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 ส่วนที1่ 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน) ไดก่้อตั้งข้ึนตั้งแต่ ปี 2522 ปัจจุบนับริษทัฯ บริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วม (“กลุ่มบริษทัฯ”) ไดเ้ป็นผูน้ ำในกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑย์ำง มะตอยทั้งในประเทศไทยและ
ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค  
 

ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัฯ ไดน้ ำไปใชใ้นกำรก่อสร้ำงถนน และซ่อมบ ำรุงผิวกำรจรำจร เช่น  ผิว
ทำงหลวง ผิวทำงวิ่งข้ึนลงของสนำมบิน นอกจำกน้ีกลุ่มบริษทัฯ ยงัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์น ้ ำมนั (Non Asphalt 
Products) เช่น Naphtha, Gas Oil, Fuel Oil ให้แก่ผูค้ำ้ยำงมะตอย ผูรั้บเหมำก่อสร้ำงถนนเเละโรงงำน 
อุตสำหกรรมทั้งในประเทศไทยเเละในประเทศอ่ืน ๆ ในเเถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอี้กดว้ย 

  
จำกควำมร่วมมือกบั Colas S.A. ซ่ึงเป็นบริษทัชั้นน ำของโลกในกำรก่อสร้ำง และบ ำรุงถนนจำก

ประเทศฝร่ังเศสและเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่รำยหน่ึงของบริษทัฯ จึงท ำให้กลุ่มบริษทัฯ สำมำรถน ำเสนอสินคำ้
ใหม ่ๆ  ท่ีมีคุณภำพสูงใหก้บัลูกคำ้ไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง  
 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 

บริษทัฯก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2522 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 12 ลำ้นบำท โดยกลุ่ม
ตระกูล “ทรัพยส์ำคร” เพื่อด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยยำงแอสฟัลตอิ์มลัชัน่ (Asphalt Emulsion) หรือเรียกวำ่ 
“ยำงมะตอยน ้ ำ” ส ำหรับใช้สร้ำงทำงและซ่อมบ ำรุงผิวทำงหลวงและผิวจรำจรด้วยก ำลงักำรผลิตเร่ิมตน้ 
60,000 ตนัต่อปี  ภำยใตช่ื้อ “บริษทั ทิปโก ้จ ำกดั” ต่อมำไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั ทิปโกอิ้มลัชัน่ จ  ำกดั”  และ 
“บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท์ จ  ำกดั” ตำมล ำดบั  โดยบริษทัฯเป็นผูผ้ลิตยำงมะตอยน ้ ำรำยแรกของประเทศไทยท่ี
ไดรั้บกำรรับรองระบบคุณภำพ ISO 9001 และผลิตภณัฑแ์อสฟัลททุ์กชนิดไดรั้บอนุญำตใหแ้สดงเคร่ืองหมำย
มำตรฐำนผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรมจำกส ำนกังำนมำตรฐำนอุตสำหกรรม 

 

 บริษัทฯได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนเม่ือว ันท่ี  2  กันยำยน พ.ศ.  2535 ทะเบียนเลขท่ี 
0107535000044 (เดิม บมจ.37) โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500  ลำ้นบำท และเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั ทิปโก้
แอสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)”   
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ในปี 2543 บริษทั  โคลำส เอสเอ ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจก่อสร้ำงและบ ำรุงถนนในประเทศฝร่ังเศส 
เขำ้มำร่วมถือหุ้นในสัดส่วนปัจจุบนัร้อยละ 32.016 ท ำให้บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นหลกั 2 กลุ่ม คือ บริษทั โคลำส 
เอสเอ และ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) ปัจจุบนับริษทัฯ มีกำรประกอบธุรกิจในกลุ่มผลิตภณัฑ์ยำงมะ
ตอย กลุ่มธุรกิจเรือ กลุ่มธุรกิจโรงกลัน่ กลุ่มบริษทัยอ่ยในจีนและกมัพูชำ  
 
1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

พนัธกิจ    : เรำคือผูน้ ำในธุรกิจดำ้นยำงมะตอยในภูมิภำคเอเซียแปซิฟิค  
วิสัยทศัน์ : มุ่งมัน่สู่กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ยำงมะตอยให้ได ้2 ลำ้นตนั ภำยในปี 2558 พร้อมมีส่วนร่วมใน

ควำมส ำเร็จของลูกคำ้ คู่คำ้ พนกังำนและผูถื้อหุ้น ควบคู่ไปกบักำรรับผิดชอบต่อสังคมในระดบั
สูงสุดตลอดเวลำ 

 
1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 

27 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2555 มีมติดงัต่อไปน้ี  
- อนุมติัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2554 ในอตัราหุน้ละ 1.25 บาท 

รวมเป็นเงิน 190,685,085 บาท  โดยจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2555 
- อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2555 เป็นค่าตอบแทนการท างานรวม

เป็นเงิน 4.504 ลา้นบาท และหากบริษทัฯมีผลประกอบการท่ีดี ให้จ่ายค่าตอบแทนจากผลการ
ด าเนินงานให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการรวมท่ีคณะกรรมการ
ไดรั้บทั้งปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนน้ีใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทัฯ 

1. อนุมติัค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริษทัฯเป็นจ านวนเงิน 400,000 บาทต่อปี 
2. อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ เป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี รวม 14 

คน เป็นจ านวนเงิน 2,800,000 บาท ต่อปี 
3. อนุมติัค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจ านวนเงิน 360,000 บาท ต่อปี 
4. อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เป็นจ านวนเงิน 288,000 บาท ต่อคน ต่อปี รวม 3 

คน เป็นจ านวนเงิน 864,000 บาท ต่อปี 
5. อนุมติัค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

เป็นจ านวนเงิน 20,000 บาท ต่อคน ต่อปี รวม 4 คน เป็นจ านวนเงิน 80,000 บาท ต่อปี 
- อนุมติัจ่ายค่าตอบแทนคืนให้แก่กรรมการบริษทัฯและกรรมการชุดยอ่ยท่ียินยอมให้บริษทัฯ
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หกัค่าตอบแทนไวเ้ม่ือปี 2552 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 2,840,000 บาท 
- อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ คือ นางอนุรัตน์  เทียมทนั 

และนายนิพนธ์  สุทธิมัย  กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึงและแต่งตั้ ง
กรรมการใหม่มาแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 3 ท่านดงัน้ี 

1. นายจา๊คส์ มาร์แชล  
2. นายนพพร เทพสิทธา  
3. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม     

- อนุมติัแก้ไขขอ้บงัคบับริษทัฯ กรณีมอบหมายให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียน เป็นดงัน้ี  
                “ขอ้ 5. ใบหุ้นของบริษทัเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้น และตอ้งมีกรรมการอย่างน้อย
หน่ึงคนลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบริษทั แต่กรรมการจะมอบหมายให้นาย
ทะเบียนหุน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยล์งหรือพิมพล์ายมือช่ือแทน
ก็ได ้และหากบริษทัมอบหมายให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็น
นายทะเบียนหุ้นของบริษทั วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทะเบียนของบริษทัให้เป็นไปตามท่ี
นายทะเบียนหุน้ก าหนด” 

- อนุมติัโครงการค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว (ESOP-W2) 
- อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,690,024,290 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่จ  านวนเงิน 1,688,437,290 บาท โดยการลดหุ้นสามญัจ านวน 158,700 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 10 บาท ท่ีเหลือจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ี
จดัสรรใหแ้ก่กรรมการบริหารและ/หรือพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย (ESOP-W1) 

- อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4  ของบริษทัฯ  ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนเป็น
ดงัน้ี 

       “ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,688,437,290 บาท หุ้นสามญั จ านวน 168,843,729 
หุน้”    

- อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯเป็นจ านวนเงิน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 
1,688,437,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่  1,700,437,290 บาท โดยการจดัสรรหุ้นสามญัใหม่
จ  านวน 1,200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

- อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัใหม่จ  านวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เพื่อรองรับ
การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีจดัสรรใหแ้ก่พนกังาน (ESOP-W2) 

- อนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
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เป็นดงัน้ี 
“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,700,437,290 บาท หุน้สามญัจ านวน 170,043,729 หุน้” 

- อนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 9 (2) เร่ือง การถือหุน้สามญัโดยคนต่างดา้วเป็นดงัน้ี 
“ขอ้ 9 (2) ขอ้ 9 (2)  “คนต่างดา้วอาจไดม้าซ่ึงหุ้นสามญัใหม่เกินกว่าอตัราจ ากดัท่ีก าหนดใน (1) 

ของขอ้บงัคบัขอ้น้ีไดอี้กไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีไดอ้อกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั
ในขณะนั้นๆ โดยการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัใหม่ตามใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงออกและเสนอขายโดยบริษทัฯ
ให้แก่ผูถื้อหุ้นและพนกังาน ตามมติท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2554 ลงวนัท่ี 5 เมษายน 
2554 และตามมติท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2555 ลงวนัท่ี 27 เมษายน 2555  รวมถึงการ
ไดรั้บหุน้ปันผลหรือหุน้สามญัใหม่ท่ีไดอ้อกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัซ่ึงไดหุ้น้มาจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั
ใหม่ตามใบส าคญัแสดงสิทธิตาม (2) ของขอ้บงัคบัขอ้น้ี” 

- 11 พฤษภาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2555 มีมติแต่งตั้งมีมติแต่งตั้ง นาย
นพพร เทพสิทธา และนายชายน้อย  เผื่อนโกสุม เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนายพหล  จินดา
กุล ซ่ึงเกษียณอายกุารเป็นกรรมการและนายทวสิีน เทพหสัดิน ณ อยุธยา ซ่ึงครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 

คณะกรรมการตรวจสอบจึงประกอบดว้ย 
1. นายนิพนธ์  สุทธิมยั 
2. นายปานเฉลิม  สุธาธรรม 
3. นายนพพร  เทพสิทธา 
4. นายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม 

- บริษัท ไทยบิทูเมน จ ากัด (TBC) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯได้รับเงินเป็นจ านวนสุทธิ 
20,224,164.10 เหรียญสหรัฐฯ ในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 จาก Glencore ซ่ึงเป็นค่าชดเชยจาก
ขอ้เรียกร้องค่าเสียหายจากการผิดสัญญาของคู่กรณี ส่วนดอกเบ้ียและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน TBC 
ยงัคงเรียกร้องจาก Glencore ต่อไป หลงัจากนั้น TBC ไดรั้บเงินเป็นจ านวน 1,680,890.78 เหรียญ
สหรัฐฯ และจ านวน 1,600,000.00 เหรียญสหรัฐฯ จาก Glencore ซ่ึงเป็นค่าดอกเบ้ียและค่าใชจ่้าย
ท่ีเกิดข้ึนตามล าดบั และคดีน้ีไดส้ิ้นสุดลงแลว้ 

- 10 สิงหาคม 2555  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ได้แต่งตั้ ง นายนิพนธ์  สุทธิมยั เป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ แต่งตั้ง นำยโจเซฟ ซูเซ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
แทนนำงสำวอำรีย ์แกว้พร้ิงเพริด 
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มติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี คร้ังท่ี 1/2556 ประชุมเม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2556 อนุมติัแกไ้ข
เพิ่มเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 9 (2) เร่ือง กำรถือหุน้สำมญัโดยคนต่ำงดำ้วเป็นดงัน้ี 

ขอ้ 9 (2)  “คนต่ำงดำ้วอำจไดม้ำซ่ึงหุน้สำมญัใหม่เกินกวำ่อตัรำจ ำกดัท่ีก ำหนดใน (1) ของขอ้บงัคบั
ขอ้น้ีไดอี้กไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีไดอ้อกจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษทัในขณะนั้น  ๆ 
โดยกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัใหม่ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงออกและเสนอขำยโดยบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และ
พนกังำน ตำมมติท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2554 คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือ
วนัท่ี 27 เมษำยน 2555 และคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2556 รวมถึงกำรไดรั้บหุ้นปันผลหรือหุ้นสำมญั
ใหม่ท่ีไดอ้อกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญัซ่ึงไดหุ้น้มำจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัใหม่ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิตำม 
(2) ของขอ้บงัคบัขอ้น้ี” 

มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 3/2556 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2556 แต่งตั้งนำยพีรศิลป์ ศุภ
ผลศิริ  เป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบแทนนำยชำยนอ้ย เผื่อนโกสุม ซ่ึงลำออกโดยมีผลตั้งแต่ 

11 พฤษภำคม 2552   
มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2556 อนุมติักำรจ่ำยเงินปัน

ผลระหว่ำงกำลส ำหรับปี 2556 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จ ำนวน 152,580,868 หุ้น ในอตัรำหุ้นละ 1 บำท 
หรือคิดเป็นเงิน 152,580,868 บำท โดยจ่ำยจำกก ำไรสะสม  ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีมีหน้ำท่ีจ่ำยภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลไดใ้นอตัรำร้อยละ 11.50 ซ่ึงเป็นไปตำมมำตรำ 47 ของประมวล
รัษฎำกร 
 โดยผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ือในรำยช่ือผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 29 สิงหำคม 2556 เป็นผูท่ี้มีสิทธิรับเงินปัน
ผลระหวำ่งกำล และให้รวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 30 สิงหำคม 2556 รวมทั้งก ำหนดจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลในวนัท่ี 12 
กนัยำยน 2556 

ทั้งน้ีไดม้ติแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพื่อปรับปรุงกำรปฏิบติักำรก ำกบัดูแลกิจกำรของ
บริษทัฯโดยให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน โดยคณะกรรมกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรจะประกอบดว้ยกรรมกำร 1  ท่ำน   )ซ่ึง  2  ท่ำนเป็นกรรมกำรอิสระและอีก  2  ท่ำนเป็นสมำชิกของ
คณะกรรมกำรบริหำร(  คือ  นำยพีรศิลป์ ศุภผลศิริ  นำงแอนน์ แมรี มำร์เชท ์ (Mrs. Anne-Marie Machet    )  นำย
จำ๊คส์ มำร์แชล  (Mr. Jacques Marechal) และนำยชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์ 

 และเแต่งตั้งนำงสำวลกัษณำ ทรัพยส์ำคร เป็นกรรมกำรแทนนำงอนุรัตน์ เทียมทนั ซ่ึงลำออกโดยมี
ผลตั้งแต่วนัท่ี  15 สิงหำคม 2556 
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มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2556 คร้ังท่ี 5/2556 มีมติแต่งตั้งนำงสำว

ลกัษณำ ทรัพยส์ำคร เป็นประธำนกรรมกำรบริษทัและแต่งตั้งนำยจ๊ำคส์  ปำสตอร์เป็นรองประธำนกรรมกำร

บริษทัฯ โดยท่ีแต่ละต ำแหน่งมีวำระ 2 ปี  และมีมติแต่งตั้งนำยปำนเฉลิม สุธำธรรม เป็นกรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทน แทนนำยสมจิตต ์ เศรษฐิน ทั้งน้ีคณะกรรมกำรฯ ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะกิจ

ติดตำมกำรพฒันำโครงกำรต่ำงๆในแผนกลยุทธ์ของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย  นำงแอนน์ แมรี มำร์เชท์ นำย

พีรศิลป์ ศุภผลศิริ นำยโก บนั เฮง็  นำยชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์ และ นำยอูกส์ เดอ ชองส์   

บริษทัฯ ไดจ้ำ้งบริษทั  Fitch Ratings ให้เขำ้ท ำกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของบริษทัฯ  ซ่ึงบริษทัฯ

ไดรั้บกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือในระยะยำวท่ี BBB+ และอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือในระยะสั้นท่ี F2   

เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2557 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติอนุมติัและแจง้วำ่ ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่และผูถื้อ
หุน้รำยยอ่ยของบริษทั  Kemaman Oil Sdn Bhd (“KOC”) และบริษทั Kemaman Bitumen  Sdn Bhd (“KBC”) 
ไดเ้ซ็นสัญญำยติุขอ้พิพำท (“Settlement Agreement”)  ลงวนัท่ี 11 มีนำคม 2557 ซ่ึงมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 
ก) TASCO INTERNATIONAL (Hong Kong) Company Limited (“TIHK”  ถือหุ้นโดยบริษทัฯ

100%) จะซ้ือหุน้จ ำนวนท่ีเหลือใน KOC และ KBC ซ่ึงเป็นส่วนท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (“กลุ่ม
บริษทัฯ”) ยงัไม่ไดถื้อหุ้น จำก Aras Jalinan Sdn Bhd (“AJSB”) Multi Strategies Sdn Bhd 
(“MSSB”) และ Specialist Oils & Emulsions Sdn Bhd (“SOE”) โดยเรียกวำ่  “ARAS GROUP” 
ในจ ำนวนเงินรวมเจด็สิบหำ้ลำ้นริงกิต (75,000,000 ริงกิต) โดยรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินมีดงัน้ี 

 
i. กลุ่มบริษัทฯได้จ่ำยเงินจ ำนวนส่ีสิบล้ำนส่ีแสนเจ็ดหม่ืนสองพนัแปดร้อยห้ำสิบริงกิต 

(40,472,850.00 ริงกิต) เพื่อซ้ือหุน้ใน KOC จ ำนวน 31,350,000 หุน้ หรือรำคำหุ้นละ 1.29 ริง
กิต (มีรำคำตำมบญัชีหุ้นละ 0.68 ริงกิต) ซ่ึงถือหุ้น 20.63% โดย AJSB  รำคำซ้ือหุ้นค ำนวณ
จำกรำคำพำร์ของหุน้ ๆ ละ 1 ริงกิต บวกดว้ยตน้ทุนดอกเบ้ีย 
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ii. กลุ่มบริษทัฯได้จ่ำยเงินจ ำนวนสำมสิบเอ็ดล้ำนแปดแสนแปดหม่ืนเจ็ดพนัเจ็ดร้อยริงกิต 
(31,887,700.00 ริงกิต) เพื่อซ้ือหุน้ใน KOC จ ำนวน 24,700,000 หุน้ หรือรำคำหุ้นละ 1.29 ริง
กิต (มีรำคำตำมบญัชีหุ้นละ 0.68 ริงกิต) ซ่ึงถือหุ้น 16.25% โดย MSSB  รำคำซ้ือหุ้นค ำนวณ
จำกรำคำพำร์ของหุน้ๆ ละ 1 ริงกิต บวกดว้ยตน้ทุนดอกเบ้ีย 

iii. กลุ่มบริษัทฯได้จ่ำยเงินจ ำนวนสองล้ำนหกแสนสำมหม่ืนเก้ำพันส่ีร้อยห้ำสิบริงกิต 
(2,639,450.00 ริงกิต) เพื่อซ้ือหุน้ใน KOC จ ำนวน 4,427,006 หุน้ หรือรำคำหุ้นละ 0.60     ริง
กิต (มีรำคำตำมบญัชีหุ้นละ 0.6 ริงกิต) ซ่ึงถือหุ้น 1.40% โดย SOE  รำคำซ้ือหุ้นค ำนวณจำก
รำคำตำมบญัชีของ KBC ซ่ึงเป็นตวัเลขในงบกำรเงินท่ีตรวจสอบแลว้ของปี 2556  

 
ข) กำรยติุขอ้พิพำท 

ARAS GROUP และกลุ่มบริษทัฯไดต้กลงกนัอย่ำงไม่มีเง่ือนไข และรับรองว่ำจะไม่ใช้สิทธิ
เรียกร้องใด ๆ ไม่กระท ำกำรใด ๆ ไม่เรียกร้องใด ๆ ในหน้ีสินอ่ืนซ่ึงอำจเกิดข้ึนจำกกำรกระท ำ
ของฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง และ/หรือ กรรมกำร หรือตวัแทน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีควำมปัจจุบนั สัญญำยุติ
ขอ้พิพำทฉบบัก่อนและสัญญำบริกำรฉบบัก่อน  นอกจำกนั้นทั้งสองฝ่ำยตกลงท่ีจะถอนหรือยุติ
คดีควำมปัจจุบนั โดยปรำศจำกกำรเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ และปรำศจำกกำรฟ้องร้องใด ๆ กนั
อีก 
 

ค) วนัจ่ำยช ำระเงิน 
กลุ่มบริษทัฯไดจ่้ำยเงิน จ ำนวน 75 ลำ้นริงกิต ใหก้บั ARAS Group ในวนัท่ี 17 มีนำคม 2557  
เพื่อเป็นกำรซ้ือหุ้นท่ีถือโดย ARAS Group ตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ 

 
1) รำยกำรท่ีเกิดข้ึนดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่เป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
 
2) อำ้งถึงเกณฑก์ำรค ำนวณขนำดของรำยกำรตำมเกณฑมู์ลค่ำรวมของส่ิงตอบแทน มีจ ำนวน % สูงสดท่ี

ค ำนวณจำกเงินลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนและยอดสะสมรำยกำรยอ้นหลงั 6 เดือนของเงินลงทุน คิดไดเ้ท่ำกบั 
3.70% และ 7.97% ตำมล ำดบั 
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3) โครงสร้ำงกำรถือหุน้ก่อนและหลงัจำกกำรลงทุนคร้ังน้ี 

 
ก่อนกำรลงทุนเพิ่ม 

 

 

          63.12%      36.88% 
 
    44.81%  
           53.79%        1.40% 
 
 

หลงักำรลงทุนเพิ่ม 
 
 
 
               100% 
 
 
       44.81% 

55.19% 
 
สัญญำยติุขอ้พิพำทฉบบัน้ีสำมำรถท ำให้กลุ่มบริษทัฯเพิ่มสัดส่วนกำรถือหุ้นเป็น 100% ทั้งใน  KOC 

และ KBC ซ่ึงเป็นเจำ้ของและผูด้  ำเนินกิจกำรโรงกลัน่ยำงมะตอยในประเทศมำเลเซีย นอกจำกนั้นคดีควำม
ต่ำง ๆ ไดถู้กถอนและยติุลงโดยทุกฝ่ำย 

 

 

 

 

 

ARAS Group 

KOC 

KBC 

Tipco Asphalt Group 

Tipco Asphalt Group 

KBC 

KOC 
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มติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี คร้ังท่ี 1/2557 ประชุมเม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2557 
 

- อนุมติัโครงกำรค่ำตอบแทนพนกังำนระยะยำว งวดท่ี 4 (ESOP-W4) และอนุมติัมอบหมำยให้ประธำน
คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดวนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัท่ีจดัสรรให้แก่
กรรมกำรบริหำรและ/หรือพนกังำนของบริษทัและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง 

- อนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจำก 1,710,599,290 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 1,709,233,290  
บำท โดยลดหุน้สำมญั จ ำนวน 136,600 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไว ้10 บำท จำกกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทังวดท่ี 1 2 และ 3 (ESOP-W1, ESOP-W2, ESOP-W3) 

- อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4  ของบริษทัฯ  ใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนเป็นดงัน้ี 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน    จ ำนวน    1,709,233,290  บำท  (หน่ึงพนัเจด็ร้อยเกำ้ลำ้นสอง 
               แสนสำมหม่ืนสำมพนัสองร้อยเกำ้สิบ 
     บำท) 
 หุน้สำมญั จ ำนวน     170,923,329 หุน้    (หน่ึงร้อยเจด็สิบลำ้นเกำ้แสน 
              สองหม่ืนสำมพนัสำมร้อยยีสิ่บเกำ้หุน้)” 

- อนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯเป็นจ ำนวนเงิน 12,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียน 
1,709,233,290 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่  1,721,233,290 บำท โดยกำรจดัสรรหุ้นสำมญัใหม่
จ  ำนวน 1,200,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

- อนุมติักำรจดัสรรหุ้นสำมญัใหม่จ  ำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท เพื่อรองรับกำร
ใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัในโครงกำรค่ำตอบแทนพนกังำนระยะยำว งวดท่ี 4 
(ESOP-W4)  

- อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดงัน้ี 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน    จ ำนวน    1,721,233,290 บำท (หน่ึงพนัเจ็ดร้อยยีสิ่บเอ็ดลำ้นสองแสน        
      สำมหม่ืนสำมพนัสองร้อยเกำ้สิบบำท) 

 หุน้สำมญั จ ำนวน     172,123,329 หุน้   (หน่ึงร้อยเจด็สิบสองลำ้นหน่ึงแสนสอง 
     หม่ืนสำมพนัสำมร้อยยีสิ่บเกำ้หุน้)” 

- อนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 9 (2) เร่ือง กำรถือหุน้สำมญัโดยคนต่ำงดำ้วเป็นดงัน้ี 
ข้อ 9 (2)  “คนต่างดา้วอาจไดม้าซ่ึงหุ้นสามญัใหม่เกินกวา่อตัราจ ากดัท่ีก าหนดใน (1) ของขอ้บงัคบัขอ้น้ี
ไดอี้กไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีได้ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษทัในขณะนั้นๆ 
โดยการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัใหม่ตามใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงออกและเสนอขายโดยบริษทัให้แก่ผูถื้อ
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หุน้และพนกังาน ตามมติท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2554 คร้ังท่ี 
1/2555 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 และคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 4 
เมษายน 2557  รวมถึงการไดรั้บหุ้นปันผลหรือหุ้นสามญัใหม่ท่ีไดอ้อกให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัซ่ึงไดหุ้้นมา
จากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัใหม่ตามใบส าคญัแสดงสิทธิตาม (2) ของขอ้บงัคบัขอ้น้ี” 

- อนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ในการด าเนินงานของบริษทัดงัต่อไปน้ี 
“ขอ้ 31. ประกอบกิจการ ใหค้  าปรึกษา ตรวจสอบ ทดสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์ยางมะตอยหรือมีส่วนผสม

ยางมะตอยอ่ืน และผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี และรับบริการ ให้ค  าปรึกษา ทดสอบ สอบเทียบ เคร่ืองมือ

ทดสอบผลิตภณัฑด์งักล่าวหรือเคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรม” 

คณะกรรมกำรบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2557ได้
มีมติเปล่ียนแปลง ขอบเขต หนำ้ท่ี ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทำนใหบ้ริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบ

ภำยใน (Internal Audit) ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผลและพิจำรณำควำมเป็นอิสระของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้ง
หวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  

3. สอบทำนให้บริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพย ์และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อท ำหนำ้ท่ี
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอแนะค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วม
ประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั ซ่ึง
รำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่ง
นอ้ยดงัต่อไปน้ี 
6.1 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของ

บริษทั 
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6.2 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 
6.3 ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
6.4 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
6.5 ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
6.6 จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร

ตรวจสอบแต่ละท่ำน 
6.7 ควำมเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำม

กฎบตัร (charter) 
6.8 รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นวำ่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ท่ีและควำม

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
7. ปฏิบัติกำร อ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎำคม 2557 บริษทัฯ ไดมี้กำรลงนำมในสัญญำกบับริษทั SK Energy จ ำกดั ประเทศ
เกำหลีใต ้เพื่อจดัตั้งบริษทัร่วมทุนในประเทศสิงคโปร์ในสัดส่วน 50:50 เพื่อกำรด ำเนินธุรกิจคำ้ขำยยำงมะ
ตอยในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค นอกจำกนั้น บริษทัฯไดล้งนำมในบนัทึกควำมเขำ้ใจกบับริษทั SK Energy จ ำกดั 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรลงทุนร่วมกนัในกำรผลิตและจดัจ ำหน่ำยยำงมะตอยใน
ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค 

18 สิงหำคม 2557 บริษทัฯ ได้ลงนำมประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action 
Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

13 พฤศจิกำยน 2557 คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับปี 
2557 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยจ่ำยจำกก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 ในอตัรำหุ้นละ 1 บำท คิด
เป็นเงินจ ำนวน 153,277,957 บำท  จำกหุน้จ ำนวน 153,277,957 หุน้ ในวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2557 

 

13 มกรำคม 2558 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติอนุมติัให้มีกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนของกำรถือหุ้นใน
บริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัฯ ตำมรำยละเอียด ดงัน้ี 

 
1. บริษทัไดจ้  ำหน่ำยและซ้ือหุ้นจำกบริษทั ไทยบิทูเมน จ ำกดั “TBC” หลงัจำกกำรจ ำหน่ำยและซ้ือหุ้น

จำก TBC  บริษทัฯมีสัดส่วนกำรถือหุ้นใน Kemaman Oil Sdn Bhd (“KOC”) เท่ำกบั 26.11% และ
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สัดส่วนกำรถือหุ้นใน Kemaman Bitumen Sdn Bhd (“KBC”) เท่ำกบั 27.74% ส่วน TBC มีสัดส่วน
กำรถือหุ้นใน KOC เท่ำกบั 37.01% และสัดส่วนกำรถือหุ้นใน KBC เท่ำกบั 26.06%  กำรปรับ
โครงสร้ำงกำรถือหุน้ภำยในกลุ่มบริษทัฯมีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในอนำคต 
 

2. รำยกำรท่ีเกิดข้ึนดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยซ่ึงถือหุน้โดยบริษทัฯ 100%  ทั้ง 
KBC และ KOC ยงัคงเป็นบริษทัยอ่ยซ่ึงถือหุน้โดยบริษทัฯ 100% 

 
3. โครงสร้ำงกำรถือหุน้ก่อนและหลงัจำกกำรเปล่ียนสัดส่วนกำรถือหุน้ในคร้ังน้ี 

 
 

ก่อนกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้น 
         100.0% 

 

          11.30%      51.82% 
 
    44.80%  
  41.98%                                     11.82% 
 

 

 
 
 
หลงักำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนกำรถือหุน้ 

 
     100.0% 
 
   26.11%          37.01% 
 
 
       44.80% 
27.74%                         26.06 

TBC 

KOC 

KBC 

บริษทัฯ 

บริษทัฯ 

KBC 

KOC 

TBC 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
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1.4  ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ มี 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และครอบครัว

ทรัพยส์ำคร ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้งบริษทัฯ และกลุ่มท่ีสองคือ บริษทั โคลำส ซ่ึงเป็นบริษทัชั้นน ำของโลกในดำ้น
กำรก่อสร้ำงและบ ำรุงถนนจำกประเทศฝร่ังเศส บริษทั โคลำส ไดก้ลำยมำเป็นผูถื้อหุ้นในปี 2543 โดยถือ
หุ้นจ ำนวนร้อยละ  22.7  ปัจจุบนัไดเ้พิ่มข้ึนเป็นร้อยละ  32.016 จำกกำรท่ีบริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำกบั บริษทั   
โคลำส ในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงดำ้นเทคนิค บริษทัฯ ได้รับควำมช่วยเหลือทำงดำ้นเทคนิคของ
ผลิตภณัฑ์ยำงมะตอยอย่ำงไม่มีขีดจ ำกดั ซ่ึงรวมถึงกำรเขำ้ถึงข้อมูลของศูนย์วิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์
ประเทศฝร่ังเศส และสูตรกำรผลิตของผลิตภณัฑพ์ิเศษและเทคนิคกำรใชง้ำนต่ำง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 

 

17 
 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
โครงสร้ำงรำยได ้
 

ในปี 2557 รำยไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ สำมำรถจ ำแนกเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑย์ำงมะตอย
ร้อยละ 87 และรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำย ในประเทศและต่ำงประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 และร้อยละ 82 
ของยอดขำยรวมทั้งหมดตำมล ำดบั  

เม่ือมองภำพรวมงบกำรเงินรวมของบริษทัฯ เปรียบเทียบระหวำ่งปี 2555 2556 และ 2557 รำยไดข้อง
บริษทัฯ สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

หน่วย : ลำ้นบำท 

สำยผลิตภณัฑ ์/ กลุ่มธุรกิจ 
สัดส่วน 

กำรถือหุน้ของ
บริษทัฯ (%) 

2557 2556 2555 

รำยได ้ % รำยได ้ % รำยได ้ % 

1. กลุ่มผลติภัณฑ์ยางมะตอย        
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั  (มหำชน)  37,415.54 80.99   26,257.39  77.01  30,687.44  79.96 
บริษทั ไทยบิทูเมน จ ำกดั 99.99 1,412.84 3.06     1,303.78  3.82    1,584.37  4.13 
บริษทั เรยโ์คล แอสฟัลท ์จ ำกดั 41.44 994.62 2.15        992.84  2.91    1,259.65  3.28 
Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd. 100.00 701.23 1.52        524.84  1.54       599.74  1.56 
Kemaman Oil Corp. Sdn. Bhd. 63.12 3,163.58 6.85     2,977.78  8.73    2,606.52  6.79 

รวม 43,687.81 94.56 32,056.63     94.02  36,737.72  95.72 

2. กลุ่มธุรกิจเรือ         
บริษทั ทิปโกม้ำรีไทม ์จ ำกดั 99.97 27.31 0.06 31.80 0.09 31.48 0.08 
บริษทั เดลตำ้ชิปป้ิง จ ำกดั 99.99 131.09 0.28 66.49 0.20 121.10 0.32 
บริษทั อลัฟ่ำมำรีไทม ์จ ำกดั 99.99 138.58 0.30 68.39 0.20 66.78 0.17 
บริษทั บิทูเมนมำรีน จ ำกดั 99.99 246.34 0.53 302.36 0.89 301.59 0.79 
บริษทั ทำสโก ้ชิปป้ิง จ ำกดั 99.99 357.57 0.77 352.06 1.03 217.28 0.57 
หกั รำยกำรระหวำ่งกนั  (863.49) (1.87) (746.25) (2.19) (727.61) (1.90) 

รวม 37.40 0.08 74.85 0.22         10.62     0.03  

3. กลุ่มกจิการลงทุน         
Tasco International (Hong Kong) Ltd. 100.00 2,002.09 4.33 1,803.43 5.29       914.80  2.38 

รวม  2,002.09 4.33 1,803.43 5.29       914.80  2.38 
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบริกำร  45,727.30 98.98 33,934.91 99.53 37,663.14  98.13 
รำยไดอ่ื้น ๆ  472.91 1.02 159.25 0.47 715.81 1.87 

รวมรายได้ทั้งหมด  46,200.21 100.00 34,094.16 100.00  38,378.95  100.00 

หมำยเหตุ: ไม่รวมส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 

 

18 
 

ผลติภัณฑ์และตลาดในประเทศไทย 
ผลิตภณัฑท่ี์กลุ่มบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตไดแ้ก่: 

• ยางมะตอยหรือแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) มีสัดส่วนมำกกวำ่ร้อยละ 80 ของยอดกำรขำยในปี 2557 
กลุ่มบริษทัฯ กลัน่ยำงมะตอยจำกน ้ำมนัดิบหนกั และสั่งซ้ือยำงมะตอยจำกทั้งในและต่ำงประเทศ 
 

• ยางมะตอยน ้าหรือแอสฟัลต์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion) เป็นกำรน ำยำงมะตอย น ้ ำ และสำรเคมีมำผสมเป็น
เน้ือเดียวกนั 
 

• ยางมะตอยน า้มันหรือคัตแบคแอสฟัลต์ (Cutback Asphalt) เป็นกำรน ำยำงมะตอยมำผสมกบัสำรละลำยปิโตร
เคมี (Petroleum Solvents) ใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนัซ่ึงจะเหมำะกบังำนไพร์มโคท (Prime Coat) ปัจจุบนัยำงมะตอย
ชนิดน้ีไม่เป็นท่ีนิยมใชเ้พรำะตน้ทุนสูงและไม่เป็นมิตรกบัสภำพแวดลอ้ม 
 

• ยางมะตอยชนิดโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์    (Polymer Modified Asphalt Cement) เป็นยำงมะตอยเกรด
พิเศษซ่ึงได้จำกกำรผสมของสำรประกอบ Polymer กับยำงมะตอยให้เป็นเน้ือเดียวกนั ซ่ึงจะท ำให้มี
คุณสมบตัิที่ยืดหยุน่มำกกวำ่ยำงมะตอยทัว่ไปดว้ยคุณสมบติัท่ียืดหยุน่ดงักล่ำวท ำให้เม่ือน ำมำใชท้  ำผิวถนน 
ท ำผิวทำงวิ่งข้ึนลงสนำมบินแลว้ท ำให้ถนนมีอำยุกำรใชง้ำนท่ียำวนำนกวำ่เม่ือเปรียบเทียบกบักำรใชย้ำงมะ
ตอยธรรมดำ 
 

• ยางมะตอยชนิดผสมส าเร็จ   (Premix)  เป็นผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปผสมเสร็จบรรจุถุงขำยและสำมำรถ
น ำไปใช้งำนได้ทนัที ผลิตภณัฑน้ี์เป็นส่วนผสมระหวำ่งหินท่ีผำ่นกำรคดัขนำดกบัแอสฟัลตอิ์มลัชนั และสำร
ตวัเติมท่ีมีคุณสมบติัพิเศษช่วยในกำรยดึเกำะ จึงท ำใหเ้หมะส ำหรับน ำไปใชง้ำนในกำรซ่อมแซมหลุมและถนน
เล็ก ๆ 
 

• Tipco  Joint  Sealer และ Tipco  Joint  Primer เป็นยำงมะตอย ผสมมวลสำรท่ีมีคุณสมบติัคงทนต่อสภำวะ
อำกำศร้อนจดัและเยน็จดัมีควำมยืดหยุน่ตวัสูงสำมำรถเกำะติดรอยต่อคอนกรีตไดอ้ยำ่งเหนียวแน่น ใชห้ยอด
รอยต่อระหวำ่งช่วงถนนคอนกรีต เพื่อท ำหนำ้ท่ีประสำน (seal) รอยต่อคอนกรีต 

• น ้ามันก๊าด (Kerosene) Naphtha Atmospheric Gas Oil (AGO) และ Vacuum Gas Oil (VGO) ไดม้ำจำก
ขั้นตอนกำรกลัน่จำกโรงกลัน่ยำงมะตอยท่ีประเทศมำเลเซียโดยบริษทัฯ เป็นผูข้ำยใหลู้กคำ้ในภูมิภำคน้ี 
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ผลติภัณฑ์ทีก่ลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้จัดจ าหน่าย 
• ยำงมะตอยแอสฟัลตซี์เมนตท่ี์สั่งซ้ือจำกทั้งในและต่ำงประเทศ 
• น ้ำมนัดีเซลหมุนเร็วและน ้ำมนัเตำท่ีสั่งซ้ือจำกโรงกลัน่น ้ ำมนัและผูค้ำ้น ้ำมนั 

 
วตัถุดิบและการจัดหาวตัถุดิบ 

ยำงมะตอยแอสฟัลต ์ซีเมนต ์ ซ่ึงไดจ้ำกกระบวนกำรกลัน่น ้ ำมนัดิบและกระบวนกำรกลัน่
น ้ำมนัหล่อล่ืนพื้นฐำน บริษทัฯ ใชย้ำงมะตอยแอสฟัลตซี์เมนตเ์ป็นวตัถุดิบหลกัในกำรผลิตยำงมะตอยน ้ ำ  โพ
ลิเมอร์โมดิฟำยด์แอสฟัลต์ และยำงมะตอยคตัแบค  ปัจจุบนักลุ่มบริษทัฯ  ผลิตยำงมะตอยแอสฟัลตซี์เมนตจ์ำก
โรงกลัน่ในประเทศมำเลเซียและสั่งซ้ือจำกแหล่งวตัถุดิบหลำย ๆ  แหล่งพร้อม ๆ  กนั ทั้งจำกภำยในประเทศ
และภำยนอกประเทศ  ทั้งน้ีเพื่อเป็นกำรลดควำมเส่ียงในดำ้นกำรพึ่งพิงแหล่งยำงมะตอยจำกแหล่งใด แหล่ง
หน่ึงเพียงแหล่งเดียว ตลอดจนเพื่อกำรควบคุมตน้ทุนวตัถุดิบในกำรผลิตของบริษทัฯ 

 
วตัถุดิบการผลติอ่ืน  

สำรเคมีท่ีกลุ่มบริษทัฯ ใชใ้นกำรผลิตยำงมะตอยน ้ำและโพลิเมอร์โมดิฟำยดแ์อสฟัลตน์ ำเขำ้มำจำก
ประเทศต่ำง ๆ ประมำณร้อยละ 16 ของวตัถุดิบทั้งหมดท่ีใช ้ ส่วนท่ีเหลือประมำณร้อยละ 84 จะสั่งซ้ือจำก
ผูผ้ลิตภำยในประเทศท่ีเช่ือถือไดท้ั้งในดำ้นคุณภำพสินคำ้และควำมสำมำรถในกำรจดัส่งอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 
สารเคมีดังกล่าวแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

• Solvent เป็นสำรเคมีท่ีรำคำจะแปรเปล่ียนไปตำมระดบัรำคำน ้ ำมนั สำมำรถสั่งซ้ือจำกผูผ้ลิตภำยในประเทศ
และไม่มีปัญหำเร่ืองกำรขำดแคลน 
 

• Emulsifiers เป็นสำรเคมีท่ีมีหลำยประเภท สำมำรถสั่งซ้ือทั้งจำกผูผ้ลิตต่ำงประเทศโดยผำ่นตวัแทนจ ำหน่ำย
หรือสั่งซ้ือภำยในประเทศในระดบัรำคำท่ีค่อนขำ้งคงท่ี 
 

การด าเนินงาน 
ในฐำนะผูน้ ำดำ้นกำรผลิตยำงมะตอย  กลุ่มบริษทัฯ ประสบควำมส ำเร็จเป็นอยำ่งสูงในกำรสร้ำง 

ควำมเช่ือมัน่ให้กบัลูกคำ้จำกคุณภำพสินคำ้ที่ยอดเยี่ยม บริกำรที่เหนือชั้น และกำรส่งมอบสินคำ้ที่ตรงต่อ
เวลำ 
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ตลาดภายในประเทศ 
ปริมำณควำมตอ้งกำรยำงมะตอยของตลำดภำยในประเทศในปี 2557 มีจ  ำนวนทั้งส้ิน 810,000 ตนั 

โดยแบ่งเป็นแอสฟัลต์ซีเมนต์จ  ำนวน 670,000 ตนั และอีก 140,000 ตนั เป็นแอสฟัลตอิ์มลัชัน และยำงมะ
ตอยชนิดอ่ืน ๆ อำทิ เช่น คตัแบคแอสฟัลต ์โพลิเมอร์โมดิฟำยดแ์อสฟัลตแ์ละแอสฟัลตซี์เมนตผ์สมยำงพำรำ 
โดยควำมตอ้งกำรยำงมะตอยจ ำนวน 810,000 ตนันั้นคิดเป็นปริมำณท่ีสูงกวำ่ปีท่ีผำ่นมำร้อยละ 15  

 
ในฐำนะผูน้ ำด้ำนกำรผลิตยำงมะตอย  กลุ่มบริษทัฯประสบควำมส ำเร็จเป็นอยำ่งสูงในกำรสร้ำง

ควำมเช่ือมัน่ให้กบัลูกคำ้จำกคุณภำพสินคำ้ที่ยอดเยี่ยม บริกำรที่เหนือชั้น และกำรส่งมอบสินคำ้ที่ตรงต่อ
เวลำ  ในปี  2557 น้ี  กลุ่มบริษทัฯไดรั้บควำมไวว้ำงใจให้ด ำเนินกำรแบบครบวงจร ตั้งแต่จดัหำยำงมะตอย
คุณภำพสูง (High Performance Modified Asphalt Cement ) ซ่ึงผลิตจำกน ้ ำมนัดิบชนิดพิเศษจำกโรงกลัน่ใน
ประเทศมำเลเซียน ำมำผำ่นกระบวนกำรผลิตท่ีมีกำรควบคุมคุณภำพระดบัสูงตำมมำตรฐำนก ำหนดท่ีโรงงำน
นครรำชสีมำ และน ำไปใช้ปูพื้นสนำมแข่งรถควำมเร็วสูง ช้ำง อินเตอร์เนชัน่แนล เซอร์กิต จงัหวดับุรีรัมย ์
ตำมมำตรฐำนสนำมแข่งรถควำมเร็วสูงของ FIA Grade 1 และ FIM Grade A  

 
โครงกำรส ำคญั  ๆ ท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไดน้ ำเทคนิคต่ำง  ๆ ไปใช้ส ำหรับงำนก่อสร้ำงและบูรณะทำงมี

ดงัต่อไปน้ี 
การฉาบผวิทางแบบ Para Slurry Seal   

• ทำงพิเศษบูรพำวถีิ (บำงนำ - ชลบุรี) 
• ทำงพิเศษกำญจนำภิเษก (บำงพลี - สุขสวสัด์ิ) 
• ทำงหลวงหมำยเลข 9 ตอน บำงปะอิน - ล ำลูกกำ 
• ทำงหลวงหมำยเลข 7 ตอน ศรีนครินทร์ - ลำดกระบงั   

 
เทคนิค Colored Asphalt 

• โครงกำรปรับปรุงภูมิทศัน์ถนนเลียบชำยฝ่ังทะเลอ่ำวไทยดำ้นตะวนัอ อ ก  ทำงหลวงชนบทสำย
ทำงเข้ำศูนย์ศึกษำกำรพฒันำอ่ำวคุ้งกระเบนอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ อ ำเภอท่ำใหม่ จงัหวดั
จนัทบุรี 
 

เทคนิค Premium Grade Asphalt 
• โครงกำรก่อสร้ำงผิวจรำจรสนำมแข่งรถควำมเร็วสูง"ช้ำง อินเตอร์เนชัน่แนล เซอร์กิต  " จงัหวดั
บุรีรัมย ์
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• โครงกำรบูรณะพื้นผิวและซ่อมแซมแผ่นเหล็กดว้ยแผ่นฉนวนกนัน ้ ำซึมที่มีส่วนผสมของยำง      
มะตอยบนสะพำนพระรำม 9  

• โครงกำรก่อสร้ำงสนำมทดสอบรถยนต ์บริษทั มิตซูบิชิมอเตอร์ จ  ำกดั จงัหวดัสมุทรปรำกำร  
• โครงกำรซ่อมแซมและบูรณะผวิทำงขบั ทำงวิง่ สนำมบินสุวรรณภูมิ จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
• โครงกำรซ่อมบ ำรุงผวิทำงหลวงสำยหลกัดว้ยยำงมะตอยผสมยำงพำรำหริอ Para AC กรมทำงหลวง 
อำทิเช่น ทำงหลวงหมำยเลข 4 ตอน เขำวงั - ชะอ ำ ทำงหลวงหมำยเลข 115 ตอน สำมง่ำม - พิจิตร 

 
กลุ่มบริษทัฯ  มีโรงงำนผลิตและคลงัเก็บยำงมะตอยที่ตั้งอยู่ในจุดศูนยก์ลำงของแต่ละภูมิภำค เช่น 

ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหำนคร นครรำชสีมำ ระยอง พิษณุโลกและสุรำษฏร์ธำนี เพื่อควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
อยำ่งทัว่ถึงและรองรับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในทุกภูมิภำค กำรมีโรงงำนที่กระจำยไปตำม  4  ภูมิภำคเช่นน้ี  
ท ำให้กลุ่มบริษทัฯ  สำมำรถส่งสินคำ้ให้กบัลูกคำ้ในประเทศและประเทศเพื ่อนบำ้นไดอ้ย่ำงสะดวก
รวดเร็วดว้ยรถขนส่งยำงมะตอยของกลุ่มบริษทัฯ  มำกกวำ่ 273  คนัอีกดว้ย กำรจดักำรดำ้นโลจิสติกส์ท่ีเป็น
เลิศ มีส่วนส ำคญัท่ีท ำให้ทิปโกแ้อสฟัลทค์งควำมเป็นผูน้ ำไวไ้ดใ้นตลำดในประเทศ  นอกจำกน้ีกลุ่มบริษทัฯ 
ยงัเป็นเจำ้ของเรือขนส่งยำงมะตอยระหวำ่งประเทศขนำดใหญ่ 6 ล ำ  ท่ีมีบทบำทส ำคญัในกำรส่งออกสินคำ้ไป
ยงัตลำดต่ำงประเทศ  ตลอดจนกำรน ำเขำ้ยำงมะตอยสู่ประเทศไทยในสภำวะท่ีตลำดอุปสงค์ยำงมะตอยใน
ประเทศขำดแคลน 

 
ทีมพนักงำนขำยและกำรตลำดในประเทศของทิปโก้แอสฟัลท์รับผิดชอบดูแลลูกคำ้มำกกว่ำ 550 

รำย ครอบคลุมทุกภูมิภำคทัว่ประเทศดว้ยประสบกำรณ์มำกกว่ำ 30 ปี ทีมพนกังำนขำยมีควำมช ำนำญและ
สำมำรถให้ค  ำแนะน ำสินคำ้แก่ลูกคำ้ไดอ้ยำ่งดี  นอกจำกน้ีกลุ่มบริษทัฯ  มีทีมเทคนิคบริกำรที่มีควำม
ช ำนำญทำงดำ้นงำนทำง คอยช่วยเหลือแกไ้ขปัญหำให้ลูกคำ้  ณ  จุดท่ีลูกคำ้ท ำงำน  เพื่อให้กำรท ำงำนของ
ลูกคำ้เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ และน ำไปสู่ผลลพัทท่ี์ดี  กลุ่มบริษทัฯ ยงัไดน้ ำวิธีกำรบริหำรลูกคำ้สัมพนัธ์ 
(Customer Relationship Management) มำใชศึ้กษำเพี่อให้ทรำบถึงควำมตอ้งกำรของลูกคำ้แต่ละกลุ่มไดอ้ยำ่ง
ถูกตอ้ง  และน ำมำวำงแผนกำรขำยและโปรแกรมกำรให้บริกำรท่ีตรงต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้แต่ละกลุ่ม
อยำ่งแทจ้ริง ในกำรท่ีจะเสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคำ้เพื่อใหบ้รรลุผลส ำเร็จตำมท่ีตอ้งกำรร่วมกนั 
 

หลงัจำกท่ีในปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ปิดตวัผลิตภณัฑ์ยำงมะตอยน ้ ำตวัใหม่ทดแทน (Prime coat 
emulsion) ท่ีสำมำรถใชท้ดแทนผลิตภณัฑ์ยำงมะตอยน ้ ำมนั (Cutback asphalt) ซ่ึงจะช่วยลดกำรใชน้ ้ ำมนัใน
กำรผลิตยำงมะตอยน ้ำมนัลงคร่ึงหน่ึง และยงัลดมลพิษจำกกำรระเหยตวัของยำงมะตอยน ้ำมนัอีกทำงหน่ึงดว้ย
ไปแลว้นั้น ในปี 2557 กรมทำงหลวงไดก้ ำหนดมำตรฐำนผลิตภณัฑ์ยำงน้ี เป็นขอ้ก ำหนดของกรมทำงหลวง 
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ทล .ก  .410 /2557 ขอ้ก ำหนดแอสฟัลต์อิมลัชัน่ไพรม(EAP) ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ สำมำรถผลิตไดม้ำตรฐำนตำม
ขอ้ก ำหนดใหม่น้ี และเป็นผูผ้ลิตรำยแรกในประเทศท่ีกรมทำงหลวงรับรองผลิตภณัฑด์งักล่ำว 
 

บริษทัฯ เสำะแสวงหำและคิดคน้วธีิกำรต่ำงๆอยำ่งต่อเน่ืองในกำรลดกำรใชพ้ลงังำน ลดกำรปล่อย
มลพิษและก๊ำซเรือนกระจกอยำ่งต่อเน่ือง โดยไดเ้ปล่ียนวธีิกำรใหค้วำมร้อนยำงมะตอยวตัถุดิบเพื่อเตรียมกำร
ผลิตผลิตภณัฑม์อดิฟำยดแ์อสฟัลตจ์ำกถงัเก็บ ดว้ยกำรใหค้วำมร้อนโดยตรง (Direct fire) ทดแทนกำรให้
ควำมร้อนผำ่นตวักลำงน ้ำมนัร้อน (Hot oil heat transfer) ในช่วงเร่ิมตน้กระบวนกำร ซ่ึงท ำใหป้ระสิทธิภำพ
กำรใหค้วำมร้อนท ำไดดี้กวำ่ โดยสำมำรถลดกำรใชพ้ลงังำนลงจำกปี 2556 กวำ่ร้อยละ 25 จำกกระบวนกำร
แบบเดิม  
 

ระบบ GPS ท่ีติดตั้งกบัรถขนส่งทุกคนัของบริษทัฯ ในปี 2556 จะถูกเช่ือมต่อขอ้มูลไปยงักรมกำร
ขนส่งทำงบกเพื่อควบคุมรถบรรทุกวตัถุอนัตรำยตำมกฎหมำยใชบ้งัคบัตั้งแต่ ม .ค .2558 ทั้งดำ้นกำรแสดง
ตวัตนของผูข้บัข่ีรถบรรทุกวตัถุอนัตรำยท่ีมีใบอนุญำตขบัข่ีตำมกฎหมำย รวมถึงกำรบ่งช้ีกำรใชค้วำมเร็วไม่
เกินกว่ำท่ีก ำหนด เวลำกำรขบัข่ีและเวลำหยุดพกัตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดเพื่อควำมปลอดภยัส่วนรวม  ซ่ึง
บริษทัฯ มีควำมพร้อมเพื่อควำมสอดคลอ้งตั้งแต่ก่อนกฎหมำยจะบงัคบัใช ้

 
ตลาดต่างประเทศ  

  

ในปี 2557 ยอดขำยยำงมะตอยในต่ำงประเทศของกลุ่มบริษทัฯ มำกกวำ่ 1.6 ลำ้นตนั  ซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงกำรด ำเนินงำนท่ีดีอีกปีหน่ึงของกลุ่มบริษทัฯ ยอดขำยท่ีสูงเป็นผลมำจำกควำมตอ้งกำรยำงมะตอยท่ี
เพิ่มมำกข้ึนของประเทศในภูมิภำค อนัไดแ้ก่  จีน  ออสเตรเลีย  มำเลเซีย  และอินโดนีเชีย ซ่ึงเป็นตลำด
ส่งออกหลกัของกำรขำยในตลำดต่ำงประเทศของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบกบักำรขำดแคลนยำงมะตอยหลงัจำก
ท่ีมีกำรลดปริมำณกำรผลิตทั้งในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์    ซ่ึงเป็นโอกำสให้โรงกลัน่ยำงมะตอยของ
กลุ่มบริษทัฯ ท่ีเมือง เคมำมำน  (Kemaman) ประเทศมำเลเซียในจ ำนวนท่ีขำดหำยไปน้ีได ้   นอกจำกน้ี  กลุ่ม
บริษทัฯ ยงัมีกำรจดัซ้ือจดัหำยำงมะตอยเพิ่มเติมนอกเหนือจำกโรงกลัน่ยำงมะตอยของกลุ่มบริษทัฯ โดย
น ำเขำ้ยำงมะตอยมำจำกโรงกลัน่อ่ืน ๆ  ในภูมิภำคเขำ้มำอีก  ซ่ึงยำงมะตอยจ ำนวนน้ีมีบทบำทส ำคญัในกำร
สนบัสนุนกำรขำยในต่ำงประเทศในดำ้นควำมหลำกหลำยของชนิดสินคำ้และยงัช่วยเร่ืองกำรใช้งำนเรือยำง
มะตอยของกลุ่มบริษทัฯ ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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ประเทศอินโดนีเซียเป็นตลำดส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัฯ โดยมียอดขำยคิดเป็นร้อย
ละ 25 ของยอดขำยในตลำดต่ำงประเทศทั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯ  ตลำดในประเทศอินโดนีเซียเติบโตอยำ่ง
ต่อเน่ือง  เป็นผลมำจำกกำรท่ีมีกำรใชจ่้ำยของภำครัฐท่ีสูงข้ึนโดยรัฐบำลใหม่ท่ีไดรั้บกำรเลือกตั้งเม่ือเร็ว ๆ น้ี
และกำรลดกำรผลิตยำงมะตอยของโรงกลัน่ในประเทศอินโดนีเซียเป็นผลให้มีกำรน ำเขำ้ยำงมะตอยเขำ้ไปใน
ประเทศอินโดนีเซียสูงข้ึน  ทั้งน้ีมีแนวโน้มวำ่อินโดนีเซียจะยงัคงเป็นลูกคำ้ส ำคญัของธุรกิจในต่ำงประเทศ
ของกลุ่มบริษทัฯ ต่อไปในระยะ 2-3 ปีขำ้งหนำ้ 

 
ประเทศเวยีดนำมเป็นอีกหน่ึงตลำดท่ีมีควำมส ำคญัของกลุ่มบริษทัฯ ดว้ยกำรสนบัสนุนจำกลูกคำ้รำย

เก่ำและรำยใหม ่ท ำให้กลุ่มบริษทัฯ มีปริมำณลูกคำ้และยอดขำยเพิ่มข้ึน จำกกำรท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีควำมพร้อม
ในดำ้นปริมำณและคุณภำพสินคำ้ และระบบกำรขนส่งท่ีดีกวำ่คู่แข่งในตลำด ท ำให้กลุ่มบริษทัฯ สำมำรถช่วง
ชิงลูกคำ้และส่วนแบ่งยอดขำยจำกคู่แข่งไดแ้ละมีลูกคำ้รำยใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน อยำ่งไรก็ตำมในช่วงปี 2557 ตลำด
ในประเทศเวียดนำมมีคู่แข่งรำยใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน รวมถึงนโยบำยของรัฐบำลในเร่ืองแหล่งท่ีมำ(ประเทศ) ของ
สินคำ้น ำเขำ้และจ ำนวนผูค้ำ้คนกลำงท่ีเพิ่มข้ึน ท ำให้มีกำรแข่งขนัและควำมตรึงเครียดในตลำดมำกข้ึน ดว้ย
ทีมขำยท่ีแขง็แกร่งข้ึน รวมถึงกำรประสำนงำนทำงดำ้นกำรกระจำยสินคำ้ท่ีดี คุณภำพสินคำ้ท่ีดีข้ึนและกำรเอำ
ใจใส่ต่อลูกคำ้ท่ีมีควำมจงรักภกัดี กลุ่มบริษทัฯ จะยงัคงเป็นหน่ึงในผูน้ ำในตลำดในประเทศเวยีดนำมต่อไป 

 
กำรขำยไปยงัประเทศจีนเติบโตข้ึนมำกเป็นประวติักำรณ์ เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 โดยปีน้ีมี

ยอดขำยอยูท่ี่ 1 ลำ้นตนั และท ำให้จีนเป็นประเทศท่ีกลุ่มบริษทัฯ ส่งออกไปมำกท่ีสุด ควำมส ำเร็จกล่ำวเกิด
จำกกำรขยำยฐำนลูกคำ้และชนิดของสินคำ้ภำยใต้สภำวะกำรแข่งขนัท่ีสูงและกำรตดัรำคำ กำรน ำเขำ้ยำงมะ
ตอยในประเทศจีนเติบโตข้ึนอยำ่งมำกประมำณ 4 ลำ้นตนัต่อปี กำรเติบโตน้ีส่วนใหญ่เกิดข้ึนในประเทศจีน
ตอนใตซ่ึ้งส่วนแบ่งตลำดของกลุ่มบริษทัฯ ไดเ้พิ่มข้ึนอยำ่งมำกรวมถึงปริมำณกำรขำยเพิ่มข้ึนกวำ่สองเท่ำ 

 
บริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัฯ ในประเทศจีนมีผลประกอบกำรใกลเ้คียงกบัปี 2556 เป็นผลมำจำกกำร

พฒันำธุรกิจท่ีมีประสิทธิภำพและกำรควบคุมตน้ทุนท่ีดีข้ึน โดยปริมำณกำรขำยของบริษทัย่อยของกลุ่ม
บริษทัฯ ในมณฑลเหอเป่ยเพิ่มข้ึนกวำ่ร้อยละ 50  

 
เช่นเดียวกนักบัประเทศจีน ประเทศออสเตรเลียก็เป็นตลำดท่ีมียอดขำยเพิ่มข้ึนอยำ่งแข็งแกร่งในปี 

2557 เช่นกันเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่ำนมำ  กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงเป็นพนัธมิตรหลักของบริษทัย่อยใน
ออสเตรเลียของกลุ่มบริษทัโคลำส   และตลำดออสเตรเลียก็ขยบัข้ึนมำเป็นตลำดส่งออกหลกัท่ีใหญ่เป็น
อนัดบั 3 ของกลุ่มบริษทัฯ กลุ่มบริษทัฯ เผชิญและไดรั้บมือกบัปัจจยัต่ำง ๆ ในประเทศออสเตรเลีย อำทิเช่น 
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ผูน้ ำเข้ำรำยใหม่ท่ีส ำคญัในตลำดออสเตรเลียซ่ึงมีกำรเปล่ียนแปลงบริษทัท่ีดูแลกิจกำรธุรกิจปลำยทำง 
(downstream) ในหลำยพื้นท่ี ผูค้ำ้น ้ ำมนับำงรำยไดเ้ขำ้ไปควบคุมกิจกำรคลงัสินคำ้น ำเขำ้หลำยแห่งซ่ึงเคยมี
ผูผ้ลิตน ้ ำมนัรำยใหญ่เป็นเจำ้ของ ซ่ึงท ำให้เป็นทั้งโอกำสและควำมเส่ียงต่อควำมพยำยำมในดำ้นกำรขำยและ
กำรตลำดของกลุ่มบริษทัฯ ในประเทศออสเตรเลีย อยำ่งไรก็ตำมประเทศออสเตรเลียยงัคงเป็นตลำดหลกัใน
กำรเพิ่มยอดขำยในตลำดต่ำงประเทศต่อไป  

 
ส ำหรับกำรขำยไปยงัประเทศลำวและบริษทัย่อยในประเทศกัมพูชำ บริษทั Tipco Asphalt 

(Cambodia) Co., Ltd. (TAC) มียอดขำยท่ีเติบโตข้ึนกวำ่ร้อยละ 25 เม่ือเทียบกบัปี 2556 โดยเป็นผลมำกจำก
กำรท ำถนนในโครงกำรก่อสร้ำงท่ีส ำคญั และโครงกำรลงทุนใหม่  ๆ จำกภำครัฐบำล ท่ำมกลำง
สภำพแวดลอ้มท่ียำกต่อกำรขำย และอุปสรรคต่ำง ๆ มำกมำยในกำรเขำ้สู่ตลำดกำรผลิตยำงมะตอยน ้ ำท ำให ้
TAC คงควำมเป็นผูน้ ำของตลำดท่ีมีส่วนแบ่งตลำดมำกกวำ่ร้อยละ 80  

 
ยอดขำยของบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัฯ ในประเทศมำเลเซียหรือบริษทั Kemaman Bitumen 

Company Sdn. Bhd. (KBC) มียอดขำยสูงเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 15 เม่ือเทียบกบัปี 2556 โดยเป็นผลมำจำกกำร
ผลิตยำงมะตอยท่ีสม ่ำเสมอจำกโรงกลัน่ของกลุ่มบริษทัฯ กำรเอำใจใส่ลูกคำ้ และกำรขยำยตวัของควำม
ตอ้งกำรภำยในประเทศ ซ่ึงรวมถึงกำรท ำถนนในหลำยช่วงท่ีส ำคญัของทำงด่วนชำยฝ่ังตะวนัออก (East Coast 
Expressway) และกำรท ำถนนทำงหลวงในพื้นท่ี Klang Valley 

 
นอกจำกตลำดในประเทศท่ีกล่ำวมำ กำรขำยในต่ำงประเทศนั้น กลุ่มบริษทัฯ ไดข้ำยให้กบัประเทศ

อ่ืน ๆ หลำยประเทศ ซ่ึงรวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกำ ประเทศซำอุดิอำระเบีย ประเทศมอริเชียส และประเทศ
ตำฮิติ 

 
ธุรกจิเรือ 

กลุ่มบริษทัเรือเป็นหน่วยงำนหลกัในดำ้นกำรขนส่งของกลุ่มบริษทัฯ โดยเป็นผูข้นส่งยำงมะตอยตำม
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้แถบเอเชียแปซิฟิกไปยงัมหำสมุทรอินเดีย โดยมีหนำ้ท่ีหลกั ดงัต่อไปน้ี 

• กำรบริหำรจดักำรเรือของกลุ่มบริษทัฯ จ ำนวน 4 บริษทั 
• กำรบริหำรจดักำรเรือของบริษทั ทิปโก้มำรีไทม์ จ  ำกัด อย่ำงเต็มรูปแบบ โดยรับผิดชอบกำร
ด ำเนินงำนของเรือบรรทุกยำงมะตอยของกลุ่มบริษทัฯ จ ำนวน 6 ล ำ และเรือบรรทุกยำงมะตอยอีก
จ ำนวน 2 ล ำของบริษทั Highway Resources Pte Ltd. ผำ่นสัญญำกำรวำ่จำ้งบริหำรเรือ  
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• กำรท ำงำนด้ำนเชิงพำณิชย์ต่ำง ๆ ส ำหรับเรือบรรทุกยำงมะตอยจ ำนวน 6 ล ำ โดยฝ่ำยเช่ำเรือ 
(Chartering Department)  

 
ในเดือนมีนำคม 2557 บริษทั ทิปโกม้ำรีไทม ์จ ำกดั ไดข้ำยซำกเรือ MT Delta 7 (สร้ำงปี 1986 ขนำด

บรรทุก 1,200 ตนั) และไดรั้บมอบเรือขนส่งยำงมะตอยล ำใหม่ 1 ล ำจำกญ่ีปุ่นช่ือ ทำสโก ้ นิรันดร์ (Tasco 
Nirand)  เม่ือวนัท่ี 6 สิงหำคม 2557 ซ่ึงเรือล ำใหม่มีขนำดบรรทุก 4,000 ตนัจะท ำให้กลุ่มบริษทัฯ มีควำม
แข็งแกร่งมำกข้ึนในกำรเดินเรือระยะไกลในเขตเอเชียแปซิฟิก อีกทั้งยงัลดอำยุเฉล่ียของกองเรือจำก 15.6 ปี 
เป็น 10 ปี 

 
เรือขนส่งยำงมะตอยของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงมีขนำดบรรทุกรวม 25,400 ตนั ด ำเนินงำนโดยทีมงำนของ

กลุ่มบริษทัฯ ภำยใตร้ะบบกำรจดักำรคุณภำพเรือบรรทุกอยำ่งเขม้งวด กำรบริหำรจดักำรเรือขนส่งยำงมะตอย
ท ำตำมวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศทำงดำ้นอุตสำหกรรมและพยำยำมจะให้บรรลุเป้ำหมำยตัวช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำน
หลกั (KPIs) ตำมแนวทำงกำรประเมินตนเองดำ้นกำรบริหำรจดักำรเรือบรรทุกสินคำ้  (Tanker Management 
Self-Assessment) กำรเช่ำเรือท ำให้มีสัดส่วนกำรใชป้ระโยชน์ของเรือสูงในปี 2557 ซ่ึงสนบัสนุนให้เกิดกำร
เติบโตของยอดขำยในเขตเอเชียแปซิฟิกเป็นอยำ่งมำก 

 
โรงกลัน่ยางมะตอยและการด าเนินการในมาเลเซีย 
Kemaman Bitumen Company (KBC) เป็นบริษทัยอ่ยของทิปโกแ้อสฟัลทใ์นประเทศมำเลเซีย ซ่ึง

ด ำเนินธุรกิจโรงกลัน่ยำงมะตอยมำตั้งแต่ปี 2550 โดยปัจจุบนั โรงกลัน่มีก ำลงักำรผลิตในกำรกลัน่น ้ ำมนัดิบ 
30,000 บำร์เรลต่อวนั คิดเป็นน ้ ำมนัดิบ 10.8 ลำ้นบำร์เรล หรือ 1.7 ลำ้นตนัต่อปี ในปี 2557 โรงกลัน่สำมำรถ
กลัน่น ้ ำมนัดิบปริมำณ 10.8 ลำ้นบำร์เรล ผลิตยำงมะตอยได ้1.4 ลำ้นตนั และผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ใช่ยำงมะตอย   
0.3 ลำ้นตนั  
 

นบัตั้งแต่ก่อตั้ง บริษทั KBC เป็นหน่ึงในโรงกลัน่หลกัในตลำดยำงมะตอยภำยในประเทศมำเลเซีย มี
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของยำงมะตอยภำยในประเทศร้อยละ 25 โดยประมำณ ซ่ึงในอดีตเป็นของโรงกลัน่
หลกัอย่ำงบริษทัเชลล์ และบริษทัปิโตรนำส ในปี 2557 บริษทั KBC สำมำรถท ำยอดขำยยำงมะตอยตลำด
ภำยในมำเลเซียสูงสุดเป็นประวติักำรณ์อีกคร้ัง โดยขำยได ้171,000 ตนั เทียบกบั 146,000 ตนั ในปี 2556 ดว้ย
ประสบกำรณ์ท่ีเพิ่มมำกข้ึน และควำมต้องกำรยำงมะตอยในตลำดยำงมะตอยภำยในประเทศมำเลเซีย            
ท่ีมีแนวโนม้โตข้ึน บริษทั KBC มัน่ใจว่ำจะสำมำรถบรรลุและรักษำเป้ำหมำยกำรเติบโตในระยะกลำงถึง
ระยะยำว 
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บริษทั KBC ได้ด ำเนินโครงกำรหลำย ๆ โครงกำรท่ีไดเ้ร่ิมลงทุนไวต้ั้งแต่ปีก่อน โดยลงทุนใน
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ ๆ ซ่ึงจะสำมำรถท ำให้บริษทัเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนั   พฒันำ
คุณภำพ และควำมปลอดภยัของกำรด ำเนินกำรในขณะเดียวกนั ในปี 2557  ไดด้ ำเนินกำรโครงกำรท่ีส ำคญั
ต่ำง ๆ หลำยโครงกำรแลว้สร็จ เช่น กำรเพิ่มก ำลงักำรผลิตของหน่วยกลัน่น ้ำมนัดิบ (CDU) และหน่วยกลัน่ลด
ควำมดนั (VDU)  กำรเปล่ียนระบบควบคุมโรงงำน Distributed Control System (DCS) ดว้ยระบบ DCS ใหม่
ท่ีทนัสมยัล่ำสุด   โครงกำรเพิ่มปริมำตรกำรจดัเก็บแนฟทำ  โดยกำรน ำถงัน ้ ำมนัดีเซลท่ีเหลือใช้มำเป็นถงั 
แนฟทำ และโครงกำรยำ้ยท่อใตถ้นนแทนท่ีท่อเดิมเพื่อเพิ่มควำมปลอดภยั ส ำหรับโครงกำรหลกัอ่ืน ๆ ท่ีอยู่
ระหวำ่งด ำเนินกำรซ่ึงมีหลำยขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรให้เสร็จสมบูรณ์คือ กำรสร้ำงถงับรรจุน ้ ำมนัดิบและ
ยำงมะตอยพร้อมทั้งอุปกรณ์ระบบถงัต่ำง ๆ กำรติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ ำมนัดิบ งำนซ่อมบ ำรุงถงับรรจุแนฟทำ กำร
จดัซ้ือและติดตั้งหมอ้ตม้ไอน ้ ำใหม่ งำนติดตั้งอุปกรณ์ลดควำมร้อนของน ้ ำมนัเตำท่ีไดจ้ำกกำรผลิต และ
โครงกำรติดตั้งหอกลัน่ Naphtha Stabiliser ใหม่ บริษทัไดมี้กำรปรับปรุงและซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำร
ผลิตอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยมีกำรวำงแผนก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำ และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรซ่อมบ ำรุงเชิง
ป้องกนัเพื่อใหโ้รงงำนมีควำมพร้อมในกำรเดินเคร่ืองผลิตเกือบร้อยละ 100 

 
ในขณะเดียวกนั บริษทัไดเ้นน้ย  ้ำในเร่ืองควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง อีกทั้งไดล้งทุน

ในกำรปรับปรุงอุปกรณ์กำรผลิตใด ๆ ท่ีจะช่วยให้เป็นกำรด ำเนินกำรเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมำกยิ่งข้ึน 
นอกจำกน้ี โครงกำรดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั KBC ไดเ้ป็นท่ีรู้จกัเป็นอย่ำงดีของ
ชุมชนรอบ ๆ บริษทั อีกทั้งบริษทัไดรั้บเชิญให้เป็นสมำชิกคณะกรรมกำรพฒันำสังคมส่วนทอ้งถ่ิน (local 
Social Development Committee) ซ่ึงจดัตั้งและด ำเนินโครงกำรโดยเทศบำลเมือง Kemaman อีกดว้ย 
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โรงงานผลติ คลงัน า้มัน  และคลงัยางมะตอย 
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3. การบริหารความเส่ียงและปัจจัยความเส่ียง 

การบริหารความเส่ียง 
กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้ในกำรสร้ำงควำมแขง็แกร่งให้กบัระบบกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงระดบั

องคก์ร (Enterprise Risk Management) ให้ดียิ่งข้ึนพร้อมกบักำรด ำเนินงำนในปี 2556 โดยแบ่งกำรบริหำร
ควำมเส่ียงออกเป็น 2 ระดบัตำมวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรควำมเส่ียงของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในองคก์ร และ
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกลยทุธ์ในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงยงัคงด ำเนินงำนเชิง
รุกโดยมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันำกำรบริหำรควำมเส่ียงในทุกๆ ดำ้นของธุรกิจและสร้ำงวฒันธรรมในกำรตระหนกัถึง
ควำมเส่ียงภำยในองคก์ร 
 

ควำมทำ้ทำยของกำรบริหำรควำมเส่ียงขององคก์รท่ำมกลำงลกัษณะท่ีหลำกหลำยของธุรกิจของกลุ่ม
บริษทัฯ นบัตั้งแต่กำรกลัน่น ้ ำมนัดิบและกำรขนส่งเพื่อขำยผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัและผลิตภณัฑ์ยำงมะตอยใน
อุตสำหกรรมก่อสร้ำงโดยกำรใชแ้ผนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีนยัส ำคญัซ่ึงครอบคลุมในแต่ละดำ้นของธุรกิจ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไดด้ ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ทั้งน้ีนโยบำยในกำรบริหำร
ควำมเส่ียงถูกก ำหนดข้ึนเพื่อรับประกนัวำ่ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกรำยปฏิบติัตำมหลกักำรบริหำรควำมเส่ียง
ดว้ยควำมรอบคอบ และพร้อมในกำรรับมือกบัทุกสภำวกำรณ์ท่ีอำจเกิดข้ึน 
 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ปฏิบติัตำมนโยบำยหรือกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง 

2. ติดตำมกำรพฒันำนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง กระบวนกำรบ่งช้ีและกำรประเมินควำมเส่ียง 

3. ประเมินและอนุมติัแผนบริหำรควำมเส่ียง 

4. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เก่ียวกบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนและจดักำรควำมเส่ียง 
รวมทั้งส่ือสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบในประเด็นเหล่ำนั้นตำมควำมเหมำะสม 

 
ในกำรบริหำรควำมเส่ียงของกลุ่มบริษทัฯ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไดจ้ดัตั้งหน่วยงำนบริหำร

ควำมเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ยสมำชิกระดบัผูจ้ดักำร โดยมีเจำ้หน้ำท่ีบริหำรควำมเส่ียงเป็นหัวหน้ำในกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละวนัในนำมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยด ำเนินกำรตำมนโยบำยควำมเส่ียง 
กรอบกำรท ำงำนและขั้นตอนรวมถึงให้กำรสนับสนุนแนะน ำและให้แนวทำงในกำรบริหำรควำมเส่ียงแก่
หน่วยงำนทั้งหมด นอกจำกน้ีหน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียงยงัมีหน้ำท่ีรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำม
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เส่ียงเก่ียวกบัควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกมุมมองของแต่ละหน่วยงำนและแนวทำงกำรป้องกนัแกไ้ขเป็น
ประจ ำทุกเดือน อีกทั้งยงัมีกำรจดักำรประชุมติดตำมผลกบัคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อตรวจสอบ
ควำมเส่ียงขององค์กรและรับฟังควำมคิดเห็นพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทำงกำรท ำงำนเพื่อกำรพฒันำอย่ำง
ต่อเน่ืองเป็นรำยไตรมำส 
 

ปัจจัยความเส่ียง 
ความเส่ียงทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ มีควำมเส่ียงดำ้นกำรเงินหลำยดำ้น รวมทั้งควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือ สภำพคล่อง อตัรำ
แลกเปล่ียน อตัรำดอกเบ้ียและควำมเส่ียงจำกรำคำน ้ ำมนั กลุ่มบริษทัฯ ใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินหลำยประเภท
ในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงเหล่ำน้ี แต่ไม่ใช่เพื่อกำรเก็งก ำไร ฝ่ำยกำรเงินของกลุ่มบริษทัฯ ให้ควำม
ช่วยเหลือฝ่ำยงำนต่ำง ๆ โดยกำรประสำนงำนกบัตลำดทำงกำรเงินและบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงินอนั
เก่ียวขอ้งกบัผลกำรด ำเนินกำรโดยรวมของกลุ่มบริษทัฯ เพื่อให้มัน่ใจไดว้ำ่ ไดบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์
ดว้ย กำรใชต้รำสำรทำงกำรเงินถูกควบคุมอยำ่งเขม้งวดโดยนโยบำยท่ีไดรั้บกำรอนุมติัโดยคณะกรรมกำรของ
บริษทัฯ ซ่ึงก ำหนดทิศทำงอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน รวมถึงกำรลดควำมเส่ียงของ
รำคำสินคำ้ (Commodity hedging) อตัรำแลกเปล่ียน อตัรำดอกเบ้ีย เครดิตและควำมเส่ียงทำงดำ้นสภำพคล่อง 
 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัฯ มีกำรทบทวนนโยบำยควำมเส่ียงทำงด้ำนสินเช่ือและโอกำสท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำง
สม ่ำเสมอ ซ่ึงรวมถึงกำรทบทวนและประเมินผลควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือกบัลูกคำ้กลุ่มบริษทัฯ มีขั้นตอน
กำรก ำหนดอ ำนำจอนุมติัอยำ่งชดัเจน ทั้งน้ีในปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือจำกกลุ่ม
ลูกคำ้ท่ีเป็นสำระส ำคญั เวน้แต่เง่ือนไขทำงกำรคำ้ในประเทศจีนมีควำมทำ้ทำยมำกข้ึน กลุ่มบริษทัฯ ใชบ้ริกำร
จำกธนำคำรท่ีมีช่ือเสียงทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อลดควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรใช้
เคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้น 
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

ด ำเนินธุรกิจโดยใชว้งเงินสินเช่ือเพื่อกำรคำ้และสินเช่ือหมุนเวียนระยะสั้นท่ีไม่มีหลกัประกนัและไม่
มีเง่ือนไขผกูพนัท่ีมีกบัธนำคำรและธนำคำรต่ำงชำติท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงมีวงเงินรวมกวำ่ 30,000 ลำ้นบำท หรือ 900 
ลำ้นเหรียญสหรัฐ กำรกูเ้งินเพื่อสั่งซ้ือน ้ ำมนัดิบนั้นเป็นกำรกูเ้งินระยะสั้น โดยท่ีมีอตัรำส่วนทุนหมุนเวียนอยู่
ท่ี 1.2 และมีกำรบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นใหเ้ปล่ียนเป็นเงินท่ีนอ้ยกวำ่ 120 วนั เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัฯ ไดล้งนำม
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ในสัญญำซ้ือขำยน ้ ำมนัดิบ 4 ปี กบัผูผ้ลิตรำยใหญ่ กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงควำมพยำยำมท่ีจะหำวงเงินท่ีมีเง่ือนไข
ผกูพนั เพื่อลดควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบัวงเงินสินเช่ือเพื่อกำรคำ้ระยะสั้น 
 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

กลุ่มบริษทัฯ มีควำมเส่ียงดำ้นสกุลเงินต่ำงชำติ ซ่ึงเกิดข้ึนเน่ืองจำกกำรซ้ือวตัถุดิบและยอดขำยจำก
กำรส่งออกเป็นเงินสกุลต่ำงประเทศ ควำมเส่ียงน้ีถูกบริหำรจดักำรดว้ยกำรมีเงินกูแ้ละเงินรับจำกกำรขำยใน
เงินสกุลเดียวกนั นอกจำกน้ียงัมีสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ส ำหรับค่ำใชจ่้ำยท่ีทรำบ ซ่ึงทั้งหมดมีเวลำท่ีก ำหนด
นอ้ยกวำ่ 6 เดือน 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัฯ ใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงิน Interest Rate Swap เพื่อเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยำวให้
เป็นอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี รวมถึงสินเช่ือทรัสตรี์ซีทถำวรบำงส่วน ภำยใตว้งเงินสินเช่ือกำรจดัหำน ้ ำมนัดิบ และ
บริษทัยอ่ยยงัมีโอกำสท่ีจะเขำ้ท ำสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียอีกส ำหรับเงินกูร้ะยะยำวอ่ืนในอนำคต 
 
ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัการผนัผวนของราคาน า้มัน 

รำคำของผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมมีกำรผนัผวนเพิ่มข้ึนอยำ่งมำกในปีท่ีผำ่นมำ จำกรำคำน ้ ำมนัดิบตั้งแต่ 
116 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรลจนถึงระดบัของ 58 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรลในช่วงปลำยปี กลุ่มบริษทัฯ มี
นโยบำยประกนัควำมเส่ียงตำมสภำวะเพื่อรับมือกบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน โดยกลุ่มบริษทัฯ มีกำรประเมิน
กลยุทธ์กำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งระมดัระวงัในกำรน ำเขำ้น ้ ำมนัดิบในแต่ละคร้ัง เพื่อป้องกนัควำมผนัผวน
ของมูลค่ำสินคำ้ทั้งน ้ ำมนัดิบและผลิตภณัฑ์ส ำเร็จรูป กำรใช ้4-Way Collar เป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงของ
ตน้ทุนของน ้ำมนัดิบท่ีสูงข้ึน ในขณะท่ีควำมเส่ียงขำลงของรำยไดข้องผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ใช่ยำงมะตอยไดรั้บกำร
ป้องกนัจำกกำรขำย SWAP 

 
ความเส่ียงของแหล่งผลติน า้มันดิบหนัก 

โรงกลัน่ยำงมะตอยของกลุ่มบริษทัฯ ไดถู้กออกแบบเพื่อกลัน่น ้ ำมนัดิบหนกัเพื่อให้เหมำะสมท่ีสุดกบั
รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ แต่เน่ืองจำกขอ้จ ำกดัทำงภูมิศำสตร์ของกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ ำมนัดิบ
หนกัจำกแหล่งน ้ ำมนัดิบ ท ำให้กำรมีน ้ ำมนัดิบอยูต่ลอดเวลำ เป็นส่ิงส ำคญัมำกในกำรท่ีโรงกลัน่จะผลิตอยำ่ง
ต่อเน่ืองและจดัหำยำงมะตอยระยะยำว กลุ่มบริษทัฯ ไดบ้ริหำรจดักำรให้สัญญำซ้ือขำยน ้ ำมนัดิบ 4 ปี ตั้งแต่ปี 
2557-2560 ท ำใหพ้อเพียงกบัควำมตอ้งกำรของโรงกลัน่ยำงมะตอบ นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงพยำมอยำ่ง
ต่อเน่ืองในส่ิงส ำคญั เพื่อลดควำมเส่ียงของกำรขำดแคลนน ้ำมนัดิบดงัน้ี 
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1. กระจำยแหล่งอุปทำนน ้ ำมนัดิบโดยกำรประเมิน ทดสอบน ้ ำมนัดิบจำกแหล่งท่ีมำท่ีแตกต่ำงกนั 

เพื่อใหแ้น่ใจวำ่เหมำะสมกบักำรด ำเนินงำนของโรงกลัน่ 

2. ด ำเนินกำร Upgradation อยำ่งต่อเน่ืองส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนของโรงกลัน่ เพื่อปรับปรุงเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรจดัเก็บ กลัน่น ้ำมนัดิบไดห้ลำยประเภทมำกข้ึน ผลิตสินคำ้ท่ีไดรั้บกำรยอมรับ
ในเชิงพำณิชย ์เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของตลำด 

 
ความเส่ียงของโรงกลัน่ 

กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงให้ควำมส ำคญัต่อกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงธุรกิจโดยรวม รวมทั้งให้ควำมส ำคญั
กบักำรบริหำรโรงกลัน่ ตั้งแต่เดือนพฤำภำคม 2557 โรงกลัน่ไดน้ ำระบบ Safety Integrity Level (SIL) Sytem 
มำด ำเนินกำรซ่ึงช่วยเพิม่มำตรฐำนอุปกรณ์ควำมปลอดภยัของโรงกลัน่ให้เป็นสำกล และดว้ยควำมมุ่งเนน้ใน
กำรควบคุมและดูแลควำมปลอดภยัในกระบวนกำรท ำงำนท ำให้โรงกลัน่ผ่ำน 2 ล้ำนชั่วโมงกำรท ำงำนท่ี
ปรำศจำกกำรเกิดอุบติัเหตุท่ีท ำให้เกิดกำรบำดเจ็บจนสูญเสียเวลำท ำงำนในเดือนกนัยำยน 2557 รวมทั้งโรง
กลัน่ไดเ้ปล่ียนแท่นระบบกำรควบคุมกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ (Distributed Control Sytem) เพื่อให้ทนัสมยั มีควำม
หลำกหลำยและเพิ่มประสิทธิภำพ และเพื่อให้มัน่ใจว่ำโรงกลัน่ยงัคงมีอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ท่ีส ำคญัอย่ำง
ยิ่งยวดเพียงพอไปอีก 15 ปี นอกจำกน้ียงัคงยกระดบัควำมปลอดภยัในกำรปฏิบติังำนโดยกำรทบทวนระบบ
อนุญำตให้ปฏิบติังำนและระบบกำรวิเครำะห์ควำมปลอดภยัในกำรปฏิบติังำน เพื่อให้มัน่ใจว่ำควำมเส่ียงทุก
รำยกำรมีกำรช้ีบ่งและมีระบบกำรควบคุมควำมปลอดภยัอยำ่งเหมำะสม 

 
ความเส่ียงเกีย่วกบัการจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์ 

ควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบถือเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีส ำคญัมำก  กลุ่มบริษทัฯ มีควำมพยำยำมอย่ำง
ต่อเน่ืองท่ีจะลดควำมเส่ียงดำ้นน้ี โดยกำรรักษำสัมพนัธ์ระยะยำวท่ีดีกบัทุกโรงกลัน่ในทวีปเอเชียโดยกำร
ติดต่ออย่ำงสม ่ำเสมอ ปัจจุบนัน้ีควำมเส่ียงทำงดำ้นกำรจดัหำยำงแอสฟัลต์ซีเมนต์นั้นไดล้ดลงเพรำะกลุ่ม
บริษทัฯ สำมำรถจดัหำยำงแอสฟัลต์ซีเมนต์จำกโรงกลัน่ยำงมะตอยของกลุ่มบริษทัฯ ในประเทศมำเลเซีย 
ประกอบกบักำรขยำยเครือข่ำยพนัธมิตรส่งเสริมใหก้ลุ่มบริษทัฯ สำมำรถจดัซ้ือจำกแหล่งวตัถุดิบใหม่ไดอ้ยำ่ง
มีประสิทธิภำพและในรำคำเหมำะสม 
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ความเส่ียงของตลาดภายในประเทศ 
ตลำดภำยในประเทศข้ึนอยู่กบังบประมำณของรัฐบำลเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นควำมมีเสถียรภำพของ

รัฐบำล จึงมีบทบำทส ำคญักบัควำมตอ้งกำรของตลำดในประเทศ สถำนกำรณ์ท่ีอุปสงค์มำกกว่ำอุปทำน
ในช่วงตน้ปี 2557 ส่งผลใหมี้กำรแข่งขนัดำ้นรำคำอยำ่งรุนแรง อยำ่งไรก็ตำมในเดือนกนัยำยน ทำงรัฐบำลได้
เร่งใหมี้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี 2557 ล่ำสุดภำพรวมกระทรวงคมนำคมมีกำรเบิกจ่ำยไปแลว้ประมำณ 75% 
ต ่ำกว่ำเป้ำหมำยท่ี  95% เน่ืองจำกปี 2556 ถึงปี 2557 ท่ีมีกำรชุมนุมต่อเน่ือง โดยในช่วงทำ้ยปีงบประมำณ 
2557 เร่งรัดไดม้ำกข้ึน เน่ืองจำกไดมี้กำรเตรียมแผนกำรก่อสร้ำงไวแ้ลว้เม่ือไดรั้บอนุมติัจึงด ำเนินกำรทนัที 
รวมทั้งเร่งงบผูกพนัในส่วนของงบโครงกำรต่ำง ๆ ดว้ย ส่วนงบประมำณ 2558 ท่ีไดป้ระกำศอนุมติักรอบ
วงเงินงบประมำณประจ ำปี 2558 รวมทั้งส้ิน 146,781.42 ลำ้นบำท เพิ่มจำกปี 2557 ประมำณร้อยละ 10.35 
โดยมีกำรเร่งรัดกำรประมูลงำนและทยอยเซ็นสัญญำจำ้งตั้งแต่ปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2557 
 
ความเส่ียงด้านตลาดต่างประเทศ 

ในปี 2557 ควำมตอ้งกำรผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทัฯ ในตลำดต่ำงประเทศไดข้ยำยตวัข้ึนอยำ่งมำกท ำ
ให้ใกลเ้คียงกบัยอดขำยสูงสุดในปีท่ีผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ตำมเง่ือนไขทำงกำรตลำดท่ียุ่งยำกในบำงประเทศ 
ประกอบกบักำรมีกำรแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึน     ในช่วงคร่ึงปีแรกไม่ไดส้ร้ำงเง่ือนไขท่ีน่ำพึงพอใจมำกนกัในปีท่ี
ผำ่นมำ  
 ในขณะเดียวกนัก็มีแหล่งผลิตใหม่ในระยะไกลและมีคู่แข่งรำยใหม่เขำ้มำท ำให่ตลำดมีกำรแข่งขนั
สูงข้ึน ลูกคำ้มีทำงเลือกมำกข้ึนท ำให้เกิดควำมเส่ียงในกำรเสียลูกคำ้ กลุ่มบริษทัฯ ไดก้ ำหนดแนวทำงป้องกนั
แกไ้ขโดยมุ่งเนน้ในกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ สัญญำกำรขำยแบบก ำหนดระยะเวลำหรือขำยหลำยเท่ียว
ในช่วงระยะเวลำ 3-6 เดือน รวมทั้งเนน้กำรส่ือสำรภำยในเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรจดัหำ กำรขนส่ง กำรส่ง
มอบ กำรสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนขำย กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้กำรเพิ่มชนิดของผลิตภณัฑ ์รวมถึงกำรรักษำ
ฐำนกำรตลำดใหม่ซ่ึงมีควำมส ำคญัอยำ่งมำกส ำหรับกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
ความเส่ียงเกีย่วกบัเรือขนส่ง 

กลุ่มบริษทัฯ มีเรือขนส่งยำงมะตอยทั้งหมด 6 ล ำ ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัฯ มุ่งเนน้ไปท่ีกำรรักษำคุณภำพ
ของเรือขนส่งยำงมะตอยเพื่อกำรซ้ือขำยท่ีรัดกุม ปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือต่อใหม่อีก 1 ล ำ จำกอู่ต่อ
เรือในประเทศญ่ีปุ่นคือ เรือทำ้สโก ้นิรันดร์ ซ่ึงท ำให้อำยุเฉล่ียของเรือในกลุ่มลดลงมำเป็น 10 ปี ต ่ำกวำ่อำยุ
เฉล่ียของเรือในอุตสำหกรรมเรือมำก ซ่ึงเรือขนส่งยำงมะตอยใหม่น้ีจะสำมำรถสนบัสนุนกำรขำยท่ีเพิ่มข้ึนใน
ภูมิภำคเอเชียปซิฟิก – ออสเตรเลียได้อย่ำงเหมำะสม บริษทัเรือทั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯ ได้ให้ควำม
ระมดัระวงัในกำรเดินเรือเพื่อไม่ให้เกิดอุบติัเหตุรวมถึงกำรบำดเจ็บและกำรร่ัวไหลของน ้ ำมนัลงสู่ทะเล ทั้งน้ี



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 

 

33 
 

เรือขนส่งยำงมะตอยของบริษทัยอ่ยทั้งหมดไดรั้บควำมคุม้ครองควำมเส่ียงชั้นหน่ึงเพื่อป้องกนัสินทรัพยจ์ำก
ควำมเสียหำยและกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบุคคลท่ี 3  

ควำมทำ้ทำยท่ีใหญ่ท่ีสุดในธุรกิจน้ี คือ กำรขำดแคลนบุคลำกรท่ีไดรั้บกำรฝึกอบรมอย่ำงดี กลุ่ม
บริษทัฯ ไดพ้ยำยำมอยำ่งมำกท่ีจะฝึกอบรมและเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรให้เผชิญหนำ้กบัควำมทำ้ทำยของ
อุตสำหกรรมไดเ้ป็นอยำ่งดี 
 

4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1  สินทรัพย์ถาวรหลกัของบริษัทฯและบริษัทย่อย    

 ประเภททรัพย์สิน  
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
 กรรมสิทธ์ิ  ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน  ประกอบดว้ย :                      295.16      

  บริษทั ทิปโก ้แอสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)       

   ส ำนกังำนใหญ่ 1.93  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงำนนครรำชสีมำ      

    เน้ือท่ี 29 ไร่ 3 งำน 329 ตำรำงวำ 34.70  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงำนพิษณุโลก      

    เน้ือท่ี 29 ไร่ 14 ตำรำงวำ 9.43  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงำนเพชรบุรี      

    เน้ือท่ี 70 ไร่ 60 ตำรำงวำ 33.80  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงำนพระประแดง      

    เน้ือท่ี 13 ไร่ 2 งำน 14 ตำรำงวำ 143.76  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงำนสุรำษฎร์ธำนี (พนุพิน)      

    เน้ือท่ี 32 ไร่ 2 งำน 40 ตำรำงวำ 14.50  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงำนสุรำษฎร์ธำนี (ท่ำทอง)      

    เน้ือท่ี 48 ไร่ 1 งำน 78.4 ตำรำงวำ 51.54  TPA  ไม่มี 

    ส ำนกังำนใหญ่- เรยโ์คล แอสฟัลท ์ 5.50  RAYCOL  ไม่มี 

  ค่ำพฒันำท่ีดิน 44.02   เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

  อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำร และส่ิงปลูกสร้ำง 252.90  เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 
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  เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 2,288.82  เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

  

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน และ

ยำนพำหนะ 176.60  เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

  เรือเดินทะเล 1,425.73  เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

 ทรัพยสิ์นระหวำ่งก่อสร้ำง 763.39 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

 รวม ทีด่นิ อาคารและอุปกรกณ์ (สุทธิ) 5,246.62 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

 คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ 21.79 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

  รวมทรัพย์สินทั้งหมด 5,268.41 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

 
สัญญาด าเนินการอ่ืน  

สัญญาเช่าอาคารส านักงานใหญ่   
บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำอำคำรและบริกำร ทิปโกท้ำวเวอร์ กบับริษทั ถนอมวงศบ์ริกำร จ ำกดั เพื่อใช้

เป็นส ำนกังำนใหญ่ของบริษทัฯ โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 ถึง 31 ธนัวำคม 
2558 ในรำคำค่ำเช่ำและบริกำร ตำรำงเมตรละ 600 บำทต่อเดือน พื้นท่ีเช่ำรวม 2,484.85 ตำรำงเมตร เป็นเงิน
รวม 1,490,910 บำทต่อปี 
 

สัญญาเช่าพืน้ที ่   
 บริษัทฯได้ท าสัญญาเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารทิปโก้ทาวเวอร์  กบับริษทั ถนอมวงศ์บริกำร 

จ ำกดั  เพื่อใช้เก็บเอกสำร  พื้นท่ีประมำณ  69.00 ตำรำงเมตร  อำยุสัญญำ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกรำคม 2556 ถึง 31 ธันวำคม 2558 อตัรำค่ำเช่ำ 17,250 บำทต่อเดือน  โดยก ำหนดช ำระค่ำเช่ำ
ภำยในวนัท่ี 5 ของทุก ๆ เดือน   
 

 บริษัทฯได้ท าสัญญาเช่าพื้นที่โกดังพิชัย  เลขท่ี 195/3 ถนนอ ำนวยสงครำม แขวงถนนนครไชย
ศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหำนคร  กบับริษทั ถนอมวงศ์บริกำร จ ำกดั  เพื่อใช้ในกำรเก็บเอกสำร 
พื้นท่ีประมำณ  408.28 ตำรำงเมตร  อำยุสัญญำ 3 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2553 ถึง 31 
ธนัวำคม 2555 อตัรำค่ำเช่ำ 81,656 บำทต่อเดือน โดยก ำหนดช ำระค่ำเช่ำภำยในวนัท่ี 5 ของทุก ๆ 
เดือน   
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) ประกอบดว้ย   

 จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 

ค่ำซอฟทแ์วร์

คอมพิวเตอร์ 

21,790,227 นโยบำยตดัจ ำหน่ำยโดยใชเ้กณฑเ์ส้นตรงดว้ยระยะเวลำ 5 ปี 

สิทธิกำรเช่ำ 217,812,961 -  บริษทัฯได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำท่ีดินในประเทศจีน ซ่ึงสัญญำเช่ำ

ดงักล่ำวมีระยะเวลำ 30 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในปี 2574 และไดจ่้ำยค่ำ

เช่ำล่วงหนำ้เป็นจ ำนวนเงินรวม 1.4 ลำ้นเรนมินบิ 

-  บริษทัย่อยสำมแห่งในประเทศจีน ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดินเป็น

ระยะเวลำ 30 ปี 50 ปี และ 45 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในปี 2572 และ 

2593 และ 2598 ตำมล ำดับ และได้จ่ำยค่ำเช่ำล่วงหน้ำเป็น

จ ำนวนเงินรวม 15.1 ลำ้นเรนมินบิ 

-   บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศมำเลเซีย ไดท้  ำสัญญำเช่ำท่ีดิน

เป็นระยะเวลำ 50 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในปี 2598 และไดจ่้ำยค่ำเช่ำ

ล่วงหนำ้เป็นจ ำนวนเงินรวม 19.8 ลำ้นริงกิต 
 

ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจ ากดัการประกอบธุรกจิ  

(1) บัตรส่งเสริมกำรลงทุน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำก ส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
โดยไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำรผลิตยำงมะตอย ประเภท 6.21 กำรผลิตยำงมะตอย ซ่ึงสำระส ำคญั
เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์และเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมกำรลงทุนมีรำยละเอียดดงัน้ี  
 

สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขทีส่ าคัญตามโรงงานทีไ่ด้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน  

1. โรงงำนนครรำชสีมำ ไดรั้บบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1066/2543 ก ำลงักำรผลิต AE 120,000
ตนั กำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิเป็นเวลำ 8 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2543 
ใหไ้ดรั้บลดหยอ่นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิร้อยละห้ำสิบของอตัรำปกติจนถึงวนัท่ี
24 ธนัวำคม 2556  
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2. โรงงำนพิษณุโลก ไดรั้บบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1313/2540 ก ำลงักำรผลิต AE 250,000 ตนั 
Cutback 20,000 ตนั PMA 100,000 ตนั  กำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิเป็น
เวลำ 8 ปี นบัแต่วนัท่ี 13 สิงหำคม 2541 ให้ไดรั้บลดหยอ่นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไร
สุทธิร้อยละหำ้สิบของอตัรำปกติจนถึงวนัท่ี  13 สิงหำคม 2554  

3. โอนจำกโรงงำนสุรำษฎร์  เป็นโรงงานไทยบิทูเมน ไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1676/ออ./
2554  ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2554  ก าลงัการผลิต AE 200,000 ตนั Cutback 20,000 ตนั AC 60/70 
700,000 ตนั PMA 100,000 ตนั กำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิเป็นเวลำ 8 ปี 
นบัแต่วนัท่ี 24 สิงหำคม 2541  ให้ไดรั้บลดหยอ่นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิร้อยละ
หำ้สิบของอตัรำปกติจนถึงวนัท่ี 24 สิงหำคม 2554  
 
บริษทัฯและบริษทัย่อยได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน สิทธิ

ประโยชน์ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 25. 
 

(2) สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับกจิการพาณชิย์นาวี 

 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากัด (มหาชน) ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับรำยไดจ้ำกกำร
ขนส่งสินคำ้ทำงทะเลระหว่ำงประเทศตำมประกำศอธิบดี กรมสรรพำกร เก่ียวกับภำษีเงินได้ฉบบัท่ี 72 
ส ำหรับเรือ TASCO1 
 

บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ จ ากัด  ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ขนส่งทำงเรือ ประเภท 7.2 
กิจกำรขนส่งมวลชน และสินคำ้ขนำดใหญ่ส ำหรับ เรือ TASCO AMORN ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงิน
ลงทุนไม่รวมค่ำท่ีดิน และทุนหมุนเวยีนมีก ำหนดเวลำ 8 ปี มีผลตั้งแต่วนัท่ี 28 มิถุนำยน 2554 

 
บริษัท เดลต้าชิปป้ิง จ ากัด ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับรำยไดจ้ำกกำรขนส่งสินคำ้

ทำงทะเลระหว่ำงประเทศตำมประกำศอธิบดี กรมสรรพำกร เก่ียวกับภำษีเงินได้ฉบบัท่ี 72 ส ำหรับเรือ 
TASCO2  

บริษัท บิทูเมน มารีน จ ากัด ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับรำยไดจ้ำกกำรขนส่งสินคำ้
ทำงทะเลระหว่ำงประเทศตำมประกำศอธิบดี กรมสรรพำกร เก่ียวกับภำษีเงินได้ฉบบัท่ี 72 ส ำหรับเรือ 
TASCO AMATA และได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ขนส่งทำงเรือ ประเภท 7.2 กิจกำรขนส่ง
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มวลชน และสินคำ้ขนำดใหญ่ส ำหรับ เรือ Delta7 ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลตำมมำตรำ 31 มีมูลค่ำ
ไม่เกิน 28,401,069.39 บำท จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน  

 
บริษัท ทาสโก้ชิปป้ิง จ ากดั ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ขนส่งทำงเรือ ประเภท 7.2 กิจกำร

ขนส่งมวลชน และสินคำ้ขนำดใหญ่ส ำหรับ เรือ TASCO ANAN และเรือ TASCO AMARIT  ซ่ึงไดรั้บ
ยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำท่ีดิน และทุนหมุนเวยีนมีก ำหนดเวลำ 8 ปี มีผลตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤษภำคม 
2554 และ 19 ธนัวำคม 2555 

และตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 26. 
 
 นอกจำกสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ขำ้งตน้ท่ีบริษทัฯไดรั้บแลว้    บริษทัฯยงัไดรั้บใบรับรองระบบงำน
ต่ำง ๆ เก่ียวกบั  ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  คุณภำพผลิตภณัฑ ์
 
ข้อจ ากดัในการประกอบธุรกจิ 

 เน่ืองจำกกลุ่มผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์หลักของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
จ ำหน่ำยใหก้ลุ่มผูรั้บเหมำซ่ึงไดรั้บประมูลงำนจำกภำครัฐ ดงันั้นผลิตภณัฑข์องบริษทัฯจะตอ้งไดรั้บกำรรับรอง
มำตรฐำนผลิตภณัฑ ์ ดงัน้ี   

1. ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯตอ้งไดรั้บอนุญำตให้แสดงเคร่ืองหมำยมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม 
กระทรวงอุตสำหกรรม 

2. บริษทัฯตอ้งไดรั้บกำรรับรองระบบงำนคุณภำพ มอก. 9001  

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
กรณีเงินลงทุนใน KOC บริษทัฯมีขอ้พิพำทกบั Aras ตำมท่ีระบุอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 

“9. เงินลงทุนในบริษทัย่อย - เงินลงทุนใน Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd (KOC)  และ Kemaman 
Bituman Company Sdn Bhd (KBC)   
 Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd (“KOC”) และ Kemaman Bituman Company Sdn Bhd (“KBC”) 

ภำยหลงัจำกท่ีบริษทัฯและไทยบิทูเมนลงนำมในสัญญำร่วมทุน KOC กบั Seloga Holdings Berhad 
(“SHB”) และ Aras Jalinan Sdn Bhd (“Aras”) ไดเ้สนอเป็นผูใ้ชสิ้ทธิตำมสัญญำร่วมทุนแทน SHB และ  
บริษัทฯและไทยบิทูเมนมีกรณีพิพำทกับ Aras มำตั้ งแต่ปี 2551 นั้ น ในเดือนพฤษภำคม 2554 คณะ



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 

 

38 
 

อนุญำโตตุลำกำรของหอกำรคำ้นำนำชำติ (International Chamber of Commerce) ไดมี้ค ำตดัสินเก่ียวกบัขอ้
พิพำทระหว่ำงบริษทัฯและไทยบิทูเมนกบั Aras ซ่ึงบริษทัฯและไทยบิทูเมนไดย้ื่นเร่ืองเพื่อด ำเนินกำรทำง
อนุญำโตตุลำกำร  โดยคณะอนุญำโตตุลำกำรของหอกำรคำ้นำนำชำติปฏิเสธขอ้เรียกร้องทั้งหมดของ Aras 
ยกเวน้ตดัสินให้ KOC รับเงินซ้ือหุ้นจ ำนวน 5 ลำ้นริงกิต ซ่ึง KOC ไดรั้บจำก Aras เม่ือวนัท่ี 3 มีนำคม 2551 
เป็นค่ำหุน้เพิ่มทุน โดย KOC ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจ ำนวน 5 ลำ้นริงกิตให้ Aras แลว้ในเดือนกรกฎำคม 2554 
ซ่ึงมีผลท ำใหส้ัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยใน KOC และ KBC ลดลงร้อยละ 2.14 และร้อยละ 
0.96 ตำมล ำดบั บริษทัฯไดบ้นัทึกกำรเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียของบริษทัฯขำ้งตน้ไวภ้ำยใตร้ำยกำร “กำร
เปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยโดยไม่ไดสู้ญเสียอ ำนำจควบคุม” ในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบ
กำรเงินรวม  
  

ในระหว่ำงปี 2557 บริษทัฯ ไทยบิทูเมน และ TIHK (“กลุ่มบริษทัฯ”) ได้ท ำสัญญำยุติขอ้พิพำท 
(“Settlement Agreement”) กบักลุ่ม ARAS ซ่ึงประกอบดว้ย AJSB Multi Strategies Sdn Bhd (“MSSB”) และ 
Specialist Oils & Emulsions Sdn Bhd (“SOE”) โดยสัญญำดงักล่ำวระบุให้ TIHK ซ้ือหุ้นทั้งหมดท่ีกลุ่ม ARAS 
ถือใน KOC และ KBC ในรำคำรวม 75 ลำ้นริงกิต 
  

TIHK ไดจ่้ำยเงินจ ำนวน 75 ลำ้นริงกิต (เทียบเท่ำประมำณ 727 ลำ้นบำท) ให้กลุ่ม ARAS และไดรั้บ
โอนหุน้ในวนัท่ี 17 มีนำคม 2557  

นอกจำกนั้นสัญญำดงักล่ำวยงัระบุให้กลุ่มบริษทัฯและกลุ่ม ARAS ยุติขอ้พิพำทระหวำ่งกนัอยำ่งไม่มี
เง่ือนไข และตกลงท่ีจะถอนหรือยุติคดีควำมปัจจุบนั โดยปรำศจำกขอ้เรียกร้องค่ำใชจ่้ำยใด ๆ และปรำศจำก
กำรฟ้องร้องใด ๆ กนัอีก 

จำกสัญญำดงักล่ำวมีผลท ำใหส้ัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยใน KOC และ KBC เพิ่มข้ึน
เป็นร้อยละ 100 และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกกำรเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยขำ้งตน้จ ำนวน 321 ลำ้นบำท ไวภ้ำยใตร้ำยกำร “กำรเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในบริษทัยอ่ย
โดยไม่ไดสู้ญเสียอ ำนำจควบคุม”ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบกำรเงินรวม 
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ในปี 2557 มีกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนกำรถือหุน้ใน KOC และ KBC ดงัน้ี 

1. บริษทัฯไดข้ำยเงินลงทุนใน KBC จ ำนวน 45 ลำ้นหุ้นหรือเท่ำกบัร้อยละ 14.24 ให้แก่ไทยบิทูเมน      
ในรำคำ 28.8 ลำ้นริงกิต (เทียบเท่ำประมำณ 279 ลำ้นบำท)  

2. บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนใน KOC จ ำนวน 22.5 ลำ้นหุ้นหรือเท่ำกบัร้อยละ 14.81 จำกไทยบิทูเมน       
ในรำคำ 16.425 ลำ้นริงกิต (เทียบเท่ำประมำณ 164 ลำ้นบำท)  

บริษทัฯและไทยบิทูเมนไดท้ ำกำรโอนหุน้ในวนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2557 

บริษทัฯและไทยบิทูเมนไดเ้ขำ้ท ำบนัทึกควำมเขำ้ใจเพื่อหกักลบเงินรับจำกกำรขำยเงินลงทุนใน KBC กบั
เงินจ่ำยเพื่อซ้ือเงินลงทุนใน KOC จำกบนัทึกดงักล่ำวท ำให้บริษทัฯไดรั้บเงินสุทธิจ ำนวน 12.375 ลำ้นริงกิต 
(ประมำณ 119 ลำ้นบำท) จำกไทยบิทูเมนและบริษทัฯไดรั้บเงินจ ำนวนดงักล่ำวแลว้ในวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2557 

จำกรำยกำรขำยดงักล่ำวบริษทัฯไดบ้นัทึกผลขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนใน KBC ภำยใตว้ิธีรำคำทุน
จ ำนวน 135 ลำ้นบำทและแสดงจ ำนวนดงักล่ำวเป็นรำยกำรต่ำงหำกไวภ้ำยใตห้วัขอ้ “ขำดทุนจำกกำรขำยเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ย” ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อยำ่งไรก็ตำมไม่มีผลกระทบ
ต่อส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบกำรเงินรวม 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
6.1 ข้อมูลทัว่ไป  

ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 
อำคำรทิปโก ้เลขท่ี 118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท  
กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท ์+66 2273 6000  
โทรสำร +66 2278 0043  
Email: info@tipcoasphalt.com 

 
ทีต่ั้งโรงงาน 
โรงงำนนครรำชสีมำ  เลขท่ี 259 ซอย รพช. 12032 ถนนมิตรภำพ ต ำบลนำกลำง 

อ ำเภอสูงเนิน จงัหวดันครรำชสีมำ 30380 

โทรศพัท ์+66 4433 5495-9, +66 2273 6000 กด 3 
โทรสำร +66 4433 5495-9 ต่อ 14, +66 4433 5050 

โรงงำนพิษณุโลก  เลขท่ี 271 หมู่ท่ี 15 บำ้นวงักุ่ม อ ำเภอบำงระก ำ จงัหวดัพิษณุโลก 65140 
โทรศพัท ์+66 5537 1581-3, +66 2273 6000 กด 5 
โทรสำร +66 5537 1461-2 กด 6360 

 
โรงงำนพุนพิน   เลขท่ี 139/5 หมู่ท่ี 3 ถนนสุรำษฎร์-ตะกัว่ป่ำ ต ำบลท่ำโรงชำ้ง อ ำเภอพุนพิน 
(บริษทัยอ่ย)   จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 84130 

โทรศพัท ์+66 7735 7214-6, +66 7735 7218, +66 2273 6000 กด 4 
โทรสำร +66 7735 7217, +66 2273 6749 กด 4 

 
โรงงำนท่ำทอง   123 หมู่ท่ี 3 ถนนสุรำษฎร์ธำนี-กำญจนดิษฐ ์ต ำบลบำงกุง้ อ ำเภอเมือง 
(บริษทัยอ่ย)   จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 84000 

โทรศพัท ์+66 7722 4683-5, +66 2273 6000 กด 7 
โทรสำร +66 7792 2575, +66 2273 6749 กด 7 
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โรงงำนระยอง   เลขท่ี 93 หมู่ท่ี 5 ต  ำบลมะขำมคู่ ก่ิงอ ำเภอนิคมพฒันำ จงัหวดัระยอง 21180 
(บริษทัยอ่ย)   โทรศพัท ์+66 3889 3641-5 

โทรสำร +66 3889 3640 
 
คลงัน า้มันและคลงัยางมะตอย 
โรงงำนพระประแดง  เลขท่ี 61 หมู่ท่ี 5 ถนนสุขสวสัด์ิ ต ำบลบำงจำก อ ำเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10130 
โทรศพัท ์+66 2463 0169-70, +66 2817 5111-5, +66 2273 6000 กด 6 
โทรสำร +66 2817 5117 

 
โรงงำนท่ำทอง   เลขท่ี 123 หมู่ท่ี 3 ถนนสุรำษฎร์ธำนี-กำญจนดิษฐ ์ต ำบลบำงกุง้ อ ำเภอเมือง 
(บริษทัยอ่ย)   จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 84000 

โทรศพัท ์+66 7722 4683-5, +66 2273 6000 กด 7 
โทรสำร +66 7792 2575, +66 2273 6749 กด 7 

 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
นิติบุคคลท่ีบริษทัฯถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 
บริษัทย่อยในประเทศ 
บริษัท ไทยบิทูเมน จ ากดั 
ประเภทกิจกำร   ผลิตและจ ำหน่ำยยำงมะตอยและเป็นกิจกำรลงทุนใน Kemaman Oil 

Corporation Sdn Bhd (KOC) และ Kemaman Bitumen Sdn Bhd (KBC) 
ในประเทศมำเลเซีย 

ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์+66 2273 6000 
โทรสำร +66 2273 6030 

โรงงำนพุนพิน   เลขท่ี 139/5 หมู่ท่ี 3 ถนนสุรำษฎร์-ตะกัว่ป่ำ ต ำบลท่ำโรงชำ้ง อ ำเภอพุนพิน 
    จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 84130 

โทรศพัท ์+66 7735 7214-6, +66 7735 7218, +66 2273 6000 กด 4 
โทรสำร +66 7735 7217, +66 2273 6749 กด 4 
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ท่ีตั้งโรงงำนท่ำทอง  123 หมู่ท่ี 3 ถนนสุรำษฎร์ธำนี-กำญจนดิษฐ ์ต ำบลบำงกุง้ อ ำเภอเมือง 
จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 84000 
โทรศพัท ์+66 7722 4683-5, +66 2273 6000 กด 7 
โทรสำร +66 7792 2575, +66 2273 6749 กด 7 

จ ำนวนหุ้นสำมญั  15,000,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน   1,500 ลำ้นบำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้  ร้อยละ 99.99 
 
บริษัท บิทูเมน มารีน จ ากดั 
ประเภทกิจกำร   เรือขนส่งเเละขนถ่ำยสินคำ้ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66 2273 6000 ต่อ 6774 
โทรสำร +66 2271 3370 

จ ำนวนหุ้นสำมญั  1,500,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน   150 ลำ้นบำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้  ร้อยละ 99.99 
 
บริษัท เดลต้า ชิปป้ิง จ ากดั 
ประเภทกิจกำร   เรือขนส่งเเละขนถ่ำยสินคำ้ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66 2273 6000 ต่อ 6774 
โทรสำร +66 2271 3370 

จ ำนวนหุ้นสำมญั  800,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน   80 ลำ้นบำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้  ร้อยละ 99.99 
 
บริษัท อลัฟ่า มารีไทม์ จ ากดั 
ประเภทกิจกำร   เรือขนส่งเเละขนถ่ำยสินคำ้ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66 2273 6000 ต่อ 6774 
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โทรสำร +66 2271 3370 
จ ำนวนหุ้นสำมญั  1,430,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน   143 ลำ้นบำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้  ร้อยละ 99.99 
 
บริษัท ทปิโก้มารีไทม์ จ ากดั 
ประเภทกิจกำร   บริหำรเรือเเละจดักำรเเทนเจำ้ของเรือ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66 2273 6000 ต่อ 6774 
โทรสำร +66 2271 3370 

จ ำนวนหุ้นสำมญั  20,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน   2 ลำ้นบำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้  ร้อยละ 99.97 
 
บริษัท ทาสโก้ ชิปป้ิง จ ากดั 
ประเภทกิจกำร   เรือขนส่งเเละขนถ่ำยสินคำ้ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66 2273 6000 ต่อ 6774 
โทรสำร +66 2271 3370 

จ ำนวนหุ้นสำมญั  2,900,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน   290 ลำ้นบำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้  ร้อยละ 99.99 
 
บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จ ากดั 
ประเภทกิจกำร   ผลิตและจ ำหน่ำยยำงมะตอย 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66 2273 6000 
โทรสำร +66 2273 6030 

ท่ีตั้งโรงงำน   93 หมู่ 5 ต  ำบลมะขำมคู่ ก่ิงอ ำเภอนิคมพฒันำ จงัหวดัระยอง 21180 
โทรศพัท ์+66 3889 3641-5 
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โทรสำร +66 3889 3640 
จ ำนวนหุ้นสำมญั  11,100,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน   111 ลำ้นบำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้  ร้อยละ 41.44 
 
บริษัทย่อยในต่างประเทศ 
TASCO International (Hong Kong) Ltd. 
ประเภทกิจกำร   กิจกำรลงทุนในประเทศจีน 
ท่ีตั้งส ำนกังำน   Room 1 A, 1stFloor, O.T.B. Building, 259-265 Des Voeux Road Central, 

Hong Kong. 
ทุนจดทะเบียน   30.97 ลำ้นเหรียญฮ่องกง 
สัดส่วนกำรถือหุน้  ร้อยละ 100 
 
Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. 
ประเภทกิจกำร   กิจกำรลงทุนในโรงกลัน่ยำงมะตอยในประเทศมำเลเซีย 
ท่ีตั้งส ำนกังำน   A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang Jalan SS16/1, SS16 

47500 Subang Jaya Selangor, Malaysia 
ทุนจดทะเบียน   250.7 ลำ้นริงกิต ทุนเรียกช ำระแลว้ 151.96 ลำ้นริงกิต 
สัดส่วนกำรถือหุน้  ร้อยละ 100 (ถือหุน้ร้อยละ 26.11 โดยบริษทัฯและร้อยละ 37.01 

โดยบริษทั ไทยบิทูเมน จ ำกดั และร้อยละ 36.88 โดย TASCO 
International (Hong Kong) Ltd.) 

 
Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. 
ประเภทกิจกำร   โรงกลัน่ยำงมะตอยในประเทศมำเลเซีย 
ท่ีตั้งส ำนกังำน  A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang Jalan SS16/1, SS16 47500    

Subang Jaya Selangor, Malaysia 
โทรศพัท ์+603 5635 0998 
โทรสำร +603 5635 0993 
Email:info@kbc.com.my 
Website:www.kbc.com.my 
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ท่ีตั้งโรงงำน   Plot PT 7195, Telok Kalong Industrial Area 24000 Kemaman 
Terengganu, Malaysia 

ทุนจดทะเบียน   500 ลำ้นริงกิต ทุนเรียกช ำระแลว้ 305.55 ลำ้นริงกิต 
สัดส่วนกำรถือหุน้  ร้อยละ 100 (ถือหุน้ร้อยละ 27.74 โดยบริษทัและร้อยละ 26.06 โดยบริษทั  

ไทยบิทูเมน จ ำกดั และร้อยละ 44.80 โดย Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. 
และ ร้อยละ 1.40 โดย TASCO International (Hong Kong)Ltd.) 

 
Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd. 
ประเภทกิจกำร   ผลิตและจ ำหน่ำยยำงมะตอยในประเทศกมัพูชำ 
ท่ีตั้งส ำนกังำน   No. 67, St. 322, Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Chamkamon, 

Phnom Penh, Cambodia 
Mobile: +855 1273 9988 
Tel: +855 2399 7991 
Fax: +855 2399 7992 
Email:tac@tipcoasphalt.com 

ทุนจดทะเบียน   20 ลำ้นเรียว 
สัดส่วนกำรถือหุน้  ร้อยละ 100 
 
ข้อมูลบริษัทร่วม 
Colasie Co., Ltd. 
ประเภทกิจกำร   กิจกำรลงทุนซ่ึงลงทุนในธุรกิจยำงมะตอยน ้ำและยำงมะตอยชนิด Polymer 

Modified Asphalt ในประเทศอินเดีย 
ท่ีตั้งส ำนกังำน   7, Place Rene Clair F-92653 Boulogne- Billancourt France Cedex 
ทุนจดทะเบียน   1 ลำ้นยโูร 
สดัส่วนกำรถือหุน้  ร้อยละ 40 
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6.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืน ๆ 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์  TASCO (จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - SET) 
เลขทะเบียนบริษทั  0107535000044 
จ ำนวนหุ้นสำมญั  153,277,957 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน   1,721,233,290 บำท 
ทุนเรียกช ำระ   1,532,779,570 บำท 
เวบ็ไซต ์   www.tipcoasphalt.com 
 
บุคคลอ้างองิ 
นายทะเบียนหุ้น   บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
    ชั้น 7 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เลขท่ี 62 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์+66 2229 2878 
โทรสำร +66 2654 5642, +66 2654 5645 

 
ผู้สอบบัญชี    นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3930 และ / หรือ 

นำงสำวศิรำภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 3844 และ / หรือ 
นำงสำวสุพรรณี ตริยำนนัทก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 4498 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
อำคำรเลครัชดำ ชั้น 33  
193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์+66 2264 0777, +66 2661 9190 
โทรสำร +66 2264 0789-90, +66 2661 9192 

 
ทีป่รึกษาทางกฎหมาย   นำยปรมะ เสำวภำ 

บริษทั รำจำ แอนน์ทำนน์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
937 อำคำรเพรสซิเดน้ทท์ำวเวอร์ ชั้น 12  
Units 12A - 12F ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

http://www.tipcoasphalt.com/
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โทรศพัท ์+66 2645 8866 
โทรสำร +66 2645 8800 
 

 นำยธวชัชยัจรณะกรัณย ์
ส ำนกังำนทนำยควำม ช. ชนะสงครำม 
เลขท่ี 52/3 ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ 
โทรศพัท ์+66 2282 2955 

 
ทีป่รึกษาทางการเงิน  บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

ชั้น 6, 8-11 อำคำรส ำนกังำนเมืองไทย-ภทัร 1 
252/6 ถนนรัชดำภิเษก หว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์+66 2275 0888 
โทรสำร +66 2693 2355 
 

 บริษทั แอดไวเซอร่ีพลสั จ ำกดั 
1550 อำคำรธนภูมิ ชั้น 10 
ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสัน เขตรำชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์+66 2652 7858-65 
โทรสำร+66 2652 7867 

 
ทีป่รึกษาหรือผู้จัดการ  
ภายใต้สัญญาการจัดการ  ไม่มี 
 
ผูล้งทุนสำมำรถศึกษำขอ้มูลของบริษทัฯ เพิ่มเติมไดจ้ำกแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) ของ
บริษทัฯ ท่ีแสดงไวใ้น www.sec.or.th หรือเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.tipcoasphalt.com 
 

http://www.sec.or.th/
http://www.tipcoasphalt.com/
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ส่วนที ่2 
กำรจัดกำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

  บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,721.23 ลา้นบาท เรียกช าระแลว้ 1,532.77 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 
153,277,957 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  
 
 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 7552 มีดงัน้ี 

 
ล าดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ % 

1. BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) PTE LTD - FOR COLAS 49,073,104 32.016 
2. บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ากดั (มหาชน) 37,113,166 24.213 
3. ตระกลูทรัพยส์าคร 12,765,228 8.328 
4. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 9,737,201 6.353 
5. AIA Company Limited-APEX 3,000,000 1.957 
6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 1,803,900 1.177 
7. ดร.พิชิต  เลิศต าหรับ 1,570,000 1.024 
8. นายววิฒัน์  โกวทิยโ์สภณ 1,542,800 1.007 
9. AIA Company Limited-TIGER 1,500,016 0.979 
10. นายกิตติพงษ ์ ภทัรชยักลุ 1,447,200 0.944 
11. อ่ืน ๆ 33,725,342 22.002  
 รวม 153,277,957 100.000 

 
7.3 กำรออกหลกัทรัพย์อ่ืน 
1) เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 7554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (TASCO-W3) ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสามารถเปล่ียนมือได้จ  านวน 
15,254,766หน่วย จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ (Right Offerings) ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 10 
หุ้นต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิ้ง จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญั
แสดงสิทธิ 15,254,766 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท อตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 
สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนได ้1 หุ้น   เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ราคาใช้
สิทธิ 62.19 บาทต่อหุน้ อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ผลกระทบท่ีมี



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                           แบบ 56-1 

49 
 

ต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้น (Dilution Effect) 9.09% ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิของ
บริษทัฯไดม้าใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัคงเหลือ 15,753,916 หน่วย และหุ้นสามญัรองรับการ
ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมคงเหลือ 15,754,361 หุน้ 

 
2) เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 7554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่

กรรมการบริหารและ/หรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ESOP-W1) ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และไม่สามารถเปล่ียนมือได ้จ านวน 1,200,000 หน่วย 
จดัสรรโดยตรงให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนกังาน (ไดแ้ก่ พนกังานระดบั Key managers และ 
พนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย จ านวน ไม่เกิน 65 ราย 
หุ้นสามญัท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 
ราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย อตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนได ้ 1 หุ้น   เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ราคาใชสิ้ทธิ 62.19 บาทต่อหุ้น อายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price 
Dilution) เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิใน
การออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) เท่ากบั 0.28% 
 

3) เม่ือวนัท่ี 72 เมษายน 7555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่
กรรมการบริหารและ/หรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ESOP-W2) ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และไม่สามารถเปล่ียนมือได ้จ านวน 1,200,000 หน่วย 
จดัสรรโดยตรงให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนกังาน (ไดแ้ก่ พนกังานระดบั Key managers และ 
พนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย จ านวน ไม่เกิน 65 ราย 
หุ้นสามญัท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 
ราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย อตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนได ้ 1 หุ้น   เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ราคาใชสิ้ทธิ 49.13 บาทต่อหุ้น อายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price 
Dilution) เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิใน
การออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) เท่ากบั 0.28% 
 

4) ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/7556 วนัศุกร์ท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 7556 มีมติอนุมติัโครงการ
ค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว งวดท่ี 3 (ESOP-W3) ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ
ท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการบริหารและ/หรือพนกังาน (ไดแ้ก่ พนกังานระดบั Key managers และ พนกังานท่ีมี
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ศกัยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ านวนไม่เกิน 25 ราย โดยออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 1,700,000 หน่วย จ านวนหุน้สามญัท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 
1,700,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.29 ของจ านวนหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ ราคาเสนอขาย 0 บาท ต่อหน่วย อตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนได ้1 หุน้ ราคาใชสิ้ทธิ 53.06 บาทต่อหุ้น อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 5 ปีนบัจาก
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ เง่ือนไขการใชสิ้ทธิผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้ตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดห้ลงัจากปีท่ี 3 นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของ
หุน้ (Price Dilution) เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร
หรือสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) เท่ากบั 0.78% 

 
5) ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 วนัศุกร์ท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2557 มีมติอนุมติัโครงการ

ค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว งวดท่ี 4 (ESOP-W3) ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ
ท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการบริหารและ/หรือพนกังาน (ไดแ้ก่ พนกังานระดบั Key managers และ พนกังานท่ีมี
ศกัยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ านวนไม่เกิน 6 ราย โดยออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 1,200,000 หน่วย จ านวนหุน้สามญัท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 
1,700,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.28 ของจ านวนหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ ราคาเสนอขาย 0 บาท ต่อหน่วย อตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนได ้1 หุน้ ราคาใชสิ้ทธิ 49.41 บาทต่อหุ้น อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 5 ปีนบัจาก
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ เง่ือนไขการใชสิ้ทธิผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้ตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดห้ลงัจากปีท่ี 3 นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของ
หุน้ (Price Dilution) เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร
หรือสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) เท่ากบั 0.78% 

 
 

7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล   
 นโยบำยกำรจ่ำยปันผล 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการในแต่ละงวดบญัชี ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บักระแสเงินสด แผนการลงทุน
ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เง่ือนไข และขอ้ก าหนดในสัญญาต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ ผกูพนัอยู ่
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8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร  
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8.1 คณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ดงัน้ี  
1. นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร    ประธานกรรมการ  
2. นายจา๊คส์ ปาสตอร์     รองประธานกรรมการ  
3. นายนพพร เทพสิทธา    กรรมการอิสระ  
4. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ    กรรมการอิสระ  
5. นายปานเฉลิม สุธาธรรม    กรรมการอิสระ  
6. นายนิพนธ์ สุทธิมยั     กรรมการอิสระ  
7. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์   กรรมการอิสระ  
8. นายโก บนั เฮง็     กรรมการอิสระ  
9. นายแอร์ฟเว ่เลอ บุค     กรรมการ  
10. นายจา๊คส์ ลีออสท ์    กรรมการ  
11. นายอูกส์ เดอชองส์     กรรมการบริหาร  
12. นายจา๊คส์ มาร์แชล     กรรมการบริหาร  
13. นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร    กรรมการบริหาร  
14. นายสมจิตต ์เศรษฐิน     กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
15. นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์    กรรมการผูจ้ดัการ  

 
กรรมการทีม่ีอ ำนาจลงนามผูกพนับริษัท  

ช่ือและจ านวนกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั  คือ กรรมการคนใดคนหน่ึงของ
กรรมการกลุ่มท่ีหน่ึง และ กรรมการคนใดคนหน่ึงของกรรมการกลุ่มท่ีสอง ลงลายมือช่ือ ร่วมกนัและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั กรรมการกลุ่มท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ นายอูกส์ เดอชองส์ นายแอร์ฟ
เว ่ เลอ บุค นายจ๊าคส์ ลีออสท์ และนายจ๊าคส์ มาร์แชล กรรมการกลุ่ม ท่ีสองไดแ้ก่ นางสาวลกัษณา         
ทรัพยส์าคร นายสมจิตต ์เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร และนายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์ 

 
คุณสมบัติของกรรมกำร  

บุคคลท่ีจะมาท าหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี  
1. เป็นบุคคลท่ีไม่มีประวติัด่างพร้อย  
2. เป็นผูมี้วสิัยทศัน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจไดดี้  
3. เป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกท่ีเหมาะสม  
4. เป็นผูมี้ทกัษะในการส่ือความอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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5. เป็นผูมี้แนวคิดทางธุรกิจและการตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ  
6. เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจดา้นการเงิน หรือการพาณิชยกรรม หรือการอุตสาหกรรมและมี

ประสบการณ์เก่ียวกบัการ บริหารธุรกิจ  
7. เป็นผูมี้ประสบการณ์เคยเป็นกรรมการบริษทัหรือรัฐวสิาหกิจ  

 

หลกัเกณฑ์ในกำรพจิำรณำคัดเลือกกรรมกำร  
1. เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัของกรรมการตรงตามท่ีก าหนดไว ้ 
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความเช่ียวชาญหลากหลายท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทางและ

ควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ  
 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรและกรรมกำรบริหำรในคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

1. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ  
1.1 เกษียณอายเุม่ืออายคุรบ 75 ปีบริบูรณ์  
1.2 กรรมการยงัคงมีสภาพเป็นกรรมการหลงัจากปีท่ีอายุ ครบ 75 ปี จนครบก าหนดตามวาระ 

(3 ปี) ของการด ารง ต าแหน่งกรรมการ  
2. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร  

2.1 เกษียณอาย ุเม่ืออายคุรบ 55 ปีบริบูรณ์  
2.2   เม่ือครบอายุ 55 ปี คณะกรรมการบริษทัฯ สามารถอนุมติัใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปไดถึ้งอาย ุ

70 ปี ทั้งน้ีสามารถ ต่ออายไุดใ้นคราวแรกไดสู้งสุดถึง 4 ปี และคราวต่อไปคร้ังละ 2 ปี 
 
ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

บริษทัฯ ไดมี้การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ไวอ้ย่าง
ชดัเจนกล่าวคือ คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดวสิัยทศัน์ นโยบายการด าเนินการดา้นการตลาด การผลิต การ
จ าหน่าย การบริหาร การจดัการ ทรัพยากรมนุษย  ์ การเงินและการจดัท างบประมาณ เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ปฏิบติัให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีก าหนดไวแ้ละใช้วดัผลงานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายและงบประมาณ 

  
อยา่งไรก็ตาม เพื่อให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงไดมี้การตรวจสอบภายใน

ผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน ท่ีมีการรายงานผลขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัพร้อมขอ้ควรปรับปรุงแกไ้ข 
ภายใตก้ารดูแลอยา่งใกลชิ้ดของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ 
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
1. คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษทัฯ  

2. คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีท ากบั
บริษทัฯ หรือถือหุน้หรือหุน้กูเ้พิ่มข้ึน หรือลดลงในบริษทัฯ หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

3. คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายหลกั กลยุทธ์ แผนงาน และแผนการ
ลงทุนของบริษทัฯ โดยมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูค้วบคุมดูแลการด าเนินงานของฝ่าย
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยสอดคลอ้งกบันโยบายคุณภาพของบริษทัฯ และเกิดประสิทธิภาพ
แก่กิจการและผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 
อ ำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำร 

1. การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงเขา้ข่ายท่ีจะตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด 

2. การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัซ่ึงเขา้ข่ายท่ีจะตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

3. รายการใด ๆ ท่ีกฎหมายก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 
  

หน้ำที่และควำมรับผดิชอบของประธำนกรรมกำร 
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั และดูแลการจดัส่งหนงัสือนดัประชุม รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ 

เพื่อใหค้ณะกรรมการไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอและทนัเวลา 
2. เป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
3. เสริมสร้างมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการบริษทั 
4. เป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและตาม

ระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้
1. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

 
หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  

1. บริหารจดัการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของ
บริษทัเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั กฎหมาย 
พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และพ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
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2. น าเสนอแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั 
เพื่อพิจารณาอนุมติั 

3. มีอ านาจในการอนุมติัตามผงัอ านาจอนุมติัของบริษทัฯ 
4. การด าเนินงานใด ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติท่ีประชุม  
       ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 

กำรสรรหำกรรมกำรบริษัทฯ  
การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ จะมีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนเป็นผูท้  าการคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ทั้งน้ีบุคคลท่ีจะไดรั้บการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ จะตอ้งมีคุณสมบติั ครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ องคป์ระกอบและ
การสรรหาแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพน้จากต าแหน่ง กรรมการของบริษทัฯ นั้น ไดก้ าหนดในขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  
 

1. คณะกรรมการของบริษทัฯ จะพึงมีจ านวนเท่าใด ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูก้  าหนดแต่ตอ้งไม่
นอ้ยกวา่สิบคนและไม่เกินกวา่สิบหา้คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ 
ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรไทย คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคล
หน่ึงหรือหลายคนปฏิบติัการ อย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้แต่จะมอบหมายให้
คณะกรรมการหรือบุคคลอ่ืนปฏิบติัการแทนตนในฐานะเป็นกรรมการมิได ้ทั้งน้ีการกระท าใดๆ 
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีกระท าไปโดยไดรั้บการมอบหมายจากคณะกรรมการดงักล่าว ให้
ถือเสมือนหน่ึงวา่การกระท านั้น ๆ เป็นการกระท าของคณะกรรมการเองและเป็นการกระท าท่ีมี
ผลผูกพนับริษทัฯ กรรมการของบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหน้าท่ี ซ่ึง
ค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน เบ้ียประชุม โบนสั และเบ้ียเล้ียง  

 

2. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือท่ีประชุมคณะกรรมการมีอ านาจ  
ในการก าหนดรายช่ือของกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัฯ โดยให้แบ่งกลุ่ม
กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือ ช่ือผูกพนับริษทัฯ ออกเป็นสองกลุ่ม และกรรมการผูมี้อ านาจลง
ลายมือช่ือผกูพนับริษทัฯ ไดคื้อ กรรมการคนใดคนหน่ึงของกรรมการกลุ่มท่ีหน่ึงและกรรมการ
คนใดคนหน่ึงของกรรมการกลุ่มท่ีสองลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ บริษทัฯ 

 
 



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                           แบบ 56-1 

56 
 

3. กรรมการนั้นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี  
3.1 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหน่ึงต าแหน่ง 
3.2 ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต าแหน่งนั้น ให้ผูถื้อหุ้นแต่ละคนมี

คะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยูโ่ดยถือวา่หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง  
3.3 ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต าแหน่ง บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดและ

เป็นผูท่ี้ไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 

4. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็น
อตัราถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล ้
ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจด
ทะเบียนบริษทัฯ นั้น ให้จบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออกส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่น
ต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแล้วอาจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได ้ 
 

5. กรรมการคนใดลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทัฯ การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ี
ใบลาออกถึงบริษทัฯ กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึงจะแจ้งการลาออกของตนให้นาย  
ทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้ 

 
6. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ อ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้

คณะกรรมการบริษทัฯ เลือกบุคคล หน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 
แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน บุคคลท่ี 
เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการแทนไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่
ของกรรมการท่ีตนแทนมติของคณะกรรมการบริษทัฯ ตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนน 
เสียงเกินกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

 
7. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้

ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
และ มีหุ้นรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง  
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กำรถ่วงดุลของกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บริหำร  

คณะกรรมการบริษทัฯ มีจ านวน 15 ท่าน ประกอบดว้ย  
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร    7  ท่าน  
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร   2  ท่าน  
กรรมการท่ีเป็นอิสระ    6  ท่าน  

 มีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจ านวน 2 ท่าน คือ นายแอร์ฟเว ่เลอบุค และนายจ๊าคส์ ลีออสท ์ท่ีมี
ประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  
 
กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที ่ 

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีใน
การก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกบัการบริหารงานประจ า  

 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดประชุมอยา่งนอ้ยปีละ  5 คร้ัง มีวาระพิจารณาติดตามผล
การด าเนินงานเป็นประจ าปี บริษทัฯ ไดจ้ดัหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร 
ประกอบการประชุมเพื่อเป็นขอ้มูลให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาก่อนการประชุมบริษทัฯ ไม่นอ้ย
กวา่ 5 วนัท าการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การจดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรทุกคร้ัง และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแล้วพร้อมให้ตรวจสอบได้ในสถานท่ี
ปลอดภยั ท่ีชั้น 75 อาคารทิปโก ้118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัจ านวนองคป์ระชุมขั้นต ่า ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 73  ก าหนด

ไม่นอ้ยกวา่สิบเอด็คน ซ่ึงมากกวา่ 7 ใน 3  จึงท าใหก้ารลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการมีกรรมการอยูไ่ม่
นอ้ยกวา่ 7 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  

 
การประชุมคณะกรรมการทุกคณะไดมี้การก าหนดตารางการประชุมล่วงหนา้เป็นประจ าทุกปีก่อน

การประชุมในปีถดัไป 
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การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการประชุมผูถื้อหุ้นในปี 7552 กรรมการ
แต่ละท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

8.2  ผู้บริหำร  

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีจ านวน 14 ท่าน ประกอบดว้ย  
1. นายสมจิตต ์เศรษฐิน    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
2. นายจา๊คส์ ปาสตอร์    รองประธานกรรมการ  
3. นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์   กรรมการผูจ้ดัการ  
4. นายกษิดิศ เจริญชลวานิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ - ประเทศไทย  
5. นายอูกส์ เดอชองส์    รองกรรมการผูจ้ดัการ - ต่างประเทศ  
6. นายโก๊ะ ไล ้ฮวด    รองกรรมการผูจ้ดัการ - บญัชีและการเงิน  
7. นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร   กรรมการบริหาร  

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

กำรเข้ำร่วมประชุม (คร้ัง) 

คณะกรรมกำร

บริษัท 

คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรร

หำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรก ำกับ

ดูแลกิจกำรท่ีดี 

กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร ประธานกรรมการ 5/5 - - - 1/1 

นายจา๊คส์  ปาสตอร์ รองประธานกรรมการ 5/5 - 1/1 - 1/1 

นายนิพนธ์  สุทธิมยั 
กรรมการอิสระ 
(ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ) 

5/5 10/11 - - 
1/1 

 

นายปานเฉลิม  สุธาธรรม กรรมการอิสระ 5/5 10/11 1/1 - 1/1 

นายนพพร  เทพสิทธา  
กรรมการอิสระ 
(ประธานคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน)  

4/5 8/11 1/1 - - 

นายพีรศิลป์  ศุภผลศิริ 
กรรมการอิสระ 
(ประธานคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี) 

5/5 11/11 - 4/4 1/1 

นางแอนน์  แมรี มาร์เชท ์ กรรมการอิสระ 4/5 - 1/1 4/4 1/1 

นายโก บนั เฮ็ง กรรมการอิสระ 5/5 - - - 1/1 

นายแอร์ฟเว ่เลอบุค กรรมการ 1/5 - - - - 
นายจา๊คส์  ลีออสท ์ กรรมการ 2/5 - - - - 

นายอูกส์ เดอชองส์ กรรมการบริหาร 5/5 - - - 1/1 

นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการบริหาร 5/5 - - - 1/1 
นายสมจิตต ์ เศรษฐิน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 5/5 - - - 1/1 
นายชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ 5/5 - - 4/4 1/1 
นายจา๊คส์ มาร์แชล กรรมการบริหาร 5/5 - - 4/4 1/1 
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8. นายจา๊คส์ มาร์แชล    ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน และกฎหมายระหวา่งประเทศ  
9. นางสาวอชัฌา รัตน์ตระกูลทิพย ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน สินเช่ือและกฎหมาย 
10. นายประวณี เพญ็มณี    ผูอ้  านวยการสายการผลิต  
11. นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซคัส์   ผูอ้  านวยการกลุ่มธุรกิจเรือ 
12. นายอิสเมล อบัดุล ฮามิด   ผูอ้  านวยการสายการตลาดต่างประเทศ 
13. นางอุดมพร พนัธ์แพทย ์   ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
14. นางพนัธ์สิริ  สุตเธียรกุล   ผูอ้  านวยการสายการตลาดในประเทศ 

  
กำรประเมินผลกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และผู้บริหำรระดับสูง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประเมินการท างานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดย
พิจารณาจากผลประกอบการบริษทัฯ การปฏิบติัตามนโยบายคณะกรรมการบริษทัฯ  การวดัผลการ
ปฏิบติังานตาม Balanced Scorecard (BSC) และสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคม หลงัจากนั้น
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริหาร และน าเสนอ
จ านวนค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั  

 
ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ช้แบบประเมินตนเองของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท่ีถูกจดัท าและ

เผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใชป้ระเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
โดยแบบประเมินตนเองประกอบดว้ย 3 หวัขอ้ คือ ความคืบหนา้ของแผนงาน การวดัผลการปฏิบติังาน และ
การพฒันา CEO 

 
นโยบำยกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอ่ืน  

คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดแนวทางการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืนท่ี
ไม่ใช่กลุ่มบริษทัฯ คือ ไม่ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืนเกินกวา่ 5 บริษทั 

 
ประกนัภัยทำงธุรกจิส ำหรับกรรมกำรและผู้บริหำร 
 กลุ่มบริษทัฯ มีการประกนัความผิดทางธุรกิจส าหรับกรรมการและเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยกรมธรรม์
มีวงเงินครอบคลุมท่ี 1,000 ลา้นบาท 
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8.3 เลขานุการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งนายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร เป็นเลขานุการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 

พฤศจิกายน 2554 มีหนา้ท่ีรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ เลขานุการบริษทัฯ จะรายงานต่อประธาน
คณะกรรมการบริษทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการ โดยมีประวติัอยูใ่นประวติักรรมการและผูบ้ริหาร  

 
ทั้งน้ีนายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร (เลขานุการบริษทัฯ) ไดเ้ขา้รับการอบรมและพฒันาความรู้ดา้น

บญัชีการเงินในงานการประชุมนกับญัชีทัว่ประเทศ คร้ังท่ี 19 เร่ือง “บทบาทนกับญัชีในทศวรรศหนา้” เม่ือ
วนัท่ี 1-2 กนัยายน 2557 และเขา้อบรมหลกัสูตร “การจดัท างบการเงินรวมให้ถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีใหม่
และการวดัมูลค่ายุติธรรมอยา่งต่อเน่ือง รุ่นท่ี 2” เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2557 ซ่ึงจดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
ในพระบรมราชูปภมัภ ์

 
บทบำทและหน้ำทีข่องเลขำนุกำรบริษัทฯ  

เลขานุการบริษทัฯ มีบทบาทท่ีส าคญัในคณะกรรมการและในบริษทัฯ ดงัน้ี  
• เป็นท่ีปรึกษาและเลขานุการของคณะกรรมการบริษทัฯและ คณะอนุกรรมการ  
• เป็น Corporate Governance and Compliance Officer  
• เป็น Corporate Communication Officer โดยเป็นศูนย์กลางของการส่ือสารระหว่าง

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ และหน่วยงานก ากบัดูแล  
• เป็น Controller of Management Functions โดยติดตามวา่มติของคณะกรรมการไดมี้การน าไป

ปฏิบติั  
• เป็นผูป้ระสานงานกบันายทะเบียนของบริษทัฯ (ศูนยรั์บฝาก หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย)  
 

หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบของเลขำนุกำรบริษัทฯ  
• ดูแลเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการ (corporate governance)  
• วางแผนการประชุมและเสนอวาระการประชุมใหค้รอบคลุม ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
• จดัการเร่ืองการประชุมคณะกรรมการและประสานงานกับผูบ้นัทึกการประชุมให้เป็นตาม

กฎระเบียบและแนวทางปฏิบติัท่ีดี  
• จดัการเร่ืองการประชุมผูถื้อหุ้นใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  
• ดูแลและให้ค  าปรึกษาในการปฏิบติัตามกฎหมาย พ.ร.บ.บริษทัมหาชน พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ 

กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้บงัคบัและวตัถุประสงคข์องบริษทั  
• ติดตามการน ามติคณะกรรมการไปปฏิบติัและก าหนดเป็นนโยบาย  
• เป็นศูนยก์ลางในการติดต่อใหข้อ้มูลกบักรรมการและบุคคลภายนอก  
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• งานทะเบียนหุน้และจดัเก็บเอกสารของบริษทัฯ 
  

8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร  
1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินในปี 7552 เป็นค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 5,495,000 บาท 
ดงัน้ี 

หมายเหตุ  :   ค่าตอบแทนกรรมการแบบผนัแปร เป็นค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการทั้งคณะไดรั้บไม่เกิน 1 
เท่าของค่าตอบแทนคงท่ีรวมประจ าปีในกรณีท่ีบริษทัฯ มีก าไรซ่ึงในปี 7552 บริษทัฯ มีก าไรจึง
ช าระค่าตอบแทนแบบผนัแปร จ านวน 3,800,000 บาท 

รำยช่ือ ขอบเขตหน้ำที ่
2557 (บำท) 2556 (บำท) 

คงที ่ ผนัแปร คงที ่ ผนัแปร 

1. นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร ประธานกรรมการบริษทั 475,000 475,000 05,555 05,555 

2. นายนิพนธ์  สุทธิมยั 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

712,500 237,500 005,555 055,555 

3. นายนพพร  เทพสิทธา 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

637,500 237,500 000,555 055,555 

4. นายปานเฉลิม  สุธาธรรม 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

617,500 237,500 000,555 055,555 

5. นายพีรศิลป์  ศุภผลศิริ  
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

617,500 237,500 260,000 100,000 

6. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

257,500 237,500 005,555 055,555 

7. นายโก บนั เฮง กรรมการอิสระ 237,500 237,500 055,555 055,555 

8. นายแอร์ฟเว ่เลอ บุค กรรมการ 237,500 237,500 055,555 055,555 

9. นายจ๊าคส์  ปาสตอร์ 
รองประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

257,500 237,500 005,555 055,555 

10. นายจ๊าคส์  ลีออสท ์ กรรมการ 237,500 237,500 055,555 055,555 
11. นายอูกส์  เดอชองส์ กรรมการบริหาร 237,500 237,500 055,555 055,555 
12. นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการบริหาร 237,500 237,500 055,555 055,555 
13. นายจ๊าคส์ มาร์แชล กรรมการบริหาร 237,500 237,500 055,555 055,555 
14. นายสมจิตต ์ เศรษฐิน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 257,500 237,500 005,555 055,555 
15. นายชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ 237,500 237,500 055,555 055,555 

รวม  5,495,000 3,800,000 4,004,000 050,25222 
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2. ในปี 2557 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินแก่กรรมการ 
3. ค่าตอบแทนอ่ืน 

   -ไม่มี-      
4. บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนรวมใหแ้ก่ กรรมการบริหารและผูอ้  านวยการข้ึนไปจ านวน 14 ท่านใน

รูปเงินเดือน โบนสั เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นจ านวนเงิน 96 
ลา้นบาท และ 105 ลา้นบาท ในปี 2556 และ 2557 ตามล าดบั 

 

ประวตัิการท ำผดิกฎหมายของคณะกรรมการ  
บริษทัฯ ไม่มีประวติัการท าผดิกฎหมายของคณะกรรมการมาเป็นเวลานานถึง 15 ปี 

 
8.5  ทรัพยำกรบุคลำกร  

 
บุคลำกรและค่ำตอบแทนพนักงำน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีพนกังาน ทั้งส้ิน 470 คน ประกอบดว้ยพนกังานปฏิบติัการ 372 

คน พนกังานบริหาร 35 คน พนกังานในส านกังานใหญ่ 108 คน  บริษทัฯ ไดจ่้ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน 
จ านวนทั้งส้ิน 301 ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ  เงินโบนัส 
เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นต้น  นอกจากน้ี บริษทัย่อย 
ไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทัรวม 497 บาท ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
 

 

ทิป
โก้
แอ
สฟั

ลท์
 

ไท
ยบิ

ทูเ
มน

 

เรย์
โค
ลแ
อส

ฟัล
ท์ 

อลั
ฟ่ำ

มำ
รีไ
ทม์

 

ทำ
สโ
ก้ชิ

ปปิ้
ง 

บิทู
เม
นม

ำรี
น 

เด
ลต้

ำชิ
ปปิ้

ง 

ทิป
โก้
มำ
รีไ
ทม์

 

บริ
ษทั

ย่อ
ยใ
นก

มัพู
ชำ

 

บริ
ษทั

ย่อ
ยใ
นจ

ีน 

บริ
ษทั

ย่อ
ยใ
นม

ำเล
เชี
ย 

รว
ม 

พนกังานปฎิบติัการ/บริการ (คน)   327  71  59  30  41  18  23       36       83  42   128  858  
พนกังานบริหาร (คน)     35   3        2          -        -       -          -           2  3  13  14       72  
พนกังานในส านกังานใหญ่ (คน)   108        5        6        -          -           -           -        19         2  14       21     175  
รวม (คน)  470      79    67  30  41  18  23   57    88  69    163  1,105  
ค่าตอบแทนพนกังาน (ลา้นบาท)  301 43 25 22 34 0 17 114 11 41 190 799 

 
นโยบำยกำรพฒันำบุคลำกร  

นโยบายการพฒันาบุคลากรของกลุ่มบริษทัทิปโกแ้อสฟัลท์ ยงัคงยึดมัน่อยู่ในหลกัการพื้นฐาน
คุณค่าหลกัขององคก์รเพื่อน าไปสู่ “วิสัยทศัน์ปี 2558” โดยในปีน้ีกลุ่มบริษทัฯ ไดเ้นน้ความส าคญัในคุณค่า
หลกัเร่ืองการมอบรักษาค ามัน่ (Commitment) และสร้างสรรคเ์ปล่ียนแปลง (Open Mind) เพื่อเสริมสร้าง
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ความไวว้างใจท่ีผูมี้ส่วนได้เสียของเรามีต่อกลุ่มบริษทัฯ ด้วยการด าเนินธุรกิจท่ีมีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้พร้อมกบัยงัคงรักษาคุณค่าหลกัในดา้นการท างานร่วมกนัเป็นทีม (Teamwork) การเนน้พฒันา
คุณธรรม (Integrity) และการปฏิบติัรอบคอบ (Prudence) ท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัในปีท่ีผา่น ๆ มา 
(ตั้งแต่ปี 2554)   

 
กลุ่มบริษทัฯ     ไดเ้ช่ือมโยงการส่งเสริมคุณค่าหลกัองคก์รให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาบุคลากรใน

หลายรูปแบบ ไดแ้ก่  
 
• การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ (หลกัสูตรต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 7554) ท่ีส่งเสริมความเขา้ใจในเร่ืองคุณค่า

หลกัองค์กร ซ่ึงใช้หลกัการมีประสบการณ์ร่วมของผูเ้รียนในหลกัสูตร We are TIPCO 
(“Teamwork” “Integrity” “Prudence” “Commitment” และ “Open mind”)  

 
• การประชุมเชิงปฏิบติัการและการฝึกอบรมท่ีจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมวิถีแห่งการมอบรักษาค ามัน่ 

(Commitment) และสร้างสรรค์เปล่ียนแปลง (Open Mind) ในระดบัต่างๆขององค์กร เช่น 
หลกัสูตรการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ (Strategic Execution workshop) ส าหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูงในองค์กรจากแต่ละสายงาน     หลกัสูตรการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan 
workshops) ส าหรับทีมผูบ้ริหารในธุรกิจประเทศไทย ซ่ึงประกอบดว้ยสายการผลิต สายการ
ขายและการตลาดในประเทศ และสายงานสนบัสนุน   และหลกัสูตรการบริหารเพิ ่ม
ประสิทธิภาพตามหลกั ส.สะดวกเพื่อการเพิ่มผลผลิต (2 wastes ) ส าหรับสายการผลิต  
นอกจากน้ียงัมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับทกัษะเฉพาะไดแ้ก่ การขบัรถอย่างปลอดภยั
ส าหรับพนกังานขบัรถบรรทุก (Defensive Driving Skills workshop for Truck drivers) และ
เทคนิคการขาย (Value-based selling skills workshops) ส าหรับพนกังานขาย เป็นตน้ 

 
• การจดัหลกัสูตรพฒันาภาวะผูน้ าและทกัษะการบริหารส าหรับกลุ่มพนกังานระดบัหวัหนา้งาน

จนถึงระดับผูบ้ริหารในโครงการพฒันาภาวะผูน้ า และการพฒันาทุนมนุษยส์ าหรับอนาคต 
(Immersion of Leadership, Management and Human Capital Development for the Future ) 
จ านวน 2 หลกัสูตร เช่น Be the Boss Your Employees Deserve, Good Managing skill, 
Executive Toughness  
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ทั้งน้ี โครงการพฒันาภาวะผูน้ า และการพฒันาทุนมนุษยเ์พื่ออนาคต (Immersion of Leadership, 
Management and Human Capital Development for the Future )  เป็นการด าเนินการต่อเน่ืองจากปี 7556 
ซ่ึงในปี 7552 ไดมี้โครงการการพฒันาผูบ้ริหารดว้ยวธีิการสอนแบบตวัต่อตวั (One on One Coaching) และ
โครงการ Right Hire Right Match ส าหรับสรรหาและคดัเลือกผูบ้ริหารใหม่ เพื่อเตรียมส าหรับการสืบทอด
ต าแหน่งงาน  

 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ ยงัคงด าเนินการพฒันาความพร้อมของบุคลากรในดา้นภาษาและดา้นการ

ส่งเสริมความเป็นเลิศในการด าเนินการ (Operational Excellence) อย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงด้านการพฒันา
ความสามารถทางดา้นภาษามีการขยายขอบเขตจากการสนบัสนุนการพฒันาภาษาองักฤษไปถึงภาษาอ่ืน ๆ 
เพื่อพร้อมส าหรับการเติบโตทางธุรกิจและความสามารถทางการแข่งขนัระดบันานาชาติในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และในดา้นการส่งเสริมความเป็นเลิศในการด าเนินการ (Operation Excellence) มี
การด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง เช่น โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพดว้ยการท า 5 ส และ 2 wastes ส าหรับ
โรงงานสาขา และโครงการพฒันาทกัษะการขบัรถพนกังานขบัรถขนส่งสินคา้ (Driver Excellence) ให้มีการ
พฒันาทั้งมาตรฐานบริการและความปลอดภยั โดยโครงการน้ีมีการติดตามผลและการจูงใจดว้ยการผูกกบั
ระบบการให้รางวลัจูงใจส าหรับพนักงานขบัรถท่ีสามารถปฏิบติังานได้ตาม  เป้าหมายทั้งสองประการ
ดงักล่าว  

 
โครงการเหล่าน้ีไดส่้งผลในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินธุรกิจในกลุ่ม

บริษทัทิปโกแ้อสฟัลท ์ 

กระบวนกำรหลกัในกำรพฒันำบุคลำกรในปี 2558  

กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้การพฒันาบุคลากรเพื่อสนบัสนุนการเติบโตทางธุรกิจในปี 2558 จะเป็น
โอกาสท่ีดีส าหรับพนักงานท่ีมีศกัยภาพในดา้นการพฒันาเพื่อความกา้วหน้าในอาชีพ กลุ่มบริษทัฯ มุ่ง
ส่งเสริมบรรยากาศการท างานท่ีดี และมีการปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อรองรับวิวฒันาการ
ความกา้วหนา้ของธุรกิจ ไดแ้ก่ 

1. การปรับเปล่ียนกลยทุธ์และแนวทางในการสรรหาคดัเลือกผูส้มคัร (Right Hire Right Match) ซ่ึง
มีเป้าหมายในการคดักรองผูส้มคัรท่ีมีศกัยภาพและมีทศันคติยอดเยี่ยมเหมาะสมกบัวฒันธรรม
องคก์ร และเป้าหมายการเติบโตขององคก์ร  ซ่ึงจะขยายขอบเขตการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว
ไปใชใ้นการสรรหาคดัเลือกพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
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2. การมุ่งเน้นพฒันาศักยภาพผูบ้ริหารและพนักงานในกลุ่มผู ้สืบทอดต าแหน่งระดับสูงและ
ต าแหน่งส าคญั (Next Generation Program)  กลุ่มพนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง (High Potential 
Employees) และกลุ่มพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพสูง (High Performance Employees) ซ่ึงมี
กิจกรรมการพฒันาในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น  การเรียนรู้ผา่นผูอ่ื้น (Learning through Others) โดย
วิธีการการสอนงาน (Coaching) การเป็นพี่เล้ียงท่ีปรึกษา (Mentoring) การเรียนรู้โดยการ
ปฏิบติังานจริง (Learning by Experience) ผ่านการมอบหมายงานพิเศษ (Special assignment) 
การเวียนงาน (Job rotation) และการเรียนรู้ผ่านทฤษฏี (Learning through Theory) ผ่านการ
ฝึกอบรม (Classroom training) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-study) 

 
3. การพฒันาภาวะผูน้ าและทกัษะการบริหารงานของพนักงาน ตามแผนการพฒันา Training 

Roadmap  

 

9. กำรก ำกบัดูแลกจิกำร  
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีจะท าให้บริษทัฯ 

เติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืน รวมทั้งจะเสริมสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุ้น ลูกคา้ 
พนกังาน ตลอดจนสาธารณชนและเช่ือว่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผูถื้อหุ้น ดงันั้น
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการให้การก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เป็นไปตาม
หลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง อนัเป็นผลใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บการจดัอนัดบัจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย โดยมีการปรับหลกัเกณฑก์ารส ารวจและวธีิการให้คะแนนให้มีความสอดคลอ้ง
กบัโครงการ ASEAN CG Scorecard มากข้ึน ซ่ึงในปี 7552 บริษทัฯ จดัอยูใ่นระดบั “ดี”  
 

9.1 นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร  
 คณะกรรมการกลุ่มบริษทัทิปโกแ้อสฟัลท ์มีความมุ่งมัน่ในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้กลุ่มบริษทัฯ เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เคารพต่อผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย มีจริยธรรม
ในการด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ จึงก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของกลุ่ม
บริษทัฯ เพื่อใหค้ณะกรรมการกลุ่มบริษทัฯ ผูบ้ริหารและพนกังาน ยดึถือเป็นแนวปฏิบติั ดงัน้ี  
 

1. คณะกรรมการบริษทั เป็นผูน้ าทางจริยธรรม โดยก าหนดแนวทางของจรรยาบรรณในการ
บริหารจดัการ และก ากบั ดูแล ให้กลุ่มบริษทัฯ ประพฤติปฏิบติัตามแนวทางของจรรยาบรรณ
ท่ีก าหนดไว ้ 
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2. คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทส าคญัในการพฒันา ก ากบัดูแล กลยุทธ์ นโยบายและแผนงาน
ท่ีส าคญั โดยพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม  

3. คณะกรรมการบริษทั มีความมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงาน
ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั รับผิดชอบต่อการด าเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผูถื้อหุน้ พร้อมมีส่วนร่วมในความส าเร็จของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ควบคู่ไปกบัการรับผิดชอบต่อ
สังคมในระดบัสูงสุดตลอดเวลา 

4. ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตน โดยตระหนกัอยูเ่สมอวา่ เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีจะส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในความเป็นเจา้ของผา่นกระบวนการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ให้ท าหน้าท่ีแทนตน และมีสิทธิในการตดัสินใจ เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของ
บริษทั 

5. ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
6. ด าเนินการใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งความตอ้งการของกลุ่มบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งใน

ปัจจุบนัและความคาดหวงัในอนาคต เพื่อประโยชน์ร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื  
7. ด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศของกลุ่มบริษทัฯ  ทั้งในเร่ืองการเงินและไม่ใช่การเงิน อย่าง

ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา โปร่งใสและตรวจสอบได ้ผ่านช่องทางการส่ือสารแบบสองทางท่ี
เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

 
สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บริษทัฯ ไดอ้ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายใหไ้ดรั้บสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งในฐานะนกัลงทุน
ในหลกัทรัพยแ์ละในฐานะเจา้ของบริษทัฯ ดว้ยวิธีการและมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได้ โดยให้
สิทธิในการซ้ือ ขาย โอนหลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยูอ่ยา่งเป็นอิสระ การไดรั้บส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษทัฯ การ
เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทัฯ การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอยา่งเป็นอิสระ การร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของ
บริษทัฯ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนหุ้นท่ีถืออยูโ่ดยหุ้น
แต่ละหุน้มีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง และไม่มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษท่ีเป็นการจ ากดัสิทธิของผูถื้อหุน้รายอ่ืน  
 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัไดด้ าเนินการในเร่ืองอ่ืน ๆ เพิ่มเติมท่ีเป็น
การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  
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• ให้ขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจอย่างชดัเจนและทนัต่อ
เหตุการณ์ โดยบางเร่ืองแมว้า่ตามเง่ือนไขของกฎหมายจะไม่ไดบ้งัคบัให้ตอ้งเปิดเผย แต่ถา้หาก
บริษทัฯ เห็นว่าเร่ืองใดมีความจ าเป็นท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งรับรู้ก็จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และผา่นช่องทางตลาดหลกัทรัพยฯ์  
 

• ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บขอ้มูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 
โดยบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลล่วงหนา้ประมาณ 2 เดือนในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ก่อนจดัส่ง
เอกสารล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั นอกจากน้ียงัไดช้ี้แจงสิทธิของผูถื้อหุ้นใน
การเขา้ประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุ้นไวอ้ย่างชดัเจนในหนังสือเชิญประชุมท่ี
บริษทัฯ จดัส่งให ้ 
 

• ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนไดโ้ดยใชห้นงัสือมอบ
ฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัท า
หนงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนไดต้าม
แบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด และผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสือมอบฉนัทะผา่น
ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ได ้และบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีอากรแสตมป์ไวบ้ริการ ผูถื้อหุ้นส าหรับปิด
หนงัสือมอบฉันทะอีกดว้ย นอกจากน้ีบริษทัฯ ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมภายหลงัจาก
ประธานในท่ีประชุมเปิดการประชุมแลว้สามารถออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้
ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  
 

• ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิท่ีจะเสนอวาระในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2558 และส่งค าถามล่วงหนา้โดยบริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อ
หุ้นเสนอและส่งไดต้ั้งแต่วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวนัท่ี 30 มกราคม 2558 เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาโดยในกรณีท่ีบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษทัฯ จะแจง้ในหนงัสือเชิญ
ประชุมว่าเป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุ้นส่วนในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ปฏิเสธไม่รับ
เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ เพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษทัฯ จะช้ีแจงเหตุผลให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปีทราบ นอกจากน้ีในช่วงเวลาเดียวกนั บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิ
เสนอช่ือบุคคล เพื่อพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ล่วงหนา้โดยในกรณีน้ี
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาเพื่อสรรหารวมกบับุคคลอ่ืน



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                           แบบ 56-1 

68 
 

ตามหลกัเกณฑ์การสรรหาบุคคลเขา้เป็นกรรมการบริษทัฯ  จากนั้นจะไดเ้สนอรายช่ือบุคคลท่ี
เห็นวา่เหมาะสมใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาก่อนเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมติัต่อไป  

 
• ในวนัประชุมผูถื้อหุ้นไดจ้ดัให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โคด้ท่ีแสดงถึงเลขทะเบียน

ของผูถื้อหุ้นแต่ละรายท่ีไดจ้ดัพิมพไ์วบ้นแบบลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉันทะเพื่อให้ผูถื้อ
หุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุมและท าให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว นอกจากน้ีในการใชสิ้ทธิออกเสียงแต่ละวาระไดใ้ชว้ิธีเก็บบตัรยืนยนัลงคะแนนของผู ้
ถือหุ้นเฉพาะบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเพื่อค านวณหกัออก
จากผูท่ี้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และส าหรับวิธีการนบัคะแนน บริษทัฯ ใชร้ะบบ
บาร์โคด้เพื่อใหเ้กิดความรวดเร็วสามารถประกาศผลคะแนนไดท้นัทีหลงัจากจบการพิจารณาแต่
ละวาระโดยเม่ือจบการประชุมผูถื้อหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ้
  

• ในการประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของ
จ านวนคณะกรรมการทั้งหมด ซ่ึงจะมีการเลือกตั้งในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ในกรณี
ท่ีมีบุคคลไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจ านวนเกินกวา่จ านวนกรรมการท่ีพึงมี  ให้ผูถื้อหุ้น
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งน้ีในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือ
บุคคลใหเ้ขา้รับการเลือกตั้งไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

 

• ในการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ  หรือตั้งค  าถามในวาระ
ต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ในการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้
รับทราบขอ้มูลรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวอยา่งเพียงพอ  ทั้งน้ีในวาระท่ีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยขอ้
ซกัถาม บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูใ้ห้ค  าตอบภายใตค้วามรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทัฯ 

  
• ก าหนดใหมี้วาระเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อช้ีแจงให้ผูถื้อหุ้นไดพ้ิจารณาอนุมติัเป็น

ประจ าทุกปี และเพื่อทราบจ านวนและประเภทของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บ ทั้งน้ี
นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนรวมทั้งหลกัเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ
ได้ท าการส ารวจและพิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ โดยแบ่งเป็นเบ้ียประชุมและโบนสักรรมการบริษทัฯ  
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กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกนั  
การสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อ

หุ้นส่วนนอ้ย นกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ เป็นเร่ืองทา้ทายท่ีบริษทัฯ ค านึงถึงและพยายามสร้าง
เคร่ืองมือท่ีช่วยใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัอยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะกบัผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยดงัน้ี 

 
บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัต่อบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก ๆ กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น 
พนกังาน ลูกคา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เจา้หน้ี คู่คา้รวมไปถึงคู่แข่งทางการคา้เน่ืองจากแต่ละกลุ่มเป็นแรงสนบัสนุน
ใหบ้ริษทัฯ สามารถเกิดการแข่งขนัสร้างก าไร สร้างความส าเร็จดว้ยกนั โดยยดึหลกัจรรยาบรรณของบริษทัฯ 
และยึดถือหลกัการท่ีจะตอ้งปฏิบติัอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาค ามัน่สัญญาในฐานะนิติบุคคลท่ี
จะตอ้งรักษาความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

 
- ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนด กฎหมาย กฎระเบียบ สัญญาและ

ขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีท  าข้ึนระหวา่งกนั เช่น สิทธิในการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมสิทธิในการไดรั้บ
ใบหุ้นสิทธิในการตรวจสอบจ านวนหุ้น สิทธิในการเขา้ประชุมและออกเสียง เป็นตน้ บริษทัฯ เช่ือ
วา่ผูถื้อหุ้นเป็นเจา้ของบริษทัฯ จึงให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่าง ๆ เก่ียวกบัการ
ด าเนินธุรกิจของ  บริษทัฯ ในฐานะเจา้ของบริษทัฯ ผา่นกรรมการอิสระ โดยทุก ๆ ขอ้คิดเห็นจะ
ไดรั้บการกลัน่กรองเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป 
  

- พนักงำน บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัพนกังานโดยถือวา่เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและมีการตรวจสอบ
เพื่อให้มัน่ใจว่าพนกังานทุกท่านมีความภูมิใจและเช่ือมัน่ในองค์กร ในระหว่างปี 2557 มีการ
ส่งเสริมกิจกรรมของบริษทัฯ เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในการท างานร่วมกนั เพื่อน าไปสู่นวตักรรม
และเพิ่มความสามารถ เพื่อรองรับการท างานแบบโลกาภิวตัน์ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ี
ผนัผวน 
  
ในเวลาเดียวกนับริษทัฯ มุ่งมัน่ส่งเสริมสถานท่ีท างานให้น่าอยู ่โดยใส่ใจกบัสุขภาพ ความปลอดภยั 

สภาพแวดลอ้มการท างาน และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และเพื่อส่งเสริมพนกังานให้มีการออมเงินระยะยาว 
จึงจดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานซ่ึงบริหารโดยบริษทัฯ หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอ็ม
บีพรินซิเพิล จ ากดั  
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- ลูกค้ำ เพื่อรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ให้มีความย ัง่ยืน และ มุ่งมัน่ท่ีจะให้ลูกคา้ไดรั้บประโยชน์
สูงสุดทั้งดา้นการบริการ คุณภาพสินคา้และราคาจึงไดจ้ดัให้มีหน่วยงานรับผิดชอบข้ึนในปี 2554 
และยงัคงอนุมติัต่อมาในปี 2556 เพื่อให้บริการดา้นขอ้มูลความรู้ดา้นเทคนิคเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และ
การน าไปใชง้านแกไ้ขปัญหารับขอ้ร้องเรียนและขอ้แนะน าต่าง ๆ จากลูกคา้เพื่อน าไปสู่การพฒันา
คุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดกบัลูกคา้ 
 

- คู่ค้ำ บริษทัฯ รักษาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีเป็นธรรมต่อคู่คา้ภายใตจ้รรยาบรรณของบริษทัฯ 
ยึดถือการปฏิบติัตามสัญญาค ามัน่ท่ีให้ไวก้บัคู่คา้รวมถึงคุณภาพของสินคา้และการขนส่งตรงตาม
ก าหนดเวลา 
 

- คู่แข่งทำงกำรค้ำ บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมภายใตก้รอบกฎหมายและ
จรรยาบรรณของบริษทัฯ โดยการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ไม่เคยมีขอ้พิพาทใด ๆ กบั คู่แข่ง
ทางการคา้ 

 
- เจ้ำหนี้ บริษทัฯ ได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อเจ้าหน้ี 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้มาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้หน้ี  
 
ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 

บริษทัฯ ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและ
ลิขสิทธ์ิ โดยก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
กำรปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท 

 บนัทึก รายงาน ขอ้มูลต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้ง สมบูรณ์ ตามขอ้เทจ็จริง  

 เก็บรักษาขอ้มูล ด าเนินการตามก าหนดเวลาและหลกัเกณฑท่ี์บริษทั ก าหนดภายใตข้อ้บญัญติัของ

กฎหมาย  

 ใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ ตามนโยบายและ

ระเบียบในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และเพื่อประโยชน์ของบริษทัเท่านั้น หา้มใชเ้พื่อ

ประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตวัของตนเอง หรือเพื่อผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง 

 เก็บรักษา และไม่ยนิยอมใหผู้อ่ื้นใชร้หสัผา่นส าหรับเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษทั  
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 บริษทั มีสิทธิตรวจสอบการใชง้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศต่าง ๆ เช่น การรับส่งขอ้มูล การเก็บขอ้มูลโดยไม่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บอนุญาต  

 ปกป้องและดูแลรักษา ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั ให้พน้จากการน าไปใช ้หรือเผยแพร่โดย

ไม่ไดรั้บอนุญาต 

 ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั เวน้แต่กรณีท่ีบริษทั ได้

อนุญาตอยา่งชดัเจนวา่ใหถื้อเป็นผลงานของผูคิ้ดคน้ ผูป้ระดิษฐ์ ผูว้จิยั หรือบุคคลอ่ืนใด  

 ในการท างานพนกังานตอ้งดูแลรักษารายงาน ขอ้มูล สูตร สถิติ โปรแกรม วธีิการ กระบวนการ และ

ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ท่ีเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั ไม่ใหถู้กล่วงละเมิด  

 พนกังานจะตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นทางปัญญาต่าง ๆ คืนให้แก่บริษทัทั้งหมด เม่ือพน้สภาพจากการ

เป็นพนกังาน หรือเม่ือไดรั้บการร้องขอจากบริษทั 

 ปฎิบติัตามกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศท่ีบริษทั เขา้ไปด าเนินธุรกิจ โดยปรึกษา

ผูเ้ช่ียวชาญทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั เพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง  

 ไม่เปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ต่อบุคคลภายนอก หรือผูท่ี้

ไม่เก่ียวขอ้ง  

 ไม่ใหค้  าแนะน าในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัเวน้แต่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีการงานท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากบริษทั  

 หา้มพนกังานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล เปิดเผยหรือส่งผา่นขอ้มูลหรือความลบัของบริษทัไป

ยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่นอ้ง เพื่อนฝงู เป็นตน้  

  
ข้อพงึระวงั  

1. การบอกกล่าว น าเสนอ หรือเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารของบริษทัในรูปแบบใด ๆ แก่บุคคลท่ีไม่

เก่ียวขอ้งทั้งในและนอกบริษทั 

2. การวา่จา้งหรือร่วมงานกบับุคคล หน่วยงาน หรือนิติบุคคลนอกบริษทัโดยไม่ไดมี้การตกลงอยา่ง

เป็นลายลกัษณ์อกัษรในเร่ืองของสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาและผลประโยชน์ท่ีเกิดจากทรัพยสิ์น

ทางปัญญานั้นตามนโยบายทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั ก่อนด าเนินการ  

3. การท าซ ้ า ดดัแปลง แกไ้ขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยสีารสนเทศ

ต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุสมควร  

4. การเปิดเผยขอ้มูล หรือส่งผา่นขอ้มูลไปยงับุคคลหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีไม่มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ  
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5.  การใหข้อ้มูลท่ีเป็นข่าวลือ หรือขอ้มูลท่ีเป็นผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัทิปโกแ้อสฟัลท ์ 

 
กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส  

บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ ขอ้มูลทางการเงิน และ ขอ้มูลทัว่ไป อยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
เช่ือถือได้ โปร่งใสและทนั เวลาโดยผ่านคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และผูส้อบบญัชีอิสระท่ีมีความน่าเช่ือถือไวใ้น 
รายงานประจ าปี แบบรายงาน 56-1 และในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.tipcoasphalt.com มีรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผูส้อบบญัชี มีการเปิดเผย
โครงสร้างผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ประวติั ต าแหน่ง การถือหุ้นของคณะกรรมการและผูบ้ริหารไวช้ดัเจนใน
รายละเอียดเก่ียวขอ้งของผูบ้ริหาร ค่าตอบแทนและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ   
บริษทัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูงเปิดเผยอยา่งละเอียด โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ เปิดเผยเป็น
รายบุคคลรวมถึงการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด บริษทัฯ มีขอ้ห้ามท่ีก าหนดอยา่งชดัเจนใน
จรรยาบรรณของบริษทัฯ ต่อกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนกังาน หา้มหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ่ื้นโดย
อาศยัขอ้มูลของบริษทัฯ  

 
บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส โดยไดก้ าหนด

นโยบายการส่ือสารต่อสาธารณะ ผา่นการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อการเปิดเผย
ขอ้มูล โปร่งใส เท่าเทียมและเป็นธรรมเพื่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญับริษทัฯ ไดพ้ฒันาช่องทางในการ
ส่ือสารขอ้มูลและข่าวสารผา่นส่ือท่ีหลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น  

• เปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ เช่น ขอ้มูลทางการเงิน การลาออกของกรรมการ และ
อ่ืน ๆ เป็นตน้  

• เปิดเผยขอ้มูลโดยเผยแพร่ทาง www.tipcoasphalt.com ในส่วนของนกัลงทุนสัมพนัธ์  
• เผยแพร่ ช้ีแจง ขอ้มูลโดยตรงใหก้บัพนกังานผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นประจ า เช่น Intranet 

หรือ E-mail  
• บริษทัฯ มีความยนิดีตอ้นรับในการนดัพบกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวเิคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน  
• เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมมือกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัให้พบกบันกั

ลงทุนต่างประเทศ SET International Roadshow ปี 7552 ระหว่างวนัท่ี 9-13 มิถุนายน 7552 ท่ี 
สิงคโปร์, ฮ่องกง  

• เขา้ร่วมกิจกรรมงาน Thailand Focus 2557 ระหวา่งวนัท่ี 72-79 สิงหาคม 7552  
• เขา้ร่วมกิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 7552  

http://www.tipcoasphalt.com/
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• จดัให้มีผูรั้บผิดชอบงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกบันกัลงทุน ผูต้อ้งการ
ทราบขอ้มูล โดยติดต่อท่ี นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ โทรศพัท ์+66 2273 6646 
โทรสาร +66 2271 3417 หรือทาง E-mail: investor@tipcoasphalt.com  

 
กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บเลือกให้เป็น 1 ใน 20 บริษทัจดทะเบียนเพื่อเขา้ร่วม “โครงการพฒันาบริษทัจด

ทะเบียนดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ประจ าปี 2556” ซ่ึงจดัข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและได้
มอบหมายใหบ้ริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มศกัยภาพดา้นการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน และให้ค  าแนะน าการด าเนินงานแก่บริษทัในระบบงานส าคญั 3 
ระบบ ไดแ้ก่ 

1. ระบบการปฏิบติัด้านการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทัจด

ทะเบียน 

2. ระบบการบริหารความเส่ียง 

3. ระบบการควบคุมภายใน 

กลุ่มบริษทัฯ ได้รับขอ้เสนอแนะทั้งจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบริษทั ทริส  
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั และกลุ่มบริษทัฯ ขอแจง้ใหท้ราบวา่กลุ่มบริษทัฯ เป็นบริษทัจดทะเบียนบริษทัหน่ึงท่ี 
ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นกลุ่มบริษทัฯ ท่ีมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีท่ีสุดบริษทัหน่ึง  
 

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นระบบท่ีจดัใหมี้โครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหวา่ง
กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนัเพื่อน าไปสู่ความเจริญเติบโต 
 
นโยบำยกำรร้องเรียน 

กลุ่มบริษทัทิปโก้แอสฟัลท์ คาดหมายว่าบุคลากรของ กลุ่มบริษทัทิปโก้แอสฟัลท์ จะร่วมกัน
สอดส่อง ดูแลการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
โดยสนบัสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีขอ้สงสัย หรือขอ้งใจเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรือขดัต่อจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษทัฯ หรือสอบถามขอ้ขอ้งใจไดท่ี้ฝ่ายกิจการและวางแผนองคก์ร เลขานุการบริษทั ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 

กำรรำยงำนกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ  
ผูท่ี้พบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามขอ้สงสัย หรือส่งขอ้

ร้องเรียนรายงานผา่นทางโทรศพัท ์อีเมลล ์จดหมาย หรือแจง้เป็นการส่วนตวั ยงับุคคลดงัต่อไปน้ี  

mailto:investor@tipcoasphalt.com
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1. กรรมการบริษทั  
2. ผูบ้งัคบับญัชา  
3. ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
4. เลขานุการคณะกรรมการบริษทั  
5. ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 
เม่ือบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไดรั้บขอ้ร้องเรียน จะตอ้งแจง้ให ้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และหรือ 

กรรมการผูจ้ดัการทราบ ภายใน 24 ชัว่โมง 
 

กลุ่มบริษทัทิปโกแ้อสฟัลท ์จะเร่ิมด าเนินการสอบสวนเร่ืองร้องเรียนทั้งหมดอยา่งรวดเร็วและเป็น
ความลบัเท่าท่ีสามารถท าได ้กลุ่มบริษทัทิปโกแ้อสฟัลท ์คาดหวงัวา่พนกังาน จะใหค้วามร่วมมือในการ
สอบสวน โดยชอบดว้ยกฏหมายต่อขอ้กล่าวหาวา่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
 

มำตรกำรคุ้มครองและบรรเทำควำมเสียหำยให้กบัผู้รำยงำน ผู้ร้องเรียนหรือ ผู้ทีใ่ห้ควำมร่วมมือในกำร
รำยงำนกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ  
 

ผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงจะไดรั้บความคุม้ครองตาม
หลกัเกณฑ ์นโยบายการเปิดโปงความผดิท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้ดงัน้ี  

1. สามารถเลือกท่ีจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยตนเองได ้ในส่วนของผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน หรือ ผูใ้ห้
ความร่วมมือในการรายงาน หากควรจะเปิดเผยตนเองต่อผูส้อบสวนท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีจาก
บริษทั เพื่อประโยชน์ของการสอบสวนนั้น ๆ 

2. บริษทัจะถือวา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บการรายงานหรือร้องเรียนมาเป็นความลบั หรืออาจเปิดเผยเท่าท่ีจ  าเป็น 
โดยจะไม่ใหก้ระทบถึงผูร้ายงาน ผูร้้องเรียนหรือ ผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือ 

3. มาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสม จะถูกน ามาใช ้หากผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน ผูท่ี้ให้ความร่วมมือ เห็นวา่
อาจจะไดรั้บความไม่ปลอดภยั 

4. ผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน ผูท่ี้ให้ความร่วมมือ จะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายดว้ยความเป็นธรรม 
หากตนเองไดรั้บความเดือดร้อน  

 
นโยบำยสิทธิมนุษยชน 

กลุ่มบริษทัทิปโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมัน่ในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้กลุ่ม
บริษทัฯ เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน จึงก าหนดนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน เพื่อแสดงเจตนารมย ์ท่ีจะคุม้ครอง
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พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 
 

1. ด าเนินการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เพื่อช้ีบ่ง ป้องกัน และด าเนินการกับผลกระทบด้านสิทธิ
มนุษยชนท่ีเกิดข้ึนหรือแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึน 

2. ด าเนินมาตรการพิจารณาแนวโนม้ หรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน จากสถานะการณ์ท่ีมีความเส่ียง
ดา้นสิทธิมนุษยชน และหาทางบริหารจดัการความเส่ียงนั้น ๆ อยา่งเหมาะสม 

3. หลีกเล่ียงการร่วมกระท าความผิดทั้งท่ีเก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้องกบัด้านกฏหมาย ในเร่ืองสิทธิ
มนุษยชน 

4. ปฏิบติัหรือพฒันากลไกส าหรับการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ดา้นสิทธิมนุษยชน  เพื่อประโยชน์
ร่วมกนัของกลุ่มบริษทัและผูมี้ส่วนได้เสีย ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตสินคา้และวตัถุดิบ พนกังาน และลูกคา้ 
เพื่อใหทุ้กภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายสิทธิ
มนุษยชนท่ีตรงกนั  

5. ให้ความเคารพต่อสิทธิของพนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ ทั้งหมด โดยจะไม่เลือกปฏิบติัต่อ
บุคคลใด ๆ ในเร่ืองแนวคิดและมุมมอง เช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ สัญชาติ 
อายุ ความทุพพลภาพ หรือ สถานภาพอ่ืนใดท่ีถือวา่เป็นสิทธิมนุษยชน รวมทั้งยกระดบัของความ
ตระหนกัดา้นสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษทั 

6. ให้ความเคารพ และด าเนินการเพื่อส่งเสริม สิทธิการเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม  

7. ใหค้วามเคารพในการรักษาความปลอดภยัส่วนบุคคล การปลอดจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหง
ต่าง ๆ และเสรีภาพในการรวมกลุ่ม 

8. ให้ความส าคญั ด าเนินการและส่งเสริมเพื่อยกระดับสิทธิในการท างานของพนักงาน ปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ท่ีตอ้งประกอบดว้ยหลกัมนุษยธรรม สุขภาพและความปลอดภยัของ
พนกังาน ปราศจากการบงัคบัใชแ้รงงาน และแรงงานเด็ก 

 
นโยบำยกำรจัดซ้ือจัดหำอย่ำงยัง่ยืน 

กลุ่มบริษทัทิปโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมัน่ในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้กลุ่ม
บริษทัฯ เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื จึงก าหนดนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการตั้งแต่
ผูผ้ลิต  ผูใ้ห้บริการ ผูจ้ดัจ  าหน่าย การใชง้านและการผลิต เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษทัฯ ดงัน้ี 

 
1. ส่งเสริมใหเ้กิดการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นธรรม ทั้งในดา้นราคา คุณภาพ การส่งมอบ การจดัท าสัญญา 
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2. ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาคู่ค้าในห่วงโซ่คุณค่า ทั้ งการสร้างความตระหนัก การประยุกต์ใช้

หลกัการจดัซ้ือจดัจา้งอย่างย ัง่ยืน รวมถึงการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้าน

สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

3. ส่งเสริมให้เกิดการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการ จากผูผ้ลิต ผูใ้ห้บริการ และผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้

และบริการ ท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานหรือเทียบเท่า ในดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือความรับผิดชอบต่อ

สังคม 

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และหรือบริการ จากผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ  าหน่ายในทอ้งถ่ิน

หรือบริเวณใกลเ้คียงกบักลุ่มบริษทัฯ 

5. ส่งเสริมให้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งบูรณาการในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการทางดา้น

จรรยาบรรณ ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั ความปลอดภยั สิทธิมนุษยชนและสังคม  

6. ส่งเสริมใหเ้กิดการปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งต่อเน่ืองโดยอาศยัตวัช้ีวดัท่ีสัมพนัธ์กบั
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 
กำรปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ีในเร่ืองอ่ืน ๆ  
 บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยก าหนด และไดมี้การรายงานและเปิดเผยต่อประชาชนบนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.tipcoasphalt.com  

 
9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย  
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อช่วยศึกษาและกลัน่กรองโดยเฉพาะใน

ดา้นต่าง ๆ ปัจจุบนับริษทัฯ มีคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ มี 4 ชุด 
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

 
1. คณะกรรมกำรบริหำร  

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อท าหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตวัในการบริหารและด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

1. นายสมจิตต ์เศรษฐิน     ประธาน  
2. นายจา๊คส์ ปาสตอร์     กรรมการบริหาร  
3. นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์    กรรมการบริหาร  

http://www.tipcoasphalt.com/
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4. นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร   กรรมการบริหาร  
5. นายอูกส์ เดอชองส์     กรรมการบริหาร  
6. นายจา๊คส์ มาร์แชล     กรรมการบริหารและเลขานุการ  

 
คณะกรรมการบริหารจะท าหนา้ท่ีบริหารงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ

บริษทัฯ ไดก้ าหนดไวโ้ดยมีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นเจา้หน้าท่ีบริหารสูงสุดในดา้นการก าหนดนโยบาย 
การปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ ในดา้นปฏิบติัการ  
 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริหำร  

ตามมติของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีดงัน้ี  
1. เสนอวาระการประชุมส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีจะมีข้ึนและให้ค  าปรึกษาแก่

คณะกรรมการ บริษทัฯ เก่ียวกบัการตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีความส าคญั  
2. ก าหนดนโยบายและวธีิปฏิบติัในการด าเนินงานของบริษทัฯ  
3. บริหารจดัการและก าหนดแนวทางของธุรกิจและกิจการของบริษทัฯ และตดัสินใจในเร่ือง 

ต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎและขอ้บงัคบัวา่ดว้ยคณะกรรมการบริหารของบริษทั ทิปโกแ้อส
ฟัลท ์จ ากดั (มหาชน)  

 

เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกฎและขอ้บงัคบัของคณะกรรมการบริหาร การด าเนินการใด ๆ 

ของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบโดยร้อยละ 75 ของกรรมการบริหารทั้ งหมด 

(“กรรมการบริหารส่วนใหญ่”) และการตดัสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารตามกฎและขอ้บงัคบัของ

คณะกรรมการบริหาร  (เวน้แต่การตดัสินใจซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัโดยผูถื้อหุ้นของบริษทั ตามท่ีก าหนด

ไวโ้ดยชดัเจนในขอ้บงัคบัของบริษทั หรือในพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั หรือซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุมติั

โดยคณะกรรมการบริษทั  ตามท่ีก าหนดไวอ้ย่างชัดเจนในกฎและขอ้บงัคบัน้ี) ให้มีผลผูกพนับริษทัและ

ผูบ้ริหารของบริษทั คณะกรรมการบริหารอาจยืน่ค  าขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นคร้ัง

คราว โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารส่วนใหญ่ เพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัทให้สัตยาบัน 

ค ายืนยนั หรือการอนุมติัในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด หรือในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารไดร้้องขอหรือ

ไดด้ าเนินการ 
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เร่ืองซ่ึงมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจในกำรตัดสินใจ 

1. การเขา้ท าสัญญาให้สิทธิในทางการคา้ใด ๆ แก่ผูจ้  าหน่ายหรือผูข้ายเกินจ านวนท่ีคณะกรรมการ

บริษทัจะก าหนดข้ึน 

2. การวา่จา้ง การเล่ือนต าแหน่ง และการเลิกจา้งบุคลากรซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง 

3. จดัเตรียมและน าเสนอขอ้เสนอเก่ียวกบัการควบรวมบริษทักบัองคก์รทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ หรือการ

ก่อตั้งบริษทั หรือห้างหุ้นส่วนในลกัษณะท่ีเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษทัและองค์กรใด ๆ ให้

คณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

4. นโยบายเก่ียวกับเงินเดือน และค่าจ้างของเจา้หน้าท่ีและลูกจ้างของบริษทั รวมทั้งท่ีเก่ียวกับ

ผลประโยชน์และสวสัดิการ 

5. นโยบายดา้นการตลาดและการขาย 

6. จดัเตรียมและน าเสนองบประมาณดา้นก าไรและขาดทุนประจ าปี ประมาณการกระแสเงินสด

ประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และแผนดา้นการลงทุนและการจ าหน่ายจ่ายโอน

ของบริษทัและบริษทัยอ่ยใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

7. การเขา้ท าธุรกรรมใด ๆ โดยบริษทัหรือบริษทัย่อยใดภายใตง้บประมาณดา้นก าไรและขาดทุน

ประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ หรือนโยบายการเงินซ่ึงได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษทั 

8. การเขา้ท าธุรกรรมใด ๆ โดยบริษทัหรือบริษทัยอ่ยใดภายใต ้แผนดา้นการลงทุนและการจ าหน่าย

จ่ายโอนทรัพยสิ์นของบริษทั ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

9. การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการของบริษทัยอ่ยบริษทัหน่ึงบริษทัใดของบริษทั 

10. การยืน่และเขา้ร่วมในการประกวดราคา การลงนามในสัญญา จดหมายโตต้อบ หรือเอกสารซ่ึงมี

ผลผกูพนับริษทั 

11. การเป็นผูแ้ทนของบริษทัและด าเนินการในนามของบริษทักบับุคคลภายนอก บุคคลสาธารณะ

หรือบุคคลธรรมดา กระทรวง ฝ่ายปกครอง และชุมชนทอ้งถ่ินต่าง ๆ 

12. การมอบหมายต่อแก่ผูรั้บประโยชน์พร้อมวิธีการหรือเคร่ืองมือ ความช านาญ และอ านาจท่ีจ าเป็น 

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้ทันกาลทันเวลาส าหรับระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการบริหารจะก าหนด อนัเก่ียวขอ้งกบักฎและขอ้บงัคบัขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือส่วนหน่ึง

ส่วนใดท่ีใชบ้งัคบัในปัจจุบนั และ 
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13. กระท าการใด ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎและขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบัในปัจจุบนั 

ยกเวน้การอนุมติัในกรณีดงัต่อไปน้ีใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

- การเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซ่ึงเข้าข่ายท่ีจะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

- การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัซ่ึงเขา้ข่ายท่ีจะตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

- รายการใด ๆ ท่ีกฎหมายก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูพ้ิจารณา

อนุมติั 

 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

บริษทัฯ มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมธุรกิจ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมาจาก
กรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน ดงัน้ี  

1. นายนิพนธ์ สุทธิมยั    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

2. นายปานเฉลิม สุธาธรรม   กรรมการตรวจสอบ  

3. นายนพพร เทพสิทธา   กรรมการตรวจสอบ  
4. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ   กรรมการตรวจสอบ  

นายโจเซฟ ซูเซ    เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการ
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

  
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยตรง มีวาระการท างาน 3 ปี 
และจะแต่งตั้งคณะกรรมการใหมแ่ทน และ/หรือ จะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดเดิมโดยคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือครบก าหนดวาระ 

  
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัดงัน้ี  
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ  
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2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง

หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

4. พิจารณา คดัเลือก หรือเลิกจา้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งสอบทานค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว 

ในการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย

จดัการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั  ซ่ึง

รายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบดว้ยขอ้มูล 

อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

6.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของ

บริษทั  

6.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั  

6.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ขอ้ก าหนดของ ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

6.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี  

6.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

6.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน  

6.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

กฎบตัร (charter)  
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6.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบ หมายจากคณะกรรมการบริษทั  

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วย  ความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ  

 
กำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ  

1. ให้คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัอิสระ จ านวนอย่างนอ้ย 3 ท่าน เป็น

กรรมการตรวจสอบโดย 1 ท่าน ควรมีความรู้ดา้นบญัชี และให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

คดัเลือกกนัเองเป็นประธานกรรมการ 1 ท่าน  

2. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี  

3. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการด าเนินงานและข้ึนตรงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  

4. คณะกรรมการตรวจสอบจะพน้สภาพเม่ือ ตาย ลาออก พน้จากต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ หรือ

ถึงคราวออกตามวาระ  

5. คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บเงินค่าตอบแทนตามท่ี คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด  

6. ให้คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 คร้ังและรายงานผลต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ 

 
3. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการบริหาร 1 
ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยแต่งตั้งให้ 1 ในกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  

1. นายนพพร เทพสิทธา   ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

2. นางแอนน ์แมรี มาร์เชท ์  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

3. นายปานเฉลิม สุธาธรรม   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

4. นายจา๊คส์ ปาสตอร์    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
1. พิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เป็นกรรมการบริษทัฯ และเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั  

2. พิจารณาคดัเลือกและกลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหารเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั  

3. พิจารณากลัน่กรองอตัราค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ  เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั  

4. พิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์การพิจารณาอตัราค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ 
กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบริหาร เพื่อเสนอแนะใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั  
 

แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดรั้บมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้

รับผดิชอบเร่ืองความต่อเน่ืองในการบริหาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการสร้างความมัน่ใจวา่บริษทัฯ มีแผนการ
สืบทอดต าแหน่งและความต่อเน่ืองในการบริหารท่ีเหมาะสมส าหรับต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูงอ่ืน ๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ เพื่ออนุมติั ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัเป็นอย่างมากในการสรรหาผูน้ าท่ีมี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพื่อบริหารงานบริษทัฯ ใหม้ัน่คงและกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง 

 
4. คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี  

คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อปรับปรุงการปฏิบติัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ โดยให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน 
คณะกรรมการดงักล่าวประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน (ซ่ึง 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระและอีก 2 ท่านเป็น
สมาชิกของคณะกรรมการบริหาร) ดงัน้ี 

1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ    ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

2. นางแอนน ์แมรี มาร์เชท ์   กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

3. นายจา๊คส์ มาร์แชล     กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

4. นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์    กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
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อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี  
1. เสนอแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทั  

2. ใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัในเร่ืองเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

3. ดูแลการปฏิบติังานของกรรมการและฝ่ายจดัการเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

4. ทบทวนแนวทางหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของ

สากลปฏิบติัและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั  

5. มอบนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัใหก้บัฝ่ายจดัการเพื่อน าไปปฏิบติั 
 

กำรประเมินตนเองในกำรปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี  
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการให้ใชแ้บบประเมินตนเอง เร่ืองการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเผยแพร่ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการประเมินตนเอง เป็นการ
ภายในเพื่อทบทวนปรับปรุงการท างานของบริษทัฯ และการประเมินการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ การ
ประเมินตนเองช่วยบริษทัฯ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เพราะการประเมินตนเองท าให้มีการ
วเิคราะห์ประเมินผล เพื่อช้ีวดัผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเพิ่มโอกาสในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
 
กำรปฐมนิเทศน์กรรมกำรใหม่  

บริษทัฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบาย
ธุรกิจโครงสร้างเงินทุน โครงสร้าง ผูถื้อหุ้น ผลประกอบการธุรกิจ ระบบขอ้มูลและระเบียบขอ้บงัคบัและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีกรรมการใหม่แต่ละคน จะไดรั้บคู่มือกรรมการและขอ้มูลอ่ืนๆ โดยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูอ้ธิบายสรุปนโยบายบริษทัฯ  และ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง (รวมถึง
โครงสร้างผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น ผลงาน และ กระบวนการด าเนินธุรกิจ) กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั การอธิบาย 
โดยสรุปดา้นการตลาดและการด าเนินงาน และผลประกอบการล่าสุด  

 
9.3  กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 

คณะกรรมกำรอสิระ  
คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 6 ท่าน มีรายช่ือดงัน้ี  
1. นายนพพร เทพสิทธา 
2. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ  
3. นายปานเฉลิม สุธาธรรม  
4. นายนิพนธ์ สุทธิมยั  
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5. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์ 
6. นายโก บนั เฮง็  

 
หลกัเกณฑ์กำรคัดเลือกกรรมกำรอสิระ  

คณะกรรมการอิสระไดรั้บการแต่งตั้งตามหลกัเกณฑข์อ้ก าหนดของ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี  
 

1. บุคคลตอ้งมีคุณสมบติัของกรรมการตรงตามท่ีก าหนดไว ้เป็นกรรมการท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
แสดงความคิดเห็นโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและมีจริยธรรมโดยยึดถือ
ประโยชน์ขององคก์รเป็นหลกัโดยไม่ไดค้  านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นราย
ยอ่ยหรือตนเอง 

2. มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดงัต่อไปน้ี  
2.1 ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทัฯ บริษทัในเครือ 

บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (นบัรวมบุคคลท่ี เก่ียวขอ้งกนั
ตามมาตรา 258 ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์  

2.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน
ประจ าหรือเป็นผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  

2.3 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

2.4 ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วมหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้ งมาให้เ ป็นตัวแทนเพื่อ รักษา
ผลประโยชน์ของกรรมการผูถื้อหุน้รายใหญ่  

2.5 เปิดเผยความสัมพนัธ์ใด ๆ ท่ีอาจท าใหข้าดความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการบริษทัฯ  
 

นิยำม “กรรมกำรอสิระ” ของบริษัทฯ  
ก าหนดใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ 
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กรรมการอิสระมีจ านวน 6 ท่าน โดยนิยามของกรรมการอิสระ คือ “ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจา้งพนกังานท่ี ปรึกษาท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจ าหรือเป็นผูมี้อ านาจควบคุม หรือ เป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ไม่มีผลประโยชน์หรือ
ส่วนไดเ้สีย ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกคา้ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เจา้หน้ี ลูกหน้ี ไม่มีผลประโยชน์หรือ
ส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงาน หรือบุคคลท่ีอาจมีความ ขดัแยง้
ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหารผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็น
ตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผูถื้อหุน้รายใหญ่”  
 
กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 

แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดรั้บมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้

รับผดิชอบเร่ืองความต่อเน่ืองในการบริหาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการสร้างความมัน่ใจวา่บริษทัฯ มีแผนการ
สืบทอดต าแหน่งและความต่อเน่ืองในการบริหารท่ีเหมาะสมส าหรับต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ ผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูงอ่ืนๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ เพื่ออนุมติั ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัเป็นอย่างมากในการสรรหาผูน้ าท่ีมี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพื่อบริหารงานบริษทัฯ ใหม้ัน่คงและกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง 
 

9.4  กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยการส่ง
ตวัแทนบริษทัไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารในบริษทันั้น ๆ ตามเอกสารแนบ 7 
  

9.5 กำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน  
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider 

Trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงหมายถึง คณะกรรมการบริษทัฯ ฝ่ายจดัการบริษทัฯ และพนกังาน ใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว หา้มบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจ าปี (Blackout Period) นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การติดตามผลการปฏิบติัตาม
มาตรฐานดงักล่าว โดยกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายจดัการบริษทัฯ ไดร้ายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
หลกัทรัพยใ์หท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ โดยก าหนดเป็นวาระหน่ึงในการประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัฯ ทุกไตรมาส  
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มาตรการป้องกนักรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ โดยคณะกรรมการก าหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทและ
แนวทางป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ก าหนดนโยบายเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัและวธีิการรายงานเพื่อใหก้รรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานท่ีมีส่วนรู้ขอ้มูลภายในใชเ้ป็นแนวปฏิบติั  

 
ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามขอ้ก าหนดของ

ส านกังาน ก.ล.ต. จดัส่งรายงานดงักล่าวต่อคณะกรรมการเป็นประจ า  มีการแจง้แนวทางและนโยบายขา้งตน้
ให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบติั ติดตามผลการปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ การเปิดเผยขอ้มูลส่วนได้เสียของ
กรรมการ ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการ ก าหนดแนวทางใหก้รรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตดัสินใจเพื่อประโยชน์
โดยรวมของบริษทั สอดคลอ้งกบัลกัษณะของธุรกิจและขอ้ก าหนดของ  ส านกังาน ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรัพย ์ 

 
ก าหนดให้เลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบท่ีจะให้กรรมการและผูบ้ริหารน าส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สีย

ของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งภายในเวลา โดยเลขานุการบริษทัฯลงนามรับทราบและจดัส่งรายงานให้ประธาน
คณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัหลังจากได้รับรายงาน                 
ตามประกาศ เร่ือง  หลกัเกณฑ์การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ท่ี 006/2552  ลงวนัท่ี 
18 สิงหาคม 2552 

 
กำรป้องกนัควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและการด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. บริษทัฯ มีโครงสร้างการถือหุน้ท่ีชดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุน้ไขวก้บัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จึงไม่
ท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยไดเ้ปิดเผยโครงสร้างการถือ
หุ้นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไวใ้นรายงานประจ าปีอยา่งละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือ
หลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งครบถว้น 
  

2. มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบอย่างชดัเจนระหว่างคณะกรรมการบริษทัฯ ฝ่ายบริหาร 
และผูถื้อหุ้น จึงท าให้ปราศจากการกา้วก่ายหนา้ท่ีความรับผิดชอบในกรณีท่ีกรรมการบริษทัฯ 
หรือผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึงมีส่วนไดเ้สียกบัผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีก าลงัพิจารณาผูมี้ส่วนไดเ้สีย
นั้นก็จะไม่เขา้ร่วมประชุมหรืองดออกเสียงเพื่อให้การตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัฯ และ 
ผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งยติุธรรมเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 
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3. การก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและการใชข้อ้มูลภายในไวใ้นอ านาจด าเนินการและขอ้บงัคบั
พนกังานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีบทก าหนดโทษชดัเจนกรณีท่ีผูบ้ริหารหรือพนกังาน
น าขอ้มูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือน าไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน 

  
4. จรรยาบรรณบริษทัฯ  ไดก้ าหนดแนวปฏิบติัเพิ่มเติมส าหรับการห้ามพนกังานใช้ทรัพยสิ์นของ  

บริษทัฯ หรือใชเ้วลาท างานในการคน้หาขอ้มูลติดต่อ หรือซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยา่งเป็นประจ า    
เพื่อประโยชน์ส าหรับตนเองหรือบุคคลอ่ืนโดยไม่มีเหตุอนัควร และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบริษทัฯ  

 
บริษทัฯ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั โดยบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้

ร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได ้

การก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผูมี้หน้าท่ีดูแลผูถื้อหุ้นส่วนน้อย กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลง
มติแทนได้ และผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนไปยงัประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงผา่น Email: ind_dir@tipcoasphalt.com เพื่อพิจารณาด าเนินการตามความ
เหมาะสมในแต่ละเร่ือง 

  
บริษทัก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตอ้งรายงานการซ้ือ-ขายหุน้/ถือครอง

หลกัทรัพยข์องบริษทัใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทุก ๆ ไตรมาส 
 
บริษทัฯ ไดอ้อกประกาศ เร่ือง   หลกัเกณฑ์การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

ท่ี 006/2552  ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม 2552 โดยท่ีมาตรา 89/14 แห่งพระบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบบัท่ี  4) พ.ศ. 2551 
ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย  ทั้งน้ี 
เพื่อให้บริษทัมีขอ้มูลประกอบการด าเนินการตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงเป็น
รายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทัและ
บริษทัย่อยได้ นอกจากน้ี การท่ีกรรมการและผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความระมดัระวงัและซ่ือสัตย์
สุจริต (fiduciary duties)  ซ่ึงตอ้งตดัสินใจโดยไม่มีส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มในเร่ืองท่ีตดัสินใจ 
ขอ้มูลในรายงานดงักล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การท าหน้าท่ีของกรรมการและผูบ้ริหาร
เป็นไปตามหลกัการดงักล่าวดว้ย   
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ทั้งน้ีกรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานภายใน 3 สัปดาห์หลงัจากด ารงต าแหน่ง และรายงานการ

เปล่ียนแปลงขอ้มูล ภายใน 15 วนัท าการ โดยเลขานุการบริษทัฯ ลงนามรับทราบและจดัส่งรายงานให้
ประธานคณะกรรมการบริษทัและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัหลงัจากไดรั้บรายงาน 

 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุน้บริษทัของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
จ ำนวนหุ้นทีถื่อ 
ณ วนัที ่ 13  

ธันวำคม 2556 

จ ำนวนหุ้นทีถื่อ 
ณ วนัที ่31 

ธันวำคม 2557 

จ ำนวนหุ้นที่
เปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้/ลดลง 
ในปี 0,,0 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท   
( %) 

1. นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร ประธานกรรมการบริษทั 1,478,000 1,508,000 30,000           0.98 

2. นายนิพนธ์  สุทธิมยั 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

- - -                - 

3. นายนพพร  เทพสิทธา 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

                      -                        - - - 

4. นายปานเฉลิม  สุธาธรรม 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

                      - - - 
                 

- 
 

5. นายพีรศิลป์  ศุภผลศิริ  
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

- - - - 

6. นางแอนน ์แมรี มาร์เชท ์
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

- - - - 

7. นายโก บนั เฮง กรรมการอิสระ - - - - 
8. นายแอร์ฟเว ่เลอ บุค กรรมการ - - - - 

9. นายจ๊าคส์  ปาสตอร์ 
รองประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

- 60,000 60,000 0.04 

10. นายจ๊าคส์  ลีออสท ์ กรรมการ - - - - 

11. นายอูกส์  เดอชองส์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ - ต่างประเทศ 
กรรมการบริหาร 

- - - - 

12. นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการบริหาร 1,000,000 1,220,000 220,000 0.80 

13. นายจ๊าคส์ มาร์แชล 
กรรมการบริหาร 
ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน และกฎหมาย
ระหวา่งประเทศ 

- - - - 

14. นายสมจิตต ์ เศรษฐิน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 3,530,016 4,200,016 670,000 2.74 
15. นายชยัวฒัน ์ ศรีวรรณวฒัน ์ กรรมการผูจ้ดัการ - 60,000 - 0.04 
16. นายกษิดิศ เจริญชลวานิช รองกรรมการผูจ้ดัการ - ประเทศไทย - 55,500 - 90.04 
17. นายโก๊ะ ไล ้ฮวด รองกรรมการผูจ้ดัการ - บญัชีและการเงิน - - - - 
18. นางสาวอชัฌา  รัตนต์ระกูลทิพย ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน สินเช่ือและกฎหมาย - - - - 
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ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
จ ำนวนหุ้นทีถื่อ 
ณ วนัที ่ 13  

ธันวำคม 2556 

จ ำนวนหุ้นทีถื่อ 
ณ วนัที ่31 

ธันวำคม 2557 

จ ำนวนหุ้นที่
เปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้/ลดลง 
ในปี 0,,0 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท   
( %) 

19. นายประวีณ เพญ็มณี ผูอ้  านวยการสายการผลิต - - - - 
20. นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซคัส์ ผูอ้  านวยการกลุ่มธุรกิจเรือ - - - - 
.00  นายอิสเมล อบัดุล ฮามิด ผูอ้  านวยการสายการตลาดต่างประเทศ - 6,000  0.004 
.00  นางอุดมพร พนัธ์แพทย ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 921 10,000  0.01 

23. นางพนัธ์สิริ  สุตเธียรกุล ผูอ้  านวยการสายการตลาดในประเทศ - - - - 
 

กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ จดัท าและเผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย เพื่อใชป้ระเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการของบริษทัฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์ั้งคณะ
หัวขอ้ท่ีใช้ประเมินการท าหน้าท่ีของกรรมการหมายความถึงการท าหน้าท่ีของกรรมการโดยรวมทุกท่าน 
โดยไม่เจาะจงวา่เป็นกรรมการรายหน่ึงรายใดเพียงรายเดียวเพื่อทบทวนการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัการ
ควบคุมดูแลกิจการท่ีดี 

 
โดยแบบประเมินตนเองประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ คือ  
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  

2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

3. การประชุมคณะกรรมการ  

4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการ  

5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  

6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร  

โดยสรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวมทั้ง 6 หวัขอ้ คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.5 
คะแนน จาก 4 คะแนน  
 
กำรปฐมนิเทศน์กรรมกำรใหม่  

บริษทัฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบาย
ธุรกิจโครงสร้างเงินทุน โครงสร้าง ผูถื้อหุ้น ผลประกอบการธุรกิจ ระบบขอ้มูลและระเบียบขอ้บงัคบัและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีกรรมการใหม่แต่ละคน จะได้รับคู่มือกรรมการและขอ้มูลอ่ืน ๆ โดย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูอ้ธิบายสรุปนโยบายบริษทัฯ และ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(รวมถึงโครงสร้างผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุ้น ผลงาน และ กระบวนการด าเนินธุรกิจ) กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั การ
อธิบาย โดยสรุปดา้นการตลาดและการด าเนินงาน และผลประกอบการล่าสุด  

 
กำรพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำร 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการเขา้อบรมและการให้
ความรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานและพฒันาความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง โดยบริษทัฯ ได้มีการส่งกรรมการได้เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ กบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย  

โดยในปี 7552 นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และนายชัยวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์ 
กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้ขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตร National Director Conference 2014  Improving Corportate 
Governance (74  มิถุนายน 7552)  และหลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) (29 
ตุลาคม 2557) นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ เขา้ร่วมงาน CEO CG Talk: สร้างความย ัง่ยืนใน
กิจการดว้ยหลกับรรษทัภิบาล  (72 พฤษภาคม 7552) นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์กรรมการอิสระและกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และนายจา๊คส์ มาร์แชล  กรรมการบริหารและกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เขา้อบรม
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) (76-31 พฤษภาคม 7552) นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ เขา้ร่วมฟัง
การบรรยายสรุป  Legal Risks for Directors Arising from Foreign Operations ในงาน IOD Luncheon 
Briefing 3/7552 (28 พฤศจิกายน 7552) 
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9.6  ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
  

 แบบยืนยันควำมถูกต้องครบถ้วนของค่ำตอบแทนทีจ่่ำยให้แก่ผู้สอบบัญชี 
รอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2550 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

      รายการท่ี ช่ือบริษทัผูจ่้าย ช่ือผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชี (บาท) 

1 บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั (โดยคุณ
ศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

2,050,000.- 

2 บริษทั เรยโ์คล แอสฟัลท ์จ ากดั บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั (โดยคุณ
ศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

550,000.- 

3 บริษทั ไทยบิทูเมน จ ากดั บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั (โดยคุณ
ศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

1,050,000.- 

4 บริษทั บิทูเมน มารีน จ ากดั บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั (โดยคุณ
ศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

320,000.- 

5 บริษทั ทิปโกม้ารีไทม ์จ ากดั บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั (โดยคุณ
ศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

260,000.- 

6 บริษทั อลัฟ่า มารีไทม ์จ ากดั บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั (โดยคุณ
ศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

240,000.- 

7 บริษทั เดลตา้ ชิปป้ิง จ ากดั บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั (โดยคุณ
ศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

260,000.- 

8 บริษทั ทาสโก ้ชิปป้ิง จ ากดั บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั (โดยคุณ
ศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

280,000.- 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 5,010,000.- 
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ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 
    

รำยกำรที ่ ช่ือบริษัทผู้จ่ำย 
ประเภทของงำนบริกำรอ่ืน 

(non-audit service) ช่ือผู้สอบบัญชี 

ค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอ่ืน 

ส่วนทีจ่่ำยไปใน
ระหว่ำงปีบัญชี 

ส่วนทีต้่อง 

จ่ำยในอนำคต  

0 บริษทั อลัฟ่า มารีไทม ์จ ากดั สอบทานการปฏิบติัตามเง่ือนไข
ของบตัรส่งเสริมการลงทุน 

บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั 
จ ากดั 
(โดยนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

- 75,000.- 

 
05 บริษทั ทาสโก ้ชิปป้ิง จ ากดั สอบทานการปฏิบติัตามเง่ือนไข

ของบตัรส่งเสริมการลงทุน 
บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั 
จ ากดั  

- 90,000.- 

(โดยนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

รวมค่ำตอบแทนส ำหรับงำนบริกำรอ่ืน (non-audit fee)  165,000.- 

ขอ้มูลขา้งตน้  
    

  ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอยืนยนัวา่ไมมี่ขอ้มูลการใหบ้ริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้  
 



 ส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สงักดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัขา้พเจา้และส านกังาน 
  



 สอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สงักดัท่ีขา้พเจา้ทราบและไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ 
  



ไม่ถูกตอ้ง ไมค่รบถว้น กล่าวคือ เม่ือปรับปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี) แลว้ ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ ขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดงค่าตอบแทนสอบบญัชี และ
ค่าบริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ ส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สงักดั และบุคคลหรือกิจการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และส านกังานสอบบญัชี
ดงักล่าวท่ีถูกตอ้งครบถว้น  

 

 

 

                                                                   ลงช่ือ ...................................................................... 
                                                                                             (ศุภชยั ปัญญาวฒัโน)  

                                                                                       สงักดั บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
                                                                                     ผูส้อบบญัชีของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
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9.7 กำรปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ีในเร่ืองอ่ืน ๆ  
 บริษทัมีการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยก าหนด และไดมี้การรายงานและเปิดเผยต่อประชาชนบนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.tipcoasphalt.com  
 

10. ควำมรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

นโยบำยควำมรับผดิชอบต่อสังคม 
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นและให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจด้วยความ

รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ดงัปรากฎใน
วิสัยทศัน์ คือ พร้อมมีส่วนร่วมในความส าเร็จของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ควบคู่ไปกบัการรับผิดชอบต่อสังคมใน
ระดบัสูงสุดตลอดเวลา โดยคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบาย เป็นกรอบการท างานท่ีสอดคลอ้งกบั
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมในระดบัมาตรฐานสากล เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน 
ยดึถือเป็นแนวปฏิบติั โดยมีคณะกรรมการความรับผดิชอบต่อสังคมเป็นผูค้วบคุม ก ากบัดูแล ดงัน้ี  
 

1. บริหารงานตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
2. เคารพ สนบัสนุน ส่งเสริม การปฏิบติังานตามหลกัสิทธิมนุษยชน ทั้งในส่วนพนกังานและผูมี้ส่วน

ไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่า และไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 
3. พฒันาและปรับปรุง การด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษยอ์ย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะงานด้านความ

ปลอดภยั    อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน 
4. มุ่งมั่นปรับปรุงสมรรถนะการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมอย่างมีกลยุทธ์และต่อเน่ือง เพื่อลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  
5. ปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม โดยการน าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจไปใชก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
6. รับผิดชอบต่อลูกคา้และผูบ้ริโภคปัจจุบนัและอนาคต โดยค านึงถึงความคาดหวงัและด าเนินการ

อยา่งเป็นธรรมต่อลูกคา้และผูบ้ริโภค 
7. ด าเนินการให้มีส่วนร่วมและพฒันาชุมชนเป้าหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถ พิจารณาร่วมกบั

การด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืของกลุ่มบริษทัฯ  
8. บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงกลยุทธ์ ในการตดัสินใจทางธุรกิจและทุกกระบวนการ

ของการท างาน เพื่อใหเ้กิดการเช่ือมโยงทั้งห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษทัฯ 
9. ทบทวนและบริหารจดัการผลกระทบในการด าเนินธุรกิจและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย อยา่ง

สม ่าเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

http://www.tipcoasphalt.com/
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10. ส่ือสารเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างครบถ้วน ทนัเวลา ต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ยกระดบัความตระหนกั ความสมคัรใจในความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดข้ึนในพนกังานและผูมี้
ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษทัฯ 
 
กลุ่มบริษทัฯ เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม  (CSR-

DIW) ซ่ึงจดัข้ึนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2551 และเม่ือปลายปี 2555 กลุ่ม
บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตยางมะตอยรายแรกของประเทศไทยท่ีไดรั้บการทวนสอบ  ตามมาตรฐานสากลระบบ   
ISO 26000:2010 (Social Responsibility) หรือ มอก. 26000-2553 (แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม) โดย 
สถาบนัรับรองมาตรฐาน ISO (MASCI) และเพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ในการรักษามาตรฐานและ
พฒันาปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง การทวนสอบโดย MASCI ได้ด าเนินการอีกคร้ังในปลายปี 2557 
นอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัท่ี 13 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษทัฯ ได้
อนุมติังบประมาณจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 1 ของค่าเฉล่ียของก าไรสุทธิในช่วงเวลา 3 ปีก่อนหนา้น้ีส าหรับ
โครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัความรับผดิชอบของสังคม (“CSR”) โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปี 2558 

 
 กลุ่มบริษทัฯ ก าหนดนโยบายดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

เพื่อควบคุมและป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะท าให้เกิดความเจ็บป่วยและอนัตรายจากการปฏิบติังานของ
พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งก าหนดค่าดชันีความปลอดภยั (Safety Index) ปรากฎผล
ประจ าปี 7552 เป็นศูนย์ หมายถึง ปลอดอุบติัเหตุท่ีท าให้เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Loss Time 
Incident) รวมทั้งการปฏิบติังานของพนักงานและการขบัข่ียานพาหนะบนทอ้งถนนท่ีไม่มีอุบติัเหตุ และ
โรงงานทุกโรงงานได้รับรางวลัสถานประกอบการกิจการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานระดบัประเทศอย่างต่อเน่ือง เช่น โรงงานพิษณุโลก ไดรั้บรางวลัจากการ
ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองถึง 14 ปี และในปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองเพิ่มจากมาตรฐานดา้น 
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั มอก. 18001-2554 เป็นมาตรฐานระดบัสากล OHSAS 18001:2007  

 
ปี 2555 กลุ่มบริษทัไดน้ าเสนอ ผลิตภณัฑ์ยางมะตอยชนิดใหม่ คือ แอสฟัลตอิ์มลัชนั ชนิด CSS-1P 

(Penetrated Prime Coat) ท่ีช่วยเหลือสังคม ส่ิงแวดลอ้มและลดภาวะโลกร้อน เพราะสามารถใชแ้ทนคตัแบค
แอสฟัลตซ่ึ์งมีส่วนผสมของน ้ ามนัหรือเช้ือเพลิงฟอสซิลและมีไอระเหยของน ้ ามนัท่ีก่อให้เกิดมลภาวะ ซ่ึง
เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ ยงัลดการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงในการผลิตโมดิฟายด์แอสฟัลตใ์นโรงงานต่าง ๆ 

ดว้ยการก าจดัตะกรันคาร์บอนบนผิวท่อเปล่ียนถ่ายความร้อนภายในของถงัเก็บโมดิฟายด์แอสฟัลต์ ท าให้
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การแลกเปล่ียนความร้อนเร็วข้ึน ท าให้ประหยดัการใช้น ้ ามันเช้ือเพลิงเพื่อท่ีจะมุ่งเน้นในการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
กลุ่มบริษทัฯ บริษทัฯ เสาะแสวงหาและคิดคน้วิธีการต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองในการลดการใชพ้ลงังาน 

ลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเน่ีอง โดยไดเ้ปล่ียนวีการให้ความร้อนยางมะตอยวตัถุดิบ
เพื่อเตรียมการผลิตผลิตภณัฑ์โมดิฟายด์แอสฟัลต์จากถงัเก็บ ด้วยการให้ความร้อนโดยตรง (Direct fire) 
ทดแทนการใหค้วามร้อนผา่นตวักลางน ้ามนัร้อน (Hot oil heat transfer) ในช่วงเร่ิมตน้กระบวนการ ซ่ึงท าให้
ประสิทธิภาพการใหค้วามร้อนท าไดดี้กวา่ โดยสามารถลดการใชพ้ลงังานลงจากปี 2556 กวา่ร้อยละ 25 จาก
กระบวนการแบบเดิม 

 
กำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน 

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั่น เพื่อป้องกนัการ
คอร์รัปชัน่ในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าและเพื่อให้การตดัสินใจและการด าเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมี
ความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไดรั้บการพิจารณาและปฏิบติัอยา่งรอบคอบ เช่น ห้ามคณะกรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทั ด าเนินการหรือยอมรับหรือส่งเสริมการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม เป็นตน้ ควบคู่ไปกบักระบวนการท างานท่ีมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีท่ีช่วยส่งเสริม
การต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมทั้งการเขา้โครงการพฒันาบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ดา้นการก ากบัดูแลกิจการประจ าปี 2556 จดัข้ึนโดย บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั เพื่อน าผลส ารวจ
และขอ้เสนอแนะดา้นควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of the 
Treadway Commission หรือ COSO เพื่อน ามาเพิ่มระดบัและพฒันาการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง  
 
นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน   

กลุ่มบริษทัทิปโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมัน่ในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้กลุ่ม
บริษทัฯ เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื จึงก าหนดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่เพื่อป้องกนัการคอร์รัปชัน่ในทุก
กิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่า  

 
ค ำนิยำมคอร์รัปช่ัน 
 คอร์รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่วา่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้หรือรับ 
สัญญามอบให้ ให้ค  ามัน่ เรียกร้อง ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น ของขวญั หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมาะสม  
กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน หรือผูมี้หนา้ท่ี 
ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นกระท าหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีอนัเป็นการให้
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ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กบับริษทัโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์อ่ืน
ใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ  
 

ความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไดรั้บการพิจารณาและปฏิบติัอยา่งรอบคอบ ดงัน้ี 
 

1. หา้มคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ ด าเนินการหรือยอมรับหรือส่งเสริม
การคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ  

2. คณะกรรมการบริษทัมุ่งมัน่ส่งเสริมให้มีการก าหนดแนวทางการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และเป็น
แบบอยา่งของการต่อตา้นคอร์รัปชัน่  

3. คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลการบริหารจดัการของกลุ่มบริษทัฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการ
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และส่ือสารการปฏิบติัตามแนวทางการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ให้กบัผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทราบ ผา่นช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ 

4. สนบัสนุนส่งเสริมเพื่อสร้างความตระหนกัในนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ให้แก่พนกังาน
และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งต่อเน่ือง 

5. ส่งเสริมให้มีการทบทวน สอบทาน และปรับปรุงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและ
แนวทางการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของขอ้กฎหมายและ
การด าเนินธุรกิจตลอดเวลา 

 

ประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏบัิติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต     
 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้กรรมการเขา้อบรมหลกัสูตร  Anti-Corruption for Exectutive (ACEP) และ
พนกังานไปร่วมอบรมสัมมนา “การส่ือสารและขั้นตอนการก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัจดทะเบียน” ทั้งน้ี   มีการฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบันโยบาย
และแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตตามนโยบายของบริษทั  อีกทั้งไดเ้ขา้ร่วมงาน “HAND IN HAND 
ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชยัชนะอย่างย ัง่ยืน” เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2557 โดยองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศ
ไทย) ร่วมกบั หอการคา้ไทย และองค์กรเครือข่าย และกรรมการผูจ้ดัการได้เขา้ร่วมประชุม “Tackling 
Corruption through Public-Private Collaboration”  เป็นการประชุมแห่งชาติเก่ียวกบัการด าเนินการร่วมกนั
ต่อตา้นการทุจริตคร้ังท่ี 5  เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2557 

 
บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินระดบัการพฒันาความย ัง่ยืน (Sustainable Development) ดา้นความ

รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR progress indicator) ระดบั 7 เร่ิมพฒันาเขา้กลยุทธ์ (Engaged) 
และด้านการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัคอร์รัปชนั (Anti-Corruption progress indicator)  ระดบั 7 
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ประกาศเจตนารมณ์ ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ด้สนับสนุนให้
สถาบนัไทยพฒัน์เป็นผูป้ระเมินระดบัการพฒันาความย ัง่ยนื 

 
ควำมรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มบริษทัฯ ด าเนินงานโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมในความส าเร็จของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยก าหนด
เป็นขั้นตอนการท างานท่ีไดต้ามมาตรฐานสากล ท่ีจะตอ้งช้ีบ่งผูมี้ส่วนไดเ้สีย ประเมินผลประโยชน์และ
ผลกระทบ ท าการจดัล าดบัความส าคญัโดยใชห้ลกัสารัตถภาพ เพื่อท าการสานเสวนาและส่ือสาร  รวมทั้ง
ก าหนดแนวทางในการตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม เช่น โรงงาน ทบทวน
สถานะเร่ิมตน้ สานเสวนาก าหนดโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม ติดตามและทบทวนผลงานท่ีปฏิบติัต่อ
ชุมชนเป้าหมายรอบโรงงาน หรือ ใช้แบบสอบถาม สอบถามความเห็นของผูข้ายและลูกคา้เพื่อน ามา
ปรับปรุงการตอบสนองต่อความคาดหวงัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มใหดี้ข้ึน 

 
กำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 

กลุ่มบริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การ
ป้องกนัและการลดมลพิษ รวมถึงปัญหาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ โดยมีโครงการการ
รักษาส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ปรับปรุงคุณภาพของชีวิตของผูมี้ส่วนได้เสียหลัก (รวมถึงพนักงาน 
ผูรั้บเหมาและชุมชนท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัโรงงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั) ตามมาตรฐาน ISO 26000 ซ่ึงรวมถึงการ
พฒันาแผนงานท่ีจะลดการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลในการผลิตผลิตภณัฑ์ยางมะตอย นอกจากน้ี เพื่อสร้างความ
ตระหนกัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน กลุ่มบริษทัฯ ใชก้ระบวนการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบติัการและการ
ฝึกอบรมในงาน มาสร้างวฒันธรรม โดยก าหนดเป็นชัว่โมงอบรมประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่นอ้ยกว่า  6 
ชัว่โมงต่อคนต่อปี ปี 2557 มีชัว่โมงอบรม จ านวน 5,240 ชัว่โมง โดยมากกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้3,846 ชัว่โมง 

 
กลุ่มบริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพโดยด าเนินโครงการต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ 
• การปรับปรุงการผลิตเพื่อใช้ตวัท าละลาย (Solvent) ให้นอ้ยลง แต่ยงัคงรักษาคุณภาพของ

ผลิตภณัฑไ์ว ้ 
• ลดการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงดว้ยการเปล่ียนมาใชร้ถและเรือขนส่งยางมะตอยขนาดใหญ่ ช่วยลด

จ านวนเท่ียวในการเดินทาง ส าหรับการจดัส่งสินคา้และใชว้สัดุกนัความร้อนประสิทธิภาพสูง 
เพื่อลดการการสูญเสียพลงังานความร้อนระหวา่งการขนส่ง  

• ลดการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงโดยติดตั้ง GPS ในรถขนส่งยางมะตอยเพื่อใชว้างแผนเส้นทางเดินรถ
ท่ีสั้นท่ีสุด  
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• ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการใช้ก๊าซแอลพีจี แทนน ้ ามนัดีเซลในการให้
ความร้อนผลิตภณัฑย์างมะตอย  

• การประหยดัพลงังานความร้อนในกระบวนการผลิตโดยการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

• เพิ่มการใช้พลงังานสะอาด โดยการใช้ก๊าซแอลพีจี แทนไมฟื้นในการให้ความร้อนกบั
ผลิตภณัฑใ์นรถขนส่ง 

 
ถึงแมว้า่กระบวนการผลิตของกลุ่มบริษทัฯ จะยงัไม่สามารถท าให้การปล่อยมลพิษเป็นศูนยไ์ด ้แต่

กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ในการลดมลพิษตามมาตรการก าจดัตามล าดบัขั้นอยา่งต่อเน่ือง เช่น  
• การปรับปรุงกระบวนการบ าบดัน ้ าเสียเพื่อให้สามารถน าน ้ าเสียในการผลิตแอสฟัลต์

อิมลัชัน่กลบัมาใชไ้ดใ้หม่  
• การน าสารหล่อล่ืนจากรถขนส่งยางมะตอยท่ีออกมาไปเป็นวตัถุดิบป้อนเขา้สู่กระบวนการ

ผลิตยางมะตอย 
• การตรวจวดัคุณภาพอากาศท่ีปล่อยออกนอกโรงงานอยา่งสม ่าเสมอ 
• การลดปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ ซ่ึงเป็นพิษต่ออากาศลงโดยระบุประเภทของเคร่ืองยนต์

ตามมาตรฐาน “Tier2” ในสัญญาการก่อสร้างเรือล าใหม่ 
 
แผนงานและความพยายามเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

กลุ่มบริษทัฯ มีเป้าหมายใหทุ้กโรงงานของกลุ่มบริษทั เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งก าหนดตวัเลขเป้าหมายเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และเพิ่มระดบัการใช้
แนวทางความรับผดิชอบต่อสังคม มอก. 26000-2553 (ISO 26000:2010) โดยก าหนดเป็นกลยุทธ์ และบูรณา
การเขา้ไปในกระบวนท างานเพื่อน าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 
โครงกำรปลูกต้นไม้ 5 ต้น ต่อคนต่อปี ดูแลต่อเน่ือง 5 ปี 

กลุ่มบริษทัเห็นความส าคญัของการสร้างความตระหนักในการสร้างป่าเพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 
สนบัสนุนการปลูกป่าอยา่งย ัง่ยนื โดยการร่วมกบัชุมชนปลูกตน้ไมแ้บบผสมผสานทั้งพืชเศรษฐกิจและไมย้ืน
ต้นเน้ือแข็ง มุ่งเน้นให้เป็นวฒันธรรมกลุ่มบริษัทและเพิ่มอัตราการรอดของต้นไม้ ตั้ งแต่ปี 2557 จึง
ก าหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังาน ปลูกตน้ไม ้5 ตน้ ต่อคนต่อปี ดูแลต่อเน่ือง 5 ปี ในพื้นท่ีท่ีลงนามร่วมกบั
กรมป่าไม ้เช่น ชุมชนบา้นนาใต ้จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และ ชุมชนวดับางกระสอบ จงัหวดัสมุทรปราการ 
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มำตรฐำนระบบงำนทีก่ลุ่มบริษัทได้รับกำรรับรอง 
 
ระบบกำรจดักำร มำตรฐำน ISO มำตรฐำนไทย โรงงำนทีไ่ด้รับกำรรับรอง 

คุณภาพ ISO9001:2008 มอก.9001–2552 ทุกโรงงานในประเทศ 

ส่ิงแวดลอ้ม ISO14001:2004 มอก.14001–2548 ทุกโรงงานในประเทศ 

อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั 

OHSAS 18001:2007 
มอก.18001–2504 

ทุกโรงงานในประเทศ 

พลงังาน 
 พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์

พลงังาน พ.ศ. 2535 
ทุกโรงงานในประเทศ 

หอ้งทดลอง ISO/IEC17025:2005 มอก.17025–2548 เฉพาะโรงงานนครราชสีมา 
ความรับผิดชอบของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อ
สงัคม 

 

CSR-DIW2550 ทุกโรงงานในประเทศ 

 
กำรมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชนอย่างต่อเน่ือง 

ในปี 2557 พนกังานของกลุ่มบริษทัฯ มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนในหลาย ๆ ดา้น คือ การศึกษา
กีฬาวฒันธรรมและการพฒันาสภาพแวดลอ้มและเศรษฐกิจของชุมชน เช่น 

• เปิดโอกาสให้นกัศึกษาจากสถาบนัต่าง ๆ เขา้เยี่ยมหรือให้คณะครูและนกัเรียน ชุมชนรอบ
โรงงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรม “สัปดาห์แห่งความปลอดภยั” หรือ “Open House” ของ
โรงงานอยา่งสม ่าเสมอ  

• ด าเนินโครงการต่อเน่ืองกบัคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร เพื่อพฒันาวิชาการ
ด้านผลิตภัณฑ์ยางมะตอยท่ีจะน าไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเทคโนโลยีและ
นวตักรรม เพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยัและประเทศต่อไป เช่น ร่วมด าเนินการพฒันา
หอ้งปฏิบติัการทดสอบการพฒันางานทางดว้ยยางมะตอย 

• ดว้ยเล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาและสืบสานไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมไทย กลุ่มบริษทัฯ จึงรับ
บา้นเรียนละครมรดกใหม่ ซ่ึงเป็นโรงเรียนศิลปการละครเขา้มาอยูใ่นความอุปถมัภ ์โดยการ
ประชาสัมพนัธ์และ จดัการแสดงละครเพื่อหารายได้ เป็นประจ าทุกปี ปี 2557 มีรายไดจ้าก
การแสดงและบริจาคโดยไม่หกัค่าใชจ่้าย รวม 0.9 ลา้นบาท 

• มุ่งเน้นการใช้ความเช่ียวชาญดา้นเทคนิคของกลุ่มบริษทั ท าโครงการต่อเน่ืองหลายปีกบั
ชุมชนและโรงเรียนใกลเ้คียง  เพื่อส่งเสริมรายได ้อาชีวอนามยั ลดอุบติัเหตุจากการท างาน 
เช่น การคิดคน้และจดัท าแผงป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองตีดินท าเทือกนา (ขลุบ) ท่ีบา้นโป่ง
หมอ้ขา้ว จงัหวดัพิษณุโลก ควบคุมคุณภาพระบบน ้ าบริโภคท่ีโรงเรียนบา้นนาใหญ่และ
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ส านักสงฆ์จอมทอง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ออกแบบโรงเรือนอบปุ๋ยโดยใช้พลงังาน
แสงอาทิตยต์  าบลบา้นนากลาง จงัหวดันครราชสีมา และส่งเสริมอาชีพเล้ียงกบ ต าบล
มะขามคู่ จงัหวดัระยอง 

• ร่วมกบัชุมชนทาสี (Undercoat painting) สุเหร่า Sekolah Kebangsaan Bukit Mentok 
ประเทศมาเลเซีย 

 

ช่ัวโมงจิตอาสาเพ่ือชุมชน 
เพื่อด ารงไวซ่ึ้งจิตอาสาอยา่งย ัง่ยนืใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมกลุ่มบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2554 
  
กลุ่มบริษทัฯ ไดก้ าหนดชัว่โมงจิตอาสาเพื่อชุมชนอยา่งนอ้ยคนละ 16 ชัว่โมงต่อปี ให้ผูบ้ริหารและ

พนกังานร่วมกนัออกไปท ากิจกรรมร่วมกบัชุมชนเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์  
 
ปี 2557 ผูบ้ริหารและพนกังานไดร่้วมท ากิจกรรมเพื่อชุมชนดว้ยจิตอาสาเป็นจ านวน 20,389 ชัว่โมง 

โดยมากกวา่เป้าหมายชัว่โมงจิตอาสาท่ีตั้งไว ้10,251 ชัว่โมง 
 

11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 

กำรควบคุมภำยใน  
ระบบการควบคุมภายในท่ีใช้ในบริษทัฯ มีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบของการควบคุมภายในตาม

แนวทางของ Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (หรือ “COSO”) และมี
สภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ีเหมาะสมซ่ึงไดถู้กก าหนดแนวทางไวต้ามค่านิยมขององค์กร 5 ขอ้หลกั 
(ไดแ้ก่ ทีมเด่น เนน้คุณธรรม ปฏิบติัรอบคอบ มอบรักษาค ามัน่ และสร้างสรรคเ์ปล่ียนแปลง) 

 
สภาพแวดล้อมของการควบคุมได้ถูกส่งเสริมและสนับสนุนจากโครงสร้างองค์กรที่ถูก

ออกแบบมาเพื่อรองรับก ับวตัถุประสงค์โดยรวมของบริษ ัทฯ  (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสัยท ัศน์และ
พ นัธกิจ )  โ ด ยม ีก า รแสดงส า ยก า รบ ัง ค ับบ ัญช าอย ่า ง ช ัด เ จน ในขณะ ที ่ย งั ค งส่ง เ ส ริ ม ก า ร
ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ  อีกทั้ งบริษ ัทฯ ย งัมีการก าหนดผงัอ านาจการอนุม ัติ (ที่มีการ
สอบทานและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม ่าเสมอ)  และก าหนดขอบเขตอ านาจการอนุมัติไว้
ส าหรับแต่ละระดับของการด าเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุถึงวตัถุประสงค์ในระดับองค์กร 

 
หน่ึงในคุณค่าหลักองค์กรที่ส าคัญ คือ ปฏิบัติรอบคอบ ได้ถูกใช้เป็นแนวทางส าหรับหลัก

ธรรมาภิบาลที่ดีของบริษ ัทฯ โดยหน่ึงในรากฐานของเร่ืองน้ีคือการน ากระบวนการบริหารความ
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เส่ียงมาใช้อย่างเป็นระบบ (หรือ ERM) ส่ิงน้ีเ ก่ียวข้องกับการระบุปัญหาเชิงรุก การประเมิน และ 
การจัดการกับโอกาส และอุปสรรคท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ  

 
ความเส่ียงของบริษ ัทในทุกระดับได้ถูกบริหารจ ัดการผ่านระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพซ่ึงได้รับการปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ี
เปล่ียนแปลงไป   โดยระบบการควบคุมภายในน้ีได้ถูกระบุไวใ้นคู่มือการปฎิบัติงานและอยู่ภายใต้
การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 
สุดท้ายน้ี  กระบวนการสารสนเทศและการส่ือสารที่เหมาะสม (ผ่านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่เ กี่ยวข ้องตามความจ า เ ป็น) พร้อมที่จะช่วยอ านวยความสะดวกให้ก ับหัวหน้าฝ่าย
ปฏิบ ัติการและผูบ้ ริหารอาวุโสของบริษ ัทฯ ในการตรวจสอบการด าเนินงานและการควบคุมท่ี
ส าคัญต่าง ๆ 

 

กำรตรวจสอบภำยใน  
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังานตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังาน

วิชาชีพตรวจสอบภายใน (“มาตรฐาน”) ท่ีออกโดยสมาคมผูต้รวจสอบภายใน โดยไดท้ าการรวบรวม
มาตรฐานไวใ้นกฎบตัรการตรวจสอบภายในฉบบัล่าสุดของบริษทัฯ (ท่ีไดรั้บอนุมติัในปี 2555)  
 

ตั้งแต่ปี 2555 เป็นตน้มา ฝ่ายตรวจสอบภายในไดมี้การพฒันาการอยา่งไม่หยุดย ั้งจากการตรวจสอบ
การปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing ) มาเป็นการเนน้การตรวจสอบตามฐานความเส่ียง (Risk-
based Auditing) ในปัจจุบนั 

 
นอกจากน้ีฝ่ายตรวจสอบภายในยงัได้ให้ค  าปรึกษากบัฝ่ายอ่ืนๆ ในบริษทัฯ ซ่ึงเป็นบทบาทท่ี

สอดคลอ้งตามมาตรฐานและมีส่วนช่วยให้บทบาทอ่ืนๆ ของฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถท่ีจะปรับปรุง
กรอบการควบคุมภายในของบริษทัฯ เช่นเดียวกบัความสามารถในการตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีมีอยูห่รือ
ความเส่ียงใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ 

ตั้งแต่ปลายปี 2556 เป็นตน้มา ฝ่ายตรวจสอบภายในมีบทบาทอยา่งแข็งขนัในการติดตามสถานะ
ความส าเร็จของแผนการแกไ้ขท่ีตกลงร่วมกนัท่ีผูบ้ริหารไดใ้ห้ความมุ่งมัน่ในการจดัการ (ซ่ึงเป็นการแกไ้ข
ขอ้ตรวจพบท่ีพบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน) ซ่ึงในอดีตฝ่ายตรวจสอบภายในจะให้ผูบ้ริหารเป็นผูใ้ห้การ
รับรองสถานะความส าเร็จของแผนแกไ้ขท่ีตกลงร่วมกนั วธีิการในปัจจุบนัไดป้รับปรุงความสามารถของฝ่าย
ตรวจสอบภายในในการให้ความเช่ือมัน่กบัผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษทัเป็นอยา่งมาก 
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ฝ่ายตรวจสอบภายในก าหนดแผนตรวจสอบตามฐานความเส่ียงซ่ึงจะได้รับการอนุมัติโดย

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี ทั้งน้ีแผนงานตรวจสอบตามความเส่ียงจะพิจารณาจากปัจจยัเส่ียง
หลาย ๆ ประการ ยกตวัอย่างเช่น ขนาดของการด าเนินงานของหน่วยงาน กระบวนการต่าง ๆ ท่ีอยูใ่น
ขอบเขตการตรวจสอบ (“audit universe”) ของบริษทัฯ ความเส่ียงขององคก์ร วตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ของ
บริษทัฯ และยงัรวมถึงผลของการตรวจสอบภายในท่ีผา่นมาอีกดว้ย ซ่ึงแผนการตรวจสอบน้ีจะถูกหารือกบั
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และจะตอ้งได้รับการอนุมติัโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ใน
ทา้ยท่ีสุด 
 

ในแต่ละงานสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีวตัถุประสงคมุ์่งเนน้ไปท่ีความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด าเนินงาน ความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินและการบริหาร การปฏิบติัตาม
เกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และการดูแลรักษาทรัพย์สิน ผลการสอบทานดงักล่าวจะน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ (โดยปกติจะจดัการประชุมทุกเดือน) 

 
ประการสุดทา้ย ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการน าเสนอสถานะการตรวจสอบเทียบกับแผนงาน

ตรวจสอบตามฐานความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ และสรุปสถานะการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
อีกคร้ังในช่วงส้ินปี 
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รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ  ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

จ านวน       4 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท่ี้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ดา้นกฎหมาย การบริหารธุรกิจ การบญัชี การ
จดัการ และวศิวกรรม โดยมี นายนิพนธ์ สุทธิมยั เป็นประธานกรรมการ และ นายปานเฉลิม สุธาธรรม นาย
นพพร เทพสิทธา และนายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ เป็นกรรมการ ในระหว่างปี 7552 ไม่มีการเปล่ียนแปลง
กรรมการในคณะกรรรมการตรวจสอบ 

ในปีน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
รวมถึงการยดึมัน่ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) เน่ืองจากกิจการของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) มีการเติบโตอยา่งแข็งแกร่ง
ในปีท่ีผา่นๆ มา และประกอบกบัการเป็นผูน้ าในการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดใ้หค้วามสนใจในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 การควบคุมในเชิงป้องกัน เช่นเดียวกับการส่งเสริมให้ใช้วิธีปฏิบติัเยี่ยงธุรกิจชั้นน าในการ
ปฏิบติังานตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการพฒันาในการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน (โดยเฉพาะในการลด
ขอ้ผดิพลาดใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด)  

 ส่งเสริมแนวปฏิบติัในการตรวจสอบภายในของบริษทัให้เป็นไปตามการตรวจสอบตามฐาน
ความเส่ียง (risk-based approach) 

โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม  11 คร้ัง ซ่ึงเป็นการประชุมร่วมกบั
ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชี และ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามสรุปขา้งล่างน้ี 

 

 เข้ำร่วมประชุมโดย 

 ผู้บริหำร ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบภำยใน 

กำรประชุมประจ ำเดือน 7 - 7 

กำรประชุมประจ ำไตรมำส 3 3 3 

กำรประชุมประจ ำไตรมำส 
(โดยไม่มีผู้บริหำร)  1 1 
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กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินของบริษทั ทิปโกแ้อส

ฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) และงบการเงินรวม  ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี อีกทั้งไดห้ารือกบัผูส้อบบญัชี
เพื่อยืนยนัความถูกตอ้งและครบถว้นของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบญัชีท่ีส าคญั ความเพียงพอของ
วิธีการบนัทึกบญัชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอ และความเป็น
อิสระของผูส้อบบญัชี เพื่อให้มัน่ใจว่าการจดัท างบการเงินของบริษทัฯเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจในระบบบญัชีและงบการเงินมีความถูกตอ้งและ
เช่ือถือได ้รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอและทนัเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กบันกัลงทุนหรือผูใ้ชง้บ
การเงิน 
 
กำรบริหำรควำมเส่ียง 

กระบวนการบริหารความเส่ียงองคก์ร (ERM) ของบริษทัฯในปัจจุบนัไดถู้กพฒันาในปี 2556 และมี
การปรับปรุงในปี 2557 ซ่ึงกระบวนการน้ีจะรวมถึงการสร้างกรอบการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นทางการ 
ประกอบดว้ยนโยบายการบริหารความเส่ียงและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีระดบัความเส่ียงของ
องคก์รท่ีไดถู้กระบุและถูกประเมินในระหวา่งกระบวนการน้ีจะเป็นขอ้มูลส าคญัส าหรับการพฒันาแผนการ
ตรวจสอบตามฐานความเส่ียง (risk-based audit plan) ซ่ึงจะน าเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน
และอนุมติัในปี 2558 และปีต่อไปในอนาคต 
 
สอบทำนประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในปี 2557 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจท่ีระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัไดมี้การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และมีความเห็นว่าบริษทัฯ มีการใช้
ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
 
กำรสอบทำนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจท่ีบริษทัฯ มีการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบ 
(รวมทั้งขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) ขอ้ผูกพนัท่ีบริษทัฯ มีไวก้บับุคคลภายนอกและ
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญัซ่ึงไดเ้ปิดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
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ตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวา่ รายการทางธุรกิจเป็นไป
ตามเกณฑท่ี์ตกลงกนัในการด าเนินธุรกิจตามปกติ 
 
กำรก ำกบัดูแลงำนตรวจสอบภำยใน 

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ซ่ึงในระหว่างปี 2557 ได้เน้น 
ความส าเร็จของแผนการแก้ไขท่ีตกลงร่วมกนัท่ีผูบ้ริหารได้ให้ความมุ่งมัน่ในการแกไ้ขขอ้ตรวจพบท่ีถูก
ตรวจพบและรายงานก่อนหนา้น้ีโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีบริษทัไดใ้ห้ความส าคญั คือ 
“มอบรักษาค ามัน่”  (และเป็นหน่ึงในห้าของคุณค่าหลกัของบริษทัฯ ท่ีบริษทัให้การส่งเสริมในปีน้ี) ฝ่าย
ตรวจสอบภายในไดมี้บทบาทส าคญัในการให้ค  าปรึกษาเพื่อช่วยเหลือผูบ้ริหารในการลดช่องวา่งตามท่ีระบุ
ในกรอบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ภายใตก้ารสนบัสนุนและแนะแนวจากทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
และผูบ้ริหารอาวโุส 
 
กำรพจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2558 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแต่งตั้งบริษทัส านกังาน เอินส์ทแอนดย์งั จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ อีก 1 ปี รวมถึงค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2558 โดยน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯเพื่อ
พิจารณาและขอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ต่อไป 
 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการอย่างครอบคลุมและสอดคลอ้งตามกฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
มัน่ใจวา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการจดัท างบการเงินอยา่งถูกตอ้ง มีการด าเนินธุรกิจท่ีดี มีการใชร้ะบบการ
ควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยฯ ไดป้ฎิบติัเป็นไปตามกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจนมี
การเปิดเผยรายการระหว่างกนัภายใตก้ารก ากบัดูแลท่ีดีท่ีเน้นความโปร่งใสและน่าเช่ือถือ และนอกจากน้ี
บริษทัฯ และบริษทัย่อยยงัคงมีการรปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้ดียิ่งข้ึนไปอยู่เสมอทั้งในแง่ของ
คุณภาพและความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของบริษทัฯ 
 

                                                                                                                      
)นายนิพนธ์ สุทธิมยั(  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผูด้  ารงต าแหน่งผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) ไดร่้วม
อนุมติัแต่งตั้งนายโจเซฟ ซูเซ เขา้ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 
กรกฏาคม  2555 เป็นตน้ไป  
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งผูจ้ดัการอาวุโสฝ่าย
ตรวจสอบภายในนั้น มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน และดว้ย
ความท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมท่ีจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งตามมาตรฐานของสมาคมผูต้รวจสอบภายใน โดย
คุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจะปรากฏในตารางขา้งล่างน้ี 
 

ช่ือ ประวตัิกำรศึกษำ / กำรฝึกอบรม 
/ ผ่ำนกำรรับรองโดย 

ประสบกำรณ์ท ำงำนใน 5 ปีที่ผ่ำนมำ 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง - บริษทั 
นายโจเซฟ มูกิเลน ซูเซ  
มานิคแคม 
 
ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

Certified Internal Auditor (CIA) 
 
 
Chartered Management 
Accountant (ACMA) 

2555 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน บริษทัทิปโกแ้อสฟัลท ์
จ  ากดั (มหาชน) 

2551 - 2555 รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายท่ีปรึกษา
ดา้นบริการ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จ ากดั 

 
ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งผูจ้ดัการอาวุโสฝ่าย

ตรวจสอบภายในของบริษทัจะต้องผ่านการอนุมติัจากทั้ งกรรมการผูจ้ดัการบริษทัและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                             นายนิพนธ์ สุทธิมยั 

                                                                                                                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12. รำยกำรระหว่ำงกัน 

บุคคลทีม่ีผลประโยชน์ร่วมและรำยกำรระหว่ำงกนั 

รายการท่ีเกิดข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยเกณฑก์ารพิจารณาความเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ 
การถือหุน้ระหวา่งกนั หรือการมีผูถื้อหุน้หรือกรรมการ หรือผูบ้ริหารบางท่าน 

 
บางบริษทัเป็นลูกคา้ของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) บางบริษทัเป็น Supplier ให้บริการ

ขนส่งสินคา้หรือวตัถุดิบโดยท่ีราคาของสินคา้ท่ีขายให้หรืออตัราค่าบริการท่ีบริษทัดงักล่าวคิดกบับริษทัจะ
เป็นราคาตลาด (Market Price) และไม่มีสัญญาผูกพนัระหว่างกนั โดยคณะกรรมการของบริษทัมีส่วนได้
ส่วนเสียในฐานะกรรมการหรือเป็นผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.  นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร 
2.  นายสมจิตต ์ เศรษฐิน 
3.  นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร 
4.  นายจา๊คส์ ปาสตอร์ 
5.  นายจา๊คส์ มาร์แชล 
6.  นายอูกส์  เดอชองส์ 
7.  นายแอร์ฟเว ่เลอ บุค 
8.  นายจา๊คส์ ลีออสท ์
9.  นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์     

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 6. ลูกหน้ีการคา้ 7. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
รายการระหวา่งกนัไดมี้การก าหนดเป็นนโยบายดงัน้ี 

ลกัษณะรำยกำรค้ำ นโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ 
รายการคา้ระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย วธีิราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มโดยฝ่ายบริหารเป็นผูก้  าหนด

อตัราก าไรส่วนเพิ่ม อตัราดอกเบ้ียรับร้อยละ  2.8 ต่อปี 
รายการคา้ระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยกบั
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

วธีิราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มโดยฝ่ายบริหารเป็นผูก้  าหนด
อตัราส่วนเพิ่มและวธีิเปรียบเทียบกบัราคาท่ีมิไดมี้การ
ควบคุม (ราคาตลาด) โดยใกลเ้คียงกบัรายการคา้กบัลูกคา้
ระดบัชั้นดีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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รำยกำรระหว่ำงกัน                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                     หน่วย:ล้ำนบำท 

 
บริษทัที่เกีย่วข้องและรำยละเอยีด 0,,0 เง่ือนไข 0,,2 

ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่ 

บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จ  ากดั ขาย  - แอสฟัลตซี์เมนตแ์ละน ้ามนั 191 

ราคาตลาด/ 
ราคาตามสญัญา 

3,707 

บริษทั ไทยสเลอร่ีซิล จ  ากดั ขาย  - แอสฟัลตซี์เมนต ์น ้ามนัและบริการ 220 

Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and 
Highway Resources) ขาย  - แอสฟัลตซี์เมนต ์ 2,618 

Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and 
Highway Resources) ค่าระวาง 6 

บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ  ากดั )มหาชน(  ค่าบริการอ่ืน - อินเตอร์เน็ตและค่าอุปกรณ์  2 

บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จ  ากดั ค่าบริการอ่ืน - อินเตอร์เน็ตและค่าอุปกรณ์  3 

 
รวม 3,040 3,707 

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 
ที่จ่ำยให้แก่ 
 

บริษทั สยามคอนเทรนเนอร์ เทอร์มินอล  จ  ากดั ค่าบริการขนส่งและพิธีการศุลกากร 5 

ราคาตลาด/ 
ราคาตามสญัญา 40 

บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จ  ากดั ค่าเช่าส านกังาน 32 

Colas S.A.  (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and 
Highway Resources) ค่าระวาง 4 

บริษทั ไทยสเลอร่ีซิล จ  ากดั ค่าบริการอ่ืน ๆ 1 

บริษทั ทิปโกเ้อฟแอนดบี์ จ  ากดั ค่าบริการอ่ืน ๆ 2 

 
รวม 44  5, 

ค่ำควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิคจ่ำยให้แก่ Colas S.A. ค่าความช่วยเหลือดา้นเทคนิค 58  00 

รวมค่ำใช้จ่ำย 102  62 



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                           แบบ 56-1 

110 
 

รำยงำนควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน 
 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั    
ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี             
งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม
และถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอและใชดุ้ลพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า รวมทั้ง
ให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น
และนกัลงทุนทัว่ไปอยา่งโปร่งใส 
 

คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิ มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อดูแลและสอบ
ทานให้บริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั มีระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้น
รายงานประจ าปีแลว้ 
 

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 ท่ีผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหารไดส้อบทาน
แล้ว ได้แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

                                                                               
               (นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร)                                            (นายชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์)  
                     ประธานกรรมการบริษทั                                                        กรรมการผูจ้ดัการ 
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13.  ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ำกดั (มหำชน)

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย   
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลง     
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำย        กำร
บญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ำกดั 
(มหำชน) ดว้ยเช่นกนั

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพ่ือใหส้ำมำรถจดัท ำ  งบ
กำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ได้
ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดใหข้ำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ 
รวมถึงวำงแผนและปฏิบติังำนตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งมีเหตุผลวำ่งบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชวิ้ธีกำรตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและกำร
เปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงกำรประเมิน
ควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำและ
กำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำร เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร    กำรตรวจสอบ
รวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                              แบบ 56-1

ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็น
ของขำ้พเจำ้
ความเห็น

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินขำ้งตน้ แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ                   
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
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บริษทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                    แบบ 56-1

   ข. ตารางสรุปงบดุล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557, 2556 และ 2555 
สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2557 % 2556 % 2555 % 2557 % 2556 % 2555 %

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 276,988 1.83 495,435 2.44 739,597 3.96 24,641 0.20 89,696 0.52 44,141 0.27
เงินลงทุนชัว่คราว 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลูกหน้ีตัว๋เงินรับการคา้ 4,266,727 28.17 3,996,840 19.71 4,511,629 24.17 4,132,581 33.68 3,697,062 21.62 3,222,959 19.48
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 282,978 1.87 115,833 0.57 132,390 0.71 73,552 0.60 76,033 0.44 81,025 0.49
ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้สุทธิ 3,983,749 26.30 3,881,007 19.14 4,379,239 23.46 4,059,029 33.08 3,621,029 21.17 3,141,934 18.99
สินคา้คงเหลือ 3,817,829 25.21 9,349,415 7,048,483 7,048,483 37.75 3,443,866 28.07 8,651,623 50.59 6,443,284 38.93
ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,195 0.23 85,566 968,682 968,682 5.19 31,220 0.25 42,338 0.25 2,300,129 13.90
ลูกหน้ีจากการขายสินทรัพยใ์ห้แก่บริษทัยอ่ยของกิจการร่วมคา้ 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ 0 0.00 0 0 0 0.00 5,644 0.05 40,620 0.24 40,243 0.24
เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของกิจการร่วมคา้ 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 1,520 0.01 1,625 7,801 7,801 0.04 1,517 0.01 1,563 0.01 6,650 0.04
ลูกหน้ีตามสญัญาและสญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ 199,322 1.32 134,594 27,359 27,359 0.15 199,321 1.62 134,594 0.79 27,359 0.17
ลูกหน้ีกรมสรรพากรและอ่ืน ๆ 95,864 0.63 270,943 150,395 150,395 0.81 39,002 0.32 40,639 0.24 35,457 0.21

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 8,409,467 55.53 14,218,585 70.13 13,321,556 71.35 7,804,240 63.60 12,622,102 73.81 12,039,197 72.75
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 124,002 0.82 110,521 0.55 60,649 0.32 3,725,830 30.36 3,847,464 22.50 3,845,975 23.24
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 199,433 1.32 199,432 0.98 199,432 1.07 100,106 0.82 100,652 0.59 101,198 0.61
เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัยอ่ยของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนสุทธิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สินทรัพยร์อการขาย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 5,652,536 37.32 5,246,623 25.88 4,595,801 24.62 460,266 3.75 455,784 2.67 490,570 2.96
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 28,933 0.19 21,790 0.11 19,973 0.11 28,317 0.23 21,223 0.12 17,982 0.11
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บริษทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                    แบบ 56-1
 งบดุล (ต่อ)

สินทรัพย์
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

2557 % 2556 % 2555 % 2557 % 2556 % 2555 %
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน

ค่าความนิยม 146,294 0.00 146,294 0.00 146,294 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สิทธิการเช่า - สุทธิ 382,414 2.52 217,813 1.07 207,872 1.11 3,646 0.03 3,874 0.02 4,102 0.02
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 192,922 1.27 102,408 0.51 106,846 0.57 144,106 1.17 45,872 0.27 44,777 0.27
อ่ืน ๆ 9,117 0.06 10,053 0.05 11,331 0.06 4,086 0.03 4,931 0.03 5,381 0.03

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 6,735,651 44.47 6,054,934 29.87 5,348,198 28.65 4,466,357 36.40 4,479,800 26.19 4,509,985 27.25
รวมสินทรัพย์ 15,145,118 100.00 20,273,519 100.00 18,669,754 100.00 12,270,597 100.00 17,101,902 100.00 16,549,182 100.00
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บริษทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                    แบบ 56-1
 งบดุล (ต่อ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2557 % 2556 % 2555 % 2557 % 2556 % 2555 %

หนีสิ้นหมุนเเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4,094,131 27.03 9,416,460 46.45 8,236,833 44.12 3,900,734 31.79 9,164,536 53.59 8,158,510 49.30
เจา้หน้ีและตัว๋เงินจ่ายการคา้ 880,671 5.81 1,238,293 6.11 1,905,442 10.21 1,397,490 11.39 1,475,589 8.63 2,087,567 12.61
เจา้หน้ีและเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 783,842 5.18 688,821 3.40 596,304 3.19 352,500 2.87 352,500 2.06 322,383 1.95
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,173 0.03 7,010 0.03 8,595 0.05 3,288 0.03 5,239 0.03 4,618 0.03
เงินรับจากผูร่้วมทุนเดิม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 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

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 206,816 1.37 13,736 0.07 69,330 0.37 193,233 1.57 1,458 0.01 38,502 0.23
สญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ 242,628 1.60 119,814 0.59 12,708 0.07 242,628 1.98 119,814 0.70 12,708 0.08
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1,110 0.01 7,812 0.04 503 0.00 1,108 0.01 6,586 0.04 493 0.00
เจา้หน้ีอ่ืน 433,711 2.86 373,522 1.84 297,395 1.59 195,270 1.59 206,735 1.21 124,450 0.75
อ่ืน ๆ 36,348 0.24 228,942 1.13 26,040 0.14 14,518 0.12 28,568 0.17 16,776 0.10

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 6,683,430 44.13 12,094,410 59.66 11,153,150 59.74 6,300,769 51.35 11,361,025 66.43 10,766,007 65.05

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 2,214,432 14.62 2,187,821 10.79 2,371,819 12.70 420,000 3.42 772,500 4.52 1,103,408 6.67
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 4,020 0.03 8,279 0.04 13,416 0.07 2,601 0.02 7,337 0.04 9,938 0.06
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืและเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั30,584 0.15 22,250 0.12 19,445 0.10 22,542 0.18 21,111 0.12 19,445 0.12
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 87,635 0.43 69,822 0.37 69,232 0.37 72,800 0.59 55,545 0.32 56,823 0.34

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,336,671 15.43 2,288,172 11.29 2,473,912 13.25 517,943 4.22 856,493 5.01 1,189,614 7.19
รวมหนีสิ้น 9,020,101 59.56 14,382,582 70.94 13,627,062 72.99 6,818,712 55.57 12,217,518 71.44 11,955,621 72.24

115



บริษทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                    แบบ 56-1
 งบดุล (ต่อ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

2557 % 2556 % 2555 % 2557 % 2556 % 2555 %
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 172,123,329 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 1,721,233 1,710,599 1,700,437 1,721,233 1,710,599 1,700,437

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
หุ้นสามญั 153,277,957 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 1,532,780 10.12 1,525,809 7.53 1,525,480 8.17 1,532,780 12.49 1,525,809 8.92 1,525,480 9.22

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 916,250 6.05 887,824 4.38 886,112 4.75 916,250 7.47 887,824 5.19 886,112 5.35
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยโดยไม่สูญเสียอ านาจควบคุม-308,455 -2.04 12,904 0.06 12,904 0.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 7,748 0.05 0 0.00 0 0.00 7,748 0.06 0 0.00 0 0.00
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
    ท่ีบริษทัฯซ้ือในราคาท่ีต  ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี 6,238 0.10 6,238 0.11 6,238 0.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 38,433 0.25 23,255 0.11 13,141 0.07 38,433 0.31 23,255 0.14 13,141 0.08
ก าไร (ขาดทุน) สะสม
    จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 172,123 1.14 162,053 0.80 140,503 0.75 172,123 1.40 162,053 0.95 140,503 0.85
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,711,759 24.51 2,682,129 13.23 2,024,809 10.85 2,785,748 22.70 2,289,092 13.39 2,032,967 12.28
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (121,554) (0.80) (58,505) (0.29) (184,521) (0.99) (1,197) (0.01) (3,649) (0.02) (4,642) (0.03)

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 5,955,322 39.32 5,241,707 25.85 4,424,666 23.70 5,451,885 44.43 4,884,384 28.56 4,593,561 27.76
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 169,695 1.12 649,230 3.20 618,026 3.31 0 0.00 0 0.00 0 0.00

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 6,125,017 40.44 5,890,937 29.06 5,042,692 27.01 5,451,885 44.43 4,884,384 28.56 4,593,561 27.76
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 15,145,118 100.00 20,273,519 100.00 18,669,754 100.00 12,270,597 100.00 17,101,902 100.00 16,549,182 100.00
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บริษทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                    แบบ 56-1

ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557, 2556 และ 2555
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

2557 % 2556 % 2555 % 2557 % 2556 % 2555 %
รายไดจ้ากการขายและบริการ 45,727,305 100.00 33,934,919 100.00 37,663,155 100.00 42,956,607 100.00 31,860,052 100.00 35,898,368 100.00
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 43,722,786 95.62 32,194,942 94.87 36,561,709 97.08 42,099,318 98.00 30,891,707 96.96 35,578,645 99.11
ก าไรขั้นต้น 2,004,519 4.38 1,739,977 5.13 1,101,446 2.92 857,289 2.00 968,345 3.04 319,723 0.89
ค่าใชจ่้ายการขายและบริหาร 797,289 1.74 785,330 2.31 702,921 1.87 460,258 1.07 484,414 1.52 446,821 1.24

ก าไรจากการขายและให้บริการ 1,207,230 2.64 954,647 2.81 398,525 1.06 397,031 0.92 483,931 1.52 (127,098) (0.35)
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 0.00 168,669 0.39 16,100 0.05 221,736 0.62
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 409,440 0.90 35,306 0.10 567,189 1.51 402,166 0.94 5,353 0.02 517,222 1.44
ค่าชดเชยรับจากขอ้เรียกร้องค่าเสียหาย 0 0.00 0 0.00 50,309 0.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อ่ืน ๆ 63,466 0.14 123,941 0.37 98,310 0.26 105,659 0.25 127,107 0.40 99,433 0.28

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ค่าใช้จ่ายอ่ืน

หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ) 165,723 0.36 -19,670 -0.06 31,475 0.08 -2,480 -0.01 -4,992 -0.02 -7,227 -0.02
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 134,547 0.31 0 0.00 0 0.00
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 0 0.00 0 0.00 9,568 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -48,851 -0.11 -46,207 -0.14 -35,323 -0.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินและอ่ืนๆ 7,967 0.02 1,756 0.01 20,834 0.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ก าไรจากการด าเนินงาน 1,555,297 3.40 1,178,015 3.47 1,087,779 2.89 941,458 2.19 637,483 2.00 718,520 2.00
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ตารางสรุปงบก าไรขาดทุน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557, 2556 และ 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2557 % 2556 % 2555 % 2557 % 2556 % 2555 %

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,555,297 3.40 1,178,015 3.47 1,087,779 2.89 941,458 2.19 637,483 2.00 718,520 2.00
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 221,838 0.49 194,704 0.57 282,340 0.75 143,792 0.33 131,703 0.41 225,095 0.63
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 176,350 0.39 121,704 0.36 129,590 0.34 128,593 0.30 75,525 0.24 39,518 0.11

ก าไร(ขาดทุน)หลงัภาษเีงนิได้ 1,157,109 2.53 861,607 2.54 675,849 1.79 669,073 1.56 430,255 1.35 453,907 1.26

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย -43,325 -0.09 30,158 0.09 33,575 0.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ก าไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมตามปกติ 1,200,434 2.63 831,449 2.45 642,274 1.71 669,073 1.56 430,255 1.35 453,907 1.26
รายการพิเศษสุทธิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ก าไร ( ขาดทุน )สุทธิ 1,200,434 2.63 831,449 2.45 642,274 1.71 669,073 1.56 430,255 1.35 453,907 1.26

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 10.61% 6.04%
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 7.85 0.00 5.45 0.00 4.21 0.00 4.37 0.00 2.82 0.00 2.97 0.00
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั(หุ้น) 153,278 0.00 152,580 0.00 152,548 0.00 153,278 0.00 152,580 0.00 152,548 0.00
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั(หุ้น) 153,278 152,580 152,548 153,278 152,580 152,548

118
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2557 2556 2555 2557 2556 2555

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามญั
ยอดตน้งวด 1,525,809 1,525,481 1,525,481 1,525,809 1,525,481 1,525,481
ออกหุ้นเพ่ิมทุน 6,971 328 6,971 328
ยอดปลายงวด 1,532,780 1,525,809 1,525,481 1,532,780 1,525,809 1,525,481

ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ยอดตน้งวด 887,824 886,112 886,112 887,824 886,112 886,112
ลดส่วนเกินหุ้นสามญัเพ่ือลา้งขาดทุนสะสมและออกหุ้นเพ่ิมทุน 28,426 1,712 28,426 1,712
ยอดปลายงวด 916,250 887,824 886,112 916,250 887,824 886,112

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น
ยอดตน้งวด 0 0 0 0 0 0
ค่าหุ้นเพ่ิมทุนรับล่วงหนา้ 7,748 0 0 7,748 0 0
ยอดปลายงวด 7,748 0 0 7,748 0 0

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัซ้ือในราคาท่ีต  ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี
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 (54,856) (179,878) (129,581) 0 0 0
เพ่ิมระหวา่งงวด (65,501) 125,022 (50,297) 0 0 0
ยอดปลายงวด (120,357) (54,856) (179,878) 0 0 0

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื
ยอดตน้งวด (3,649) (4,643) (5,709) (3,649) (4,643) (5,709)
เพ่ิมระหวา่งงวด 2,453 994 1,066 2,453 994 1,066
ยอดปลายงวด (1,196) (3,649) (4,643) (1,196) (3,649) (4,643)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

2557 2556 2555 2557 2556 2555
ก าไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้
ส ารองตามกฎหมาย

ยอดตน้งวด 162,053 140,503 115,503 162,053 140,503 115,503
รายการจดัสรรส ารอง 10,070 21,550 25,000 10,070 21,550 25,000
ยอดปลายงวด 172,123 162,053 140,503 172,123 162,053 140,503

งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ยอดตน้งวด 2,682,129 2,024,809 1,598,219 2,289,093 2,032,967 1,794,744
ก าไร (ขาดทุน) ประจ าปี 1,200,434 831,449 642,274 669,073 430,255 453,907
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (7,458) 0 0 (9,071) 0 0
เงินปันผลจ่าย (153,276) (152,579) (190,684) (153,276) (152,579) (190,684)
ส ารองตามกฎหมาย (10,070) (21,550) (25,000) (10,070) (21,550) (25,000)
ยอดปลายงวด 3,711,759 2,682,129 2,024,809 2,785,749 2,289,093 2,032,967

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย
ยอดตน้งวด 649,231 618,027 594,365 0 0 0
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังาน0 0 0 0 0 0
เงินปันผลจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (22,750) (22,750) (6) 0 0 0
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (51,080) 53,954 23,668 0 0 0
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัในบริษทัยอ่ยโดยไม่เสียการควบคุม(405,706) 0 0 0 0 0
ยอดปลายงวด 169,695 649,231 618,027 0 0 0

การเปลีย่นแปลงส่วนได้เสียของบริษทัในบริษทัย่อยโดยไม่เสียการควบคุม (308,455) 12,904 12,904 0 0 0
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 38,432 23,255 13,141 38,432 23,255 13,141

(270,023) 36,159 26,045 38,432 23,255 13,141
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,125,017 5,890,938 5,042,694 5,451,886 4,884,385 4,593,561
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งบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557, 2556 และ 2555
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

2557 2556 2555 2557 2556 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 1,333,460 983,311 805,439 797,666 505,780 493,425
ปรับกระทบยอดก าไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ าหน่าย 493,205 434,352 418,850 74,345 74,455 80,230
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ ( กลบัรายการ ) 165,723 (19,669) 31,475 (2,480) (4,992) (7,228)
รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 358,043 7,831 1,081 424,365 1,197 561
ตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 352 11 1,177 0 0 0
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยร์อการขายและอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 0 0 9,568 0 0 0
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 0 0 0 (168,669) (16,100) (221,736)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,967 1,757 20,835 0 0 0
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 26,900 249,370 (46,386) 3,088 188,480 (22,932)
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0 0 0 134,547 0 (26,660)
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนแลว้จากการแกไ้ขสญัญาเงินกูย้มืระยะยาว 0 (28,989) 0 0 0 0
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14,092 9,397 10,269 10,398 7,361 8,125
ก าไร(ขาดทุน)จากการขายอุปกรณ์ 6,748 (8,318) (2,761) (1,510) (7,774) (3,055)
รายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 15,178 10,114 8,496 12,356 8,625 6,065
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม (48,851) (46,207) (35,323) 0 0 0
เจา้หน้ีตามสญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ 0 0 0 0 0 0
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 203,018 179,624 250,515 132,936 122,288 204,794
ขาดทุนของสญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 0 0 0 0 0 0
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้(6,598) 13,485 (17,216) (5,432) 11,182 (11,044)
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ 58,086 (129) 25,144 58,086 (129) 25,144
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื3,115 3,551 22,638 3,959 2,411 11,665

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์
             และหนีสิ้นด าเนินงาน 2,630,438 1,789,491 1,503,801 1,473,655 892,784 537,354
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งบกระแสเงินสด  (ต่อ)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

2557 2556 2555 2557 2556 2555

สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้ (215,078) 1,415,992 (1,737,761) (407,468) 1,834,292 (3,815,246)
สินคา้คงเหลือ 4,964,283 (2,308,969) (1,293,721) 4,783,392 (2,214,733) (1,651,201)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 140,002 (210,019) (73,573) (20,292) (17,507) (23,105)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (398) 28 (93,104) 6,388 (8,423) 9,568

หน้ีสินจากการด าเนินงาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (271,415) (631,177) (1,280,790) 32,146 (555,966) (621,566)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (199,252) 194,593 (78,365) (17,994) 3,650 (35,731)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0 0 0 0 0 0

เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 7,048,580 249,939 (3,053,513) 5,849,827 (65,903) (5,599,927)
จ่ายดอกเบ้ีย (211,339) (165,736) (260,374) (133,122) (105,605) (210,801)
จ่ายภาษีเงินได้ (73,530) (162,330) (38,477) (33,397) (113,913) (20,239)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 6,763,711 (78,127) (3,352,364) 5,683,308 (285,421) (5,830,967)
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งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2557 2556 2555 2557 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย ณ วนัรวมกิจการ 0 0 0 0 0 0
เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 0 0 0 0 0 0
เงินรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกูช้นิดทยอยคืนเงินตน้ 0 0 0 0 0 0
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน) ลดลง 0 0 66,065 0 0 0
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 0 0 0 0 0 0
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย 0 0 0 (125,000) 0 (98,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0 0 0 119,091 0 968
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 0 0 0 35,000 0 0
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ(เพ่ิมข้ึน) 0 0 0 0 0 0
เงินสดรับจากการโอนกิจการให้บริษทัยอ่ย 0 0 0 0 61,068 0
เงินรับจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย 0 0 0 0 0 800,000
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 0 0 0 16,100 16,100 204,947
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 32,569 0 16,789 32,569 0 16,789
ซ้ือซอฟตค์อมพิวเตอร์ (9,340) (4,370) (17,213) (8,269) (4,199) (16,689)
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (852,238) (842,195) (725,052) (61,672) (63,132) (38,721)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14,926 57,957 6,613 1,779 4,850 3,330
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 0 0 0 0 0 (15,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (814,083) (788,608) (652,798) 9,598 14,687 857,624
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บริษทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                    แบบ 56-1
งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2557 2556 2555 2557 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (5,344,208) 937,730 4,483,942 (5,289,690) 771,973 5,824,947
เงินสดจ่ายซ้ือผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (727,065) 0 0 0 0 0
เงินสดจ่ายช าระตามสญัญาเช่าการเงินเช่าซ้ือทรัพยสิ์น (7,816) (8,675) (9,453) (5,774) (4,466) (4,950)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 826,642 488,288 700,128 0 0 0
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (706,974) (622,410) (1,244,331) (352,500) (300,792) (1,042,383)
เงินสดรับรับจากการเพ่ิมทุน 35,397 2,040 0 35,397 2,040 0
รับเงินล่วงหนา้ค่าหุ้นสามญั 7,748 0 0 7,748 0 0
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้น (153,141) (152,466) (190,644) (153,141) (152,466) (190,644)
เงินปันผลจ่ายผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (22,750) (22,750) (6) 0 0 0

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (6,092,167) 621,757 3,739,636 (5,757,960) 316,289 4,586,970

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (75,908) 816 3,304 0 0 0
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (218,447) (244,162) (262,222) (65,054) 45,555 (386,373)
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี ณ 1 มกราคม 495,435 739,597 1,001,819 89,696 44,141 430,514
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี ณ 31 ธันวาคม 276,988 495,435 739,597 24,642 89,696 44,141

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

    รายการซ้ือสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงนิโดยการเช่าซ้ือ 1,930 3,231 6,812 0 2,629 5,927
    รายการซ้ืออุปกรณ์ที่ยงัไม่ได้จ่ายช าระ 502 17,954 15,080 0 0 0
      รายการหกักลบเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยกบับญัชีเจา้หน้ี 0 0 0 120,000 0 0
      รายการหกักลบเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนกบัเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย0 0 0 159,437 0 0
      รายการหกักลบเงินรับจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยกบับญัชีเจา้หน้ี 0 0 0 0 0 125,690
     รายการแปลงลูกหนีเ้ป็นเงนิลงทุนในบริษทัย่อย 0 0 0 0 0 0
     เงนิโอนรับจาก Aras เป็นเงนิเพิม่ทุนโดยผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย0 0 0 0 0 0
     รายการแปลงหนีเ้งนิให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อยเป็นเงนิลงทุน 0 0 0 0 0 0
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บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                          แบบ 56-1

  (ค) ตำรำงสรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคญั  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน) บริษัทร่วมและบริษัทย่อย

2555 2556 2557
อัตรำส่วนวดัสภำพคล่อง
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Times) 1.19                   1.18                  1.26                  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Times) 0.80                   0.85                  0.66                  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (Times) (0.35)                  (0.01)                0.72                  
อตัราส่วนหมุนเวียนของลูกหน้ีการคา้ (Times) 9.24                   8.22                  11.63                
ระยะเวลาในการเก็บหน้ี เฉล่ีย (Days) 38.97                 43.81                30.96                
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Times) 5.71                   3.93                  6.64                  
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (Days) 63.04                 91.68                54.21                
อตัราหมุนเวียนของเจา้หน้ีการคา้ (Times) 12.85                 20.48                41.27                
ระยะเวลาในการช าระหน้ี (Days) 28.01                 17.58                8.72                  
Cash Cycle (Days) 74.00                 117.92              76.44                
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 2.92% 5.13% 4.38%
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 2.89% 3.47% 3.40%
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) -308.18% -6.63% 434.88%
อตัราก าไรสุทธิ (%) 1.67% 2.44% 2.60%
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 15.52% 17.20% 21.44%
อัตรำส่วนประสิทธิภำพ
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.76% 4.27% 6.78%
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 24.00% 25.72% 31.08%
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Times) 2.23                   1.75                  2.61                  
อัตรำส่วนนโยบำยทำงกำรเงิน
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Times) 2.70                   2.44                  1.47                  
อตัราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบ้ีย (Times) (9.36)                  2.91                  33.57                
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (Times) (1.09)                  0.47                  (0.98)                
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 32.99% 23.74% 18.42%
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บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                          แบบ 56-1

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตรำกำรเจริญเติบโต บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน) บริษัทร่วม และบริษัทย่อย

2555 2556 2557
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 33.06                 38.61                39.96                
ก าไรสุทธิต่อหุ้น 4.21                   5.45                  7.83                  
เงินปันผลต่อหุ้น 1.25                   1.00                  1.00                  
อัตรำกำรเติบโต
สินทรัพยร์วม (%) 19.02% 8.59% -25.30%
หน้ีสินรวม (%) 23.01% 5.54% -37.28%
รายไดจ้ากการขายหรือบริการ (%) 68.86% -9.90% 34.75%
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (%) -1.42% 11.72% 1.52%
ก าไรสุทธิ (%) 11.15% 29.45% 44.38%

126



บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                          แบบ 56-1

ตำรำงสรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคญั  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)

2555 2556 2557
อัตรำส่วนวดัสภำพคล่อง
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Times) 1.12                   1.11                  1.24                  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Times) 0.83                   0.79                  0.59                  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (Times) (0.71)                  (0.03)                0.64                  
อตัราส่วนหมุนเวียนของลูกหน้ีการคา้ (Times) 14.90                 9.42                  11.19                
ระยะเวลาในการเก็บหน้ี เฉล่ีย (Days) 24.16                 38.21                32.18                
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Times) 6.33                   4.09                  6.96                  
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (Days) 56.84                 87.96                51.72                
อตัราหมุนเวียนของเจา้หน้ีการคา้ (Times) 13.74                 17.34                29.31                
ระยะเวลาในการช าระหน้ี (Days) 26.21                 20.76                12.28                
Cash Cycle (Days) 54.79                 105.40              71.61                
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 0.89% 3.04% 2.00%

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 2.00% 2.00% 2.19%
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) -811.52% -44.77% 603.67%
อตัราก าไรสุทธิ (%) 1.24% 1.34% 1.53%
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 10.18% 9.08% 12.95%
อัตรำส่วนประสิทธิภำพ
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.15% 2.56% 4.56%
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 107.21% 106.66% 162.31%
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Times) 2.55                   1.90                  2.97                  
อัตรำส่วนนโยบำยทำงกำรเงิน
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Times) 2.60                   2.50                  1.25                  
อตัราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบ้ีย (Times) (23.70)                1.07                  42.58                
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (Times) (1.07)                  (0.86)                (0.99)                
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 42.04% 33.59% 35.59%
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บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                          แบบ 56-1

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตรำกำรเจริญเติบโต  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)

2555 2556 2557
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 30.11                 32.01                35.57                
ก าไรสุทธิต่อหุ้น 2.98                   2.82                  4.37                  
เงินปันผลต่อหุ้น 1.25                   1.00                  1.00                  
อัตรำกำรเติบโต
สินทรัพยร์วม (%) 34.60% 3.34% -28.25%
หน้ีสินรวม (%) 49.93% 2.19% -44.19%
รายไดจ้ากการขายหรือบริการ (%) 421.20% -11.25% 34.83%
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (%) 7.52% 8.41% -4.99%
ก าไรสุทธิ (%) 0.09% -5.21% 55.51%
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                              แบบ 56-1

14.  ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
กำรวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทัฯ) ไดร้ำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2557 มีก ำไร
สุทธิรวมจ ำนวน 1,200 ลำ้นบำท เม่ือเปรียบเทียบกบัก ำไรสุทธิรวมจ ำนวน 831 ลำ้นบำทในปี 2556 ซ่ึงผลกำรด ำเนินงำนใน
ปี 2557 ถือวำ่เป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีท่ีสุดในประวติัของบริษทัฯ

ยอดขำยและบริกำรส ำหรับปี 2557 มีจ  ำนวน 45,727 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 34.75 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงส่วนใหญ่
เกิดจำกบริษทัฯสำมำรถจดัหำน ้ำมนัดิบชนิดหนกัไดเ้ป็นจ ำนวนมำก และยอดขำยจำกกำรส่งออกเพ่ิมข้ึน โดยเป็นผลมำจำก
ควำมตอ้งกำรสินคำ้ของตลำดในภูมิภำคน้ีเพ่ิมข้ึน และกำรเพ่ิมผลผลิตของโรงกลัน่ของบริษทัฯในประเทศมำเลเซีย ในช่วง
ตน้ปี 2557 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำซ้ือน ้ำมนัดิบระยะยำวกบัผูค้ำ้น ้ำมนัดิบรำยใหญ่ ซ่ึงท ำใหบ้ริษทัฯสำมำรถจดัหำน ้ำมนัดิบ
ชนิดหนกัไดป้ระมำณ 11 ลำ้นบำร์เรลต่อปี กำรขำยผลิตภณัฑย์ำงมะตอยภำยในประเทศยงัคงดีอยูแ่ละมียอดปริมำณขำยท่ี
ขำยไดใ้นปี 2557 ใกลเ้คียงกนักบัปี 2556 ในขณะท่ีแนวโนม้เศรษฐกิจชะลอตวัลง

ก ำไรขั้นตน้จำกกำรด ำเนินงำน ในไตรมำสท่ี 4 มีก ำไรขั้นตน้จำกกำรด ำเนินงำนท่ีดีมำกเป็นจ ำนวน 854 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทั
ฯมีก ำไรขั้นตน้จำกกำรด ำเนินงำนท่ีดีข้ึนตั้งแต่ไตรมำสท่ี 3 ในขณะท่ีรำคำน ้ำมนัดิบลดลงอยำ่งมำก   ก  ำไรขั้นตน้จำกกำร
ด ำเนินงำนส ำหรับปี 2557 มีจ  ำนวน 2,005 ลำ้นบำท เม่ือเปรียบเทียบกบัก ำไรขั้นตน้จ ำนวน 1,740 ลำ้นบำท ในปี 2556
ในขณะท่ีก ำไรขั้นตน้ในช่วงคร่ึงแรกของปีมีจ ำนวนไม่สูง รำคำน ้ำมนัดิบในตลำด Brent ลดลงอยำ่งมำก โดยรำคำน ้ำมนัดิบ
 Brent ลดลงไป 53 เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรล (จำก 111 เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรล เป็น 53 เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรล) ใน
ระหวำ่งปี กำรท่ีรำคำน ้ำมนัดิบลดลงอยำ่งมำก เป็นผลมำจำกกำรมีปริมำณน ้ำมนัดิบลน้ตลำด ซ่ึงเกิดจำกกำรแข่งขนักนัผลิต
ของ Shale Oil ในสหรัฐอเมริกำกบัโอเปค และกำรใหมุ้มมองเศรษฐกิจโลกในทำงลบโดย IMF

 

กลยทุธ์ในกำรประกนัควำมเส่ียงรำคำสินคำ้ไดช่้วยรักษำระดบัก ำไรขั้นตน้ในสภำวะตลำดท่ีมีควำมผนัผวนอยำ่งมำกดว้ย
ก ำไรจำกกำรป้องกนัควำมเส่ียงรำคำสินคำ้เป็นจ ำนวนเงิน 1,452 ลำ้นบำท ซ่ึงก ำไรจำกกำรป้องกนัควำมเส่ียงรำคำสินคำ้
เป็นรำยกำรส ำคญัในเชิงบวกท่ีมีผลต่อผลประกอบกำรของบริษทัฯในปี 2557 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 ภำยใตน้โยบำย
ของน ้ำมนัดิบคงเหลือ บริษทัฯไดบ้นัทึกรำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บจ ำนวน 358
ลำ้นบำท

129
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ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร มีจ  ำนวน 153 ลำ้นบำท และ 644 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.33 และร้อยละ 1.40
ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร ตำมล ำดบั เม่ือเปรียบเทียบกบัค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำรในปี 2556 ซ่ึงมีจ  ำนวน
127 ลำ้นบำท และจ ำนวน 658 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.37 และร้อยละ 1.94 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร
ตำมล ำดบั ค่ำใชจ่้ำยเหล่ำน้ีไดมี้กำรควบคุมอยำ่งเขม้งวด ในขณะท่ีก ำไรขั้นตน้จำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน

ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินในปี 2557 อยูท่ี่  222 ลำ้นบำท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน 195 ลำ้นบำท ในปี 2556 เน่ืองจำก
ควำมตอ้งกำรเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือกำรจดัซ้ือน ้ำมนัดิบและกำรซ้ือหุ้นในโรงกลัน่ท่ีมำเลเซียจำกผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย
ในไตรมำสท่ี 1 ของปี 2557

ก ำไรสุทธิรวมหลงัหกัภำษีมีจ  ำนวน 1,200 ลำ้นบำท คิดเป็นก ำไรต่อหุ้น  7.85  บำท   ซ่ึงเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
ในปี 2557

กำรวเิครำะห์ด้ำนกำรเงิน

สถำนะดำ้นกำรเงินของกลุ่มบริษทัฯส้ินสุดปี 2557 สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี

ฝ่ำยบริหำรไดต้ระหนกัดีถึงเงินลงทุนเพ่ือจดัซ้ือสินทรัพยถ์ำวรและเงินทุนหมุนเวียนท่ีสูงในธุรกิจโรงกลัน่ยำงมะตอยของ
กลุ่มบริษทัฯ ดงันั้นกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีประสิทธิภำพนบัวำ่เป็นหน่ึงในควำมทำ้ทำยท่ีส ำคญัในปี 2557 จำก
ปริมำณน ้ำมนัดิบชนิดหนกัท่ีกลุ่มบริษทัฯ น ำเขำ้ท่ีสูงในช่วงปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ จึงพยำยำมบริหำรเงินทุนหมุนเวียนใหดี้
ข้ึน เงินทุนหมุนเวียนท่ีดีข้ึนเกิดจำกมีวงจรเงินสดท่ีดีข้ึน (กำรเปล่ียนจำกน ้ำมนัดิบเป็นเงินสด) เพ่ือน ำเงินไปช ำระหน้ีใน
กำรซ้ือน ้ำมนัดิบชนิดหนกัแต่ละคร้ัง ท ำใหใ้นปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดหมุนเวียนมำกข้ึน  และกลุ่มบริษทัฯ
พยำยำมอยำ่งต่อเน่ืองในกำรบริหำรเงินสดและติดตำมกำรเก็บเงินจำกลูกคำ้เพ่ือลดกำรกูย้มืเงินจำกภำยนอกและค่ำใชจ่้ำย
ดอกเบ้ีย ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บควำมไวว้ำงใจในกำรช่วยเหลือดำ้นกำรเงินทั้งในเร่ืองกำรซ้ือวตัถุดิบและเงินทุนหมุนเวียน
จำกธนำคำรต่ำง ๆ เป็นอยำ่งดี
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ฐำนะกำรเงินรวม

อตัรำส่วนหน้ีสินระยะสั้นเฉพำะท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมของกลุ่มบริษทัฯ อยูท่ี่ 0.80 ลดลงจำก 1.72 เป็น
ผลจำกรำคำน ้ำมนัดิบลดลงและกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนท่ีดีข้ึน ซ่ึงกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนท่ีดีข้ึนเกิดจำกมีวงจร
เงินสดท่ีดีข้ึน (กำรเปล่ียนจำกน ้ำมนัดิบเป็นเงินสด) นอกจำกนั้น อตัรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) หำกรวมเงินกู้
ระยะสั้นจะอยูท่ี่ 1.26 ซ่ึงจะเห็นวำ่เงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯมีเพียงพอต่อกำรหมุนเวียนของเงินกูร้ะยะสั้น

อตัรำส่วนหน้ีสินระยะยำวเฉพำะท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมของกลุ่มบริษทัฯ ลดลงจำก 0.37  เป็น 0.36

กำรเปล่ียนแปลงในฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัส้ินปี 2557 เม่ือเปรียบเทียบปี 2556 สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี

 ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนวนัรับช ำระหน้ีของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน

  กำรลดลงของสินคำ้คงเหลือเกิดจำกกำรลดลงของรำคำน ้ำมนัดิบและจ ำนวนวนัของกำรหมุนเวียนของสินคำ้คงเหลือท่ี
นอ้ยลง

  กำรลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเกิดจำกกำรลดลงของกำรจดัหำเงินส ำหรับน ้ำมนัดิบคงเหลือซ่ึงมี
ปริมำณท่ีลดลง ณ วนัส้ินปี

 กำรลดลงของเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนเกิดจำกกำรลดลงของรำคำน ้ำมนัดิบ

  กำรเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เกิดจำกกำรขยำยโรงกลัน่ของกลุ่มบริษทัฯอยำ่งต่อเน่ือง

     กำรเพ่ิมข้ึนของเงินกูร้ะยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเกิดจำกเงินกูเ้พ่ือลงทุนในสินทรัพยถ์ำวร

อัตรำส่วนทำงกำรเงินหลัก
อตัรำส่วนทำงกำรเงินหลกัของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัส้ินปี 2557 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี

   อตัรำก ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อรำยไดร้วมเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 2.44 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 2.60 ในปี 2557

   อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 17.2 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 21.44 ในปี 2557
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กระแสเงินสด
กระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัฯ ในระหวำ่งปี 2557 สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี

   เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 6,764 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกเงินสดไดม้ำจำกำรด ำเนินงำนและกำร
ลดลงของสินคำ้คงเหลือ

     เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 814 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมข้ึนท่ีโรงกลัน่

    เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 6,092 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรลดลงในเงินกูร้ะยะสั้นจำกสถำบนั
กำรเงินและเงินสดจ่ำยซ้ือผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ย
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รำยละเอยีดเกี่ยวข้องของกรรมกำรและผู้บริหำร มีดังนี้ 
นำงสำวลกัษณำ ทรัพย์สำคร 
ประธานกรรมการ   
อาย ุ62 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร 14 สิงหาคม 2556 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

  MBA Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA 
  บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
  2557 Director Certification Program (DCP) 
  2557 Role of the Chairman Program (RCP) 
  2555 Director Accreditation Program (DAP) 

หุ้นในบริษัท 
1,508,000 หุน้ (0.98%) 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร 
นอ้งสาวของนายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร และพี่สาวของภรรยา นายสมจิตต ์เศรษฐิน 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) 
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ทิปโก ้เอฟ แอนด ์บี จ  ากดั 
2555 - ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั   กรรมการ บริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จ  ากัด  
2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั วณิชภาค จ ากดั 
2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จ ากดั 
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นำยจ๊ำคส์ ปำสตอร์ 
รองประธานกรรมการ  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
อาย ุ60 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร 1 สิงหาคม 2543 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

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

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  2556 Director Certification Program (DCP) 
  2556 Director Accreditation Program (DAP) 

หุ้นในบริษัท 
60,000 หุน้ (0.04%) 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร - 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2556 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยสเลอร่ีซิล จ ากดั 
2536 - ปัจจุบนั   Asia Area Manager, Colas S.A. 
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นำยสมจิตต์ เศรษฐิน 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่   
อาย ุ62 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร 29 เมษายน 2537 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

  B.S. Business Administration Babson College, MA, USA 
กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

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

หุ้นในบริษัท 
4,200,016 หุน้ (2.74.%) 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร 
นอ้งเขยนางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร และนายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ  ากดั 
2548 -  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) 
2544 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2529 -  ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2523 - 2529 ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายสินเช่ือ ธนาคารเชสแมนฮตัตนั สาขาไทเป 
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นำยชัยวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   
อาย ุ54 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร 13 กุมภาพนัธ์ 2545 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

  B.Eng. (Engineering), Liverpool University, England 
กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

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

หุ้นในบริษัท  
60,000 หุน้ (0.04%) 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร - 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2545 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2539 - 2545 ผูจ้ดัการอาวโุสสายการตลาด บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2533 - 2539 ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายผลิต บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์ จ ากดั (มหาชน) 
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นำยแอร์ฟเว่ เลอ บุค 
กรรมการ   
อาย ุ62 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร 17 พฤศจิกายน 2551 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

  Ecole Supérieure des Travaux Publics 
กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย - 
หุ้นในบริษัท -  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร - 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2551 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2550 - ปัจจุบนั Chairman and Chief Executive Officer, COLAS Group 
2545 - 2550 Chairman and Chief Executive Officer, SAUR Group, International Group 
2544 - 2545 Chief Operating Officer, BOUYGUES CONSTRUCTION 
2541 - 2545 Chairman and Chief Executive Officer, BOUYGUES OFFSHORE 
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นำยจ๊ำคส์ ลอีอสท์ 
กรรมการ   
อาย ุ62 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร 5 เมษายน 2554 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

  Engineering Degree from Ecole Centrale Lille 
กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย - 
หุ้นในบริษัท -  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร - 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2553 - ปัจจุบนั International Managing Director, Colas Group 
2545 - 2553      Chairman and CEO, SAIPEM SA 
2544  CEO, Bouygues Offshore 
2539 - 2543 COO, Bouygues Offshore 
2537 - 2538 Vice President (Africa, North Sea and Mexico), Petromar 
2532 - 2536 Vice President (Africa), Petromar 
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นำยนิพนธ์ สุทธิมัย 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
อาย ุ56 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร 16 กุมภาพนัธ์ 2549 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

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

กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
  2549   Audit Committee Program (ACP) 
  2549   Director Accreditation Program (DAP) 

หุ้นในบริษัท - 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร - 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2555 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
2549 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2548 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา บริษทั ไทยแอร์คาโก จ ากดั 
2542 - ปัจจุบนั  Associate Director บริษทั จีโอดีสโอเวอร์ซีส์ จ ากดั 
2550 - 2556    กรรมการบริหาร CLY International Limited 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                 เอกสารแนบ 1 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                                   แบบ 56-1 
 

148 
 

 
นำงแอนน์ แมรี มำร์เชท์ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
อาย ุ59 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร 24 กุมภาพนัธ์ 2553 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

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

กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
  2557   Director Certification Program (DCP) 
  2553   Director Accreditation Program (DAP) 

หุ้นในบริษัท - 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร - 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2552 - ปัจจุบนั Vice President of Franco, Thai Chamber of Commerce in charge of HR Committee 
2551 - 2552 President of French International School of Bangkok 
2550 - 2551 Executive Advisor and Team Motivator, FP Coaching to Lead (Thailand) 
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นำยโก บัน เฮ็ง 
กรรมการอิสระ   
อาย ุ66 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร 1 กรกฎาคม 2554 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

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

กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย - 
หุ้นในบริษัท -  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร - 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ Linc Energy Limited 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd. 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2546 - ปัจจุบนั ประธาน  Singapore Petroleum Venture Private Limited 
2554 - 2557 ท่ีปรึกษาอาวุโส Singapore Petroleum Company (SPC) 
2543 - 2557 กรรมการ Singapore Refining Company Private Limited 
2552 - 2556       กรรมการ Keppel Energy Pte. Ltd. 
2546 - 2554       กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ Singapore Petroleum Company (SPC) 
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นำยนพพร เทพสิทธำ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
อาย ุ61 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร 27 เมษายน 2555 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

  วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
  2555   Audit Committee Effectiveness Seminar 
  2548   Director Accreditation Program (DAP) 

หุ้นในบริษัท - 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร - 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2556 - ปัจจุบนั    ประธานสภาผูส่้งสินคา้ทางเรือแห่งประเทศไทย   
2555 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2552 - 2556 ประธานคณะกรรมการ Global Logistics สภาผูส่้งสินคา้ทางเรือแห่งประเทศไทย 
2547 - 2554     กรรมการบริหารและ รองประธานอาวุโส การจดัส่ง  

 บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
2544 - 2547 ผูจ้ดัการฝ่ายการจดัส่ง บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
2543 - 2544  กรรมการบริหาร บริษทั ทีซีซีโฮลด้ิง จ  ากดั 
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นำยพรีศิลป์ ศุภผลศิริ 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
อาย ุ61 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร 13 พฤษภาคม 2556 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

  B.A., Business Administration, Yokohama National University, Japan 
กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

  2548   Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท - 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร - 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2552 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ฟู้ด แอนดด์ร๊ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 
2541 - 2551 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน) 
2536 - 2541 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั เงินทุนหลกัทรัพย ์กรุงไทยธนกิจ จ ากดั (มหาชน) 
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นำยปำนเฉลมิ สุธำธรรม 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
อาย ุ61 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร 14 มิถุนายน 2547 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

  MBA University of Bridgeport, Bridgeport, CT, USA 
  B.S. Accounting, Babson College, Wellesley, MA, USA 

กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
  2549   Audit Committee Program (ACP) 
  2548   Director Accreditation Program (DAP) 

หุ้นในบริษัท - 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร - 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2547 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2530 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อาคารบุญมิตรบิลด้ิง จ  ากดั 
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นำยจ๊ำคส์ มำร์แชล 
กรรมการบริหาร 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   
อาย ุ49 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร 27 เมษายน 2555 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

  Corporate Finance Dauphine University 
กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

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

หุ้นในบริษัท - 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร - 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2543 - 2554 International Finance Manager, COLAS SA. ปารีส ประเทศฝร่ังเศส 
2539 - 2543 Deputy International Finance Manager, COLAS SA. ปารีส ประเทศฝร่ังเศส 
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นำยสิทธิลำภ ทรัพย์สำคร 
กรรมการบริหาร   
อาย ุ63 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร 16 กุมภาพนัธ์ 2549 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

  B.S. Business Administration, Babson College, MA, USA 
กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

  2555   Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท 
1,220,000 หุน้ (0.80%) 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร 
พี่ชายภรรยาของนายสมจิตต ์เศรษฐิน และพี่ชายนางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) 
2544 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2540 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ ากดั 
2539 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จ ากดั 



บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ�ำ ากดั (มห าชน) 
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นำยอูกส์ เดอชอง 
รองกรรมการผูจ้ดัการ - ต่างประเทศ   
อาย ุ46 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมกำร  17 ธนัวาคม 2554 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

  Master Degree in Public and Maritime Works 
  Civil Engineering Option, University of Technology Degree 

กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
  2556  Director Accreditation Program (DAP) 

หุ้นในบริษัท - 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร - 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2557 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ - ต่างประเทศ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2554 - ปัจจุบนั Operations Manager, Colas Asia area 
2554 - 2556 ผูอ้  านวยการกิจการร่วมคา้และสาขาต่างประเทศ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั 

(มหาชน) 
2547 - 2554 Managing Director, Colas South Africa (Pty) Ltd 
2538 - 2547 Operations Manager, COLAS Asia area 
2536 - 2537 Project Manager, COLAS India 
2535 - 2536 Project Manager, COLAS Morocco, GTR Company 

 
 
 
 
 
 
 
  



บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ�ำ ากดั (มห าชน) 
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ผู้บริหำร 

นายโก๊ะ ไล ้ฮวด 

รองกรรมการผูจ้ดัการ - บญัชีและการเงิน   
อาย ุ55 ปี 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

  Chartered Association of Certified Accountant (UK) 
  MBA International Marketing 

กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย - 
หุ้นในบริษัท -  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร -  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2557 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ - บญัชีและการเงิน บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2552 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารสายบญัชีและการเงิน บริษทั Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd 
2553 - 2556 ผูอ้  านวยการสายบญัชีและงบประมาณ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2547 - 2551 Chief Financial Officer Seloga Holidings Bhd 
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นำงสำวอชัฌำ รัตน์ตระกูลทิพย์  
ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินสินเช่ือและกฎหมาย    
อาย ุ67 ปี 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

  Mini MBA - เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
  Mini MBA - พาณิชยศาสตร์และการบญัชี บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย - 
หุ้นในบริษัท - 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร -  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2545 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินสินเช่ือและกฎหมาย  
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

2544 - 2545 ผูจ้ดัการอาวุโส บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
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นำยกษิดิศ เจริญชลวำนิช 
รองกรรมการผูจ้ดัการ - ประเทศไทย   
อาย ุ53 ปี 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

  M.B.A. Finance and Marketing, George - August University, Gottingen, Germany 
  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
  ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย - 
หุ้นในบริษัท -  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร - 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2557 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ - ประเทศไทย บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2551 - 2556 ผูอ้  านวยการสายสนบัสนุนธุรกิจ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2549 - 2550 ผูอ้  านวยการสายการตลาดในประเทศ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2543 - 2548 ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย ICI Paints (Thailand) Ltd 
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นำงพนัธ์สิริ  สุตเธียรกุล 
ผูอ้  านวยการสายการตลาดในประเทศ 
อาย ุ55 ปี 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

• ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 ปริญญาโท คณะภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย -  
หุ้นในบริษัท -  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร -  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2557 - ปัจจุบนั    ผูอ้  านวยการสายการตลาดในประเทศ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2556 - 2557  ผูจ้ดัการประจ าประเทศไทย บริษทั วลิเลอรอย แอนด ์บอค (ประเทศไทย) จ ากดั 
2554 - 2555 President Asia Pacific & Global Branding  

กลุ่มบริษทั มหพนัธ์ไฟเบอร์ซีเมนต ์     จ ากดั (มหาชน) 
2552 - 2553 ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั โกรเฮ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
2550 - 2552 ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาดละการขายต่างประเทศ  

บริษทั ไทย-เยอรมนั เซรามิค   อินดสัทร่ี จ ากดั (มหาชน) 
2547 - 2550 ผูอ้  านวยการฝ่ายผลิตภณัฑสุ์ขภณัฑ์ อเมริกนัสแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค 
2545 - 2547 ผูอ้  านวยการฝ่ายขายธุรกิจต่างประเทศ  

บริษทั อเมริกนั สแตนดาร์ด บี แอนด ์เค  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2540 - 2544 หวัหนา้ส่วนขายต่างประเทศ บริษทั สยามซานิทารีแวร์ อินดสัทรี จ  ากดั 
2529 - 2540 หวัหนา้แผนกโครงการก่อนขาย บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
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นำยประวณี เพญ็มณี 
ผูอ้  านวยการสายการผลิต   
อาย ุ57 ปี 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

  MBA สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
  วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า สถาบนัพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย - 
หุ้นในบริษัท -  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร -  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2553 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการสายการผลิต บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2545 - 2552       ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต บริษทั การ์เดียนอินดสัทรีส ระยอง จ ากดั 
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นำยหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์ 
ผูอ้  านวยการกลุ่มธุรกิจเรือ   
อาย ุ40 ปี 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

  ปริญญาโทวทิยาศาสตร์การเดินเรือ, Antwerp Maritime Academy, Antwerp, ประเทศเบลเยีย่ม 
  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ, NEOMA B.S., Reims, ประเทศฝร่ังเศส 

กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย - 
หุ้นในบริษัท - 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร -  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2556 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการกลุ่มธุรกิจเรือ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์ จ ากดั (มหาชน) 
2551 - 2556 ผูจ้ดัการบริหารความเส่ียงทางทะเลส่วนภูมิภาค - เอเชีย AXA Corporate 

Solutions 
2548 - 2551  ตน้เรือ เรือ LNG Tankers Gazocean GDF SUEZ 
2539 - 2548  นกัเดินเรือ EXMAR 
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นำงอุดมพร พนัธ์แพทย์ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล   
อาย ุ53 ปี 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

  ปริญญาโท การจดัการมหาบณัฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล  
วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล 

  Mini - Master of Business Administration, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย - 
หุ้นในบริษัท 
10,000 หุน้ (0.01%) 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร -  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2554 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2550 - 2553 ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2543 - 2549 ผูจ้ดัการกลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
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 นำยอสิเมล อบัดุล ฮำมิด  
ผูอ้  านวยการสายการตลาดต่างประเทศ    
อาย ุ51 ปี 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

  Masters Degree (MSc), Highway Management & Engineering, University of Birmingham, UK. 
  Civil Engineering Degree (BSc), Western Kentucky University, USA 

กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย - 

หุ้นในบริษัท  
6,000 หุน้ (0.004%) 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร -  

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
2554 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการสายการตลาดต่างประเทศ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2549 - 2554 ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายขายและการตลาด Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd, 
2533 - 2549 พนกังานขาย ฝ่ายการตลาด Shell Company 
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นำยพรเสถียร เสำวภำคสุนทร 
เลขานุการบริษทัฯ   
อาย ุ42 ปี 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
  ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่รรมกำร/สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
  หลกัสูตรประกาศนียบตัรส าหรับเลขานุการบริษทั (CSP) 

หุ้นในบริษัท - 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร -  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2554 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทัฯ และผูจ้ดัการกลุ่มฝ่ายบญัชีและงบประมาณ  
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

2551 - 2554 ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั เมอร์เมด มารีไทม ์จ ากดั (มหาชน)     
2550 - 2551         ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน)      
2549 - 2550 ผูอ้  านวยการฝ่ายงานระบบ บริษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
 



                                                                                                                                                 เอกสารแนบ 2 
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ผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
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ha
lt (

Ca
mb

od
ia)

 C
o.,

 Lt
d. 

Ke
ma

ma
n O

il C
orp

ora
tio

n S
dn

. B
hd

. 

Ke
ma

ma
n B

itu
me

n C
om

pa
ny

 Sd
n. 

Bh
d 

บริ
ษัท

 โค
ลา
ซี่ จ

 าก
ดั 

บริ
ษัท

 ท
ปิโ
ก้ฟ

ูดส
์ จ า

กดั
 (ม
หา
ชน

) 

บริ
ษัท

 ถ
นอ
มว
งศ
์บริ
กา
ร จ
 าก
ดั 

บริ
ษัท

 ส
ยา
มค
อน
เท
นเ
นอ
ร์เท

อร์
มิน
อล
 จ า

กดั
 

บริ
ษัท

 ท
ปิโ
ก้เ
อฟ
แอ
นด์
บี 
จ า
กดั

 

บริ
ษัท

 ไท
ยส
เล
อรี่
ซลิ
 จ า

กดั
 

นางสาวลกัษณา  ทรัพย์สาคร X   

  

 /   

    

X / / X 

 

นายนพพร  เทพสทิธา /   

  

    

    

    

 

นายพีรศลิป์  ศภุผลศริิ /   

  

    

    

     

นายปานเฉลมิ  สธุาธรรม /   

  

    

    

     

นายนิพนธ์  สทุธิมยั /         

    

     

นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ /   

  

    

    

     

นายโก บนั เฮ็ง /   

  

    

    

     

นายแอร์ฟเว ่ เลอบคุ /            /      

นายจ๊าคส์  ลีออสท์ /                  

นายจ๊าคส์  ปาสตอร์ // / / / / / X / / / / / /     / 

นายสทิธิลาภ  ทรัพย์สาคร // / / / / / / /      / / /   

นายสมจิตต์  เศรษฐิน  // / / / / /  / /  / / / /   /  

นายชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์ // / / / / / / / / / / /       

นายอกูส์  เดอชอง // / / / / / / / / / / /      / 

นายจ๊าคส์ มาร์แชล // / / / / / / /          / 

นางสาวอชัฌา  รัตน์ตระกลูทพิย์  / / /  / / /          / 

นายโก๊ะ ไล้ ฮวด     /   /  / / /       

นายอิสเมล อบัดลุ ฮามิด            /       

 

   หมายเหต ุ:  X = ประธานกรรมการ  / = กรรมการ  // = กรรมการบริหาร 

 


















