริษทัร่วม (97,720) (87,811) (48,851) 0 0 0
เจา้หน้ีตามสญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ 0 0 0 0 0 0
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 107,075 141,838 203,018 36,826 66,053 132,936
ขาดทนุของสญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 0 0 0 0 0 0
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (697) 589 (6,598) 527 582 (5,432)
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ 391,159 (898,455) 58,086 391,947 (899,243) 58,086
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม (9,797) (1,441) 3,115 (9,486) (1,026) 3,959

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์
             และหนีสิ้นด าเนนิงาน 4,727,949 6,375,472 2,630,438 2,417,738 4,302,298 1,473,655
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บริษทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                    แบบ 56-1 

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2559 2558 2557 2559 2558 2557

สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 669,365 560,781 (215,078) 300,219 833,606 (407,468)
สินคา้คงเหลือ (886,420) 1,500,532 4,964,283 (918,555) 1,506,243 4,783,392
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (117,847) (62,142) 140,002 (32,939) (15,865) (20,292)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 99,459 (51,816) (398) (3,359) 20,275 6,388

หน้ีสินจากการด าเนินงาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,553,832 838,383 (271,415) 2,150,485 486,734 32,146
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (98,896) 51,136 (199,252) (14,111) 13,393 (17,994)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0 0 0 0 0 0

เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 5,947,442 9,212,346 7,048,580 3,899,478 7,146,684 5,849,827
จ่ายดอกเบ้ีย (136,254) (124,161) (211,339) (46,049) (68,481) (133,122)
จ่ายภาษีเงินได้ (975,929) (728,879) (73,530) (710,316) (631,725) (33,397)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 4,835,259 8,359,306 6,763,711 3,143,113 6,446,478 5,683,308
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บริษทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                    แบบ 56-1 

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2559 2558 2557 2559 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดของบริษทัยอ่ย ณ วนัรวมกิจการ 0 0 0 0 0 0
เงินสดจ่ายซ้ือเงินกูย้ืมระยะยาวในบริษทัยอ่ย 0 0 0 (190,763) 0 0
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ - สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดท่ีไดรั้บ (1,278,659) 0 0 (1,513,222) 0 0
เงินสดจ่ายซ้ือเงินกูย้ืมระยะสั้นในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนั 0 0 0 (448,159) 0 0
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในบริษทัยอ่ย 0 0 0 (1,522,986) 0 0
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในบริษทัร่วม (225,043) 0 0 (225,043) 0 (125,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 0 0 0 0 0 119,091
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 0 0 0 6,453 0 35,000
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 0 0 0 (34,620) (205,340) 0
เงินสดรับจากการโอนกิจการใหบ้ริษทัยอ่ย 0 0 0 0 0 0
เงินรับจากการลดทนุของบริษทัยอ่ย 0 0 0 0 0 0
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 0 0 0 639,238 36,800 16,100
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 4,838 61,540 32,569 4,838 61,540 32,569
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือซอฟตค์อมพิวเตอร์ (33,682) (6,275) (9,340) (31,150) (5,639) (8,269)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (1,209,975) (1,660,470) (852,238) (413,810) (152,276) (61,672)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 3,581 5,045 14,926 1,627 4,726 1,779
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสิทธิการเช่า 0 (2,175) 0 0 0 0

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2,738,940) (1,602,335) (814,083) (3,727,597) (260,189) 9,598
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บริษทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                    แบบ 56-1 

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2559 2558 2557 2559 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 601,779 (4,062,470) (5,344,208) 1,571,341 (3,900,734) (5,289,690)
เงินสดจ่ายซ้ือผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (387,512) 0 (727,065) (387,512) 0 0
เงินสดจ่ายช าระตามสญัญาเช่าการเงินเช่าซ้ือทรัพยสิ์น (9,897) (4,180) (7,816) (1,995) (3,206) (5,774)
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 0 649,595 826,642 0 0 0
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (1,312,789) (1,288,752) (706,974) 0 (772,500) (352,500)
เงินสดรับรับจากการเพ่ิมทนุ 47,914 56,706 35,397 47,914 56,707 35,397
รับเงินล่วงหนา้ค่าหุ้นสามญั 4,826 2,408 7,748 4,826 554 7,748
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้น (1,083,303) (924,459) (153,141) (1,083,304) (924,459) (153,141)
เงินปันผลจ่ายผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (7,443) (52,000) (22,750) 0 0 0

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (2,146,425) (5,623,152) (6,092,167) 151,270 (5,543,638) (5,757,960)

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงินทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 29,815 (57,286) 816 0 0 0
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (20,291) 1,076,533 (141,723) (433,214) 642,651 (65,054)
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นปี ณ 1 มกราคม 1,353,521 276,988 495,435 667,293 24,642 89,696
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี ณ 31 ธันวาคม 1,333,230 1,353,521 353,712 234,079 667,293 24,642

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

    รายการซ้ือสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินโดยการเช่าซ้ือ 0 0 1,930 0 0 0
    รายการซ้ืออุปกรณ์ทีย่งัไม่ได้จ่ายช าระ 7,926 76,429 502 0 0 0
      รายการหกักลบเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยกบับญัชีเจา้หน้ี 0 0 0 0 105,000 120,000
      รายการหกักลบเงินสดรับจากการขายเงินลงทนุกบัเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 0 0 0 0 0 159,437
      รายการหกักลบเงินรับจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยกบับญัชีเจา้หน้ี 0 0 0 0 0 0
     รายการแปลงลูกหนีเ้ป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย 0 0 0 0 0 0
     เงินโอนรับจาก Aras เป็นเงินเพิ่มทุนโดยผู้มส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบริษทัย่อย 0 0 0 0 0 0
     รายการแปลงหนีเ้งินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อยเป็นเงินลงทุน 0 0 0 0 0 0
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บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากดั (มหาชน)                                                                                แบบ 56-1

  (ค) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินทสํีาคญั  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน) บริษัทร่วมและบริษัทย่อย
2557 2558 2559

อัตราส่วนวดัสภาพคล่อง
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Times) 1.26                   2.14                  1.48                  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Times) 0.66                   1.37                  0.99                  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (Times) 0.72                   1.55                  0.93                  

อตัราส่วนหมุนเวียนของลูกหนีการคา้ (Times) 11.63                 10.36                7.64                  

ระยะเวลาในการเก็บหนี เฉลีย (Days) 30.96                 34.74                47.11                

อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Times) 6.64                   9.53                  6.27                  

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย (Days) 54.21                 37.78                57.42                

อตัราหมุนเวียนของเจา้หนีการคา้ (Times) 41.27                 24.58                8.52                  

ระยะเวลาในการชาํระหนี (Days) 8.72                   14.64                42.27                

Cash Cycle (Days) 76.44                 57.88                62.27                

อัตราส่วนความสามารถในการหากาํไร
อตัรากาํไรขนัตน้ (%) 4.38% 20.21% 19.51%

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 3.40% 17.60% 16.19%

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) 434.88% 127.89% 124.22%

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 2.60% 13.51% 12.75%

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 21.44% 62.38% 27.67%

อัตราส่วนประสิทธิภาพ
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.78% 40.83% 21.40%

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 31.08% 88.85% 49.93%

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Times) 2.61                   2.34                  1.34                  

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Times) 1.47                   0.60                  0.59                  

อตัราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบีย (Times) 33.57                 69.83                61.00                

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั (Times) (0.98)                  (1.16)                (0.99)                

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 18.42% 27.27% 44.96%
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บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากดั (มหาชน)                                                                                แบบ 56-1

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเจริญเติบโต บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน) บริษัทร่วม และบริษัทย่อย
2557 2558 2559

ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 3.885                 6.690                7.826                

กาํไรสุทธิต่อหุ้น 0.783                 3.290                2.003                

เงินปันผลต่อหุ้น 0.20                   0.90                  0.90                  

อัตราการเติบโต
สินทรัพยร์วม (%) -25.30% 11.38% 15.61%

หนีสินรวม (%) -37.28% -30.10% 14.79%

รายไดจ้ากการขายหรือบริการ (%) 34.75% -18.79% -35.27%

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน (%) 1.52% 43.62% 13.95%

กาํไรสุทธิ (%) 44.38% 323.08% -38.76%
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บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากดั (มหาชน)                                                                                แบบ 56-1

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินทสํีาคญั  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน)
2557 2558 2559

อัตราส่วนวดัสภาพคล่อง
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Times) 1.24                   2.25                  1.16                  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Times) 0.59                   1.37                  0.77                  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (Times) 0.64                   1.35                  0.71                  

อตัราส่วนหมุนเวียนของลูกหนีการคา้ (Times) 11.19                 9.92                  7.56                  

ระยะเวลาในการเก็บหนี เฉลีย (Days) 32.18                 36.30                47.62                

อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Times) 6.96                   10.58                6.54                  

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย (Days) 51.72                 34.02                55.01                

อตัราหมุนเวียนของเจา้หนีการคา้ (Times) 29.31                 19.10                6.77                  

ระยะเวลาในการชาํระหนี (Days) 12.28                 18.85                53.18                

Cash Cycle (Days) 71.61                 51.47                49.45                

อัตราส่วนความสามารถในการหากาํไร
อตัรากาํไรขนัตน้ (%) 2.00% 15.95% 12.59%

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 2.19% 14.50% 15.88%

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) 603.67% 129.71% 103.58%

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 1.53% 11.31% 12.61%

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 12.95% 56.31% 27.52%

อัตราส่วนประสิทธิภาพ
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.56% 41.13% 21.87%

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 162.31% 794.55% 373.06%

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Times) 2.97                   2.88                  1.47                  

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Times) 1.25                   0.39                  0.57                  

อตัราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบีย (Times) 42.58                 116.33              134.18              

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั (Times) (0.99)                  (1.11)                (0.88)                

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 35.59% 35.25% 54.42%
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ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเจริญเติบโต  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน)
2557 2558 2559

ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 3.557                 5.534                6.521                

กาํไรสุทธิต่อหุ้น 0.44                   2.55                  1.65                  

เงินปันผลต่อหุ้น 0.20                   0.90                  0.90                  

อัตราการเติบโต
สินทรัพยร์วม (%) -28.25% -3.08% 33.33%

หนีสินรวม (%) -44.19% -50.89% 71.11%

รายไดจ้ากการขายหรือบริการ (%) 34.83% -20.23% -44.23%

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน (%) -4.99% 43.34% 2.21%

กาํไรสุทธิ (%) 55.51% 488.94% -34.80%
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.  การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ  

การวเิคราะห์ผลการดําเนินงาน 

กลุ่มบริษทัฯ มีความยนิดีทีจะรายงานวา่ ในปี  กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน ,  ลา้นบาท 
เมือเปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิในปี  ทีสูงสุดเป็นประวติัการณ์จาํนวน ,  ลา้นบาท ดงัทีกล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ ปี  ถือวา่เป็นปีทีผลการดาํเนินงานทีดีทีสุดในประวติัการณ์ของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งไรก็ตามผลการ
ดาํเนินงานในระดบันีอาจจะไม่สามารถทีจะเกิดขึนไดติ้ดต่อกนัทุกปี 

รายไดจ้ากการขายและบริการจาํนวน ,  ลา้นบาท ลดลงร้อยละ  เมือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 
ซึงปัจจยัหลกัเกิดจากราคาขายทีลดลงอย่างมีนยัสําคญั ซึงสอดคลอ้งกบัการลดลงของราคานาํมนัดิบในปี 

 เมือเปรียบเทียบกบัปี  อยา่งไรก็ตามปริมาณยอดขายไดล้ดลงเพียงร้อยละ .  เมือเปรียบเทียบกบัปี 
 เนืองจากฤดูฝนทีขยายช่วงเวลานานขึน ประกอบกบัอุปทานส่วนเกินและปริมาณสินคา้คงเหลือยกมา

ของตลาดส่วนใหญ่ในต่างประเทศมีจาํนวนมาก สําหรับตลาดต่างประเทศในเวียดนาม กัมพูชา และ
อินโดนีเซีย ประสบกบัภาวะชะลอตวั ในขณะทีโรงกลนั Tea-port ในประเทศจีนได้ผลิตยางมะตอยใน
ประเทศเพิมขึนอย่างมีนยัสําคญั สําหรับตลาดต่างประเทศในปี  ทีผ่านมาถือเป็นตลาดทีมีความทา้ทาย
อยา่งมาก แต่กลุ่มบริษทัฯ คาดวา่ตลาดต่างประเทศนนัจะมีการฟืนตวัในปี  

สําหรับการกระตุน้เศรษฐกิจในประเทศ รัฐบาลไทยไดเ้พิมงบประมาณการใช้จ่ายสร้างโครงสร้าง
พืนฐานทางถนนมากกว่างบประมาณสําหรับปี  คิดเป็นร้อยละ  ส่งผลให้ปริมาณการใช้ยางมะตอย
ของประเทศไทยเพิมขึนถึงระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ที .  ลา้นตนัทาํให้รายไดจ้ากการขายยางมะตอยใน
ประเทศของบริษทัฯ มีอตัรากาํไรและปริมาณการขายสูงในระดบัสูง 

ตน้ทุนขายและบริการในปี  มีจาํนวน ,  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ .  (ร้อยละ .  
ในปี ) ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ตน้ทุนขายดงักล่าวเป็นยอดตน้ทุนทีไม่ไดร้วมผลกระทบจาก
การตงัสาํรองเผือการลดลงในมูลค่าของสินคา้คงเหลือซึงมีการป้องกนัความเสียงจากการประกนัราคาสินคา้
อย่างเพียงพอแลว้กลุ่มบริษทัฯ มีการบริหารจดัการเพือรักษาอตัรากาํไรให้คงทีในสภาวะตลาดทีแข่งขนัสูง 
กลุ่มบริษทัฯ มีผลกาํไรจากการป้องกนัความเสียงจากการประกนัราคาสินคา้จาํนวน  ลา้นบาท ซึงเกิดจาก
การทีราคานาํมนัดิบ Ice Brent ปรับตวัสูงขึนจาก .  ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงตน้ปี  ถึง .  
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงสินปี กลยุทธ์การป้องกนัความเสียงราคาทีมีประสิทธิภาพของบริษทัฯ ยงั
เป็นเครืองมือสําคญัทีช่วยป้องกนัความเสียงจากความผนัผวนของตลาดสินคา้โภคภณัฑ์ (commodity) ไม่ว่า
ราคาตลาดจะสูงขึนหรือลดลง และส่งผลในเชิงบวกทีมีผลต่อผลประกอบการของบริษทัฯ 
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ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร มีจาํนวน .  ลา้นบาท และ , .  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ .  และร้อยละ .  ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ตามลาํดบั เมือเปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายในการ
ขายและการบริหารในปี  ซึงมีจาํนวน .  ลา้นบาท และจาํนวน .  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

.  และร้อยละ .  ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ตามลาํดบั การเพิมขึนของค่าใชจ่้ายในการบริหาร
เกิดจากค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งกบัพนกังานทีเพิมขึนตามการขยายตวัของธุรกิจรวมถึงค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งกบั
การซือกิจการทงัในประเทศและต่างประเทศของบริษทัฯ กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การควบคุมค่าใชจ่้ายเหล่านีอยา่ง
เขม้งวด ในขณะทีอตัรากาํไรขนัตน้จากการดาํเนินงานเพิมขึน 

มีการกลบัรายการหนีสงสัยจะสูญในปี  จาํนวน  ลา้นบาท จากการชาํระหนีของลูกคา้บาง
รายของบริษทัย่อยในประเทศจีน สําหรับยอดขายในประเทศไม่มีการตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเพิมขึนใน
ระหวา่งปี การตงัค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญเป็นไปตามนโยบายทีมีความรอบคอบของกลุ่มบริษทัฯ โดยทีลูกคา้ที
คา้งชาํระหนีนานกวา่หนึงปีจะมีการตงัค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญเตม็จาํนวน 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินปี  อยูที่  ลา้นบาท เมือเปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายทางการเงินจาํนวน  
ลา้นบาท ในปีก่อนการลดลงของค่าใชจ่้ายทางการเงินเกิดจากการจ่ายชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาวก่อนกาํหนด 

กาํไรสุทธิรวมหลงัหักภาษีสําหรับปี  มีจาํนวน ,  ลา้นบาท คิดเป็นกาํไรต่อหุ้น .  บาท 
(ราคาพาร์  บาทต่อหุน้) เปรียบเทียบกบักาํไรต่อหุน้ .  บาท สาํหรับปี  

อตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ อยู่ในระดบัสูงโดยคิดเป็นร้อยละ .  ในปี 
 และร้อยละ .  ในปี   

การวเิคราะห์ด้านการเงิน 

สถานะดา้นการเงินของกลุ่มบริษทัฯ สินสุดปี 2559 สามารถสรุปไดด้งันี 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัฯ ยงัคงอยู่ในระดบัตาํ ในขณะทีเงินกูย้ืมระยะยาวทีมี
ดอกเบียสูงของบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัฯ ไดถู้กชาํระคืนก่อนกาํหนดดว้ยกระแสเงินสดจากการดาํ เนินงาน 

จึงส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมของกลุ่มบริษทัฯ ลดลงเป็น 0.59 กลุ่มบริษทัฯ ยึดมนัใน
การควบคุมสถานะเงินสดทีแขง็แกร่ง โดยจดัสรรเงินลงทุนในระดบัทีเหมาะสมเพือโอกาสในการขยายตวัใน
ธุรกิจใหม่ๆ และเมือเดือนตุลาคม 2559บริษทั ฟิทซ์ เรทติงส์ (ประเทศไทย) ไดย้ืนยนัความเชือมนัดงักล่าว
จากการจดัอนัดบัเครดิตระยะยาวของกลุ่มบริษทัฯ เป็นระดบั A- อีกครัง อีกทงักลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บความ
ไวว้างใจในการช่วยเหลือดา้นการเงินทงัในเรืองการซือวตัถุดิบและเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคารต่าง ๆ เป็น
อยา่งดี 
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ฐานะการเงินรวม 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ จาํนวน 4,728 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบักระแส
เงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ จาํนวน 6,375 ลา้นบาทในปี 2558 อตัราส่วนหนีต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้รวมของกลุ่มบริษทัฯ หรือ D/E Ratio ยงัคงดีขึนเป็น 0.59 จาก 0.60 ภายหลงัจากการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืม
ระยะยาวก่อนกาํหนดอนัเป็นผลจากการทีบริษทัฯมีกระแสเงินสดทีแขง็แกร่งนอกจากนี อตัราส่วนเงินกูร้ะยะ
ยาวต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงเป็น .  จาก .  

การเปลียนแปลงในฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัสินปี 2559 เมือเปรียบเทียบกบัสินปี 

2558 สามารถสรุปไดด้งันี 

• การเพิมขึนของสินคา้คงเหลือเกิดจากการเพิมขึนของนาํมนัดิบระหวา่งทางในช่วงสินปี 

• การเพิมขึนของทีดิน อาคารและอุปกรณ์เกิดจากการขยายตวัของธุรกิจ และการลงทุนในโรง
กลนัของกลุ่มบริษทัฯ 

• การเพิมขึนของเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืนเนืองจากการไดรั้บเครดิตเทอมเพิมขึน 

• การเพิมขึนของเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเนืองจากการเพิมขึนของเงินกูร้ะยะสัน
สาํหรับการซือนาํมนัดิบในช่วงสินปี 

• การลดลงของเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินเนืองจากการจ่ายชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาวก่อน
กาํหนดเพราะบริษทัฯ มีกระแสเงินสดทีแขง็แกร่ง 

อตัราส่วนทางการเงินหลกั 

อตัราส่วนทางการเงินหลกัของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัสินปี 2559 เมือเปรียบเทียบกบัปี 2558 สามารถ
สรุปไดด้งันี 

• อตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วมลดลงเป็นร้อยละ 12.8 ในปี 2559 จากร้อยละ 13.5 ในปี 2558 

• อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงเป็นร้อยละ 27.7 ในปี 2559 จากร้อยละ 62.4 (ทีเป็น
ประวติัการณ์) ในปี 2558 
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กระแสเงินสด 

กระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัฯ ในปี 2559 สามารถสรุปไดด้งันี 

• เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 4,835 ลา้นบาทส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดไดม้าจากการ
ดาํเนินงานและความสามารถในการเก็บหนีดีขึน รวมถึงระยะเวลาการจ่ายชาํระค่านาํมนัดิบนาน
ขึน 

• เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 2,739 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการซือธุรกิจของ
บริษทัยอ่ย และซืออุปกรณ์ทีโรงกลนัเพิมขึน 

• เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 2,146 ลา้นบาทส่วนใหญ่เกิดจาก การจ่ายชาํระ
เงินกูย้มืระยะยาวก่อนกาํหนดและการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
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คุณวุฒิการศึกษา 
• Bachelor Degree in Higher Accounting California College of Commerce, U.S.A. 
• ปริญญ โทก รบริห ร สถ บนับณัฑิตบริห รธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬ ลงกรณ์มห วทิย ลยั 

การอบรม 
• หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 63/2550 
• หลกัสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 33/2557 
• หลกัสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นท่ี 3/2554 

หุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 

2555 - ปัจจุบนั  กรรมก ร และกรรมก รตรวจสอบ  
                                   บริษทั แผน่ดินทองพร็อพเพอร์ต้ีดีเวลลอปเมน้ท ์จ  กดั (มห ชน) 
         ประเภทธุรกิจ พฒัน อสังห ริมทรัพย ์

2556 - ปัจจุบนั  กรรมก รและกรรมก รตรวจสอบ  
                          บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ  กดั (มห ชน) ประเภทธุรกิจ ให้บริก รสินเช่ือ 
2559 - ปัจจุบนั  ประธ นกรรมก รบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
ปัจจุบนั             ประธ นกรรมก รและประธ นกรรมก รตรวจสอบ  

       บริษทั ไทคอน อินดสัเตรียล คอนเน็คชัน่ จ   กดั (มห ชน) 
                          ประเภทธุรกิจ พฒัน อสังห ริมทรัพยป์ระเภทโรงง นและคลงัสินค ้ใหเ้ช่  
2553 - ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั เนชัน่แนล เพ เวอร์ ซพัพล ย จ  กดั (มห ชน) 

       ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ  หน่ ยกระแสไฟฟ้ และไอน ้  
        



บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ�ำ  กดั (มห  ชน) 

                                                                                                                                                              เอกสารแนบ 1         

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 
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2558 - ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั พริม ม รีน จ  กดั  
                          ประเภทธุรกิจ ขนส่งปิโตรเคมีท งทะเล บริก รเรือเพื่อสนบัสนุนธุรกิจขดุเจ ะและ  
                          จดัเก็บน ้ มนักล งทะเล 
2559 - ปัจจุบนั  กรรมก ร สถ บนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
2554 - ปัจจุบนั  กรรมก ร สถ บนับริห รกองทุนพลงัง น 
2559 - ปัจจุบนั  กรรมก ร เงินทุนหมุนเวยีน กรมบญัชีกล ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ�ำ  กดั (มห  ชน) 

                                                                                                                                                              เอกสารแนบ 1         
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นายโก บัน เฮ็ง 
รองประธ นกรรมก ร 
กรรมก รอิสระ 
อ ย ุ68 ปี 

วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
1 กรกฎ คม 2554 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• Post-Graduate Diploma in Business Administration, University of Singapore 
• Bachelor’s Degree in Applied Chemistry 

การอบรม 
• 2017 Seminar on audit committee, ACRA, SGX and Singapore Institutes of Directors 
• 2016 Building a High Impact Board, Singapore Institutes of Directors 
• 2016 Cybersecurity for Directors, Singapore Institutes of Directors 
• 2016 Competition Law and Corporate Governance, KCL GRC 

หุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 

17 ก.พ. 2559 - ปัจจุบนั รองประธ นกรรมก รบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2558 - ปัจจุบนั กรรมก รและประธ นคณะกรรมก รตรวจสอบ Cue Energy Resources Limited        
                          ประเภทธุรกิจ ส  รวจและผลิตน ้ มนัและก๊ ซธรรมช ติ 
2558 - ปัจจุบนั  กรรมก รอิสระและประธ นกรรมก รท่ีไม่ใช่ผูบ้ริห ร 

       Keppel Infrastructure Fund Management Pte. Ltd. 
         ประเภทธุรกิจ ตวัแทนของผูถื้อหน่วยลงท่ีท  หน ้ท่ีรักษ ผลประโยชน์ Keppel  

       Infrastructure Trust 
2557 - ปัจจุบนั กรรมก ร Chung Cheng High School Ltd., ประเภทธุรกิจ ก รศึกษ  
2556 - ปัจจุบนั  กรรมก ร Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd. ประเภทธุรกิจ กิจก รลงทุน 
2554 - ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษ  Malaysian KLSE listed company Dialog Group Bhd. 

       ประเภทธุรกิจ ผูเ้ช่ียวช ญในธุรกิจตน้น ้ และกล งน ้ ด ้นน ้ มนั ก๊ ซธรรมช ติ  
       และปิโตรเคมี 

2554 - ปัจจุบนั  กรรมก รอิสระ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 



บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ�ำ  กดั (มห  ชน) 

                                                                                                                                                              เอกสารแนบ 1         
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2556 - 2558      กรรมก ร Linc Energy Limited ประเภทธุรกิจ น ้ มนัและก๊ ซธรรมช ติ 
2554 -2557      ท่ีปรึกษ อ วุโส Singapore Petroleum Company (SPC) 

      ประเภทธุรกิจ ส  รวจและผลิตน ้ มนัและก๊ ซธรรมช ติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ�ำ  กดั (มห  ชน) 

                                                                                                                                                              เอกสารแนบ 1         
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165 
 

นางสาวลกัษณา ทรัพย์สาคร 
กรรมก ร 
กรรมก รผูมี้อ  น จลงน มผูกพนับริษทั 
อ ย ุ64 ปี 

วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
16 สิงห คม 2556 

คุณวุฒิการศึกษา 
• MBA Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA 
• บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) จุฬ ลงกรณ์มห วทิย ลยั 

การอบรม 
• 2557 Director Certification Program (DCP) 
• 2557 Role of the Chairman Program (RCP) 
• 2555 Director Accreditation Program (DAP) 

หุ้นในบริษัท 
13,000,000 หุน้ (0.837%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน 
นอ้งส วของน ยสิทธิล ภ ทรัพยส์ ครและพี่ส วของภรรย  น ยสมจิตต ์เศรษฐิน 

ประสบการณ์การท างาน 
2558 - ปัจจุบนั กรรมก ร บริษทั ทิปโก ้ท วเวอร์ จ  กดั ประเภทธุรกิจ ใหเ้ช่ อสังห ริมทรัพย ์
2556 - ปัจจุบนั กรรมก ร บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2556 - ปัจจุบนั ประธ นกรรมก ร บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  กดั (มห ชน)  

       ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง 
2556 - ปัจจุบนั ประธ นกรรมก ร บริษทั ทิปโก ้เอฟ แอนด์ บี จ  กดั 

       ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ  หน่ ยเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม 
2555 - ปัจจุบนั กรรมก ร บริษทั สย มคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ  กดั ประเภทธุรกิจ บริก รขนส่ง 
2555 - ปัจจุบนั กรรมก ร บริษทั ปิยะณรงคว์ทิย ์จ  กดั ประเภทธุรกิจ ใหเ้ช่ อสังห ริมทรัพย ์
2554 - ปัจจุบนั กรรมก ร บริษทั วณิชภ ค จ  กดั ประเภทธุรกิจ ใหเ้ช่ อสังห ริมทรัพย ์
2546 - ปัจจุบนั กรรมก ร บริษทั ถนอมวงศบ์ริก ร จ  กดั  
                    ประเภทธุรกิจ ผูรั้บเหม ก่อสร้ งและซ่อมบ  รุงท ง 

2556 - 17 ก.พ. 2559 ประธ นกรรมก ร บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 



บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ�ำ  กดั (มห  ชน) 

                                                                                                                                                              เอกสารแนบ 1         
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นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ 
กรรมก ร 
กรรมก รผูมี้อ  น จลงน มผูกพนับริษทั 
กรรมก รบริห ร 
กรรมก รสรรห และก  หนดค่ ตอบแทน 
อ ย ุ62 ปี 

วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
1 สิงห คม 2543 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, MA, USA 
• Ecole Nationale Suprieure d’ Arts et Metiers 

การอบรม 
• 2556 Director Certification Program (DCP) 
• 2556 Director Accreditation Program (DAP) 

หุ้นในบริษัท 
1,000,000 หุน้ (0.064%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 

2543 - ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2536 - ปัจจุบนั  Asia Area Manager, Colas S.A. ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
2547 - 2558  กรรมก ร บริษทั ไทยสเลอร่ีซิล จ  กดั  
 ประเภทธุรกิจ ใหบ้ริก รด ้นก รท  ถนนย งมะตอย 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ�ำ  กดั (มห  ชน) 

                                                                                                                                                              เอกสารแนบ 1         
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นายสมจิตต์ เศรษฐิน 
กรรมก ร 
กรรมก รผูมี้อ  น จลงน มผูกพนับริษทั 
กรรมก รผูจ้ดัก รใหญ่ 
ประธ นคณะกรรมก รบริห ร 
อ ย ุ64 ปี 

วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
29 เมษ ยน 2537 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• B.S. Business Administration Babson College, MA, USA 

การอบรม 
• 2557 National Director Conference 
• 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 
• 2556 Director Certification Program (DCP) 
• 2546 Director Accreditation Program (DAP) 

หุ้นในบริษัท 
39,100,000 หุน้ (2.518%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน 
นอ้งเขยของน งส วลกัษณ  ทรัพยส์ คร และน ยสิทธิล ภ ทรัพยส์ คร 

ประสบการณ์การท างาน 
2550 - ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ  กดั 

       ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ  หน่ ยวตัถุดิบส รสกดัจ กพืช 
 

2548 - ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  กดั (มห ชน) 
       ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง 

2537 - ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2529 - ปัจจุบนั  กรรมก รผูจ้ดัก รใหญ่ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 

 
 
 



บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ�ำ  กดั (มห  ชน) 

                                                                                                                                                              เอกสารแนบ 1         

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 
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นายชัยวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์ 
กรรมก ร 
กรรมก รผูมี้อ  น จลงน มผูกพนับริษทั 
กรรมก รผูจ้ดัก ร 
กรรมก รบริห ร 
กรรมก รก  กบัดูแลกิจก รท่ีดี 
อ ย ุ56 ปี 

วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
13 กุมภ พนัธ์ 2545 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• B.Eng. (Engineering), Liverpool University, England 

การอบรม 
• 2557 National Director Conference 
• 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 
• 2546 Director Certification Program (DCP) 

หุ้นในบริษัท 
1,200,000 หุน้ (0.077%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 

2545 - ปัจจุบนั  กรรมก รผูจ้ดัก ร บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2542 - 2545  ผูอ้   นวยก รส ยก รตล ด บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2538 - 2541  ผูจ้ดัก รอ วุโสส ยก รตล ด บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2536 - 2538  ผูจ้ดัก รอ วุโสส ยก รผลิต บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2535             ผูจ้ดัก รกลุ่มโรงง น บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2526 - 2534  ผูจ้ดัก รโรงง น บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 

 
 
 
 
 



บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ�ำ  กดั (มห  ชน) 

                                                                                                                                                              เอกสารแนบ 1         
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นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค 
กรรมก ร 
กรรมก รผูมี้อ  น จลงน มผูกพนับริษทั 
อ ย ุ64 ปี 

วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
17 พฤศจิก ยน 2551 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• Master Degree in Civil Engineer - Ecole Supérieure des Travaux Publics 

การอบรม -ไม่มี- 
หุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 

2551 - ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2550 - ปัจจุบนั  Chairman and Chief Executive Officer, COLAS S.A. Group  

       ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
2545 - 2550  Chairman and Chief Executive Officer, SAUR Group ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
2544 - 2545  Chief Operating Officer, BOUYGUES CONSTRUCTION  
 ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
2541 - 2545  Chairman and Chief Executive Officer, BOUYGUES OFFSHORE  

                ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
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นายจ๊าคส์ ลอีอสท์ 
กรรมก ร 
กรรมก รผูมี้อ  น จลงน มผูกพนับริษทั 
อ ย ุ64 ปี 

วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
5 เมษ ยน 2554 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• Engineering Degree from Ecole Centrale Lille 
การอบรม -ไม่มี- 
หุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 

2554 - ปัจจุบนั กรรมก ร บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2553 - ปัจจุบนั  International Managing Director, Colas Group ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
2545 - 2553  Chairman and Chief Executive Officer, SAIPEM S.A. ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
2544             Chief Executive Officer, Bouygues Offshore ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
2539 - 2543  Chief Operating Officer, Bouygues Offshore ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
2537 - 2538  Vice President (Africa, North Sea and Mexico), Petromar  

   ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ  หน่ ยปิโตรเลียม 
2532 - 2536  Vice President (Africa), Petromar ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ  หน่ ยปิโตรเลียม 
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นายนิพนธ์ สุทธิมัย 
กรรมก รอิสระ 
อ ย ุ58 ปี 

วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
16 กุมภ พนัธ์ 2549 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• Master’s Degree in Operational Research, London School of Economics, UK 
• Licencede Droit (Law), Université de Droit, Lyon, France 

การอบรม 
• 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles of the Board 
• 2549 Director Accreditation Program (DAP) 
• 2549 Audit Committee Program (ACP) 

หุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 

2559 - ปัจจุบนั  ผูอ้   นวยก รใหญ่ฝ่ ยบริก รลูกค ้ บริษทั ส ยก รบินนกแอร์ จ   กดั (มห ชน) 
                          ประเภทธุรกิจ ส ยก รบิน 
 
2555 - 2558 ผูอ้   นวยก รใหญ่ฝ่ ยทรัพย กรมนุษย ์บริษทั ส ยก รบินนกแอร์ จ   กดั (มห ชน) 

   ประเภทธุรกิจ ส ยก รบิน 
2549 - ปัจจุบนั  กรรมก รอิสระ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2542 - ปัจจุบนั  Associate Director บริษทั จีโอดีสโอเวอร์ซีส์ จ   กดั ประเภทธุรกิจ บริก รขนส่ง 
2550 - 2556 กรรมก รบริห ร CLY International Limited  
 ประเภทธุรกิจ ท่ีปรึกษ ด ้นทรัพย กรบุคคล 
2548 - 2551  ท่ีปรึกษ  บริษทั ไทยแอร์ค โก จ  กดั ประเภทธุรกิจ บริก รขนส่งสินค ้ท งอ ก ศ 
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นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ 
กรรมก รอิสระ 
กรรมก รก  กบัดูแลกิจก รท่ีดี 
กรรมก รสรรห และก  หนดค่ ตอบแทน 
อ ย ุ61 ปี 

วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
24 กุมภ พนัธ์ 2553 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• MBA Finance, ESCP-EAP 
• Bachelor’s Degree in Math and Science 
• International Coaching Academy - Accredited Coach in 2008 

การอบรม 
• 2558 Thailand CG Forum: Governance as a driving force for business sustainability 
• 2557 Director Certification Program (DCP) 
• 2553 Director Accreditation Program (DAP) 

หุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 

2553 – ปัจจุบนั กรรมก รอิสระ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2552 - ปัจจุบนั  Vice President of Franco, Thai Chamber of Commerce in charge of HR Committee 

   ประเภทธุรกิจ ส่งเสริมก รค ้และพฒัน ธุรกิจ 
2551 - 2552  President of French International School of Bangkok ประเภทธุรกิจ ก รศึกษ  
2550 - 2551  Executive Advisor and Team Motivator, FP Coaching to Lead (Thailand) 

   ประเภทธุรกิจ ก รศึกษ  
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นายนพพร เทพสิทธา 
กรรมก รอิสระ 
กรรมก รตรวจสอบ 
ประธ นคณะกรรมก รสรรห และก  หนดค่ ตอบแทน 
อ ย ุ63 ปี 

วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
27 เมษ ยน 2555 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• วศิวกรรมศ สตรบณัฑิต ส ข วิศวกรรมไฟฟ้  จุฬ ลงกรณ์ มห วทิย ลยั 

การอบรม 
• 2555 Audit Committee Effectiveness Seminar 
• 2548 Director Accreditation Program (DAP) 

หุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 

2557 - ปัจจุบนั  กรรมก รและประธ นคณะกรรมก รบริห ร  
           ธน ค รเพื่อก รส่งออกและน  เข ้แห่งประเทศไทย  
           ประเภทธุรกิจ ใหบ้ริก รด ้นก รน  เข ้และส่งออก 
2556 - ปัจจุบนั  ประธ นสภ ผูส่้งสินค ้ท งเรือแห่งประเทศไทย 
2555 - ปัจจุบนั  กรรมก รอิสระ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2554 - ปัจจุบนั  กรรมก รและประธ นคณะกรรมก รบริห รคว มเส่ียง  
                          บริษทั อนนัด  ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  กดั (มห ชน) ประเภทธุรกิจ พฒัน อสังห ริมทรัพย ์
2548 - ปัจจุบนั  กรรมก รอิสระและประธ นคณะกรรมก รตรวจสอบ 

                     บริษทั ยเูนียน ปิโตรเคมีคอล จ  กดั (มห ชน)  
       ประเภทธุรกิจ น  เข ้และจดัจ  หน่ ยสินค ้ในกลุ่มผลิตภณัฑเ์คมี 

 
 
 
 
 



บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ�ำ  กดั (มห  ชน) 

                                                                                                                                                              เอกสารแนบ 1         

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 

 

174 
 

นายพรีศิลป์ ศุภผลศิริ 
กรรมก รอิสระ 
ประธ นคณะกรรมก รตรวจสอบ 
ประธ นคณะกรรมก รก  กบัดูแลกิจก รท่ีดี 
อ ย ุ63 ปี 

วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
13 พฤษภ คม 2556 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• B.A., Business Administration, Yokohama National University, Japan 

การอบรม 
• 2548 Director Accreditation Program (DAP) 

หุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 

2556 - ปัจจุบนั  กรรมก รอิสระ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2553 - ปัจจุบนั  ประธ นกรรมก ร บริษทั ไคเซ็น คอนซลัต้ิง จ   กดั ประเภทธุรกิจ ปรึกษ ท งธุรกิจ 
2552 - ปัจจุบนั  ประธ นกรรมก ร บริษทั ฟู้ดแอนด์ดร๊ิงส์ จ   กดั (มห ชน) 

       ประเภทธุรกิจ รับผลิตอ ห รและเคร่ืองด่ืม 
2552 - ปัจจุบนั  ประธ นกรรมก ร บริษทั ไทย-นิจิ เวนเจอร์ จ   กดั ประเภทธุรกิจ ท่ีปรึกษ ท งธุรกิจ 
2532 - ปัจจุบนั  ประธ นกรรมก ร บริษทั ศุภธน  จ  กดั ประเภทธุรกิจ ใหเ้ช่ ส  นกัง น 
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นายปานเฉลมิ สุธาธรรม 
กรรมก รอิสระ 
กรรมก รตรวจสอบ 
กรรมก รสรรห และก  หนดค่ ตอบแทน 
อ ย ุ63 ปี 

วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
14 มิถุน ยน 2547 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• MBA University of Bridgeport, CT, USA 
• Bachelor’s Degree, Accounting, Babson College, MA, USA 

การอบรม 
• 2549 Audit Committee Program (ACP) 
• 2548 Director Accreditation Program (DAP) 

หุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 

2559 - ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั บุญพฒัน์ พร็อพเพอร์ต้ี จ   กดั ประเภทธุรกิจ อ ค รส  นกัง นใหเ้ช่  
2547 - ปัจจุบนั  กรรมก รอิสระ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
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นายจ๊าคส์ มาร์แชล 
กรรมก ร 
กรรมก รผูมี้อ  น จลงน มผูกพนับริษทั 
กรรมก รบริห ร 
กรรมก รก  กบัดูแลกิจก รท่ีดี 
อ ย ุ51 ปี 

วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
27 เมษ ยน 2555 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• Corporate Finance Dauphine University 

การอบรม 
• 2557 Director Certification Program (DCP) 
• 2556 Director Accreditation Program (DAP) 

หุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 

2555 - ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2555 - ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ไทยสเลอร่ีซิล จ  กดั 
                          ประเภทธุรกิจ ใหบ้ริก รด ้นก รท  ถนนย งมะตอย 
 
2543 - 2554  International Finance Manager, COLAS S.A. ป รีส ประเทศฝร่ังเศส  
                     ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
2539 - 2543  Deputy International Finance Manager, COLAS S.A. ป รีส ประเทศฝร่ังเศส 
                     ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
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นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 
กรรมก ร 
กรรมก รผูมี้อ  น จลงน มผูกพนับริษทั 
กรรมก รบริห ร 
อ ย ุ65 ปี 

วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
16 กุมภ พนัธ์ 2549 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• B.S. Business Administration, Babson College, MA, USA 

การอบรม 
• 2555 Director Accreditation Program (DAP) 

หุ้นในบริษัท 
15,400,000 หุน้ (0.992%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน 
พี่ช ยน งส วลกัษณ  ทรัพยส์ ครและพี่ช ยภรรย ของน ยสมจิตต ์เศรษฐิน 

ประสบการณ์การท างาน 
2559 - ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ไทยสเลอร่ีซิล จ  กดั 

       ประเภทธุรกิจ ใหบ้ริก รด ้นก รท  ถนนย งมะตอย 
2558 - ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ทิปโก ้ท วเวอร์ จ   กดั ประเภทธุรกิจ ให้เช่ อสังห ริมทรัพย ์
2555 - ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ   กดั (มห ชน) 

       ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง 
2544 - ปัจจุบนั  กรรมก รบริห ร บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2540 - ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั สย มคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ  กดั 

       ประเภทธุรกิจ บริก รขนส่ง 
2539 - ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ถนอมวงศบ์ริก ร จ  กดั 

       ประเภทธุรกิจ ผูรั้บเหม ก่อสร้ งและซ่อมบ  รุงท ง 
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ผู้บริหารบริษัท 
 
นายโก๊ะ ไล้ ฮวด 

รองกรรมก รผูจ้ดัก ร - บญัชีและก รเงิน 
อ ย ุ57 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• Chartered Association of Certified Accountant (UK) 
• ปริญญ โท ส ข บริห รธุรกิจ - ส ข ธุรกิจระหว ่งประเทศ 

หุ้นในบริษัท 
800,000 หุน้ (0.052%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน - ไม่มี - 
ประสบการณ์การท างาน 

2557 - ปัจจุบนั  รองกรรมก รผูจ้ดัก ร - บญัชีและก รเงิน บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2552 - ปัจจุบนั  กรรมก รบริห รส ยบญัชีและก รเงิน บริษทั Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd  
                          ประเภทธุรกิจ กิจก รลงทุน 
2553 - 2556  ผูอ้   นวยก รส ยบญัชีและงบประม ณ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2547 - 2551  Chief Financial Officer Seloga Holidings Bhd. ประเภทธุรกิจ กิจก รลงทุน 
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นายอูกส์ เดอชอง 
รองกรรมก รผูจ้ดัก ร - ธุรกิจค ้ส่งต่ งประเทศ 
อ ย ุ48 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญ โท ส ข  Public and Maritime Works 
• Civil Engineering Option, University of Technology Degree 

การอบรม 
• 2558 Director Certification Program (DCP) 
• 2556 Director Accreditation Program (DAP) 

หุ้นในบริษัท 
250,000 หุน้ (0.016%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน - ไม่มี - 
ประสบการณ์การท างาน 

2557 - ปัจจุบนั  รองกรรมก รผูจ้ดัก ร - ธุรกิจค ้ส่งต่ งประเทศ 
       บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 

2554 - ปัจจุบนั Operations Manager, Colas Asia area ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
2554 - 2556      ผูอ้   นวยก รกิจก รร่วมค ้และส ข ต่ งประเทศ 

       บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2547 - 2554 Managing Director, Colas South Africa (Pty) Ltd ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
2538 - 2547  Operations Manager, COLAS Asia area ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
2536 - 2537  Project Manager, COLAS India ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
2535 - 2536  Project Manager, COLAS Morocco, GTR Company ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
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นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย 
รองกรรมก รผูจ้ดัก ร - ธุรกิจค ้ปลีกต่ งประเทศ 
อ ย ุ50 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• Institute of Management Bouygues (IMB), HEC, France 
• ปริญญ ตรี ส ข บริห รจดัก ร SDSU, USA 

การอบรม 
• 2556 Director Certification Program (DCP) 

หุ้นในบริษัท - ไม่มี - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน - ไม่มี - 
ประสบการณ์การท างาน 

2559 - ปัจจุบนั  รองกรรมก รผูจ้ดัก ร - ธุรกิจค ้ปลีกต่ งประเทศ ประเทศอินโดนีเซีย  เวยีดน ม และ     
                          สิงคโปร์ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2550 - 2558  President Director, Colas Companies ในประเทศอินโดนีเซีย เวยีดน ม และสิงคโปร์  
                      ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
2548 - 2549  Marketing Director, North & Central Europe, Shell International 
                     ประเภทธุรกิจ น ้ มนัและก๊ ซธรรมช ติ 
2544 - 2547  Marketing Director, Construction Specialties - Asia Pacific, Shell Oil Products 
                      ประเภทธุรกิจ น ้ มนัและก๊ ซธรรมช ติ 
2540 - 2543  General Director, Shell Bitumen Vietnam ประเภทธุรกิจ จดัห ย งมะตอย 
2538 - 2537  Business Development Manager, Shell Vietnam (Downstream) 

   ประเภทธุรกิจ น ้ มนัและก๊ ซธรรมช ติ 
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นางสาวอชัฌา รัตน์ตระกูลทิพย์ 
ผูอ้   นวยก รฝ่ ยก รเงินสินเช่ือและกฎหม ย 
อ ย ุ69 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• Mini MBA - เศรษฐศ สตร์ บริห รธุรกิจ 
• Mini MBA - พ ณิชยศ สตร์และก รบญัชี บริห รธุรกิจ มห วทิย ลยัเกษตรศ สตร์ 

หุ้นในบริษัท 
751,000 หุน้ (0.048%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน - ไม่มี - 
ประสบการณ์การท างาน 

2545 - ปัจจุบนั ผูอ้   นวยก รฝ่ ยก รเงินสินเช่ือและกฎหม ย บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2544 - 2545    ผูจ้ดัก รอ วุโส บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
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นายกษิดิศ เจริญชลวานิช (เกษียณ) 
รองกรรมก รผูจ้ดัก ร - ประเทศไทย 
อ ย ุ55 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญ โท ส ข ก รเงินและก รตล ด มห วทิย ลยั George – August University, Goettingen,      
   Germany 
• ปริญญ ตรี บริห รธุรกิจ ส ข ก รตล ด มห วทิย ลยัอสัสัมชญั 
• ปริญญ ตรี นิติศ สตร์บณัฑิต มห วทิย ลยัร มค  แหง 

หุ้นในบริษัท 
545,500 หุน้ (0.035%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน - ไม่มี - 
ประสบการณ์การท างาน 

2557 - ปัจจุบนั  รองกรรมก รผูจ้ดัก ร - ประเทศไทย บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2551 - 2556  ผูอ้   นวยก รส ยสนบัสนุนธุรกิจ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2549 - 2550 ผูอ้   นวยก รส ยก รตล ดในประเทศ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
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นายชาญชัย โลหะประธาน 
ผูอ้   นวยก รฝ่ ยข ยและก รตล ดในประเทศ 
อ ย ุ50 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญ โท ส ข บริห รธุรกิจ มห วทิย ลยั Victoria University of Technology เมลเบิร์น   
   ออสเตรเลีย 
• ปริญญ ตรี วศิวกรรมศ สตร์ ส ข วศิวกรรมโยธ  มห วิทย ลยัสงขล นครินทร์ 

หุ้นในบริษัท - ไม่มี - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน - ไม่มี - 
ประสบการณ์การท างาน 

2560 - ปัจจุบนั ผูอ้   นวยก รฝ่ ยข ยและก รตล ดในประเทศ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2555 - 2559  รองประธ น ฝ่ ยก รข ยและบริก ร บริษทั Siam Hitachi Elevator 
2554 - 2555  กรรมก รผูจ้ดัก ร บริษทั Bangkok Komatsu Sales 
2551 - 2554  กรรมก รผูจ้ดัก ร บริษทั Pidilite Bamco 
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นายสุพฒัน์ พพิธิวรรณ 
ผูอ้   นวยก รส ยก รผลิต 
อ ย ุ47 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญ ตรี วศิวกรรมศ สตร์ สถ บนัเทคโนโลย ีพระจอมเกล ้เจ ้คุณทห รล ดกระบงั 
หุ้นในบริษัท - ไม่มี - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารท่านอ่ืน - ไม่มี - 
ประสบการณ์การท างาน 

2559 - ปัจจุบนั  ผูอ้   นวยก รส ยก รผลิต บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2544 - 2558  ผูจ้ดัก รโรงง น ประเทศไทย บริษทั ก ร์เดียนอินดสัทรีส จ  กดั 
                     ผูผ้ลิตกระจกโฟลต (float glass) และผลิตภณัฑก์ระจกแปรรูป (fabricated glass) 
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นางพนัธ์สิริ สุตเธียรกุล 
ผูอ้   นวยก รฝ่ บบริห รภ พลกัษณ์องคก์รและกิจกรรมเพื่อสังคม 
อ ย ุ57 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญ โท คณะภูมิสถ ปัตยกรรมศ สตร์ มห วทิย ลยัเพนซิลว เนีย ประเทศสหรัฐอเมริก  
• ปริญญ ตรี คณะสถ ปัตยกรรมศ สตร์ มห วทิย ลยัศิลป กร  

หุ้นในบริษัท - ไม่มี - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน - ไม่มี - 
ประสบการณ์การท างาน 

2560 - ปัจจุบนั  ผูอ้   นวยก รฝ่ บบริห รภ พลกัษณ์องคก์รและกิจกรรมเพื่อสังคม 
       บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 

2557 - 2559 ผูอ้   นวยก รส ยก รตล ดในประเทศบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2556 - 2557  ผูจ้ดัก รประจ  ประเทศไทย บริษทั วลิเลอรอย แอนด ์บอค (ประเทศไทย) จ  กดั  

  ประเภทธุรกิจ ผลิตเคร่ืองสุขภณัฑเ์ซร มิก 
2554 - 2555  President Asia Pacific & Global Branding  
                     กลุ่มบริษทั มหพนัธ์ไฟเบอร์ซีเมนต ์จ  กดั (มห ชน) 
                     ประเภทธุรกิจ ผลิตสินค ้ในส ยผลิตภณัฑไ์ฟเบอร์ซีเมนต ์
2552 - 2553 ผูจ้ดัก รทัว่ไป บริษทั โกรเฮ่ (ประเทศไทย) จ  กดั ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลิตเคร่ืองสุขภณัฑ ์
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นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์ 
ผูอ้   นวยก รกลุ่มธุรกิจเรือ 
อ ย ุ42 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญ โท วทิย ศ สตร์ก รเดินเรือ Antwerp Maritime Academy, Antwerp, ประเทศเบลเยีย่ม 
• ปริญญ ตรี บริห รธุรกิจ NEOMA B.S., Reims, ประเทศฝร่ังเศส 
หุ้นในบริษัท - ไม่มี - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน - ไม่มี - 
ประสบการณ์การท างาน 

2556 - ปัจจุบนั  ผูอ้   นวยก รกลุ่มธุรกิจเรือ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2551 - 2556  ผูจ้ดัก รบริห รคว มเส่ียงท งทะเลส่วนภูมิภ ค - เอเชีย AXA Corporate Solutions   
                      ประเภทธุรกิจ ท่ีปรึกษ ด ้นคว มเส่ียง 
2548 - 2551  ตน้เรือ เรือ LNG Tankers Gazocean GDF SUEZ ประเภทธุรกิจ ก รขนส่งท งทะเล 
2539 - 2548  นกัเดินเรือ EXMAR ประเภทธุรกิจ ก รขนส่งท งทะเล 
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นายสรนารถ นันทมนตรี 
ผูอ้   นวยก รส ยก รตล ดต่ งประเทศ 
อ ย ุ43 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญ โท ส ข บริห รธุรกิจ Saint Louis University, Missouri, USA 
• ปริญญ ตรี วศิวกรรมศ สตร์ ส ข วศิวกรรมโยธ  จุฬ ลงกรณ์มห วทิย ลยั 

หุ้นในบริษัท 
90,000 หุน้ (0.0058%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน - ไม่มี - 
ประสบการณ์การท างาน 

2558 - ปัจจุบนั  ผูอ้   นวยก รส ยก รตล ดต่ งประเทศ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2557                 ผูจ้ดัก รโรงง นนครร ชสีม  บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2555 - 2556      ผูจ้ดัก รอ วุโส ฝ่ ยข ยผลติ ภณัฑ์แอสฟัลตแ์ละฝ่ ยข ยผลิตภณัฑพ์ิเศษ  
                         บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2553 - 2555      ผูจ้ดัก รกลุ่ม ฝ่ ยข ยและก รตล ดต่ งประเทศ 
                        บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2547 - 2553     ผูจ้ดัก รฝ่ ยก รตล ด KEMAMAN BITUMEN COMPANY SDN. BHD. (Malaysia)  
                         ประเภทธุรกิจ โรงกลัน่ย งมะตอย 
2544 - 2557      เจ ้หน ้ท่ีอ วุโสฝ่ ยเทคนิค บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2538 - 2544     วศิวกรโยธ  บริษทั ถนอมวงศบ์ริก ร จ  กดั  
                         ประเภทธุรกิจ ผูรั้บเหม ก่อสร้ งและซ่อมบ  รุงท ง 
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นางอุดมพร พนัธ์ุแพทย์ 
ผูอ้   นวยก รฝ่ ยทรัพย กรบุคคล 
อ ย ุ55 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญ โท ก รจดัก รมห บณัฑิต ส ข ก รบริห รทรัพย กรบุคคล วทิย ลยัก รจดัก ร  
   มห วทิย ลยัมหิดล 
• Mini - MBA มห วทิย ลยัธรรมศ สตร์ 
• ปริญญ ตรี วทิย ศ สตรบณัฑิต ส ข จิตวทิย อุตส หกรรม มห วทิย ลยัเชียงใหม่ 

หุ้นในบริษัท 
667,000 หุน้ (0.043%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน - ไม่มี - 
ประสบการณ์การท างาน 

2554 - ปัจจุบนั  ผูอ้   นวยก รฝ่ ยทรัพย กรบุคคล บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2550 - 2553  ผูจ้ดัก รอ วุโสฝ่ ยทรัพย กรบุคคล บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2543 - 2549  ผูจ้ดัก รกลุ่มฝ่ ยทรัพย กรบุคคล บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
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นายธนพล เหล่าศิริพงศ์ 
เลข นุก รบริษทัฯ 
อ ย ุ32 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญ โท ส ข บริห รธุรกิจ สถ บนับณัฑิตบริห รธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬ ลงกรณ์มห วทิย ลยั 
• ปริญญ ตรี วศิวกรรมศ สตร์ สถ บนัเทคโนโลยพีระจอมเกล ้เจ ้คุณทห รล ดกระบงั 
การอบรม 

• 2559 Anti-corruption: The Practical Guide (ACPG) 
• 2558 CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board” 
• 2557 หลกัสูตรเลข นุก รบริษทั (CSP) 

หุ้นในบริษัท - ไม่มี - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน - ไม่มี - 
ประสบการณ์การท างาน 

2559 - ปัจจุบนั  เลข นุก รบริษทั ฝ่ ยกิจก รและว งแผนองคก์ร 
                         บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2557 - 2558  เจ ้หน ้ท่ีอ วุโส - ฝ่ ยกลยทุธ์องคก์รและกิจก รองคก์ร  
                     บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2555 - 2557 เจ ้หน ้ท่ีอ วุโส - ฝ่ ยกลยทุธ์ธุรกิจต่ งประเทศ ธน ค รไทยพ ณิชย ์จ   กดั (มห ชน) 
                    ประเภททธุรกิจ ธน ค ร 
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กรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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นายชายนอ้ย เผือ่นโกสมุ ★                        

นายโก บัน เฮ็ง ✔                        

นางสาวลักษณา ทรัพยส์าคร ✔      ✔            ★ ✔ ✔ ★ ✔  

นายนพพร เทพสทิธา ✔                        

นายพรีศลิป์ ศภุผลศริ ิ ✔                        

นายปานเฉลมิ สธุาธรรม ✔                        

นายนพินธ ์สทุธมิัย ✔                        

นางแอนน์ แมร ีมารเ์ชท ์ ✔                        

นายแอรฟ์เว่ เลอบคุ ✔         ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    ✔       

นายจ๊าคส ์ลอีอสท ์ ✔          ✔ ✔ ✔ ✔ ✔           

นายจ๊าคส ์ปาสตอร ์ ● ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔  ✔    

นายสทิธลิาภ ทรัพยส์าคร ●     ✔ ✔       ✔ ✔    ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ 

นายสมจติต ์เศรษฐนิ ● ✔ ✔ ✔  ✔  ✔ ✔     ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔  

นายชยัวัฒน ์ศรวีรรณวัฒน์ ● ★ ✔ ✔ ★ ✔ ✔ ✔ ✔     ✔ ✔ ✔ ✔        

นายจ๊าคส ์มารแ์ชล ●   ✔  ✔ ✔ ✔ ✔       ✔ ✔  ✔  ✔    

นายอกูส ์เดอชอง  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔            ✔  ✔    

นางสาวอัชฌา รัตน์ตระกลูทพิย ์       ✔            ✔      

นายโกะ๊ ไล ้ฮวด  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔                   

หมายเหต ุ: ★ = ประธานกรรมการ ✔ = กรรมการ ● = กรรมการบรหิาร 
 






















